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چکيده
هدف از این مطالعه ،بررسی تطبیقی برنامه درسی مدارس هوشمند کشورهای مالزی ،استرالیا و
فنالند و ارائه الگویی برای ایران است .دلیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه ،تلفیق هوشمندسازی در
برنامه درسی آنها می باشد .برای انجام این پژوهش از روش توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل
مقایسه ای استفاده شده است و محقق با مراجعه به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی مبتنی بر
هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه از طریق جستجو در سایتهای اینترنتی مرتبط مانند
یونسکو ،دیزرتیشن ،پروکوئست ،سایتهای وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه و مراجعه
به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی ایران در زمینه توسعه مدارس هوشمند بر اساس روش
مطالعه تطبیقی جرج بردی به سوالهای تحقیق پاسخ داده است .جامعه آماری این مطالعه ،برنامه
درسی با رویکرد هوشمندسازی در کشورهای جهان و نمونه آماری ،برنامه درسی مبتنی بر
هوشمندسازی در کشورهای منتخب می باشد .با توجه به مطالعه برنامه درسی کشورهای موفق طرح
هوشمندسازی نتایج تحقیق نشان داد که مدل مطلوب برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در
ایران در برگیرنده پنج عامل سیستم مدیریت ،محیط یاددهی و یادگیری ،توانمندسازی نیروی
انسانی ،عوامل سخت افزاری و عوامل نرم افزاری است.
کليد واژه ها :فناوری اطالعات و ارتباطات ،برنامه درسی ،مدارس هوشمند ،نظام آموزشی ایران.

 -1استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
 -2استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرگز ،بندرگز ،ایران
 -3استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ،ساری ،ایران
 -4استادیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران
* نویسنده مسئولmohamad_tec@yahoo.com :
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مقدمه
صنعتی شدن جوامع و پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و عدم کفایت سیستم های
سنتی آموزشی ابتدا در جوامع پیشرفته و سپس در جوامع دیگر برای پاسخ دادن به نیازهای
اقتصادی و اجتماعی جامعه نوین مطرح شده است و با توجه به ظرفیت اندک سیستم های
آموزشی سنتی که تنها قشر محدودی از آموزش عالی بهره مند می شوند و نیز عدم توزیع
عادالنه امکانات و رشد جمعیت ،تحوالتی اساسی در سیستم آموزش ایجاد گردید
( .)AbuTourabi Najaf Abadi, 2012در این راستا می توان به بیان مختصر ،عواملی را که
منجر به دگرگونی و پیشرفت نظام های آموزشی در سطح جهانی و افزایش انتظارات افراد و
جوامع از این نظام شده است ،را به شرح زیر دسته بندی کرد :اولین عامل ،فناوری اطالعات
است که انتقال داده ها را سرعت بخشیده ،پل ارتباطی محکمی میان افراد در نقاط مختلف
دنیا بنا نموده ،دهکده جهانی مک لوهان را غنی ساخته و محیطی به نام اینترنت و وب
( )WEBرا به جامعه معرفی کرده که انواع مشکالت موجود در راه ارتباطات را برچیده و ایده
های غیر ممکن افراد را ممکن ساخته است .دومین عامل ،پدیده ای به نام انفجار اطالعات
است که سیل عظیمی از اطالعات را به یاری فناوری اطالعات به خانه ها ،محل کار ،دانشگاه
ها ،مدارس ،کالس درس و حتی کیف و چمدان های پژوهشگران و عامه مردم گسیل داشت
و خود انقالب عظیمی را در شیوه ارسال و جواب تغییر جدی در عالم مدیریت ،گزینش
اطالعات و استفاده بهینه از آن را موجب شده است .سومین عامل ،مشغله های فکری فراوان
است .افراد باید فعالیت های روزمره شان را به گونه ای تنظیم نمایند تا از یک سو پاسخ
گوی مراجعان باشند و از سوی دیگر با قافله پیشرفت های زمان هماهنگ شوند .بدین منظور
باید زمانی را به اعتالی سطح علمی و رفع نیازهایشان در این راستا اختصاص دهند.
چهارمین عامل ،رواج نشر الکترونیکی به عنوان پدیده اجتناب ناپذیر رشد فناوری اطالعات
است .پنجمین عامل ،اهمیت یافتن ارتباطات دو جانبه و چند جانبه است که عامل مهمی در
پیشبرد اهداف به شمار م ی رود و حتی سنگ بنای تفکر ایجاد شبکه های ارتباطی و اطالع
رسانی به تبع آن نوع جدیدی از مدارس ،دانشگاه ها و موسسات آموزشی است ،که به تدریج
جایگزین نوع سنتی مراکز آموزشی خواهد شد (.)Abu Tourabi Najaf Abadi, 2012
عوامل ذکر شده ،بیانگر تحولی بنیادی و اساسی در روند تکامل نگرش های تربیتی ،الگوه
های تدریس ،رسانه های آموزشی و ابزارهای ارتباطی شده و افق جدیدی به روی آموزش
گشوده است .سخن از تغییر مسیر آموزشی از یاددهی به یادگیری را به میان آورده و شکل
جدیدی از محیط های یاگیری تعاملی ،خالق و فعال را ایجاد نموده است .بنابراین همه افراد
قادر خواهند بود در هر کجا و هر زمان به اطالعات مورد نیاز خود دست یابند .در دو دهه
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آخر قرن  20با پیشرفت فناوری و قابلیت های رایانه و ایجاد شبکه ها و سایر رسانه های
دیداری و شنیداری تعاملی ،مفهوم آموزش به نحوی خاص مطرح شد ،و تحت عناوین
آموزش مجازی ،1آموزش الکترونیکی ،آموزش مبتنی بر فناوری ،2آموزش از راه دور،3
آموزش مبتنی بر وب 4پا بر عرصه اجتماع نهاد (.)Sarkar, 2012
بکارگیری گسترده ی فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزش و پرورش ،همزمان
با تحول در رویکردهای آموزشی درجهان ،زمینه ی شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم
آورده است ( .)Jalali, 2009این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش محور
می باشند و رویکردهای توسعه ی مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می
نمایند .در این مدارس  ،فرایندهای یاددهی  -یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه
برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان با تکیه بر فعالیت های گروهی ،در عصر دانایی
محور فراهم می شود ( .)Yildirim, 2010هوشمندسازی مدارس یک اقدام مدبرانه در
راستای سند چشم انداز نظام تحول بنیادی آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و
پرورش و ضرورتی انکارناپذیر با هدف اجرای پیشرفتهترین روشهای مدیریتی و آموزشی و
نگاه علمی و فنآورانه به وضعیت کنونی نظام آموزشی و پرورشی کشور است که اعمال تغییر
ساختار و معماری اجرایی در آنها باعث افزایش بهرهوری و مدیریت زمان برای مدیران،
کارکنان ،معلمان ،فراگیران و اولیاء دانش آموزان خواهد بود (.)MasudiMoghadam, 2012
مدرسه هوشمند مدرسهای است که درآن روند اجرای کلیه فرآیندها اعم از مدیریت ،نظارت،
کنترل ،یاددهی و یادگیری ،منابع آموزشی ،ارزشیابی ،اسناد و امور دفتری ،ارتباطات و مبانی
توسعه آنها ،مبتنی بر فاوا و در جهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی
شده است (.)Smart School Roadmap Implementation Guide, 2009
در چنین شرایطی درک درست از طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیق فناوری اطالعات
و ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود  .تحقیقات انجام شده نیز تاثیر فناوری
اطالعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد یادگیری دانش آموزان را مورد تایید قرار می دهند.
زمانی و همکاران ( )Zamani et al, 2016در تحقیقی با عنوان بررسی فرصت ها و تهدیدها،
قوت ها و ضعف های کاربست نوآوری های هوشمندسازی مطالعه موردی دبیران مدارس

1

. Virtual Education
. IT based Education
3 . Distance Education
4 . Web based Education
2
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متوسطه شهر اصفهان به این نتایج رسید که زمانی که این فناوری نوین با فرآیند تدریس
تلفیق می شود امر تدریس موثر و رضایت بخش می گردد و تدریس را تسهیل می نماید.
کارپتی ( )Karpati, 2014در پژوهشی با عنوان بررسی فناوری ارتباطات و اطالعات در
اموزش و پرورش کشور های آمریکا ،انگلستان ،چین ،سنگاپور ،ایرلند ،کانادا ،نروژ و هند به
نتایج زیر دست پیدا کرد .در آمریکا کلیه کالس های درس به اینترنت ،رایانه و نرم افزار های
مفید و بزرگراه های ارتباطی دسترسی پیدا کرده اند .معلمان باید برای استفاده از این
امکانات در دوره های آموزشی الزم شرکت کنند و دانش آموزان باید برای زندگی در جامعه
الکترونیکی اماده شوند .آموزش و پرورش انگلستان با حرکت شتابنده فناوری اطالعات و
تخصیص منابع و بودجه مناسب زیر ساخت خوبی برای گسترش فناوری اطالعات در اموزش
و پرورش فراهم کرده است و در نظر دارد به بهترین نحو از فرصتهای ایجاد شده توسط
فناوری اطالعات جهت ارتقای وضعیت تحصیلی دانش اموزان استفاده کند .کشور چین در
آموزش از امکاناتی چون فناوری های چند رسانه ای ،رایانه ،شبکه ،آموزش ماهواره ای،
آموزش صوتی و تصویری بهره برده است و اجرای این طرح ها با بکارگیری فیلم ،اسالید،
دستگاه ضبط صوت ،ویدیو و ماهواره به همراه بهبود برنامه درسی فرصت های جدید اموزش
را برای دانش آموزان و معلمان فراهم کرده است .کشور سنگاپور از پیشگامان توسعه فناوری
اطالعات است .این کشور با استفاده از نیروهای متخصص به طرح های مهمی چون ایجاد
جزیره هوشمند ،ارتقا سطح اموزش ،تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در اموزش و پرورش
دست یافته است .ایرلند سعی در باال بردن مهارت های کار با رایانه از طریق مدارس نموده
است .هدف کلیدی ایرلند از پروژه های فناوری اطالعات در مدارس ،ایجاد همکاری میان
مدارس و اولیا و رسانه ها و دانشگاه ها و شرکتهای خصوصی به منظور توسعه فناوری
اطالعات در اموزش و پرورش بوده است .کانادا زیر ساخت مناسبی برای توسعه فناوری
اطالعات در مدارس خود فراهم کرده است و سیاستمداران و مدیران اموزش و پرورش در
استفاده بهینه از فناوری اطالعات در ارتقای سطح کیفی و کمی اموزش به خوبی واقفند و در
نظر دارند در زمینه توسعه وبهره گیری موثر از ان به یکی از پیشگامان جهانی تبدیل شوند.
نروژ یکی از کشورهای عضو اتحادیه فناوری اطالعات است و در راستای گسترش فناوری
اطالعات در اموزش و پرورش با یکدیگر همکاری دارند و کلیه اعضای این اتحادیه با دنبال
کردن استراتژی ها و اهداف موثر قصد دارند از فرصت های ایجاد شده توسط فناوری
اطالعات در اموزش وپرورش حمایت کنند .هند چارچوبی کلی را برای تغییر در برنامه
اموزش ملی در مدارس ارائه کرد و استانداردهایی را برای بکارگیری رایانه در برنامه اموزش
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مدارس و گام نهادن در مسیری که فناوری اطالعات را بخشی از فرایند تدریس و تعلیم در
نظام اموزشی بشمار آورد انجام داد.
واژهی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و
فعالیتهای ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراکنده در این حوزه انجام شده است .وزارت آموزش
و پرورش با الهام از آموزههای دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم
انداز ایران در سال  1404و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت
آموزشی ،اقدام به تعریف ساختار ،جایگاه ،ساماندهی ،شرایط و ضوابط توسعهی مدارس
هوشمند بر اساس معیارهای علمی ،بین المللی و شرایط بومی در سطح کشور نموده است .از
این رو برای نیل به این هدف ،نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می
توان به تغییر نگرش در شیوهی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین
زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود (.)draft national document of smart schools, 2005
با عنایت به اهمیت تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی بر اساس نتایج تحقیقات ذکر
شده و ناکافی بودن تحقیقات انجام شده در ایران و به منظور آگاهی از تجارب جهانی در این
زمینه ،این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی مدارس هوشمندسازی در برنامه درسی کشورهای
مالزی،استرالیا وفنالند وارائه الگویی برای ایران انجام شد و به دنبال پاسخگویی به سوالهای
زیر است:
 .1اهداف برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه چیست؟
 .2محتوای برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه چیست؟
 .3روش های تدریس برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه
چیست؟
 .4روش های ارزشیابی در برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه
چیست؟
 .5چه شباهت هایی در برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی کشورهای مورد مطالعه وجود
دارد؟
 .6چه تفاوت هایی در برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی کشورهای مورد مطالعه وجود
دارد؟
 .7با توجه به برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه عناصر برنامه درسی مبتنی بر
هوشمندسازی در نظام آموزش و پرورش ایران کدام است؟
 . 8با توجه به تجارب کشورهای مورد مطالعه و شرایط و امکانات موجود ،الگوی مناسب
برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در نظام آموزش و پرورش ایران کدام است؟
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روش تحقيق
این پژوهش یک پیمایش تطبیقی است و اطالعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سوالها
،از طریق اسناد و مدارک کتابخانه ای ،گزارشهای تحقیقی وجستجودر شبکه جهانی اینترنت
مرتبط مانندیونسکو ،دیزرتیشن ،پروکوست و سایتهای وزارت آموزش وپرورش کشورهای
مورد مطالعه جمع آوری شده است و الگوی بردی در مطالعه تطبیقی مورد استفاده قرار
گرفته است  .نمونه مورد ،برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مالزی ،استرالیا
و فنالند بوده است.

يافتهها
سوال اول .اهداف برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی در کشورهای مورد مطالعه
چيست؟
جدول  -1اهداف برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مالزی ،استرالیا و فنالند
کشورها

اهداف

مالزی

توسعه و پرورش جسمی ،ذهنی ،عاطفی و روانی دانش آموزان  -تربیت نیروی انسانی متفکر و
آشنا با تکنولوژی  -افزایش مشارکت همگانی در حوزه آموزشی  -فراهم سازی فرصتهایی جهت
ارتقاء تواناییها و استعدادهای دانش آموزان

استرالیا

آماده کرده دانش آموزان برای ورود به جامعه و اشتغال دردنیای دیجیتالی آینده  -پرورش نیروی
کار برای جامعه مبتنی بر فن آوری  -پاسخگو بودن آموزش و پرورش به نیازهای در حال تغییر
نیروی کار  -برقراری ارتباط بین آموزش و پرورش و کارآموزی  -مهارت و توانایی برای استفادۀ
آسان و خالق از فناوری به ویژه فناوری اطالعات به منظور تولیدکننده اندیشه همراه با درک
درست از تاثیر این فناوری بر ارکان جامعه.

فنالند

اتصال کلیه مدارس به شبکه اینترنت و شبکه های مختلف اطالع رسانی  -تجهیز کلیه مدارس به
رایانه  -افزایش مهارت دانش آموزان دراستفاده از فناوری و رایانه ،برخورداری زنان و مردان از
فرصتهای برابر آموزشی  -توسعه ی مهارت حرفه ای افراد  -ارتقای کیفیت اموزش و پژوهش -
دستیابی به سطحی عالی و فراگیر از اموزش  -پیشبرد رشد معنوی ملت  -تقویت قوه ی ابتکار و
جسارت شهروندان  -هماهنگ سازی دامنه ی فعالیت مراکز اموزشی با مراکز صنعتی  -ایجاد
محرک آموزشی جهت شکوفایی استعدادهای بالقوه ی کودکان  -توجه به تک تک دانش آموزان
و تالش برای جلوگیری از ترک تحصیل

سوال دوم .محتوای برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی در کشورهای مورد
مطالعه چيست؟
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جدول  -2محتوای برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مالزی ،استرالیا و فنالند
کشورها

محتوا

مالزی

ایجاد و تقویت تفکر چالشی و یادگیری با انگیزش در دانش آموزان  -آموزشهای مبتنی بر شبکه
و مواد درسی الکترونیکی  -کتاب های داستان تعاملی  -بازی های و نرم افزارهای شبیه سازی -
پودمان های خودآموز  -بازی های کامپیوتری حل مسئله  -پودمان های هوش مصنوعی  -ویدئو
ها  -کتابخانه  - onlineبولتن های خبری  -جستجوگرها Search engine

استرالیا

برنامه درسی توسط وزارت آموزش و پرورش تدوین می گردد اما معلمان مجاز هستند که دروس
را تعدیل و به تناسب عالقه و نیاز دانش آموزان آنها را مطرح کنند  -محتوا متناسب با
خصوصیات و نیازهای فردی دانش آموزان انتخاب و تدوین می شود  -معلمان از محتواهای
الکترونیکی و دیجیتالی استفاده می کنند  -در فرایند یادگیری الکترونیکی موضوعات درسی به
صورت انعطاف پذیر و قابل دستکاری و تمرین در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد  -دانش
آموزان با بررسی اطالعات موجود و خلق اطالعات جدید با استفاده از فناوری ها برای یافتن پاسخ
به سواالتشان اطالعات را در قالبهای تصویری ،صوتی ،نشانه ای و الکترونیکی با یکدیگر ترکیب
می کنند ،اطالعات را در شکل متن ،الگو ،شبیه سازی و نمودار ،تدوین ،قالب بندی و منتشر می
کنند ،اطالعات کسب شده را به دیگران انتقال می دهند.

فنالند

هر مدرسهای برنامه آموزشی خود را دارد ،تاکید بر برنامهها و بازیهای خالقانه در محیط مدرسه
 استفاده از تولید محتوا دروس آموزشی  -ندادن محتوای درسی از قبل آماده شده به مدارس ودادن یک چهارچوب کلی به مدارس برای تدریس  -معلمان هر مدرسه بر اساس چهارچوب داده
شده محتوایی که خودشان مناسب میدانند را به دانش آموزان آموزش دهند  -مواد درسی وجود
ندارد و جای آنها را برنامه موضوعی گرفته است  -برنامه های درسی مدارس جامع (آموزش
عمومی) به گونه ای است که مهارتهای پایۀ فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی برای تمام دانش
آموزان فراهم شود - .همچنین باید یادآوری کرد که برنامه محتوایی هر منطقه با سایر مناطق
فرق دارد .برخی از مناطق ممکن است فاوا را به عنوان یک موضوع درسی ارائه دهند .در این
صورت محتوای آن شامل موارد زیر است :واژه پردازی ،کاربرد نرم افزار آفیس ،برنامه های چند
رسانه ای و ارتباطات.

سوال سوم .روش های تدريس برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی در کشورهای
مورد مطالعه چيست؟
جدول  -3روشهای تدریس برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مالزی ،استرالیا و
فنالند
کشورها

روش های تدريس

مالزی

فراهم کردن ترکیبی از استراتژ یهای یادگیری برای اطمینان از رشد همه جانبه استعدادها و
قابلیت های دانش آموزان به منظور :تشویق یادگیری و ارتقاء خالقیت ،دانش آموز محوری
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فعالیتها و ارتقاء توانایی های فردی  -فراهم نمودن شرایط انواع روش های آموزش برای ارتقاء -
کالس با استراتژی های مختلف یاددهی-یادگیری مطابقت داده می شود.

استرالیا

در استرالیا گستره ای از شیوه های آموزشی به کار برده می شود از جمله یادگیری دانش
آموزمحور ،تحقیق دانش آموزی ،پروژه ها و ارائه ی کنفرانس گروهی ،کنفرانس های تصویری،
یادگیری الکترونیک  ،e-learningکالس های تعاملی ،استفاده از وسایل جدید کمک آموزشی و
تلویزیون ،فیلم ،ضبط صوت و دیگر امکانات  -آنها ازچگونگی تأثیرپذیری مفاهیم و انگاره ها
توسط ساخت اطالعات و تولیدات اطالعاتی آگاه می شوند و دست به انتخاب مناسب ترین رسانه
برای مخاطبان خاص و انتقال ایده های بخصوص می زنند  -دانش آموزان در رسیدن به اهداف
مورد نظر ،به طور فردی و گروهی فعالیت می کنند.

فنالند

هر معلمی نحوه تدریس خود را دارد ،استفاده از متدهای پیشرفته تدریس  -بهره گیری از
تکنولوژیکی جدید  -بهره گیری از شبکه های اطالعاتی ،اهمیت بر استقالل کودکان  -تدریس به
صورت شبکه ای  -دانشآموزان نقش فعالی در یادگیرری و برنامهریزی دارند  -در فنالند رویکرد
دانش آموز محوری بر برنامه درسی حاکم است  -تمام دانش آموزان فنالندی رایانامه مخصوص
به خود دارند  -یادگیری (مشارکتی ،گروههای کاری ،نوآوری فردی) با استفاده از رایانه و
برگزاری ویدیو کنفرانسها ازجمله روشهایی یادگیری متداول در مدارس فنالند است  -در برنامه
درسی ملی این کشور به معلمان اختیار داده شده که با صالح دید خویش از فاوا جهت کمک به
یادگیری محتوای درسی و بهبود روند آموزش در کالس درس به کار گیرند  -مدارس فنالند در
چگونگی استفاده از رسانه های دیجیتالی مختارند.

سوال چهارم .روش های ارزشيابي در برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی در
کشورهای مورد مطالعه چيست؟
جدول  -4روش های ارزشیابی برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در کشورهای مالزی ،استرالیا و
فنالند
کشورها

روش های ارزشيابي

مالزی

در مدرسه هوشمند ارزیابی در شکل های مختلف طراحی می شود :ارزیابی در کالس درس،
ارزیابی مدرسه ای ،ارزیابی متمرکز* .ارز شیابی کالسی :حین آموزش و پس از آموزش به منظور:
 تعیین نقطه شروع کار دانش آموزان  -تشخیص نقاط قوت و ضعف دانش آموز  -ارزیابیپیشرفت دانش آموز  -تعیین شیوه آموزشی مؤثر  -تعیین میزان توانایی های ذهنی * ارزش
یابی مدرس های :در پایان هر بخش درسی به منظور - :نعیین میزان حصول اهداف خروجی هر
قسمت از آموزش * ارزش یابی متمرکز :اجرا در زمان آمادگی دانش آموز به منظور - :تعیین
حصول به اهداف مورد نیاز برای ارتقاء به مرحله بعدی آموزشی  -تعیین استعدادهای ذهنی بر
اساس استعدادهای چند گانه

استرالیا

شیوه های ارزیابی متنوع است و شامل پروژه های تحقیقی انفرادی ،تکالیف گروهی ،ارائه ی
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شفاهی و تصویری ،استفاده از فن آوری مثل پاور پوینت ،پادکست یا ویدئو کست ،و نیز شیوه
های سنتی تر آزمون ها و تکالیف کالسی است  -در برنامه درسی این کشور انتخاب و استفاده
درست از سخت افزار و نرم افزارهای گوناگون ،ارایه نظریه ،جمع آوری ،مرتب سازی تشخیص
اطالعات قابل اطمینان و مرتبط با موضوع مورد مطالعه ،تبدیل ،ساماندهی و انتقال درست
اطالعات ،تحلیل ،تفسیر الگوها و رشته های (ترکیبات) اطالعاتی ،نمایش اطالعات در قالبهای
تصویری ،صوتی ،نشانه ای و الکترونیکی ،تدوین اطالعات به شکل متن ،الگو ،شبیه سازی و
نمودار ،قالب بندی و انتشار ،آگاهی از ماهیت وکاربرد اطالعات ،شناسایی و بررسی تأثیرات
فناوری اطالعات بر روی جامعه ،فرهنگ ،اخالقیات و سیاست ،آثار داستان گونه مانند نوشتن
خاطرات ،شرح سفرها ،عقاید و اهداف آینده ،طراحی ها و نقاشی ها از جمله منابع ارزیابی
یادگیری دانش آموزان می باشند.

فنالند

عدم گرفتن آزمونهای استاندارد از کودکان  -عدم اجبار در دادن نمره به دانش آموزان تا کالس
هشتم  -عدم دادن تکالیف زیاد و محدود بودن تکالیف ،نبود امتحان و رقابت بین مدارس  -انجام
مستمر و جداناپذیر ارزشیابی تحصیلی در خانه و مدرسه  -ارتقاء دانش آموزان به مقاطع باالتر با
عملکرد مناسب در ارزشیابی  -اختصاص ساعت تدریس بیشتر برای دانش آموزان ضعیف

سوال پنجم .چه شباهت هايي در برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی کشورهای
مورد مطالعه وجود دارد؟
جدول  -5وضعیت برنامه درسی در سه کشور مالزی ،استرالیا و فنالند از نظر شباهت ها
کشورها

مالزی ،استراليا و فنالند

مالزی

 -1کسب مهارتهای کلیدی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه اطالعاتی  -2توجه به کسب
مهارت حل مسئله از سوی دانش آموزان  -3فراهم سازی فرصتهایی جهت ارتقاء تواناییها و
استعدادهای دانش آموزان  -4استفاده درست و مناسب از رایانه و ابزار دیجیتالی در برنامه درسی
در جهت ظهور خالقیت  -5تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا با تکنولوژی  -6پاسخگویی به
نیازهای جامعه

استرالیا

 -1استفاده از مواد درسی الکترونیکی  -2استفاده از هوشمندسازی به مثابه ابزاری برای بهبود
یادگیری محتوای برنامه درسی  -3تلفیق فناوری ها را در تمام موضوعات درسی  -4توجه به
دانش و مهارت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در محتوای برنامه درسی

فنالند

 -1استفاده از رسانه های دیداری و شنیداری  -2بکارگیری روش های فعال و پویا  -3بکارگیری
روش های حل مساله و کسب مهارت  -4توجه به تفاوت های فردی  -5استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی ویادگیری  -6تاکید بر یادگیری در گروه  -7تاکید بر
نوآوریهای فردی  -8توجه به خوداتکایی و خود کنترل  -9تاکید بر رویکرد دانش آموز محوری

سوال ششم .چه تفاوت هايي در برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی کشورهای
مورد مطالعه وجود دارد؟
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جدول  -6وضعیت برنامه درسی در سه کشور مالزی ،استرالیا و فنالند از نظر تفاوت ها
کشورها

مالزی ،استراليا و فنالند

اهداف

 -1در کشور مالزی دانش آموز محوری یکی از اهداف هوشمندسازی است در حالی که در سایر
کشورها به آن توجه نشده است -2 .در کشور فنالند به ریز مهارتها و تواناییهای مورد انتظار
ناشی از استفاده فناوری ها در برنامه درسی اشاره کرده اند ولی در کشور استرالیا و مالزی به
بیان کلیات بسنده کرده اند -3 .در برنامه درسی هوشمند کشور مالزی پرورش جسمی ،ذهنی،
عاطفی و روانی دانش آموزان مهم شمرده شده است ولی در در کشر استرالیا و فنالند مهارتها
مهم تلقی شده است -4 .تربیت انسانی متفکر از اهداف مهم کشور مالزی است ولی در کشور
استرالیا تولید اندشه مهم است و در کشور فنالند در این رابطه مطلبی را نیاورده اند -5 .رویکرد
استرالیا به فناوری اطالعات و ارتباطات برای مدارس ،در مقایسه با الگوی متمرکز طرح مدارس
هوشمند مالزی ،کامالً غیر متمرکز است -6 .استرالیا بر برنامه درسی آنالین بیشتر توجه کرده
است.

محتوا

 -1در زمینۀ محتوای برنامه درسی در دو کشور استرالیا و فنالند محتوای برنامه به صورت کلی
اشاره شده است و ریز برنامه ها احتماالً در برنامه های منطقه ای و محلی تدوین می شود ولی
در کشور مالزی اینگونه نیست و محتواهای مورد استفاده بیان شده است -2 .در کشور استرالیا
تأثیرات فناوریهای جدید را بر روی جامعه ،فرهنگ ،اخالقیات و سیاست را بیشتر از دو کشور
دیگر اهمیت داده می شود -3 .در مالزی از فناوری برای تقویت تفکر چالشی و یادگیری با
انگیزش در دانش آموزان استفاده می کنند .در استرالیا دانش آموزان می آموزند که فناوریها می
توانند مردم و محیط آنها را تحت تأثیر قرار دهند و در فنالند به استفاده از فناوری به عنوان یک
ابزار تأکید دارند -4 .در مالزی از محتواهای شامل کتاب های داستان تعاملی ،بازی های و نرم
افزارهای شبیه سازی ،بازی های کامپیوتری حل مسئله ،ویدئو ها و کتابخانه  onlineاستفده
می کنند ولی در استرالیا دانش آموزان خودشان نوع سخت افزار و نرم افزار را انتخاب کرده و
اطالعاتشان را سامان می دهند و در فنالند محتوای شامل واژه پردازی ،کاربرد نرم افزار آفیس،
برنامه های چند رسانه ای و ارتباطات است.

روشهای
تدریس

 -1فنالند بیش از سایر کشورها به صورت غیر متمرکز به تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی
اقدام کرده است .در این کشور اختیار بیشتری به مدارس داده شده و با تو جه به پراکندگی
جمعیت رویکردهای محلی و منطقه ای مورد تاکید قرار دارد -2 .در فنالند و استرالیا بر کارهای
مشارکتی بیشتر از مالزی تاکید می شود -3 .در فنالند به معلمان اختیاراتی جهت استفاده از
فناوریها برای کمک به یادگیری محتوای درسی داده شده است اما در استرالیا این دانش آموزان
هستند که نوع ابزار و روش را انتخاب می کنند -4 .در استرالیا دانش آموزان خودشان مناسب
ترین رسانه را برای یادگیری انتخاب و طرز کار فناوریهای اطالعاتی را بررسی و اطالعات را به
صورت کتبی و تصویری ترکیب و عکس العمل خود و دیگران را نسبت به این اطالعات بازبینی
می کنند .ولی در مالزی و استرالیا این روال نمی باشد.

ارزشیابی

 -1کشور استرالیا به دلیل سیاست آموزشی تلفیقی میان تمرکزگرایی و تمرکززدایی ،به همۀ
صالحیتها و تواناییهای مورد انتظار از دانش آموزان در همۀ سطوح آموزشی اشاره کرده است-2 .
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در مالزی در مدرسه هوشمند ارزیابی در شکل های مختلف ارزیابی در کالس درس ،ارزیابی
مدرسه ای ،ارزیابی متمرکز طراحی می شود -3 .در فنالند از دانش آموزان آزمونهای استاندارد
نمی گیرند و تاکید بر انجام مستمر و جداناپذیر ارزشیابی تحصیلی در خانه و مدرسه است.

سوال هفتم .با توجه به برنامه درسي کشورهای مورد مطالعه عناصر برنامه درسي
مبتني بر هوشمندسازی در نظام آموزش و پرورش ايران کدام است؟
جدول  -7عناصر برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی در ایران
کشورها

ويژگي ها

اهداف

 -1ارتقای اثربخشی و کارایی نظام تعلیم وتربیت رسمی  -2گسترش و تامین عدالت آموزشی
وتربیتی  -3تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا با تکنولوژی  -4ایجاد محیطی پویا و جذاب برای
شکوفایی استعدادها و بروز خالقیتهای فردی و جمعی دانش آموزان  -5ترویج یادگیری تجربی،
پژوهش محوری و دانش آموز محوری در فرایندهای آموزشی  -6آموزش و ارتقای مهارتهای
معلمان و دانش آموزان  -7ارتقای توانائی ها و قابلیت های فردی  -8کمک به دانش آموزان
برای رشد همه جانبه و متعادل در ابعاد ذهنی  -جسمی  -عاطفی وروانی  -9آماده کردن دانش
آموزان برای زندگی در عصر اطالعات و ارتباطات  -10تجهیز مدارس به حداقل امکانات مورد
نیاز برای هوشمند سازی  -11استمرار یادگیری در خارج از مدرسه

محتوا

 -1محتوای الکترونیکی  -2محتوای آموزشی چندرسانهای  -3محتوای بدست آمده از اینترنت و
فضای مجازی  -4محتوای تهیه شده توسط آموزش و پرورش  -5محتوای تهیه شده توسط معلم
 -6محتوای تهیه شده توسط دانش آموز  -7محتوای تولید شده توسط شرکت ها و موسسات
آموزشی  -8محتوای تولید شده با نرم افزارها و ابزارهای مناسب تولید محتوا  -9محتوای بدست
آمده از نرمافزارهای کمک آموزشی

روشهای
تدریس

 -1دانش آموز محور بوده و حواس بیشتری را در آنها درگیر کند -2 .باعث انجام فعالیتهای
پژوهشی بصورت تیمی شود -3 .باعث افزایش خالقیت ،تفکر ،حل مساله و اشتیاق به فعالیت
های گروهی شود -4 .باعث تشویق دانش آموزان به تقویت مهارت های کار با رایانه و اینترنت
شود -5 .به جستجو و یافتن محتوای الکترونیکی مناسب بر روی شبکه اینترنت شود -6 .باعث
تشویق دانش آموزان به استفاده از نرم افزارها برای تولید محتوای الکترونیکی شود -7 .دانش
آموزان را به پرسیدن سواالت و انجام پژوهش فردی و گروهی تشویق کند -8 .تعامالت بین
دانش آموزان ،معلمان و والدین را به کمک فناوری اطالعات افزایش دهد -9 .باعث رشد همه
جانیه استعداد ها و اشتیاق به یادگیری و ارتقاء تواناییهای فردی آنها شود -10 .انعطاف پذیر
بوده و متناسب با نیازها ،تفاوت های فردی ،تواناییها ،استعدادها و شیوه های یادگیری دانش
آموزان باشد -11 .یادگیری بهتر با درک عمیق تر مفاهیم به جای حفظ کردن محتوای درسی با
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات شود.

ارزشیابی

 -1نظام ارزشیابی و نظارت به صورت هوشمند و الکترونیکی است  -2در ارزش یابی این رویکرد
رایانه تاثیر زیادی می گذارد  -3در این رویکرد از انواع آزمون های الکترونیکی ،راه دور و آنالین
استفاده می گردد -4 .ارزشیابی از دانش آموزان به جای پایان فصل یا ترم به طور مداوم و همه
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روزه بعمل می آید -5 .سطوح عالی در حیطه های شناختی ،عاطفی و رفتاری مد نظر است-6 .
حیطه ارزیابی در این رویکرد به صورت جامع می باشد و عالوه بر ارزشیابی پایانی ،ورودی و
مستمر را نیز دربر میگیرد -7 .شکلهای ارزیابی در این رویکرد به صورت ارزیابی کالسی،
مدرسه ای و متمرکز می باشد -8 .در ارزیابی ویژگیهای نظیر جامعیت ،اجرا در انواع شکلها ،به
موقع بودن ،دانش آموز محوری و استمرار رعایت می شود -9 .ارزیابی در برخی دروس به
صورت الکترونیکی و در برخی دروس دیگر به صورت غیر الکترونیکی انجام می شود -10 .اطالع
رسانی به والدین از پیشرفت تحصیلی فرزندشان از طریق سیستم اتوماسیون مدرسه و ایمیلی
انجام می گیرد.

سوال هشتم .با توجه به تجارب کشورهای مورد مطالعه و شرايط و امکانات موجود،
الگوی مناسب برنامه درسي مبتني بر هوشمندسازی در نظام آموزش و پرورش
ايران کدام است؟
بر اساس مطالعات انجام شده در این طرح ،برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی تحت تاثیر
عواملی مانند محیط یاددهی و یادگیری ،عوامل سخت افزاری ،توانمندسازی نیروی انسانی،
سیستم مدیریت و عوامل نرم افزاری کشورها قرار می گیرد .لذا محقق برای طراحی الگوی
تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران ،تجربیات کشورهای موفق را با
در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی کشور ایران مورد مالحظه قرار داده
و الگوی زیر را طراحی نموده ام.

نمودار -1تلفیق هوشمندسازی در برنامه درسی آموزش و پرورش ایران
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برنامه درسی مبتنی بر هوشمندسازی مستلزم توجه خاصی به ارائه آموزش های متناسب با
نیازهای متنوع جوامع و دانش آموزان است .مولفه های این برنامه درسی شامل توجه به
(سیستم مدیریت ،محیط یاددهی و یادگیری ،توانمندسازی نیروی انسانی ،عوامل سخت
افزاری و عوامل نرم افزاری) است که در برنامه درسی منجر به ویژگی هایی از قبیل:
 -1سیستم مدیریت شامل :الف) اداره مدرسه :مشخصات و آمار دانش آموزان ،آموزش،
ارزشیابی کارکنان و دانش آموزان ،کتابخانه ،بهداشت و بیمه و سایر موارد ،ب) امور دانش
آموزی :آموزش دانش آموزان ،ارزیابی عملکرد ،مدیریت آزمون ،مشاوره ،فوق برنامه ،انظباطی،
ج) منابع آموزشی :مدیریت منابع اطالعاتی ،منابع مورد نیاز برای تدوین برنامه درسی ،د)
منابع خارجی مدیریت پایگاه اطالعاتی :ارتباط با منابع خارجی ،ه) تسهیالت :برنامه ریزی
تجهیزات ،تعمیرات و نگهداری ،مدیریت دارایی ها ،و) منابع انسانی :برنامه هفتگی معلمان،
مدیریت منابع انسانی ،کارگزینی ،مدیریت ارتقاء و انتقال ،مدیریت تعطیالت کارکنان،
مدیریت آموزش کادر اداری ،ز) مدیریت مالی :بودجه ریزی ،گزارش دهی ،حسابداری،
کارپردازی ،سرمایه گذاری ،برنامه ریزی بلند مدت ،کنترل و بازرسی ،ح) تکنولوژی :سیستم
اجرایی ،سیستم نگهداری و تعمیرات ،پشتیبانی مدیریت ،شبکه و کاربران ،ط) امنیت :امنیت
فیزیکی ،ایمنی دانش آموزان ،امنیت .IT
 -2محیط یاددهی و یادگیری شامل :تدوین برنامه آموزشی ،مدیریت منابع آموزشی ،تهیه
محتوای آموزشی ،ارائه محتوای آموزشی ،روش های تدریس ،انتخاب مواد و وسایل آموزشی،
ارزشیابی
 -3توانمندسازی نیروی انسانی شامل :آموزش کادر مدیریتی ،آموزش کادر آموزشی ،آموزش
دانش آموزان ،آموزش اولیاء و مربیان ،دوره های آموزشی ،بکارگیری تکنسین فنی ،پرسنل
سیستم آموزشی ،تیم پشتیبان عملیات مدرسه هوشمند ،هماهنگ کننده و رابط پیگیر امور
مدرسه هوشمند ،معلمانی که دوره های پایه رایانه را گذرانیده اند ،معلمانی که دوره های
تولیدمحتوای راگذرانیده اند ،دانش آموزانی که دوره های رایانه را گذرانیده اند.
 -4عوامل سخت افزاری شامل :استمرار فرایند یاددهی ویادگیری فراگیران درمنزل ،ارزشیابی
الکترونیکی از آموخته های دانش آموزان ،استقرار شبکه محلی در مدرسه ،وجود تعداد کافی
رایانه برای دانش آموزان ،وجود تعداد مناسب لپ تاب به ازای معلمان ،تجهیز کالس ها به
تخته های هوشمند ،تجهیز کالس ها به ویدئو پروژکتور ،تجهیز کالس ها به پرده نمایش
ویدئوپروژکتور ،تجهیز مدرسه به میکروسکوپ دیجیتالی ،وجود سایت رایانه ای مناسب در
مدرسه ،وجود تعداد کافی تجهیزات جانبی در مدرسه ،وجود تجهیزات تهویه وخنک کننده
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مناسب سایت ،وجود امکانات برق اضطراری در مدرسه ،میز و صندلی های استاندارد رایانه،
وجود نمایشگر تلوزیونی ،وجود چاپگر ،وجود اسکنر ،وجود دستگاه حضور غیاب.
 -5عوامل نرم افزاری شامل :توسعه محتوای آموزشی به صورت چند رسانه ای توسط دانش
آموزان ،بهره گیری از محتوای آموزشی چند رسانه ای در ارایه دروس توسط معلمان،
دسترسی به اینترنت با پهنای باند مناسب ،وب سایت به روز مدرسه ،عضویت فعال در پورتال
مدرسه هوشمند ،همکاری و تعامل علمی با سایر مدارس هوشمند ،برقراری ارتباط یکپارچه
رایانه ای با مدارس دیگر ،استقرار سیستم مدیریت کاربران در مدرسه ،استقرار نرم افزار
یکپارچه مدیریت مدرسه ،ارتباط الکترونیکی با مخاطبان مدرسه ،استفاده از اینترنت برای
جستجوی اطالعات و شناخت عمیق تر موضوعات ،وجودپست الکترونیکی برای معلمان و
فراگیران ،وجود سرور مناسب در مدرسه ،مناسب بودن مکانیزم های امنیت اطالعات مدرسه،
وجود نرم افزار آنتی ویروس مناسب ،برنامه ریزی فناوری ،تامین و پیاده سازی فناوری،
پشتیبانی فنی ،ثبت نام و انتخاب واحد می باشد.

بحث و نتيجهگيری
آموزش کلید کسب موفقیت و ایجاد اشتیاق برای یادگیری متفاوت و ماندگار است که
ثمره ی آن تربیت فرزندان بهتر و موفق تر می باشد .چند سالی است که فناوری اطالعات و
ارتباطات به عنوان بهترین راه حل برای کسب چنین اهدافی به مدارس سراسر جهان راه
یافته است که این مهم با هوشمندسازی مدارس و برگزاری کالس هوشمند تحقق یافت و
اکنون این فناوری توانسته است با عنوان هوشمند سازی مراکز آموزشی در مدارس کشورمان
ایران راه یابد و انقالبی عظیم در آموزش کشور پدید آورد.
در این تحقیق سیستم مدیریت به معنای سیستمی اطالق می شود که روی سایت
مدرسه قرار می گیرد و امکان مدیریت مرکز آموزشی را به طور کامال مجازی به مدیر مرکز
می دهد .این سیستم می تواند هم روی کامپیوتر شخصی و با شبکه محلی راه اندازی شود و
هم در بستر اینترنت .موریگیا ( )Murugaiah, 2004مدرسه هوشمند مدرسهای که در آن
تمامی فعالیتهای مدرسه از کوچک و بزرگ با تکیه بر فناوری صورت گیرد .هوشمندسازی
مدارس به ابزار مدیریتی بسیار کارآمدی برای مدیران مدارس تبدیل شده است .تسهیل
ارتباط بین مدیران ،کارکنان ،معلمان ،دانش آموزان و اولیاء ،جلوگیری از رفت و آمدهای غیر
ضروری ،مدیریت بهینه کارکنان ،تعامل سازنده میان دانشآموزان ،معلمان و مدیران مدرسه،
اتوماتیک کردن بسیاری از فعالیتها و فرایندها و ...بخشی از تسهیالتی است که استفاده از
این نرم افزارها برای مدرسه به ارمغان میآورد.
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محیط یاددهی و یادگیری به معنای آن است که دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش
یاددهنده و یادگیرنده را بر عهده دارند .در این مدرسه ،برنامه درسی محدود کننده نیست و
به دانش آموزان اجازه داده می شود از برنامه های درس خود فراتر گام بردارند .فالک
( )Fluck, 2002دانشآموزان در مدارس هوشمند نقشی فعال دارند و روشهای تدریس
دانشآموز محور است و تأکید بر مهارتهای تفکر و یادگیری در محیط آموزشی است.
گیلیان ( )Gillian, 2004محیط مدارس هوشمند محیط همکاری و رقابت هستند و مواد
آموزشی و تمرینات جهت بسط این مهارتها در دانشآموزان طراحی شدهاند .در برنامه
درسی مبتنی بر هوشمندسازی از روشهای اکتشافی ،حل مساله ،فعال ،مشارکتی و واحد کار
نیز استفاده میشود.
عوامل سخت افزاری و نرم افزاری به معنای آن است که در مدارس هوشمند معلمان می
توانند با استفاده از بانکهای اطالعاتی و برنامه های نرم افزاری و غیره دروس جدیدی را با
توجه به نیازها و عالئق دانش آموزان طراحی نمایند .در این نوع مدارس دانش آموزان اغلب
بجای کیف های مملو از کتب حجیم ،با کامپیوترهای کیفی ( )lab topدر سر کالس درس
حاضر می شوند .کینگتون و همکاران ( )Kington et al, 2003در مدارس هوشمند کامپیوتر
جایگزین تخته سیاه و سیدی جای دفتر مشق را میگیرد .در این سیستم ،معلم و شاگرد هر
دو تولید محتوای الکترونیکی و درس را به صورت سی دی ارائه می کنند.
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