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 چکیده
 در حال تغییر و به روز شدنبا شروع تحوالت گسترده در جهان، شیوه های یادگیری و سیستم های آموزشی به طور مداوم 

هستند. یکی از این تغییرات ورود فناوری اطالعات به عرصه آموزش است که منجر به ایجاد مدارس هوشمند در نظام آموزشی 

شده است. مدارس هوشمند با ابزار ها و امکانات خود رویکرد های آموزشی و یادگیری را متحول و در جهت بهبود حرکت 

محتوای درس فقط محدود به کتاب های چاپی نیست بلکه و   دانش آموز محور است مـدارس یـادگیری در این کرده است.

نرم افزارهای چندرسانه ای، درس افزارها و پایگاه های اطالعاتی است. همزمان برای تفاوت های  هـای الکترونیکـی،شامل کتاب

شود. مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی یی تدارك دیده میمختلف یادگیریش برنامه ها هـای دانش آموز و سـبک فردی هر

علم دراین رویکرد نقش م .یادگیری را به دنبال خواهد داشت یاددهی وبرنامه های درسی  تلفیق فنـاوری اطالعـات و است که با

ور و رویکرد سند تحول است. اما با وجود علم به سودمندی مدارس هوشمند و نقش آن در سیستم آموزشی کشبه عنوان راهنما 

بنیادین آموزش و پرورش، توسعه وعمکرد این مدارس با مشکالت بسیاری رو به رو بوده است که یکی از این مشکالت نداشتن 

برنامه ریزی درسی متناسب این مدارس است. به طور حتم با دانستن ساختار و مشخصه های مدارس هوشمند می توان شیوه 

متناسب با آن طراحی واجرا کرد. در این پژوهش به بررسی ساختار مدارس هوشمند و شیوه مناسب های برنامه ریزی درسی 

 برنامه ریزی درسی آن می پردازیم.
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 مقدمه 
را در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش به صورت برجسته  3ها و مزایای بالقوه فاواهایی فرصتهای اخیر مطالعات و گزارشدر سال

و به ویژه، به عنوان سازوکاری در سطح آموزش و پرورش در نظر « ابزار اصلی ساخت جوامع اطالعاتی»اند. فاوا به عنوان مطرح کرده

ی و در نهایت آموزش با کیفیت برای ها و فرایندهای آموزشتواند روشی را برای تجدیدنظر و طراحی مجدد نظامشود که میگرفته می

 و اطالعات فناوری از گیریبهره با که دارد نیاز ای مدرسه به کشور آموزشی نظام (. امروزه2011، 4همه فراهم کند)سنگرا و گنزالز

 رارق اطالعاتی جامعه در زندگی تجربه برای افراد اختیار در را نوینی هایفرصت و نموده فراهم را پیوسته یادگیری امکان ارتباطات

 یم محسوب ایحرفه آموزش و تعلیم برای توانمندساز زیرساخت قالب در بلکه ابزار عنوان به نه فناوری این که ایگونه دهد. به

 (.1394شود)غالم پور و همکاران، 

صورت  به ولو نیز ارزشمندی هایفعالیت و است شده وارد ما پرورش و آموزش ادبیات در که است چندی هوشمند مدارس واژه

 مفاهیم انتقال برای که است مدرسه ای هوشمند . مدرسه(1391مدارس،  سازی هوشمند)است شده انجام حوزه این در پراکنده

 فناوری بر مبتنی مدیریت، و کنترل این مدارس . در(1385  نادری،)گیردمی کمک ارتباطات و اطالعات ابزارهای فناوری از سنتی

 و وهابیعبدال) باشدمی هوشمند آن نظارت و ارزشیابی سیستم و الکترونیکی آن دروس اکثر محتوای گرفته و انجام شبکه و رایانه

هایی جهت دسترسی فراوان به اطالعات با استفاده از منابع اطالعاتی چندگانه .کامپیوتر و فناوری اطالعات فرصت(1390مهرعلی زاده، 

(. 2007، 5متنوع )متن، انیمیشن، صدا( را برای دانش آموز فراهم می آورد )ویجکت کومار و جوناسنو مرور اطالعات با شیوه های 

استفاده بیشتر و عمیق تر دانش آموزان مدارس هوشمند از راهبردهای یادگیری درنهایت منجر به افزایش و بهبود عملکرد آنها در 

آموزشی در مدارس هوشمند به گونه ای است که یادگیری را جالب تر، (. شیوه های 1397شود)سعدی پور و همکاران، یادگیری می

کند. مهارت و اشتیاقی که کودکان کند و جسم، روح و ذهن کودکان را در فرآیند یادگیری درگیر میدار میباانگیزه تر، مهیج و معنی

 (0102 6آور است )بنسون و همکاران،دهند، حیرتهنگام استفاده از رایانه ها نشان می

های زیادی ایران، در این راستا اقدام وپرورش ها، هوشمندسازی مدارس بود. آموزشوپرورش در این سال های آموزش یکی از اقدام

تهیة سند راهبردی توسعة مدارس هوشمند انجام داد، اما مدارس هوشمند  حمایت از مدارس داوطلـب و مانند ایجاد مدارس آزمایشی،

سیر م گام مدارس هوشمند، بـه تبیـین به رو شدند. به همین دلیل توسعة گام نگرفتند و با مشکالتی روبه صورت فراگیر شکل به

طور کلی  آموزشی، نظام ارزشیابی و به دارد و باید در برنامـة درسـی، محتـوای توسعه و مراحل اجرایی هوشمندسازی مدارس نیاز

 ،7جاللی و همکاران)آل پرداختای هوشمند و ایدهپس از آن به مدرسه د کـرد وتغییرات اساسـی ایجـا مهندسی فرایند مدیریت باز
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)مردانی و موالئی، پرورش نیز تأکید شده است و ضرورت انکارناپذیری دارد و اسناد باالدستی آموزش که این موضوع در(. 2012

1394 .) 

زیرساخت ارتباطی، محتوای مناسب،  د بسترهایی شاملریزی بلندمدت نیاز دارد و بایهای درس به برنامههوشمندسازی کالس 

(. 2014 ،8حیدری و شهریاری)گام و با تفکر صورت گیردبهوالدین، گام های آموزشی و فرهنگسازیآموزش معلمان، تغییر روش

 شود. برای هر دانش طـور خاصـی طراحی و تدوین آمـوزان بـه بنابراین محتوای آموزشی هـم باید منطبق با نقـش معلمـان و دانـش

ای که هر کسی با توجـه بـه توانمنـدی کـه دارد بتوانـد از  گونه آموز باید به یک شکل و شیوة یادگیری خاص آموزش داده شود. به

دارس مریزان و متصدیان  نظـر مســؤوالن، برنامه همــواره مـد یکـی از مســائلی که باید. بنابراین مند شود محتـوای آموزشـی بهره

آموزانی باشد که این نـوع مـدارس را برای  دانش که پاسـخگوی نیازهــای هــایی اسـت برنامه هوشمند قرار گیرد، طـرح و تـدوین

(. بنابراین طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیق فناوری اطالعات 1390اند)شفیع پور مطلق و یار محمدیان،  تحصـیل انتخاب کرده

(. با توجه به اهمیت پیاده سازی اصولی مدارس 1386همیت ویژه ای بر خوردار است)امام جمعه کاشان و مالیی نژاد، و ارتباطات از ا

هوشمند در آینده و شیوه برنامه ریزی درسی این نوع مدارس مطابق با نیاز های دانش آموزان و بومی سازی آن با ساختار های 

و معرفی ساختار مدارس هوشمند و الگوهای برنامه ریزی درسی در این مدارس در آموزشی کشور، هدف ما در این پژوهش بررسی 

 سیستم آموزشی متناسب با نیاز فراگیران است.

 

 مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

 مدارس هوشمند

ن ای دروس آای فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر کامپیوتر و فناوری شبکه است و محتومدرسة هوشمند مدرسه

ماه را صرف  6آموزِ هوشمند زمانی تا حداکثری است و سیستم ارزیابی و نظارت آن هوشمند است. در این مدرسه، یک دانشکیالکترون

شنیداری، محتواهای علمی در محیطی جذاب و با  -کند. همچنین در محتوای بصریبه روشی مداوم و شنیداری می موضوعات

یوتر ها و مشق شب را با کامپسیاهدهند تا تختهیابند و در این نقطه مدیران مدرسه اجازه میهای عملیاتی، تغییر و توسعه میقابلیت

کنند و اطالعاتی در مورد هر موضوعی که  استفادهتوانند از اینترنت آموزان میدانش در مدارس هوشمند جایگزین کنند. CDو 

ارائه  CDآموزان محتوای درسی و الکترونیکی را در قالب خواهند به دست آورند. در این سیستم، هم معلمان و هم دانشمی

و همکارانش با همکاری مرکز مطالعاتی پروژه  رکینز این مدارس اولین بار توسط پ(. 2012، 10؛ سلطانی2003،  9دهند)سلیمانیمی
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، 11ینزپرک)زیرو در دانشگاه هاروارد مطرح شد و سپس در کتاب خود تحت عنوان مدارس هوشمند: تفکر و یادگیری بهتر برای کودکان

 ( به چاپ رسید. او اصول مدارس هوشمند را بر هفت محور :1995

 دانش آموزاندانش مولد یعنی انتخاب درس مفید برای  -

 تلقی از هوش به امری مکتسب قابل دستیابی و نه خصیص های ثابت  -

 تأکید بر فهمیدن  -

 آموزش به قصد کسب مهارت و انتقال آن به موقعیت های جدید  -

 ارزیابی به قصد یادگیری نه امتحان  -

 مدرسه همچون سازمان یادگیرنده   -

 (.1397)سعدی پور و همکاران، و پذیرش برخورد با موقعیت های پیچیده قرار می دهد  -

 "بیست بیست"در انگلستان تأسیس گردید و سپس مالزی در برنامه توسعه خود در پروژه  1996اولین مدارس هوشمند در سال 

سازمان آموزش و پرورش تهران  83-84مدارس هوشمند را جزو یکی از برنامه های اساسی خود قرار داد. در ایران در سال تحصیلی 

(. مالزی اولین 1391به راه اندازی مدارس هوشمند در چهار دبیرستان منتخب مناطق مختلف تهران نمود)شهبازی غیاثی ، اقدام 

گذاری این سیستم در چارچوب آموزشی خود شده است و با به موفق به پایه1996کشور در حال توسعه اسالمی است که در سال 

یریت به بهبود کیفیت نظام آموزشی کشور خود اقدام نموده است. سیستم مدارس کارگیری فاوا در شیوه تدریس، یادگیری و مد

کند که شامل تأمین پیشرفت کلی فرد، فراهم ساختن فرصت برای افزایش قوتها و هوشمند مالزی پنج هدف اصلی دنبال می

ارکت سهامداران در روند آموزش های فردی، تربیت نیروی کار متفکر، ارائه آموزش به صورت دموکراسی، افزایش مشتوانایی

 (.1394است)سواری و محمد خانی، 

 ویژگی های مدارس هوشمند

آموزان حضوری اند. دانشیافتههای اطالعاتی و ارتباطاتی مدرن توسعهفناوری اصولمدارس هوشمند، مدارسی هستند که بر اساس 

شوند، فرق دارد. اگرچه مدرسة هوشمند با مدرسة مجازی ده میفیزیکی دارند و با مدرسة مجازی که اغلب مدرسة از راه دور نامی

، 12از هم دور باشند)نور و همکاران هالیماتوانند آموزان و معلمان میفرق دارد، اما اگر مدرسة هوشمند بخواهد مطلوب باشد، دانش

                                                           
11 Perkins 
12 Nur et al 



 2، پیاپی 1399، زمستان 2فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، سال اول شماره 

  

ر | 30 ا ت خ ا س و  ی  س ر د ی  ز ی ر ه  م ا ن ر ی ب ش ز و م آ م  ت س ی س ر  د د  ن م ش و ه س  ر ا د م  

 پـیشنـویس سـند)گیـردرا مـیدی جـای دفتـر مشـق در مدارس هوشمند، کامپیوتر جایگزین تخته سیاه شده و سی(. 2018

ی آگاهباشند، اما باید از سیستم مدرسه  ITمعلمان مدرسة هوشمند نباید لزوماً متخصصان حوزة  ).1386  راهبردی مدارس هوشمند،

ابع کجا من های آن باشند. برای مثال، یک معلم خوب باید بداند که در مدرسه انواعخوبی قادر به استفاده از ویژگیداشته باشند و به

ها دررسیدن به هدفشان کمک کند. این مدرسه یک مدرسة فیزیکی است هستند و وقتی برای دانش آموزان سؤالی پیش آمد، به آن

است و محتوای دروس آن الکترونیکی و سیستم نظارت و ارزیابی آن که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر کامپیوتر و فناوری شبکه

 (. 2020، 13کارانهوشمند است)البادی و هم

 در اساسی نقشی آموزاندانش و است عاملی شدتبه یادگیری و آموزش اما نیست، معلم برای منحصراً آموزش هوشمند، مدارس در

 ازیسذخیره و یادگیری بهبود به منجر معلمان، الکترونیکی محتوای از استفاده هوشمند، مدارس در. دارند علمی مباحث یادگیری

 و تاس یافتنیدست موفقیت مدارس، این در. دارند محتوا تولید و شانتوانایی دادن نشان برای فرصتی آموزاندانش و شودمی زمان

 روحیة جایگزین آموزان،دانش پژوهشِ روحیة روش، این در. دارد بستگی دارجهت و صحیح هدایت و پیگیری و آزمودن به آن مقدار

آموزان در مدرسه و نقش معلمان هدایت است. دانش "آموز محوردانش"مدرسة هوشمند   .(2012سلطانی، شود)می هاآن هدفیبی

زاد هایشان آها برای درسهای اطالعاتی دست یابند و در استفاده از آنداخل یا منابع خارجی در شبکه دسترستوانند به منابع در می

ه کند. ارتباط اولیا با مدرسکترونیکی و محتوایی که معلم تولید میکند: محتوای الآموز از دو نوع محتوا استفاده میهستند. دانش

ها قادرند با مدیر مدرسه یا معلمان ارتباط برقرار کنند صورت آنالین و با ارتباطِ مودمی با یک کامپیوتر مرکزی در مدرسه است، آنبه

داشته باشد)الحونیان و  مطابقتا استانداردهای جهانی دادة مدرسه باید ب و از وضعیت تحصیلی فرزندشان اطالع کسب کنند. پایگاه

صورت آنالین استفاده کنند. توانند از آن بهآموزان میای الکترونیکی است و دانشمدرسه، کتابخانه کتابخانة(. 2017همکاران، 

آموزان، و پاسخ در مدرسه فعال هستند و با افزایش سطح اطالعات از دانش 14وگو، بحث و پرسشهای آنالین و آفالین گفتمحیط

 (.2017اند)تیم، شدهبرای کسب اطالعات جدید آماده

 شاخصه های مدارس هوشمند

شاخصه های اصلی در مدارس هوشمند  1در مطالعات بسیاری به شاخصه های مدارس هوشمند پرداخته شده است. در جدول شماره 

 شده اند. دسته بندی

 

 

                                                           
13 Al-Badi et al 
14 Q & A 
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 (2012سلطانی، ). شاخصه های مدارس هوشمند1جدول

 استراتژی وسیاست اهداف

 آموزان )فیزیکی، ذهنی، ارتقای همه جانبة دانش

 (15احساسی و روانی

 های شخصیو توانایی 16بهبود پیشرفت 

  آموزش و استفاده از منابع انسانی فناوری 

 افزایش مشارکت عمومی 

 های تفکربر مهارت دیتأک 

 وپرورشها و زبان از طریق آموزشآموزش  ارزش 

 یادگیری-های آموزشیفراهم نمودن محیط 

 های متعدد آموزش برای استعدادهای ارائة روش

 مختلف

 رسانی به اولیا در مورد اینکه در مدرسه آگاهی

 گذردچه می

 هایی برای همکاری با فراهم نمودن فرصت

 مدرسه

 ی مدرسة هوشمندهامؤلفه 

 یادگیری-وزشمحیط آم 

 روش تدریس محتوای تحصیلی

 آموزان برای یک طراحی برای کمک به دانش

 بهبود جامع و متوازن

 آموزان در تمام جوانب و مجتمع نمودن دانش

 بهبود متوازن

 های یادگیری برای تضمین ارائة ترکیبیِ روش

 آموزانهای دانشبهبود جامع استعداد و توانایی

 های متعدد آموزشی برای بهبود ارائة روش

 یادگیری،

                                                           
15 psychological 
16 promotion 
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 ها از طریق محتوای سازی دانش و مهارتیکپارچه

 ا(ای مرتبط با محتوهای پروژهتحصیلی) با فعالیت

  تحصیلنظم و تداوم در 

 های مناسب در استفاده از فناوریایجاد نگرش 

 آموزان به تحصیل مناسبدسترسی کلیة دانش 

 یادگیری-های آموزشیکنترل کالس با راه 

 متعدد،

 آموز محورروش تدریس در این مدرسه، دانش 

 آموز  باراهنمایی تعیین اهداف تحصیلی، دانش

 معلم 

 آموز با تعیین وظایف تحصیلی، وظایف دانش

 پیشنهاد معلم 

 

 محتوا ارزیابی

  ،ارزیابیِ  هوشمند برخی موضوعات در مدرسه 

 های ارزیابی در مدرسه یکپارچه است، ویژگی 

  های انتخاب ارزیابی به اشکال مختلف، روشاجرا

 مختلف، خطوط زمانی

 آموز محور ارزیابی مداوم و دانش 

  .حوزة ارزیابی در مدرسة هوشمند جامع است 

 کیفیت باال 

   یآموزشکیفیت 

  جذابیت 

  .انطباق با طرح درس 

 

 

 ریزی برای هوشمندسازی مدارس رنامهب

وضعیت موجود  هـا و شـرایط هـر مدرسه وویژگی  فازهای تکاملی صورت گیرد. با توجـه بـههوشمندسازی مدرسه باید طی مراحل و 

فازهایی را برای هوشمندسازی  تـوانآن ممکن است مراحل مختلفی برای هوشمند نمودن آن دنبال شود. لیکن به صـورت کلی می

االجرا است. هوشمند سازی را طی نماید الزم دارد فرآیند ای که در نظرهسمدارس تعیین نمود. این فازها به صورت کلی در هر مدر

  :سازی مدرسه هوشمند عبارت است ازبراین اساس مراحل پیاده



 2، پیاپی 1399، زمستان 2فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، سال اول شماره 

  

ر | 33 ا ت خ ا س و  ی  س ر د ی  ز ی ر ه  م ا ن ر ی ب ش ز و م آ م  ت س ی س ر  د د  ن م ش و ه س  ر ا د م  

 گذاریریزی و هدفبرنامه -1

 سازی مدرسهتجهیز و آماده -2

 آموزش و تجهیز نیروی انسانی -3

 سازی محتویآماده -4

 (.1391)نیرومند و همکاران، ایهای آموزشی مبتنی بر محتوی چندرسانهبرگزاری کالس -5

 امکانات مورد نیاز در مدارس هوشمند

امکان بررسی، نیاز  ،اعمال هزینه های کمتر برای مسئوالن مدرسهبرای راه اندازی مدارس هوشمند به امکانات بسیاری نیاز است. 

رسـه هوشـمند اسـتاندارد و کارآمد را سـنجی و تعمـق بیشـتر برای ادامه پروژه و ارتقاع مدرسه مذکور به سطوح عـالی یـک مد

برخی از این تجهیزات کمک آموزشی عبارتند از : وایت بـرد هوشـمند ، ویـدئو پروژکتـور ، ویدئو پروژکتور هوشمند  .فراهم می نماید

ائه مطلب (، پرده نمایش ویدئو پروژکتور ، ویژواالیزر) سیستم ار)جهت هوشمند نمودن وایت بردهای معمولی  (، کیت هوشمند

وز و ویند میکروسکوپ دیجیتـال ، قلم دیجیتال ، نوت بوك مخصوص دانش آموز ، لپ تاپ مخصوص استاد ، تبلت مبتنـی بـر

 (. 1390...)نیرومند و بختیاری، 

 

 

 برنامه ریزی درسی 

گرفته شده است این تصور بر مسیر طی شود  به معنای دوره یا راهی که باید Curereاز نظر ریشه لغوی، این واژه از کلمه التینی 

و  غازآ که هایی مقوله یعنی شود منتج آنها از هایی هدف باید و کند می غلبه آنها بر یا موانع و و ظایفی داللت می کند. که هر فرد

 مجموعه باید درسی برنامه تهیه برای عبارت دیگر به .انجامد می درسی برنامه به که است فرآیندی درسی ریزی برنامه. دارند انجامی

 رسند یم بخش اطمینان نسبی نقطه به ارزشیابی با و شود می آغاز نیازسنجی از تصمیمات که این کنیم، اتخاذ را تصمیمات از ای

 یم اطالق یادگیری تجارب و ها فرصتها، فعالیت طراحی به درسی ریزی برنامه که توان می همچنین. دارند نام درسی برنامه ریزی

 راتتغیی ایجاد منظور به یاددهی و یادگیری های فعالیت سلسله یک سازماندهی شامل درسی ریزی (.  برنامه1398زاده، شود)احمد 

 فعالیت دهیسازمان شامل درسی ریزی برنامه فرایند بنابراین است تغییرات این تحقق میزان ارزشیابی و ها یادگیرنده رفتار در مطلوب
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 یکی درسی ریزی برنامه (.2005، 17است)چیف است یادگیرنده آن محور و مطلوب تغییرات ایجاد آن هدف و باشدمی ارزشیابی و ها

 تسرع تعیین مطالعه برای الزم زمان بینی پیش مطالعه و یادگیری برای هدف تعیین شامل که است فراشناختی راهبردهای از

 معنای هب تحصیلی پیشرفت است مفید یادگیری راهبردهای انتخاب و یادگیری موضوع با برخورد چگونگی تحلیل مطالعه مناسب

 (.2012، 18گیرد)دریاکلو می انجام تربیتی های فعالیت و آموزش کمک به که است فعال یادگیری فرآیند نهایی محصول

 درویکر به زیادی حد تا توان می را مربوطه مطالعاتی حوزه در جامعه آموزشی نیازهای تامین در درسی برنامه هر توفیق و شکست 

(. مراحل 2012، 19شود)تالدو گرفته نادیده نباید وی خالقیت و علمی توانمندی و معلم نقش میان این در البته و دانست آن بر حاکم

برنامه ریزی درسی شامل نیاز سنجی و تعیین موقعیت، هدف ها، محتوا، فرصت های یادگیری، شیوه های یاددهی و یادگیری، 

(. برنامه ریزی درسی ویژگی هایی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد 1390ارزشیابی است)پیری و همکاران، تخصیص زمان و 

: 

 دارد. عملی و علمی ماهیت درسی ریزی برنامه -

  است. فرآیندی درسی ریزی برنامه  -

 دارد. تداوم درسی ریزی برنامه جمعی کار درسی برنامه -

 است. محور پژوهش درسی برنامه  -

 (. 1398است)احمدزاده،  وابسته درسی ماه و تحصیلی به دوره درسی برنامه  -

واژه برنامه درسی نیز معانی بسیار زیادی دارد. برخی مربیان تعلیم و تربیت به کثرت معانی نگریسته و متمایز شدن معنا را به عنوان 

حالیکه دسته دیگر معتقدند که هنگامی که با دقت  یک مشکل می دانند)پریشانی مداوم، هرج و مرج در یک زمینه و غیره( در

بیشتری تحلیل صورت گیرد، این معانی اختالف اندکی پیدا می کنند. مطالعه تغییرات برنامه درسی بیانگر این واقعیت است که 

یت آغاز تاب فرانکلین بوبتمرکز بر برنامه درسی به عنوان زمینه ای ویژه و نیز آغاز طراحی برنامه درسی در ابتدای قرن بیستم با ک

شد. سپس به نظر می رسید محتوای برنامه درسی به سبب تحوالت متنوع، تغییرات بسیاری نماید. با این وجود معانی متفاوتی برای 

برنامه درسی متشکل از مسائل و مواد آموزشی و پرورشی تدریس شده   :برنامه درسی به کار برده می شد اما طبق تعریف ساده

(. در نتیجه یادگیری به عنوان فرایند تغییر تدریجی و با ثبات در رفتار فراگیرنده، 2011، 20ه معلم می باشد)قنودی و سلیمبواسط

ریزان درسی در امر تهیه و تدوین برنامه درسی است )یار حاصل تجربه است که یکی از عوامل مؤثر تأثیرگذار بر تصمیمات برنامه

                                                           
17 Chief 
18 Deryakulu 
19 Tellado 
20 Ghonoodi & Salimi 
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(. این اجماع وجود دارد که استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات، 1394ح کفشگری و همکاران، ؛ به نقل از فال1379محمدیان،

(. تأکید بر استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات در 2010، 21دهد )کفاش و همکارانکیفیت تدریس و یادگیری را افزایش می

(. 2010، 22و اوالیه یاز برای عملکرد مؤثر در جهان امروزی شود )آدیمیآموزش توانسته منجر به دستیابی به دانش و مهارتهای مورد ن

ات البته تلفیق فناوری در برنامه درسی به امکانبنابراین با تدوین صحیح برنامه ریزی درسی در مدارس هوشمند به این هدف نائل شد. 

 (.1389رد )زمانی، عابدی، سلیمانی و امینی، گوناگونی نظیر سخت افزار، نرم افزار و نیروی انسانی ماهر و متخصص نیاز دا

 برنامه ریزی درسی در مدارس هوشمند

یادگیرندگان و اولویتهای سازمانی از عوامل اثربخشی  محیط یادگیری، نقـش مربـی، نیازهـای ( 2007)23از دیدگاه دیان نیوتن

گیری  حرکت مدارس بـه سـمت هوشمند شدن و بهرهبه این منظور (. 1391)نیرومند و همکاران، مدارس هوشمند به شمار میرود

زان آمو هـای درسی پاسخگو برای دانش از فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام یاددهی ـ یادگیری و متعاقباً طـرح و تـدوین برنامـه

ای  سـازی مجموعـه فـراهم های درسی پاسخگو، به معنای دهد. برنامهدر چنـین مدارسـی، انگیـزه یادگیری را در آنها افزایش می

و  گیری آمـوزان پاسـخگو باشـد. در واقع برنامه درسی که شکل ای است که نسبت به دانش گونه هـای یـادگیری به از فرصـت

درسی پاسخگو نامیده می شود)نیلی و  ای از نیازها باشد، برنامة سازماندهی ارکان و عناصر آن در راستای پاسخ به یک یا مجموعه

آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسـه، برنامه درسی  دانش(. 1389اران، همک

هـای درس خود فراتر گام بردارند. در این مدرسه روش تدریس  شـود از برنامـه یآموزان اجازه داده مـ محدودکننده نیست به و دانش

 است. تأکید بر مهارت فکر کردن و فراهم ساختن محیط یاددهی ــ یـادگیری از راهبردهـا و خـط مشـیآموز محوری  براساس دانش

 (.  1390مدرسه هوشمند است...)نیرومند و بختیاری،  های

، های درسی فناوری اطالعات و برنامه به عبارتی دیگر مدارس هوشمند گامی جدید در تطابق با عصر اطالعات است که با تلفیق

 البیس و)کند آموزان ایجاد می نقش و وظایف معلمان و دانش یادگیری و همچنین تغییر در-غییرات اساسی در فرآیند یاددهیت

(. برنامه درسی متشکل از مؤلفه های است که هماهنگی مناسب آنها، توفیق برنامه درسی را متضمن می باشد. 2010، 24همکاران

مؤلفه های برنامه درسی وجود ندارد، امّا همان طور که ذکر شد، چهار موضوع عمده مرتب  توافق و اجماعی بین متخصصان پیرامون

معتقد است کـه ( 2000)25برانسفورد(. 2011با آن شامل: اهداف، محتوا، روش و سنجش و ارزشیابی می باشند)قنودی و سلیمی، 

حـور طراحـی کنـد. برنامـة درسـی مبتنـی بـر اقتصـاد م های درسی خود را مبتنی بر اقتصـاد دانـش مدرسة هوشمند باید برنامه
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محـور  محور براساس نظام تحصیل و یادگیری دانـش، انتشـار و کاربرد دانش قرار دارد. اجزای شـاخص اقتصـاد دانـش دانش

 :براسـاس چـ ـارچوب جهـ ـان مشـبک هـ ـاروارد عبـارتانـ ـد از

 دسترسی به شبکه  (1

 ت دسترسـی بـه اینترنـ -

 سـرعت شبکه  -

 موجود بودن سختافزار و نرمافزار   -

  دانش شـبکه (2

 ICTدسترســی بــه مــدارس  -

   ICTآمــوزش از طریــق  -

 ICTنیروی کار در بخش  -

 (جامعـه شبکه)انجمـنهـای شـبکه  (3

 ظرفیتهای منطقه  -

 در زندگی روزانه ICTکاربرد  -

 افراد در بخش روی خط  -

 اقتصاد شبکه  (4

 ICT فرصـتهـای شــغلی در بخــش  -

 تجارت الکترونیک  -

 (1390؛ به نقل از  شفیع پور مطلق و یارمحمدیان، 1387دولت الکترونیک)عمادزاده وشهنازی،  -

منابع تعیین اهداف در نظر گرفته  ریزی درسی یادگیرندگان همواره جزء تــایلر، معتقــد اســت کــه در فراینــد برنامههمچنین 

آورند. بعد از آن شود و بر اساس آن به هـدفگـذاری روی میهای او در نظر گرفته می. در این فرایند نیازها، عالیق، تواناییشودمی
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های فردی یادگیرندگان باید به الگوی  برای توجه به تفاوت(. 1380 پروند،)نیـز اصـلیتـرین مخاطـب برنامـة درسـی یادگیرنده است 

گرایانـه برنامـة درسـی، برعکس الگوی کاهشگرایانه به برنامـة درسـی توجـه داشـت. در الگـوی غیرکـاهشگرایانه در غیرکاهش

شود تا آنها آموزان موجب می های فردی دانشتوجه به تفاوت (.1383 مهرمحمدی،)شود آموزان توجه می تفاوتهای فردی دانش

ـود را تنظـیم کننـد و بـه پیشـرفت تحصیلی برسند. در مدرسة هوشمند هـر هـایی کـه دارند، سرعت یـادگیری خبراساس توانـایی

ای هشود که نیازهای متفاوت و تواناییتواند بیشتر یاد بگیرد و برنامة آموزشی طوری طراحی میکـس بیشـتر توانـایی دارد، می

آمـوزان فـراهم  یری در حد تسلط برای دانـشدر چنین حالتی یادگ (.2001 26هیروساتو و همکاران،) آموزان را پاسخ دهددانش

تـر باشند و نیازهای آنها براساس استعدادهایی  های درسی خود راضی آموزان نسبت به برنامه شود دانششـود کـه باعـث میمـی

انفرادی و براسـاس صورت  آموزان به تالش دانش که دارنـد، برطـرف شود. فناوری اطالعات و ارتباطات، فرصتهـای الزم را بـرای

هـای درسی پاسخگوی ادراك شده، طراحی برنامة درسـی  کند. لذا از جمله عوامل مؤثر بر برنامـههـای یادگیری، ایجاد می توانـایی

 (.1390)شفیع پور مطلق و یار محمدیان، است (فاوا)براسـاس فناوری اطالعات و ارتباطات 

 -ها و روشهای نوین، داشتن طیف وسیعی از برنامهپذیر، امکان تدریس با شیوهعطافمدارس هوشمند به کمک برنامه های درسی ان

توانند در از بین بردن یا کاهش شکاف آموزشی مؤثر باشند. جامعة اطالعاتی آموز، میهای آموزشی، و محوریت بخشیدن به نقش دانش

ه در جهت رشد و توسعه به کاربرند. مدارس هوشمند نیز عمدتًا در آینده، نیازمند افرادی است که بتوانند فناوری اطالعات را خالقان

آموزند که چگونه اطالعات موردنظر خود را آموزان میاند، چرا که در این مدارس دانشریزی شدهجهت تأمین این نیازها برنامه

ل مسائل و توسعه و پیشرفت به کار گیرند یافته های خود را برای ح ندیشند و چگونه حاصلا استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بی

کـه بـرای ایجـاد نظام پاسـخگو بـه تحـوالت فنـاوری در آمـوزش و ( اظهار می کند 1381)ثمربخش (. 1390)ناصری و مشهدیان، 

یـک محـیط  عنوان ریزان درسی باید فناوری را به پـرورش، مهمترین مرحله سازماندهی مجـدد برنامـة درسـی اسـت. لـذا برنامه

آموزان به یادگیری در حد تسلط برسند، تـا  جدیـد برای یادگیری در نظر داشته باشند. در محیط جدید یادگیری برای آنکه دانش

هـای درسـی را بـر اسـاس توجـه بـه  کار گیرنـد، بایـد برنامه اند، در مرحلة عمل به جـایی کـه بتوانند آنچه را که آموخته

 دانش آموزان طراحی کرد. ردیهـای فـتفـاوت

 گیری و پیشنهادنتیجه

های اجتماعی و غیره در آن است. وقتی تنها رویداد ثابت، های امروز، حرکت رو به رشد علم، فناوری، توسعهترین ویژگییکی از مهم

در  دیدجهای به دلیل دسترسی به رویههای پویا و سازنده ها ناگزیر  از ایجاد توسعهتغییر و عدم ثبات است، جوامع انسانی و سازمان

وپرورش انتظار دارند که در انتقال فرهنگ و رویکردهای قدیمی تمام جوامع، از موسسة آموزش باًیتقرآینده هستند. از سویی دیگر، 

وپرورش منبعی از تغییر جامعه  است و های آینده که منبعی از تغییر جامعه و نوآوری، نقش داشته باشند، آموزشارزشی به نسل

                                                           
26Hirosato, and Tiene  
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های جامعه در این راه جدیت در اعمال آیین و رسومی ایجاد ینشعنوان مأموریت تحصیل اشخاص ساختاری اصلی است و بنوآوری به

وپرورش باید قادر به تر شود. این بدین معناست که سیستم آموزشکند انتظارات از نوآوری در جامعه آسانکند و تالش میمی

و  کننده در آیندهاد بهبودهای کمکها در جامعه و تغییرات آتی باشد و تغییرات را برای ایجهماهنگی مناسب با تغییرات و توسعه

 بینی کند. ها پیشجهت آن

اشده توسعه اجردهنده باشد و امروزه در بسیاری از کشورهای درحالهای تحصیلی یاریراه که بتواند در پاسخ به نیازهای سیستمیک

ة مدارس هوشمند است. این مدارس واقعًا های تحصیلی و درنتیجه استقرار و توسعدر سیستم ICTیا در حال اجرا است، استفاده از 

 اطالعات برای ارائة آموزشکنند از فناوریها تالش میاند؛ آنو ترك سری موانع قدیمی ابداع کرده لیتحصمفهومی جدید و فلسفی از 

ات ن جستجوگران اطالعهای جدیدی را در این مدارس بازی کنند، بنابرایآموزان نقشاستفاده کنند. تحصیل مؤثر نیاز دارد که دانش

تواند در مورد ارزش اطالعات در دسترس بر روی اینترنت برایشان ارزیابی انجام دهند. در چنین شرایطی، ها میشوند. بنابراین، آن

ه نند کها باید تالش کنقش معلم از منتقل کنندة مهارت و دانش به تسهیل کنندة فرایند یادگیری تغییر خواهد یافت، درنتیجه آن

را توانند اجها را برای نفی ضروری که میفس، اطالعات استراتژیک و مدیریتی و مهارتنآموزان در به دست آوردن اعتماد به به دانش

کنند و از ابزارهای فناوری در زندگی و موفقیت کاری استفاده کنند، کمک کنند. بنابراین، برای استفادة مؤثر از فناوری اطالعات، 

ی محتوا، بهبود منابع انسانی، دهسازمانهای آموزشی، یافته برای بهبود نیازهای آموزشی، بررسی سیاستهای توسعهشویژه در روبه

 ها برای ارائه به همزیستی فرهنگی با فناوری جدید است. گیریطراحی محتوای درسی و ارتقای اثر اندازه

مند نیاز به برنامه ریزی درسی و به واسطه آن برنامه درسی متناسب یادگیری در مدارس هوش -از طرفی برای بهبود فعالیت یادهی

با ساختار و مشخصه های این مدارس خواهد بود که با توجه به ویژگی ها و امکانات و رویکرد های آموزش و پرورش باید از اولین 

در جلوه های متفاوت آن: )وری اطالعات ورود فنامرحله نیاز سنجی شروع و در آخرین مرحله ارزیابی شود.  اما باید دانست که 

یادگیری در نظام آموزشی  -آموزشی شود. اگر فرهنگ یاد دهی تواند باعث انقالببه تنهایی نمی( ... ای واینترنت، رایانه، چند رسانه

 محافظه کارانه ی آموزشیتحولی ایجاد نخواهد کرد، بلکه به تقویت سنت های  تحول نپذیرد، ورود فناوری هـای اطالعـاتی نـه تنهـا

 باشد وسنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می منجر خواهد شد. لذا تغییر در مدرسـه

 (.1391)نیرومند و همکاران، هوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر یابد هیچگـاه راه انـدازی مـدارس
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