
  مدرسه هوشمند

  1محمد عطاران

دولت مالزي به دنبال سند  .سیس شد و در واقع مالزي را باید مبتکر این طرح دانستأنخستین مدرسه هوشمند در مالزي ت    

در نظر گرفت تا کشـور   3و شهر الکترونیکی) سی.اس.ام( 2ايطرحی را با عنوان داالن بزرگ چند رسانه ،خود 2020چشم انداز 

در . سی  بـود .اس.طرح مدرسه هوشمند یکی از هفت طرح بزرگ ام). 2008 4باجونید( عات مهیا کندرا براي ورود به عصر اطال

از کشوري صنعتی به کشوري پیشـرو در   مالزي نیاز به تحول جدي براي گذر« :دولت در این باره آمده است 1997بیانیه سال 

ورزي که تـوان کـار در اقتصـاد    نیروي کار اندیشه. شودمالزي باید به کشوري با سواد فناورانه عمیق تبدیل  .عصر اطالعات دارد

نظـام آموزشـی بایـد     ،براي نیل به این تحول. هاي عصر اطالعات را کسب کرده باشدجهانی را داشته باشد و مهارت کاربرد ابزار

ه پیوتـه و  همـانطور کـ  ). 2008بـه نقـل از باجونیـد     1997:2 5وزارت آمـوزش و پـروش مـالزي   ( دچار تحولی حداکثري شـود 

پیوتـه و ویکزیـانی بـه    . ها را جلب کردطرح مدرسه هوشمند در آسیا توجه بسیاري از کشور ،کننداشاره می) 2004(6ویکزیانی

اشـاره   »8در آموزش فناوري در تایوانکاربرد مفهوم مدارس هوشمند مالزي «در باره )2004( 7هانگو  عنوان مثال به مقاله جن

.کنندمی

در مرحلـه  . به پایان رسید 2002و اجراي آزمایشی آن در سال به اجرا در آمد 1999مند مالزي در ژانویه طرح مدرسه هوش   

بودجـه بـه تهیـه مـواد آموزشـی      % 38میلیون دالر بودجه در نظر گرفته شد که بیشترین سهم آن یعنـی   78  ،آزمایشی پروژه

تصمیم داشت طرح آزمایشی مـدارس هوشـمند را در پـنج سـطح      ابتدا ،دولت مالزي). 2004پیوته و ویکزیانی(اختصاص یافت 

این سه سطح عبارت بودند از سطح . اجراي آن به سه سطح تقلیل یافت 1998ولی به خاطر مشکالت اقتصادي سال . اجرا کند

A  سطح ،که الگوي کالس کامل استB+ و سطح است که الگوي کالس محدودB   ر کشـور  از سراس. مدل آزمایشگاه استکه

  ).2009 9حمزه و علوي،مهد نور ،به نقل از وان علی 1998وزارت آموزش و پرورش مالزي ( انتخاب شدندمدرسه  90

محمـد نـور و    ،یعقـوب ( علوم تجربی و ریاضیات به روش هوشمندانه تدریس شد ،زبان ماالیایی ،ابتدا چهار درس زبان انگلیسی

  :که مدارس هوشمند بر اساس عناصر زیر طراحی شونداین تجربه مقرر شد  در پایان ).2005 10ازمان

علوم تجربی و ریاضیات ،زبان انگلیسی ،مواد درسی مبتنی بر جست و جو و مواد مرتبط مکتوب براي دروس زبان ماالیایی.  

اي مدارس هوشمندسیستم مدیریت رایانه  

شـبکه محلـی بـراي     ،غیر فناوري اطالعات عات وزیر ساخت فناورانه مدرسه هوشمند  شامل کاربرد تجهیزات فناوري اطال

هـا و خـدمات وزارت آمـوزش و    مرکـز داده  ،مدارس آزمایشی و شبکه خصوصی مجازي با توانایی اتصال مدارس آزمایشـی 

  پرورش  به یکدیگر 

خدمات پشتیبانی به شکل متمرکز و مراکز پشتیبانی در سراسر کشور براي پشتیبانی و نگهداشت .  

فونـگ ( مهندسی مجدد فرایند تجارت و مدیریت تغییـر  ،مدیریت پروژه ،هاتخصصی مانند یکپارچه کردن سیستم خدمات 

  ).2002 11می
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آمـوزان تعریـف   در نظام آموزشی اهداف زیر براي تربیت دانـش  ،براي تبدیل به کشوري که آماده ورود به عصر اطالعات باشد   

  :شدند

هاي جدید به صورت نوآورانهبا موقعیتهاي حل مسئله در برخورد رشد مهارت  

هاي آنگیري و پذیرش پی آمدشجاعت تصمیم  

مهارت پردازش اطالعات و مدیریت آن  

هاي خودتفکر نقاد و بازاندیشی در آموخته  

اي به رشته دیگر و به زندگی روزمرهها و کاربرد آن از رشتهانتقال آموخته  

2008باجونید ( راهبریادگیري خود(

  :نددرسی مدرسه هوشمند را به شرح زیر بیان می پنج مشخصه برنامه) 1998(وزارت آموزش و پرورش مالزي 

کید داردأشناختی و اجتماعی ت ،مهارت ارتباط موثر و رشد عاطفی ،تعلیم و تربیت کل گرا که بر مهارت تفکر

هاي اخالقیزبان و ارزش ،هاي زندگیتلفیق دانش مهارت

 روش ارزشیابی عمودي تلفیق

ايرشته اي و بیندرسی چند رشتهتلفیق برنامه

2005 محمد نور و ازمان ،به نقل از یعقوب( ون ابزاري در فرایند آموزش و یادگیريچتلفیق فناوري هم(

ر ایـن پـارادایم   عناص. درسی مدارس هوشمند مستلزم تحول پارادایم در فرایند آموزش و یادگیري استاجماال اجراي برنامه     

  .در شکل زیر آمده است

  

  

  

  

  

  

  

  ).2005محمد نور و ازمان  ،به نقل از یعقوب 1998وزارت آموزش و پرورش مالزي (

  مدارس هوشمند در ایران

اي مدرسـه  ،ایـن مدرسـه   .با الهام از ایده اولیه در کشور مالزي آغاز شد 1382اجراي طرح مدرسه هوشمند در ایران از سال     

سـس ایـن   ؤم. کـرد دیـداري اسـتفاده مـی    -انتفاعی با نام دبیرستان شهید آقایی بود که که در تدریس از فناوري شنیداريغیر 

ایـن مدرسـه پـس از    .  هاي دولتی اجرا کردها در استان یزد و قزوین نیز مشابه طرح مدرسه خود را در دبیرستاندبیرستان بعد

  . گفته نیز دنبال نشد هاي پیشمدتی تعطیل شد و طرح  آن در استان

از طرف آمـوزش و پـرورش شـهر     طرح مدارس هوشمند به صورت آزمایشی ،در چهار دبیرستان دولتی تهران 1383در سال    

طـرح راهبـردي مـدارس     ،تهـران   پس از سه سال اجراي آزمایشی مـدارس هوشـمند در شـهر    1386در سال . تهران اجرا شد

وزارت آموزش و پرورش صد مدرسه را در این طـرح بـراي تحقـق    .  س این طرح آغاز شدهوشمند ارائه و آموزش معلمان بر اسا
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امیـدي  ( ر داشتندقرا هاي مختلف کشوردر استان ودبیرستان جزء این مدارس بودند  50مدارس هوشمند انتخاب کرده بود که 

د را منتشر کـرد کـه در آن عـالوه بـر     کتاب نقشه راه مدارس هوشمن ،آموزش و پرورش شهر تهران 1389در سال ). 2009 ،نیا

وزارت آمـوزش و   1390در سـال  . نحوه پیاده سازي مدارس هوشمند و مدل ارزیابی آنها ارائه شده بود ،اهداف مدرسه هوشمند

مطالعه نقشه راه مـدارس هوشـمند در ایـران    . پرورش در اغلب شهرهاي بزرگ ایران مدارسی را تبدیل به مدارس هوشمند کرد

هـاي  اما در مقام اجرا تفـاوت  ،کامال شبیه به مدارس هوشمند مالزي است ،دهد که الگوي این مدارس به لحاظ  نظرينشان می

  . هاي متفاوت در این دو کشور وجود داردفراوانی با توجه به زیرساخت

  موانع و چالشهاي مدارس هوشمند درمالزي و ایران

در بخش فناوارانه آن در مالزي موفق بوده است ولی در بخـش آموزشـی بـه    دهد توسعه مدارس هوشمند مطالعات نشان می    

به نقل از پوتـه   2000(  12مطالعه می و کین. کنند در برابر الگوي مدارس هوشمند مقاومت میمعلمان . کندي پیش رفته است

آنها نگرانند کـه پافشـاري در   . ، نشان داده است که معلمان آماده تدریس در محیط مدارس هوشمند نیستند)2004 ،و ویچانی

هـاي  آشنایی با فنـاوري  آنها معتقدند که در مدارس هوشمند عالوه بر. میزان کار آنها را افزایش دهد ،استفاده از فاوا در تدریس

  .هاي جدید که زمانبر است درس بدهندبا روش ،جدید، باید در کالس

باره مدارس هوشمند بـه مشـکالتی اشـاره    در) 2009(حیاتی علوي عظیمی حمزه و  ،هاجر مهد نور ،مطالعه وان علی وان زاه   

مشـکالت تلفیـق فـاوا در مـدارس هوشـمند مـالزي       . در مدارس با آن روبرو شدنددر حین فرایند تلفیق فاوا کندکه معلمان می

  .عامل زمان، نامربوط بودن محتویات درسی و عملکرد نامناسب فناورانه: عبارت بودند از

معلمـان  از ایـن گلـه    . ملی که در هر سه نوع مدرسه هوشمند در این پژوهش مشـاهده شـد، عامـل زمـان بـود     مهمترین عا    

گشـت و گـذار در   . کننـد آمـاده سـازند   داشتند که وقت آزاد کافی ندارند تا خود را براي دروسی که در آن از فاوا اسـتفاده مـی  

با توجـه بـه زمـان تـدریس، تمـامی معلمـان       . امري زمانبر است اینترنت براي جست و جوي اطالعات، مرور و انتخاب اطالعات،

. کارهایشـان در آخـر کـالس باشـند    ) پرینـت (زمان کافی نیست؛ خصوصاً اگر ملزم بـه چـاپ    ،کنند که یک ساعتاحساس می

وقت الزم اسـت تـا    آموزان به پنج تا ده دقیقه وقت نیاز دارند تا وارد کالس شوند و پنج دقیقهاند که دانشمشاهدات نشان داده

در صورتیکه مشکل فنـی  . هایشان را روشن کنندهمچنین آنها به پنج دقیقه دیگر نیاز دارند تا رایانه. در جاي خود مستقر شوند

کاهـد و  تمامی این امور از وقت کـالس درس مـی  . معلم به پنج تا ده دقیقه زمان نیاز دارد تا درس را شروع کند ،به وجود بیاید

  . ز این موضوع ناراحتندا معلمان

سیسـتم  «مدارس هوشمند نه تنها مجبورند که به تدریس نحوة استفاده از فاوا بپردازند، بلکه مجبور بـه اسـتفاده از    معلمان    

سیستم مدیریت مدرسه هوشـمند نـرم افـزاري    . هستند »سیستم مدیریت مدرسه هوشمند«تحت عنوان » مدیریت الکترونیکی

از این نرم افـزار   معلمان. و پرورش مالزي براي تسهیل مدیریت و کنترل منابع طراحی کرده استموزش جامع است که وزارت آ

کننـد  ها، حضور و غیاب، جدول زمانبندي و آماده سازي طرح درس استفاده میبراي مدیریت کالس درس نظیر نوشتن گزارش

بنابراین، دروسی نیز که در این نـرم افـزار در   . ندارند معلمان  به این نرم افزار دسترسی. مشکلی پیدا کند» سرور«در صورتیکه 

. کننـد در مواجهه با این مشـکل احسـاس درمانـدگی مـی     معلمان. قابل بازیابی نخواهند بود ،شودآماده و ثبت میپوشه معلمان 

واهنـد از ایـن نـرم    در صـورتیکه معلمـان  بخ  . مشکل دیگري که این نرم افزار دارد، عدم دسترسی معلمان  به آن در خانه است

  .افزار استفاده کنند باید درس خود را در مدرسه آماده سازند

. انـد ثیر ورود فاوا در مدیریت مدارس هوشمند مالزي پرداختـه أدر تحقیق خود به بررسی ت) 2004(13حنفی و رزهان ،محمد   

پـیش از ایـن ورود   . مدرسه شده است دهد که ورود فاوا به مدارس موجب غناي فرهنگ فاوا در مدیریتنتایج تحقیق نشان می
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نی کـه از فرهنـگ فـاوا    معلما.  اي اصلی وزارت آموزش و پرورش مالزي بودتدریجی فرهنگ فاوا در میان معلمان یکی از چالش

شرایط جدید مشکلی ندارند و در به کـارگیري فـاوا در کـالس درس    تدریس خود با  هايروشکنند در سازگاري پشتیبانی می

. ورود تدریجی فرهنگ فاوا در مدیران مدرسه به جذب و تلفیق فـاوا در مـدیریت مدرسـه منجـر شـده اسـت      .  کنندیتردید نم

مشخصه ذاتی فاوا امکان دسترسی بـه  . همچنین با ورود فاوا به مدارس هوشمند دسترسی مدارس به اطالعات بیشتر شده است

  . ر به استفاده بهتر از منابع مدرسه شده استاین دسترسی منج ،دهداطالعات موجود در اینترنت را می

کارمنـدان دفتـري بایـد کـار بیشـتري      . هاي پشتیبانی این مدارس افزایش یافتـه اسـت  تحقیق مذکور بیانگر آن است هزینه    

عامـل  مدرسه در مدیریت اتکاي بیش از حد بـه فـاوا پیـدا کـرده اسـت و ت     . ها دارنداما زمان کمتري براي انجام این کار ،بکنند

دچار کمبـود   ،عالوه بر آن معلمان مدارس نمونه در این تحقیق. انسانی روزمره بین مجموعه مدیریت و معلمان کمتر شده است

کمتر سـخن بگوینـد و از مجموعـه     ،معلمان باید از کار گروهی استفاده کنند ،در فلسفه جدید مدارس هوشمند.  اندزمان شده

طراحی و تلفیق مواد آموزشـی   ،جست و جو ،طراحی درس. ادگیري با کاربرد فاوا بهره بگیرندهاي آموزشی و یوسیعی از فعالیت

تکمیـل  بـراي   ،معلمان عالوه بـر سـاعات معمـول حضـور در مدرسـه     . مستلزم صرف وقت است ،مناسب محیط یادگیري جدید

بـراي تحقـق   . شوداي این کار به آنها داده نمیبا وجود این هیچ پاداش مادي بر. وظایفشان ساعات بیشتري را در مدرسه باشند

م با استفاده از درس أورود فاوا به مدارس هوشمند باید تو .معلمان باید تعهد بسیار باالیی داشته باشند ،مفهوم مدرسه هوشمند

نـایی اکتشـاف و   آمـوزان توا اي تلفیـق کنـد کـه دانـش    گرافیک و پویانمایی را به گونـه  ،افزارهاي آموزشی تعاملی باشد که صدا

مدیران مدارس هوشمند پایلوت از عدم . ها ضروري استاختصاص بودجه براي تهیه این نرم افزار. برساخت دانش را خود بیابند

مشکالت دیگري هم در مدیریت این مـدارس  . اندهاي مورد نیاز گالیه داشتهتخصیص اعتبار مناسب براي خرید و تهیه نرم افزار

مشـکالتی ماننـد پـذیرش منفـی     . به آنها توجه کـرد  هاي پیشین نیست ولی بایدگرچه به شدت دشواري وجود داشته است که

  .و مسائل فنی فاواست م با کاربردأالزامات روشی انعطاف ناپذیري که تو ،کارمندان

نیـز در  ) 1387(نـالچیگر و ابراهیمـی    ،محمودي. پژوهشی در ایران نیز حاکی از مشکالتی کما بیش مشابه است هايگزارش   

  .دانندهاي اساسی توسعه مدارس هوشمند را به شرح زیر میپژوهش خود چالش

ین و مقررات مورد نیاز در وزارت آموزش و پرورش ایران؛ با توجه به این که در مدارس هوشمند، کنترل، نظـارت  نبود قوان

نیـاز ایـن مـدارس بـا      سترهاي قانونی مـورد شود، ب و ارزشیابی مبتنی بر فناوري رایانه بوده و به صورت هوشمند انجام می

نبود مقـررات در  . گیرد ت میأکه این نیاز، از تفاوت موجود بین مدارس هوشمند و سنتی نش. مدارس سنتی متفاوت است

به عنوان مثال معلم خود را موظف به ایجاد محتـواي درسـی   . این زمینه باعث ایجاد مشکالت متعدد در مدرسه شده است

ي شخصی اقدام به تهیه محتوا کند، محمل قانونی براي پرداخت و  ي عالقه داند و اگر هم معلمی بواسطه نمیاي  چندرسانه

  .جبران مالی وجود ندارد

رایانه شخصی، ایستگاه کـاري،  (افزار  شبکه محلی، اتصال اینترنت، سخت(هاي مورد نیاز؛ زیرساخت  فراهم نبودن زیرساخت

نیازهاي الزم بـراي توسـعه مـدارس     ترین پیش یکی از اساسی...)) ی جوهر افشان، اسکنر و سرور، چاپگر لیزري، چاپگر رنگ

  .ها تبدیل شود ترین چالش نبود منابع کافی در مدارس، باعث شده است که این مورد به یکی از مهم. استهوشمند 

سـاختاري کـه در   . ان، کامالً سنتی اسـت سازگار نبودن ساختار و تشکیالت مدارس کشور؛ ساختار و تشکیالت مدارس ایر

توجـه بـه ایـن نکتـه کـه فنـاوري اطالعـات در مـدارس هوشـمند نقـش کلیـدي و            . آن فناوري اطالعات جایگاهی ندارد

.سازد کننده دارد،  لزوم تناسب ساختار و تشکیالت مدارس کشور با فناوري اطالعات را مشخص می تعیین
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نتایج به دست آمده با انتظـارات   ،مادي فراوانی که وزارت آموزش و پرورش ایران در توسعه مدارس هوشمند صرف کرده است

  . همخوانی ندارد
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