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های جاری آن ابزارهای آموزشی بسیار پیشرفته، فعالیتمدرسه هوشمند به سبب برخورداری از 

ویژه یادگیری، با تکیه بر جدیدترین دستاوردهای الکترونیکی و در ارتباط با شبکه جهانی صورت به

زینی با مثابه جایگزینی برای مدرسه سنتی در نظر گرفته شده است، جایگگیرد. این مدرسه بهمی

محوری معلم به سمتی سوق داده شده که با نفی اقتدارگرایی و آموزشقدر فراست در برابر رقیبی بی

تغییر « به مددرسانی در حاشیه»دانشوری در صحنه ر یک مدرسه هوشمند، نقش معلم از که د

های تمام هوشمند آموزش های هنریو جذابیت کند. هدف از تحقیق حاضر، تبیین مبانی فلسفیمی

ی اساسی این لهتحلیل است. مسأ -قیق حاضر، توصیفیش تحدر نظام تعلیم و تربیت است. رو

پژوهش، ارائه الگوی فضاهای آموزشی تمام هوشمند کاربرمحور در ساختار تعلیم و تربیت مجازی 

یکی از مسائل  شناسی(،شناسی و معرفتجهانشناسی، )انسانمبانی فکری بررسی  باشد.نسل نو می

به عنوان  با این وجود، مبانی فلسفی عمدتاً ندیشمندان است.اواقعیات مرجح و از فلسفه بنیادین 

آموزش هوشمند دارای مبانی دهند. کرده و فضای تولید علم را جهت میهای تحقیق عملپاردایم

 های موجود درجدیدی است که چالش یک انقالب آموزشی و راهبردفلسفی خاص خود بوده و 

فعالی را ایفا نموده و یادگیرندگان  مفاهیم نقش عنوان منبع معلم به سنتی را که در آن عمدتاً آموزش

 .دنمایدر این فرایند نقش منفعل را بر عهده دارند، حل می

 اهداف پژوهش:

 .شناخت  فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت.1

 های هنری در فضاهای آموزشی تمام هوشمند..آشنایی با مبانی فلسفی و جذابیت2

 سؤاالت پژوهش:

های هنری .در فضاهای آموزشی تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیت چه مبانی فلسفی و جذابیت1

 وجود دارد؟

های هنری در فضاهای آموزشی تمام هوشمند چه تأثیری بر نظام تعلیم .مبانی فلسفی و جذابیت2

 و تربیت دارد؟
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 مقدمه

ادراک امری درونی و شخصی ، وجه امتیاز آدمی بر سایر خالیق، تفکر سیستماتیک و معرفت فلسفی اوست. شکبی

گیری از ابزارهای بهرهها در به جای دیگری علم و معرفت پیدا کند. اما انسانناخواسته تواند است و هیچ کس نمی

فلسفی تعلیم و تربیت مبانی  .نامیممی« تعلیم»مشابه یکدیگرند یاری دادن دیگران از طریق انتقال مفاهیم را  معرفت،

ها، مراحل، عوامل، شوند و اهداف، اصول، ساحتدیگر وام گرفته می علومهستند که عموماً از معرفتی هایی خبری گزاره

فلسفی یا مبانی »توان منطقاً از آنها استنتاج کرد. پس مقصود از لیم و تربیت اسالمی را میهای تعموانع و روش

استنتاج تحلیل منطقی و شناسی است که برای هایی از دانش معرفت، گزاره«شناختی تعلیم و تربیت اسالمیمعرفت

قابل بحث  شناختیشناختی و انسانشناختی، معرفتهستیی در سه عرصهمبانی فلسفی  «.روداین موارد به کار می

های تمام هوشمند گردد. اول: ماهیت رویکرد آموزششناختی، سه پرسش در این باره مطرح میاست. از حیث هستی

بخش این قبیل کند؟ سوم: محور و محرک هستیها از کجا تا به کجا سیر میچیست؟ دوم: مبدا و مقصد این آموزش

های آموزشی تکنولوژی مدار جهانی الگو طراحان این نحله فکری، از برنامه»نه است؟ های جدید کیست و چگوآموزش

اند. آنچه برخی پژوهشگران اند و حتی درباره مبانی فکری خود به فیزیک کوانتوم و فلسفه علم هم روی آوردهگرفته

طلب انش است. آنان تفکر جداییمعتقدند: نگاه سیستمی و در مقام یک کل به هم پیوسته به د 2و کاپرا 1مانند تای

ای پای های ذهنی و هوش سیستماتیک رایانهکنند و بر ارتباط و انطباق آموزشمیان ذهن و عین را طرد می 3دکارت

 (.1385؛ نقل از دادفرما، 2001)کاپرا،  « فشارندمی

قیقی نشده، اما این نکته که های تمام هوشمند، هر چند در ادبیات پژوهشگران اشاره ددرباره مقصد فلسفی آموزش

نگری سیستماتیک طراحی گردد، امری مبرهن روند آموزش باید از مبتدی تا پیشرفته بر مبنای به هم پیوستگی و کل

توان گفت: ایجاد مدارس هوشمند مدرنیته متناسب های تمام هوشمند میاست و در خصوص غایت و منتهای آموزش

 ومیان حوزه معرفتی فلسفه » ن غایه القصوای نظام تعلیم و تربیت بشر امروزی است.این همابا برنامه آموزش جهانی. 

تدوین  و به صورت قیاسی ییبر اساس مبناگرا ارتباطی عمیق وجود دارد. فلسفه تعلیم و تربیتحاکم بر  ساختار کالن

امروزه عنوان مکتب » دهد.یافته است. هرچند در مقام عمل، گاهی نگرش انسجام گروی، خود را غلیظ نشان می

های آموزشی مجازی در واقع سیستمی مبین فضاهای آموزشی تمام هوشمند شده است. محیط 4های دیجیتالیخانه

گیرد و نیاز خاصی از آموزش است که همه مواد برای تعلیم فراگیران در یک محیط الکترونیک مبتنی بر نت انجام می

ی ندارد. این فضای آموزشی دقیقًا مشابه یک خانه فکری اینترنتی است که به جامعیت محیط آموزشی کالسیک فعل

درآن مربی، فراگیران را از راه دور به صورت آنالین )روی خط زنده( یا در قالب آفالین مجازی )بدون استفاده از شبکه 

                                                           
1 Fritiguf Capra 

2 Kennet Tye 

3 Descartes 
4 Digital Home School 
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های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمندتبیین مبانی فلسفی و جذابیت  

 هاشمی، مختار رنجبر، علی اصغر ماشینچی شهناز باغ بردانی، احمد

Web  و با تولیدcd ای کالسیک، در خانهسازد و آن معلم مکتب آموزشی( یادگیری دیجیتالی خانگی را میسر می

های آموزش دهنده جای های رایانه و روباتگیرد که اکنون برنامهقالب یکی از معلمان سیستم آموزشی جامع جای می

 (. 1389)فردانش، « آن را گرفته است

 با ایجاد تحوالت نوین در حوزه تکنولوژی آموزشی و پیدایش مدرنیته علمی و هوشمندسازی مدارس در کشور، شاهد

های آموزشی و فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( در حوزه آموزش هستیم. به طور کلی، کاربرد هرچه بیشتر فرارسانه

ای مانند رادیو مشی فضاهای آموزشی هوشمند، بر پایه آموزش الکترونیک و شبکه واحد تنظیم شده و از ابزار رسانهخط

 6و هم از فناوری ترکیبی 5صه آموزش مجازی، هم از متد تعامل یک سویهبرند. در عرو تلویزیون و حتی ویدئو بهره می

نیز در این روش قابل استفاده است.  7آید. ضمن اینکه کنفرانس تلفنییا تعامل رودررو استفاده حداکثری به عمل می

این محیط آموزشی، کاربران در مدرسه تمام هوشمند هم نقش یاد دهنده و هم نقش یادگیرنده را توأمان دارند. در 

ریزی درسی محدود کننده تحرک فکری و خالقیت نوآموز نیست و به فراگیران کاربر کلید حرکت اموزش است و برنامه

رود در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش انتظار میهای درسی خود فراتر گام  بردارند. شود از برنامهاجازه داده می

های تعلیم و نربیت مجازی در نسل نو، سرمنشا تغییرات و تحوالت اجتماعی سانی مولفهکه ضمن بازآفرینی و به روز ر

گیرد و اگر در این راه کوشش مختلف باشد، زیرا زیربنای اصلی شخصیت فرد در دستگاه تعلیم و تربیت رسمی شکل می

 ود.تر خواهد بو جدیت الزم به عمل آید، توقع خالقیت و ابتکار در نخبگان جامعه سهل

نشان دادند « یادگیری -تاثیرات هوشمندسازی در بهبود یاددهی»ای با عنوان ( در مقاله1397میری و قایدامینی )

آموزان نسبت به تولید محتوای آموزشی منطبق بر نیازهای های الزم، کارآمدی معلمان و دانشوجود زیرساخت

کریمی زادهو حسین خاکبازابراهیمی .هوشمندسازی مدارس استیند یادگیری الزمه اریزی منسجم فرآموزشی، برنامه

مدارس هوشمند از منظر روانشناسی محیط  ارزیابی عوامل موثر برتفکر زودبازده در»( در مقاله خود با عنوان 1396)

 همبستگی بین هوشمند سازی فضاهای آموزشینشان دادند « (مدرسه هوشمند در استان اصفهان 3)مطالعه موردی: 

تعامل  ،سواد اطالعاتی عملی، تعامل همزمان انگیزش، فراشناخت، خودتنظیمی،، آموزان به برنامه درسیو نگرش دانش

( در 1395پیرزاده )معنادار بوده است.  های رهبریهای نوآورانه، فعالیتفعالیت، ایهای توسعهغیرهمزمان، فعالیت

معتقد است: یکی از لوازم فضاهای آموزشی هوشمند، « وشمندامنیت روانی در فضاهای آموزشی ه»پژوهشی با نام 

مساله امنیت روانی و بهداشت روحانی است تا فراگیران دچار اختالل یادگیری و تعارض روحی نگردند. با توجه به رشد 

بتوان هایی است که در آنجا های آموزشی در عصر حاضر، جامعه آطالعاتی آینده نیز نیازمند مکانسریع تکنولوژیِ

فناوری اطالعات را به صورت خالقانه در جهت رشد و توسعه روند آموزشی علوم مختلف به کار برد. در کشور ما نیز 

های نوین هایی برای استفاده از تکنولوژیتالش شده است با تجهیز مراکز و مدارس به امکانات مدرن آموزشی، گام

                                                           
5 One –way 
6 Hybrid 
7 Telecommunication 
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( 1387اند. محمودی و همکاران )س هوشمند در کشور شناخته شدهآموزشی برداشته شود که این مدارس به نام مدار

ادگیری الکترونیکی ی بر این باور هستند که« های توسعه مدارس هوشمند کشوربررسی چالش»ای با عنوان در مقاله

 مفاهیم نقش معلم به عنوان منبع سنتی را که در آن عمدتاً  های موجود درآموزشجدیدی است که چالش راهبرد

توان مدارس میدر واقع  .کندفعالی را ایفا نموده و یادگیرندگان در این فرایند نقش منفعل را بر عهده دارند، حل می

گیری از فناوری بهره .ساخت خواهد میسر را محور داناییهوشمند را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق جامعه 

یک رسانه باید شالوده یادگیری را تغییر و تحول دهد و اگر مراکز و اطالعات و ارتباطات در فرایند یادگیری به صورت 

، اجرایی ی مدارس هوشمند در آموزش و پرورشایدههای آموزشی بخواهند به دروازه نوآوری نزدیک شوند، باید محیط

  گردد.

تعلیم و تربیت مجازی ی اساسی این پژوهش، ارائه الگوی فضاهای آموزشی تمام هوشمند کاربرمحور در ساختار مساله

های مجازی در زمینه بهبود ها و قابلیتگیری از ظرفیتباشد. حرکت برنامه آموزش و پرورش کشور، بهرهنسل نو می

یابد. مواد درسی و فضاهای آموزشی است که در فرایند یادگیری دیجیتال و طرح هوشمندسازی مدارس معنا می

کنند مدار به تدریج در بستر حال و آینده، خودنمایی میبا ابزار ارتباطی هوشهای نوین تعلیم و تربیت آینده فناوری

گیرند. ای  اوج میای با حذف قید زمان و مکان، کاهش شکاف نسل در توسعه سواد رسانهمحوری رایانهو پژوهش

تربیت در پیش روی است های جدی نظام تعلیم و گیری از فاوا در مراکز آموزشی و پژوهشی نسل نو از سیاستبهره

های هوشمند کاربرمحور با توسعه اتوماسیون و تجهیزات انفورماتیک برجستگی خود را به نمایش خواهد که در محیط

 گذاشت. 

 توان در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر ذکر نمود:به طور اجمال موارد ذیل را می

 اهداف نظام آموزش و پرورشتبیین مبانی هوشمندمحوری مراکز آموزشی برای تحقق  .1

 تفسیر مفهومی توانمندی مدل الگوی فضاهای آموزشی تمام هوشمند در ساختار تعلیم و تربیت مجازی  .2

 ؛های موفق هوشمند آموزشیتبیین ساز و کارهای نظری و بیان شایستگی ابزارهای کاربردی محیط .3

یابی است. برای دستد در نظام تعلیم و تربیت های تمام هوشمنمبانی فلسفی آموزشهدف اصلی این پژوهش تبیین 

. روش تحقیق توصیفی یکی از شد با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده تحلیلی -به این هدف از روش توصیفی

-هدف از پژوهش توصیفی بررسی مسائل و مشکالت فعلی از طریق فرآیند جمع. های تحقیق استترین شکلاساسی

پذیر است سازد وضعیت را از آنچه که بدون استفاده از این روش امکانپژوهشگر را قادر میکه  ها استآوری داده

توانند درباره این توصیفات می. کنندهای موجود در دنیای ما را توصیف میاین نوع تحقیقات، پدیده .توصیف کند

ها از نگاه محقق در تحقیق انجام توصیف پدیدهها باشند، اما همیشه ای، رفتارها و تغییرات بنیادین پدیدهاطالعات پایه

ها یا نتایج پیش از شروع تحقیق، نیاز به مطالعه نظریه. کندو درباره چگونگی عملکرد پدیده چیزی را بیان نمی شودمی

توصیفی مبتنی بر کیفی ز این منظر، تحقیق . اگیردانجام میکه درباره پدیده مورد مطالعه  استتحقیقات پیشین 

ها از آثار آوری دادهبا این وجود، در تحقیق توصیفی ممکن است برای جمع .ریه یا نتایج تحقیقات پیشین استنظ



 23

8 

های هنری فضاهای آموزشی تمام هوشمندتبیین مبانی فلسفی و جذابیت  
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کدگذاری شیوه تنظیم متد پژوهش با . قدیمی بایگانی شده، فیلم ها، نوار ویدئو، اینترنت و ایمیل نیز استفاده شود

 های تولید شده )در مرحله کدگذاری باز( است.ه بین مقولههدف از کدگذاری محوری ایجاد رابطشود. ارائه میمحوری 

پردازی را به سهولت فرایند نظریه تا کندمی کمک پردازنظریه و به شودمی انجام این عمل بر اساس الگوی پاردایمی

های مشابه ای و با استفاده از منابع الکترونیکی، دادهباشد. اطالعات به روش کتابخانهاین پژوهش میانجام دهد. 

تحقیقات علمی، الزم است  ای دربا توجه به نقش روش کتابخانهشود. آوری میهای جنبی جمعای و پژوهشکتابخانه

، یعنی محققان باید از آشنایی با نحوه استفاده از کتابخانه است محققان از این روش مطلع باشند. نخستین گام،

 .و جو و سفارش کتاب آگاهی یابند دان و ثبت مشخصات منابع، نحوه جست، نحوه استفاده از برگههای کتابداریروش

های از روش و تبیین مبانی موضوع پژوهش، در خصوص جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

حقیق است که های گزینشی ت، فیشاین پژوهش اطالعات آوریابزار جمع الکترونیکی استفاده گردید.ای و هکتابخان

آوری منابع مختلف مرتبط با موضوع تحقیق، کدگذاری موضوعی با شود. پس از جمعتوسط پژوهشگر ساخته می

های . هدف این مقاله به موازات سایر پروژهگیردبندی اطالعات صورت میبندی قیاسی برای طبقهنظام مقوله استفاده از

گیری نظام آموزشی برای جامعه اطالعاتی و مبتنی بر فاوا است. کلمطرح شده، فراهم ساختن بستره فرهنگی برای ش

های موثر در جامعه و افراد است. گام دوم تبیین پدیده شناخت پدیده فرهنگ و ابعاد مولفه گام اول در انجام این کار،

گذار فرهنگی های آن و چگونگی رسیدن از فرهنگ کنونی به فرهنگ مطلوب، طی معماری مطلوب فرهنگ و مولفه

 گیرد. گیری عملی فرهنگ مطلوب، صورت میاست. سپس در گام بعدی، انجام حرکت مناسب برای تحقق و شکل

 تعامل میان فلسفه و تعلیم و تربیت.1

 .شود، ارتباط داردهای مهمی است که با تعلیم و تربیت که به تنهایی یک رشته محسوب نمیاز رشته یکیفلسفه »

و همکارانش در دانشگاه شیکاگو است. تحوالت  8م و تربیت بیشتر خود را مدیون تالش جان دیوییرشته فلسفه تعلی

)الیاس،  «بینی باشدتواند قابل پیشمندی فالسفه به موضوعات فلسفه میدر فلسفه تعلیم و تربیت به دلیل عالقه

بسیاری از مکاتب تعلیم و تربیت نفوذ  گرایان معاصر درهای آموزش و پرورش نوین، تحلیل(. در بنیان80، ص 1389

ای و نیز در دوران بازگشت نظریه کالن، این امکان برای فلسفه وجود دارد که با شیوه اند. اما در دوران فراتحلیلیکرده

 .کرد، بر عهده بگیردمتعادل نقشی را که قبالً در تعلیم و تربیت جامعه ایفا می

 آموزشی و مدرنیتهرایانه .2

ایه نیازها و خصوصیات توانند، بر پآموزان میهمه دانش»تواند این مشکل را حل کند. ثابت شده است که رایانه میامروزه 

خود را برای نیل  وضعیت است، رایانه دیگر ارمغان که «یابیخودارزش»فردی خویش از رایانه کمک بگیرند و با اتکا به 

جرای راهبردهای ابینی شده ارزیابی کنند. از این رو، رایانه به منزله ابزاری توانا برای های آموزشی پیشبه هدف

 «.شناخته شده است «آموزش انفرادی»

                                                           
8John Dewey 
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کند که صرفاً به آموزش مطالب درسی دهد که شرایط موجود، انسان امروزی را به سوی آن هدایت میشواهد نشان می

مناسب تبدیل کند؛ زیرا، جامعه متشکل از  «سازمان آموزش»ا به یک خاص و متداول اکتفا نکند، بلکه جامعه ر

اغلب آنان، هر یک به گونه ای متفاوت از  ای از عوامل انسانی با خصوصیات و نیازهای بسیار متنوع است.مجموعه

ن همه پیچیدگی دیگران، به نوآوری، تکامل، توسعه و نیل به خوشبختی تمایل دارند. به عبارت دیگر، از یک سو وجود ای

های متفاوت مدارس، های ناشی از منابع مالی و انسانی، نوع و خاستگاه)افراد( و از سوی دیگر، محدودیت در انسان

کند. ایجاب می ای راهای آموزشی پیشرفتهرهبری و مدیریت، نیازهای ویژه فرد و جامعه و...، استفاده از ابزارها و نظام

های آموزشی را به گونه ای تنظیم کرد که به میزان توان با استفاده از رایانه برنامهنیا، میدر آموزش معاصر و آینده د»

های منفی ها و گرایشالبته، بخشی از اضطراب. های مزبور شفاف باشدنسبتًا کافی و مناسبی برای پاسخ به پیچیدگی

ای، باورند که استفاده از چنین امکانات حساب شدهمعلمان در مورد کمک رایانه، تاحدودی طبیعی است. معلمان بر این 

 «.مشکل خواهد بود ،های آموزشی هیچ چیز در جای خودش نیستدر شرایطی که در محیط

 الکترونیکی  تعلیم و تربیت.3

محیط الکترونیکی عصر حاضر، فضای  داند و معتقد است:دنیای امروز را دنیای الکترونیک می (1911) 9لوهانمک»

را ، نامطبوع و بدون ارزش خواهد ساخت. در دنیای الکترونیک حوادث، اشیاء و موجودات در  تعلیم و تربیت سنتی

وجود کند و بدین ترتیب محیط جدید بهها خودنمایی میگردد، شباهتروند، تمایزات فراموش مییکدیگر فرو می

ی بزرگ جهانی که خصوصیات کرد. یک دهکده گذارینام «ی جهانیدهکده»را یک توان آنآید؛ محیطی که میمی

 (.1384 پور،آریان)« داردتر محفوظ میای را در مقیاس وسیعقبیله

شود. در تعریف تغییر گفته شده است: مقوله تحول در نظام آموزشی مبحث دیرپایی است و به کشور ما نیز ختم نمی

هایی برای سازمان جدید داشته باشد و نوآوری، اتخاذ ایدهاش تفاوت تغییر، دگرگونی هر چیزی است که با گذشته»

-)آقایی« کننده یک تغییر باشند؛ اگرچه تمامی تغییرها نوآوری نیستندتواند منعکسها میاست. بنابراین تمام نوآوری

ین، یعنی های نوها، باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزشتحول یعنی فرایند ذوب شدن اندیشه(. »1377فیشانی، 

 (.1388)انصاف، « های روزها با آخرین پدیدهانطباق سازمان

 های تمام هوشمند در نظام تعلیم و تربیتمبانی فلسفی آموزش.4

واقعیات مرجح و از فلسفه بنیادین یکی از مسائل  شناسی(،شناسی و معرفتشناسی، جهانمبانی فکری )انسانبررسی 

و زاویه فردیت  ، متفکران مدرنیته بیشتر ازمحورمبانی فکری خود را طبیعتاستان متفکران دوره ب اندیشمندان است.

ای که در آن به گونه و تلفیق تجربه و معرفتو متفکران معاصر بر وجه بینا ذهنی بودن انقالب صنعتی یا علم محور 

 اند.تاکید نموده ،همبستگی از اهمیت خاصی برخوردار است

 

                                                           
9 Marshal McLuhan 
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 محوریالف. پژوهش

. به باور شودهای اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه محسوب میدنیای امروز دانایی یکی از محورها و شاخصدر 

های قابل پژوهش فرایند رسیدن به راه حل اندیشمندان، راز بقای یک جامعه علمی در گرو تحقیق و پژوهش است.

 در معنایی دیگر،. منداستریزی شده و نظامهای برنامها به گونهاطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیرداده

ها، مند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیدهروند هوشمندانه، خالقانه و سامان است. که سرمایه نیست، هزینه ،پژوهش»

  (.1395)صدیقی، « نمایدرا هموار میها رخدادها، رفتارها و انگاشته

تربیت است. وهای نظام تعلیمترین هدفنسلی پژوهشگر، یکی از مهم آموزان و تربیتایجاد روحیه خالق در دانش

سوی تربیت بهورسیدن به این مهم نیازمند بستری مناسب است که در آن، معلم انگیزه کافی برای هدایت روند تعلیم

دانش و محفوظات ترین سطح آموزشی، یعنی سطح های پژوهشی داشته باشد و جریان آموزش را در مدار پایینفعالیت

صرف، قرار ندهد. این امر مستلزم طراحی نظام آموزشی خالق و وجود امکانات الزم برای انجام وظایف محوله، از فضای 

یادگیری همزمان آموزش  .آموزشی کافی گرفته تا کتابخانه، کارگاه رایانه، آزمایشگاه و کارگاه، فضای ورزشی و ... است.

ای تبدیل کند که به تنهایی در مسیر زندگی قدرت رسیدن به برخی از فرد را به آموزنده تواندو پژوهش در مدرسه می

کسانی که  ،محور به سمت پژوهش سوق پیدا کنداگر رویکرد از آموزش. مجهوالت ذهنی و ریشه مشکالت داشته باشد

نکرده بلکه سعی در تکمیل این های پیشین اکتفا های پژوهشی دارند تنها به نتایج پژوهشذهن خالقی برای فعالیت

های دنیای علم و فناوری در سایه آگاهی عمیق پژوهشگر با آموزش هوشمند مرتفع . چالشها در ادامه دارندپژوهش

مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی است که با تلفیق فناوری »شود. شده و مساله پژوهش یک نیاز جدی تلقی می

. این نظام تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشتهای درسی، اطالعات و برنامه

 (. 1390)ساعتچی، « های محققان استالکترونیکی، کاماًل وابسته به پژوهش و یافته

کشور گسترش پیدا کند که شیوه و نظام هوشمند تعلیم و تربیت تواند در مدارس محور زمانی میرویکرد پژوهش

های درسی اکتفا نکرده ای باشد که دانش آموزان به مطالعه کتابآموزش در نظام تعلیم و تربیت ما به گونهتدریس و 

بیش درسی، به گسترش  اتبررسی منابع موجود در موضوعپژوهش و جستجوی علمی مانوس باشند و ضمن و خود با 

تا توان انتظار داشت محوری است که میهشخود عمل نمایند. تنها در صورت تثبیت رویکرد پژوهای دانستهاز پیش 

 .بتوان همگام با تحوالت علمی و اطالعات هزاره جدید حرکت نمود

 های چندگانه تئوری هوشمندی از ب. بهره

ی مباحثی درمورد مفهوم هوش مطرح شده های چندگانه یک تئوری آموزشی است. این تئوری در زمینهتئوری هوش

را شامل می باشندگیری هوش را دارند واقعاْ علمی میهایی که ادعای اندازهقبیل که آیا روشبود و مباحثی از این 

های مختلفی را در انسان تشریح نمود، که هوش شناسان معروف هاوارد گاردنردر ابتدا، این تئوری توسط روان. شود

هوش . 2هوش زبانی،  .1: عبارت بودند از شد کهمطرح گردید گاردنر در ابتدا هفت نوع هوش را در انسان متصور می
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هوش بین  .7هوش میان فردی، . 6هوش موسیقایی، . 5حرکتی،  -هوش جنبشی. 4 هوش فضایی،. 3ریاضی،  -منطقی

ی گرایی به این مجموعه اضافه نمود و در ادامههشتمین هوش را هم تحت عنوان هوش طبیعت 1999در سال  .فردی

کند که هر فردی سطوح متفاوتی از گاردنر، اشاره می». گری به نام وجودشناسی گردیدتحقیقات خود متوجه هوش دی

توان گفت که هر فردی دارای یک ساختارشناختی منحصر دهد. بنابراین میهای مختلف را از خود بروز میاین هوش

های ذهن، تئوری چارچوب» در کتاب گاردنر تحت عنوان 1983باشد. این تئوری ابتدا در سال همتا میبه فرد و بی

 (.1983)گاردنر،  «های بعد مورد بازبینی قرار گرفتمطرح گردید و سپس در طی سال« های چندگانههوش

و نوشتن(. گاردنر خاطر نشان  خواندن) نمودند می تأکید زبانی و ریاضی -در گذشته مدارس بر پیشرفت هوش منطقی

های ها و فعالیتها تمرینیعی از آموزش، جایی که معلمان از روشوس گستره یواسطه به آموزانساخت که دانش

یادگیری  گیرند،هستند(، بهره می قوی زبانی و ریاضی -آموزان )نه فقط آنهایی که در هوش منطقیمربوط به تمام دانش

  (.2003)کمبل،  بهتری خواهند داشت

-ی این تئوری از معلم، زمانی که با دانشباشد. گسترههای چندگانه، در آموزش بسیار زیاد میی هوشکاربرد نظریه

گیرد تا شود و رویکردهای متفاوتی برای تدریس مواد آموزشی به کار میشوند، مواجه میآموزانی که دچار مشکل می

، )دیکینسون گیردکند، همه را در بر مییک مدرسه که از این تئوری به طور کامل به عنوان یک چارچوب استفاده می

2001.)  

 محوری یادگیری بر پایه پروژهپ. 

ای های پیچیدهها فعالیتپروژه». کندها سازماندهی میمحور الگویی است که یادگیری را بر محور پروژهیادگیری پروژه

گیری و آموزان را درگیر کار طراحی، حل مسئله، تصمیمبرانگیز هستند که دانشبر سواالت یا مسائل چالشمبتنی 

و در پایان منجر  دهندهای طوالنی زمانی میآموزن فرصت کار مستقل را در بازهبه دانش و کنندفعالیتهای تحقیقی می

 (. 1999)دیل و همکاران، « شوندگرایانه میهای واقعبه تولیدات و یا ارائه

ها ها و فعالیتی خط مشیآموزشی فقط برای گسترش و توسعه یهااز برنامهو مدارس الکترونیک هوشمند  مراکز»

در عملیاتی کردن این . برقرار کنندمعنادار کنند که بین یادگیری و تدریس پیوند کنند، بلکه تالش میاستفاده نمی

 هامهارت مردم، مدیریت، یادگیری، –های طرح مدرسه هوشمند که شامل فرآیند یاددهیها، هر یک از حیطهسیاست

 باید معلمانمدارس هوشمند در  (.1394)آقاحسینی، « گیرندمورد بحث قرار می ،باشدتکنولوژی می و هامسئولیت و

ریزی مشارکتی، ی موردی، برنامههای یادگیری نظیر مطالعهفرصتحداکثر ظرفیت یادگیری بهینه بهره ببرند و از 

ی تدریس ی تدریس، بحث، نظارت، الگوگیری شغلی از همکاران و گفتگوی مستمر با فراگیران در رابطه با نحوهمشاهده

دارند. هرکدام از اعضای  مسئولیت سازمان و افراد هایتوانایی گسترش و توسعه  مدیران آموزشی برای. مند گردندبهره

 .توانند برای تفکر و یادگیری یک عامل شتاب دهنده تلقی شوندسازمان به صورت فردی و گروهی و یا سازمانی می

 

 

http://cafe-mohtava.ir/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
http://cafe-mohtava.ir/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d9%81%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7/
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 هاشمی، مختار رنجبر، علی اصغر ماشینچی شهناز باغ بردانی، احمد

 سبد آموزش  معلم به عنوان مشارکت کننده درت. 

شده است. او در کنار دختر خود درس خواند تا نیازهای وی را درک ایده این ویژگی از تالش یک معلم ژاپنی گرفته 

بسیار  امری تحقق فرایند آموزش الکترونیکدر مدرن تکنولوژی » کند و دغدغه اساسی در یادگیری توانمند را بشناسد.

طراحی ، آموزان متفاوتتوانند برای هر کالس دارای دانشمی افزار مدرسهنرماستفاده از  با معلمان و استکارآمد 

آموزان هستند که هسته آموزان در یادگیری همراه شود. این دانشتواند با دانشمعلم می. متفاوت تدریس داشته باشند

که به توسعه و رفع اشکال در یادگیری یک موضوع خاص کمک  هستندگیرند و این معلمان ه میاصلی کار را به عهد

 «.یستای نآموزان کار سادهاما این همراهی و مشارکت به دلیل تعداد باالی دانش ،کنندمی

یره دروس جدیدی غ افزاری وهای نرمهای اطالعاتی و برنامهتوانند با استفاده از بانکدر مدارس هوشمند معلمان می

بنابراین  ،اصالح نمایند وآموزان طراحی نمایند و یا اینکه دروس موجود را تغییر داده را با توجه به نیازها و عالئق دانش

جانبه مربی  . تعامل و همراهی دومحتوای آموزشی دروس در این مدارس تا حدودی متفاوت با مدارس دیگر خواهد بود

یگر جایگاهی محوری محض، دهوشمند را باید عاملی اثربخش دانست و انفعال یک طرفه مربی و فراگیر در روند آموزش

 ندارد.

 ث. کاربرمحوری

ت عاملی کلیدی در کارآمدی آموزش هوشمند است. این کاربر فعال سیستم اس های اوکاربر و خواستهاصالت دادن به 

ها در . شناخت هر چه بیشتر و بهتر کاربر یکی از ارزشددهو جهت می را تعیین  آموزشیهای که اهداف و استراتژی

اده شود عالیق و سالیق این است که به مردم و کاربران اعتماد شود و اجازه دآموزشی سیاست از اصول  .است علمیکار 

چارچوب یا توسعه مبتنی بر کاربر، یک  10حورمطراحی کاربر»و اهداف کاربران در طول مسیر آموزش، حرف اول را بزند. 

طراحی کاربرمحور با دست و ذهن کاربر دارد.  ایفرایندی است که در آن، در هر مرحله از فرایند طراحی، تعامل گسترده

هایی برای پروسه طراحی از جمله کند و روشبه درک نیازهای واقعی کاربران و زمینه استفاده از محصول توجه می

ترغیب، تدوین بی شک  .کندا و الزامات کاربر، طراحی و ارزیابی معرفی میدرک شرایط استفاده از محصول، تبیین نیازه

 (.1394)دادخواه فرد و مرتضایی، « ، ضرورت دنیای امروز ماستو تشویق کاربر در راستای رسیدن به هدف رفتاری

 ایج. ارتباطات آنالین شبکه

ارتباطی آنالین و خط پُرسرعت با بهنای باند در متن نظام آموزشی و مدارس هوشمند، مساله تامین و تجهیز بستر 

های نوین مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آنها استفاده از فناوری وسیع، ضرورتی آشکار است.

مدرسه هوشمند یک مدرسه و محیط آموزشی فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن . باشداطالعات و ارتباطات می

باشد و محتوای اکثر دروس الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن نیز هوشمند ه و شبکه میمبتنی بر فناوری رایان

های دیجیتال جدیدتر مانند فناوری. شودآموز توجه میاست و در فرایند آموزش به تفاوت استعداد و توانایی دانش

                                                           
1 0 User experience design 

http://dayamooz.co/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/
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های پیشرفت. شوندتغییرات آموزشی معرفی میکامپیوتر و اینترنت به عنوان ابزارهای قدرتمند و فعال کننده اصالح و 

 تواند بستر مناسبی برای نشر و توسعه مفهوم مدرسه هوشمند درنوین در حوزه فناوری از جمله مسائلی است که می

آموزان دانشفرایند تعلیمی های یادگیری در ترین بخشارتباطات یکی از اساسی. توسعه و تقویت جامعه فراهم کند

کند تا آموزان کمک میکنند. فراهم آوردن ارتباطات هم به دانشعلمان در این بین نقش اساسی بازی میم .باشدمی

آموزان کمک های اجتماعی و فردی دانشاز طریق ارتباطات با سایر دانش آموزان بهتر بیاموزند و هم به توسعه ویژگی

 های آموزشی بسیار کارساز است. ارتباطات و تشکیل گروهکند. استفاده از تکنولوژی در تسهیل فرایند شایانی می

 گرایی محض و جذابیت هنری(ح. رایانه محوری )دیجیتال

زندگی  هایسازی فناوری دیجیتال در تمام زمینهیکپارچه و منظور،سازمانی است تکنولوژیک تحول دیجیتال یک بحث 

سرعت در حال دیجیتالی شدن است، برای باقی ماندن در ها در دنیایی که به به عبارت دیگر، سازمان بشری است.

تحول دیجیتال برای تغییر و تحوالت ناشی از توسعه  استفاده از اصطالح. عرصه رقابت، به تحول دیجیتال نیاز دارند

تحول . برخی معتقدند: شودتجاری محسوب می و تا حدی فنی، گوناگونهای در جنبه ایرایانهتکنولوژی 

ها. برخی دیجیتال شدن یعنی خرید آخرین فناوریای بر این باورند که . عدهاست استراتژییزی از جنس چ دیجیتالی

 دانند.برای تعامل با مشتری میدیگر آن را روشی جدید 

محوری را بتوان مرادف تحول دیجیتالی قلمداد نمود، تعبیر فناوری آموزشی به ساالری و تکنولوژیاگر مفهوم رایانه

که شامل ابزارهای مادی و مبانی نظری برای حمایت از یادگیری و تدریس  گرددمطرح مییک اصطالح فراگیر  عنوان

آموزشی را به عنوان مطالعه تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد با ایجاد، استفاده و مدیریت فرآیندها فناوری ». باشدمی

 امورفناوری آموزشی شامل نظریه و (. 1390عمران، )صالحی« نداتعریف کرده های مناسبو منابعی از جنس تکنولوژی

باشد. به همین ترتیب، تکنولوژی برای یادگیری میبرداری، مدیریت و ارزیابی فرآیندها و منابع طراحی، توسعه، بهره

تر باشد و شود محیط یادگیری متنوعآموزشی روند تطبیق تکنولوژی با آموزش در جهت مثبت است که باعث می

به نحوه  فناوری آموزشیز گردد. به عبارت دیگر، آموزان باهمچنین راهی برای آموزش نحوه استفاده از فناوری به دانش

های متعددی از قبیل تکنولوژی آموزشی شامل حوزه پردازد.ی میآموزش متونافزار فیزیکی و ه از سختداستفاتلفیق 

امروزه برای شفاف کردن باشد. و.. می یا یادگیری موبایلی آموزش آنالیننی بر کامپیوتر، تنظریه یادگیری، آموزش مب

مان کمک آموزشی توسط معل امور آموزش، متنوع کردن فرآیند تدریس و روشن کردن مطالب درسی، استفاده از وسایل

آموخته های جدید  با استفاده از وسایل کمک آموزشی به آسانی به فراگیری آموزاندانش امری اجتناب ناپذیر است.

آموزان خود را دانش و کشندپیش میآموزان برای یادگیری در دانش پردازند. وسایل کمک آموزشی زمینه الزم رامی

فراموشی  استفاده منظم از وسایل کمک آموزشی، در مدرسه به بوتهمتأسفانه  آورند.در فرآیند یاددهی به حساب می

استفاده از  بایسته استکنند. توجیه می ،را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل دلیل این نقیصهو اغلب  شدهسپرده 

 د. گردآموزشی کشور  نظامگردد تا باعث تحرک و پویایی در  وسایل کمک آموزشی نهادینه

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/455/فناوری-آموزشی
https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/455/فناوری-آموزشی
https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/377/بهترین-سایت-های-آموزش-آنلاین
https://pafcoerp.com/-سیستم-مدیریت-آموزش-/articleid/377/بهترین-سایت-های-آموزش-آنلاین
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 سازمانی ندارداستا مدیریت خ.

ها دقیقًا تعریف و هماهنگی و کنترل ها و روشهای ماشینی وظایف، حقوق، مسئولیتدر نظام» (2004) 11نظر آونزبه 

ها ارتباط با محیط بیرونی به وسیله واحدها و مدیران در این سازمان گیرد.از طریق سلسه مراتب سازمانی انجام می

شوند که در صدد مدیران در نقش تسهیل کنندگانی ظاهر میهایی در چنین سازمان .شودارشد سازمانی کنترل می

ها دارای اهمیت کمتری شیوه تنوعبنابراین  د.باشنایجاد تعهد سازمانی و تحقق رسالت مشترک اعضای سازمانی می

های لای خود مطابق با مدمعلمان نیز برای رشد حرفه. شودای افراد و کارکنان تسهیل میحرفه رشد مقابل در  بوده و

 (.2004)آونز، « شوندرشد کارکنان به برنامه ریزی تشبیه می

های آموزشی شامل توانایی توانایی عملی سازمان»های خود به این نتیجه رسید که در پژوهش (2008) 12اسمیت

الگوهای ها و های موجود، توانایی تدریس و آموزش با روشگیری بر اساس اطالعات و دادهریزی و تصمیمبرنامه

های آموزشی، توانایی انجام کارهای گروهی ها و مطلوبیتگیری موفقیتتر، توانایی ارزیابی و سنجش و اندازهاثربخش

ها به صورت یک چرخه با یکدیگر تعامل دارند و و تیمی و توانایی یادگیری فردی، گروهی و سازمانی است. این توانایی

 (. 2015)اسمیت، « خواهد شدبرآیند آن منجر به یادگیری سازمانی 

 بخش آموزش تمام هوشمندبنیادهای قوام.5

از دانشگاه هاروارد که نقش اولیه را در طراحی و توسعه مدارس  13تحقیق ارائه شده توسط دیوید پرکینز مطابق

 :د که عبارتند ازنباشاصل اساسی یادگیری می 8 دارای مدارس این ،ایفا کرده هوشمند

تی اولیای حآموزان بلکه برای معلمان مدیران و مدرسه نه فقط برای دانش :عنوان سازمان یادگیریمدرسه به . 1

بیعی از طیک فرایند  آموزان نیز محیط یادگیری است و سازمان یادگیری مدارس هوشمند به نحوی است که دردانش

 .عضا مشارکت دارندرزشیابی و نظارت برخود و خلق سیستم پویا کلیه اا ها، محتوا،تعیین هدف

آموزان و نشار به نحوی که داک و ننتیجه محصول نه محور یادگیری است ارزشیابی بر: ارزشیابی یادگیری محور .2

گیرد می وزان قرارآمروی دانش یک فرایند درگیر نموده و نتیجه ارزشیابی برمحور کیفیت و کاربرد آن بر معلمان را در

 .شوندبه عنوان ابزار ارزشیابی به کاربرده میها در بهترین شرایط و آزمون

آموزان دانش ترین تاثیر را بر رشد فکری و عملیشمناسب بی محتوای ارائه با هوشمند  در مدارس: دانش زایشی. 3

 .شوندمی نیز مجهز دانایی تولید به آموزاندانش توسط دانش و اطالعات  گذارد و به جای مصرفمی

بل درک به نحوی آموزان قاهای مدارس هوشمند برای دانشها و فعالیتاهداف برنامه :شناخت اهدافتاکید بردرک و  .4

از مشارکت  آموزانگردند و به همین منظور دانشهای مدارس براساس اهداف از پیش تعیین شده تنظیم میکه خروجی

 .تری در امر یادگیری برخوردار خواهند بودهمراهی مناسب و

                                                           
1 1 Owens 
1 2 Smith 
1 3 David Gerard Perkins 
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-دانش ،های فعال تدریسهای تلفیقی و روشدهد که با آموزش روشمطالعات نشان می: بر هوش اکتسابیتاکید . 5 

 .توانند از هوش و قدرت تفکر باالتری در یادگیری برخوردار باشندآموزان می

ای تدریسی هروش مدارس هوشمند، استفاده از فنون و از دیگر اصول یادگیری در: تدریس مهارت و انتقال تاکید بر. 6

ها فراهم گردد و این امر موجب سازی و الگوگیری ازآن برای آناست که ضمن تقویت انگیزه آنان اوامر یادگیری شبیه

آموزان نسبت به انتقال این مهارت به دیگران به طور خودکار ا قدام نمایند. این نکته در فرایند شود که دانشمی

 .کنندایفا مییادگیری نقش بسیار مفید و موثری را 

 سازد.امور را فراهم می سازیزمینه منطقی ،آموزان برای تفکرسازی دانشآماده: یادگیری محصول تفکر. 7

 حتی معلمان در و آموزاندانش  از دستاوردهای تفکر خالق و درک عمیق از مسائل، آماده نمودن :شمول همگانی. 8

دهند و معلمان این عالقه را بروز می آموزان وس هوشمند دانشحل مشکالت پیچیده و غامض آموزشی است، در مدار

 .نمایندبا تکیه برخالقیت و نوآوری اقدام می

 گیرینتیجه

موضوع پژوهش )آموزش تمام هوشمند مدارس( پرداخته های هنری و جذابیتبه تحلیل مبانی فلسفی پژوهش در این 

مساله مزبور مورد بحث قرار گرفت و جایگاه این مبانی در نظام  شد و اصول اساسی تفکر و مبناهای موثر فلسفی برای

وری امروزه رشد روزافزون فناوری اطالعات و تأثیر چشمگیر آن در افزایش بهره تعلیم و تربیت به تفسیر کشیده شد.

ی هاگیری از انواع مختلف سیستمهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهرهسازمان

(، موجب شده است که کشور ما نیز در مسیر این حرکت قرار گیرد. MISاطالعاتی به ویژه سیستم اطالعات مدیریت )

های فراوانی مواجه ها و مقاومتها، چالشها، شکستاین حرکت در داخل کشور در پیش روی خود با تحوالت، موفقیت

گیری به عنوان یک ابزار خوب مدیریتی و مؤثر در امر تصمیم( MISهای دولتی و خصوصی زیادی از )بوده است. سازمان

 اند. ماندههای بیشتری هم دراین فرایند از مزایای آن بی بهرهاند و سازمانگیری نمودهبهره

های اطالعات مدیریت در برداری و توسعه سیستمبررسی مسائل و مشکالت مربوط به فرایند طراحی، استقرار، بهره

گیری کلیه ارکان دولتی و خصوصی حایز اهمیت باشد. چرا که استفاده ند در چنین فضایی در تصمیمتواکشور می

تواند راه توسعه و پیشرفت و ترقی کشور ( در کشور میMISهای اطالعاتی مدرن به ویژه )سنجیده و آگاهانه از فناوری

 را هموارتر نماید و کارآیی و اثربخشی آنها را بیشتر نماید. 

 ز:هوشمند عبارتند اتمام اصل کلیدی در مدارس  شش

 و تکنیکال دانش خالق .1

 نوین استعداد یادگیری .2

 مطالب سریع توجه به فهم .3

 آموختن با هدف تسلط و انتقال آن .4

 ارزیابی آموخته ها به شکل متمرکز .5
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 مدرسه به عنوان یک سازمان آموزشی .6

آموزشی از مهمترین ابزارهای اجرایی در هر مدرسه  سامانه جامع مدرسه هوشمند به عنوان قلب تپنده هر مجموعه 

های دهی به تمامی قسمتوظیفه سامانکند و عمل میسازی شده سیستم بدن انسان مدل شبیهمانند باشد که می

شامل همکاران آموزشی و  مدرسهی افراد ها و استفاده درست همهکارآمد بودن سیستم .باشددار میمدرسه را عهده

 د.باشنوین می هوشمندسازی مدارسهای مختلف از نکات مهم اداری در نقش

  

http://fanavar.org/fa/page/view/741/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fanavar.org/fa/page/view/741/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87
http://fanavar.org/fa/page/view/398
http://fanavar.org/fa/page/view/398
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