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دو سال پيش در مالزي به ديدن دو مدرسة نمونة دولتي رفتم 
ــان دادن پيشرفتهاي آموزشي در اين كشور، معموًال بازديدكنندگان را  دولت مالزي براي نش

به اين دو مدرسه مي برد. در پي اين ديدار حسرتي بر دل من ماند. 
سال گذشته زماني كه در تدارك ويژه نامه اي براي مدارس هوشمند بوديم، به اولين مدرسة هوشمند 
ــه و بازديد از  ــروع به كار كرده بود، رفتيم. به خاطر دارم گفت وگو با مدير مدرس ــال 1383 ش ايران كه س

دبيرستان به طول انجاميد و من ظهر به دفتر نشريه رسيدم. مدير داخلي كه با ديدن چهرة پرنشاط من 
به وجد آمده بود، پرسيد: «چه طور بود؟» گفتم: «بهتر از آنچه انتظار داشتيم!» به واقع هنگامي كه مدير 

ــتان، گزارش كارهايي را كه در مدرسه به همت او، دبيران و دانش آموزان و مساعدتهاي خيرين  دبيرس
فرهنگ دوست انجام شده بود مي گفت، حسرتي كه دو سال پيش مي خوردم، نسبتاً رخت بربست. 

ــهود بود: نخست آن كه كارهاي دبيرستان مستند شده بود؛  ــه چند نكته مش در بازديد از اين مدرس
ــود و بسياري از تجارب بديع و مبتكرانة ما به دليل  ــهل گرفته مي ش كاري كه در امر تعليم و تربيت س
مستند نشدن، به فراموشي سپرده مي شود. در مواردبسيار، چرخ را از اول اختراع مي كنيم. نگاه تاريخي به 
آموزش و پرورش نداريم و از گذشتة خود بي خبريم. ديگر آن كه مدير دبيرستان و پاره اي دبيران عالوه 

بر تجربة خود، از تجربه هاي پاره اي از مدارس كشورهاي ديگر با خبر بودند. 
جالب آن كه مدير مدرسه  براي تحقق ايده هاي مدرسة هوشمند كار آموزش و تغيير نگرش در مدرسة 

ــوزان، هم زمان پيگيري كرده بود و  ــه، يعني دبيران، والدين و دانش آم ــه عنصر مهم مدرس خود را در س
معتقد بود كه بدون هماهنگي با اين ها، ما به ايده هاي خود نزديك نمي شويم. البته همواره معلمان را در 

صدر مي نشاند و قائل به اين بود كه بي مدد آنها هيچ كاري به ثمر نمي رسيد. آن چه در اين بازديد و 
مصاحبه براي من اهميت ويژه اي داشت، تعريف مدرسة هوشمند از نگاه مدير بود. اين ديدگاه 

تدريس را كامًال به استفاده از رايانه و اينترنت منحصر نمي كرد. او معتقد بود كه تدريس 
ــة ما  ــد و نبايد فكر كنيم كه اگر فقط از رايانه بهره بگيريم، مدرس بايد اقتضايي باش

هوشمند است. نگاه جديد اين مدير خالق به فرايند آموزش و يادگيري در بخشهاي 
متفاوت مدرسه مشهود بود و من به واقع از اين ديدگاه ها بهره و لذت بردم. 

ــران و دبيران با  ــه آموزش و پرورش ما بر دوش مدي ــم ك اكنون با خود مي انديش
گذشت و فداكار خود راه به پيش مي برد. و صد البته خيراني كه به فرهنگ نظر دارند 

ــب كرده اند، در راه  ــه در عرصة صنعت و تجارت كس ــي از آن چه را ك و بخش
ــرزمين به كار مي گيرند، مي توانند يار و مددكار  اعتالي فرهنگ اين س

اين سفيران فرهنگ و آگاهي باشند.
سردبير

فرهنگ و آگاهيسفيران
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 ترجمه: كلثوم جعفري حاجتي
نويسندگان: اِم.پوندوا.ام.ويكزياني

 اشاره
اين مقاله تجربة دولت مالزي در اجراي «طرح مدارس 
هوشمند» را ارزيابي مي كند؛ طرحي كه اجراي آن در سال 
1999 با 90 مدرسه آغاز شد. اين طرح بخشي از واكنش 
دولت مالزي به الزامات فرايند «جهاني شدن» بود با اين 
اعتقاد كه انقالب فناوري اطالعات در مالزي به تداوم مسير 
رشد اقتصادي با تربيت نيروي كار و باسواد فناورانه كمك 
خواهد كرد. مقالة حاضر، مبادي اين سياست، كاربرد فناوري 
اطالعات و ارتباطات در «مدارس هوشمند» و نتايج اجراي 
آزمايشي اين طرح را بررسي مي كند. اين ارزيابي برپاية 
مقايسه با تجربة مدارس استراليا در ايالت «ويكتوريا» طي 
10 سال گذشته، صورت گرفته است. نتيجة اساسي اين 
كه  اين  از  پيش  مالزي،  دولت  كه  مي دهد  نشان  مقايسه 
راهبرد مدارس هوشمند را در 8962 مدرسه ديگر كشور 

اجرا كند، بايد به ارزيابي آن بپردازد.

 سرآغاز
ــدن، به  ــهاي جهاني ش ــت مالزي آمادة برخورد با چالش دول
ــور پيشرفته است؛ آن  ــي از راهبرد مناسب هر كش عنوان بخش
گونه كه در برنامة ملي و چشم انداز 2020 پيش بيني شده است. 
ــد و جوهر طرحهاي  ــال 1991 ارائه ش ــم انداز 2020 در س چش
ــع كرده بود،  ــادي را در خود جم ــراي دگرگوني اقتص ــزي ب مال
ــت كه مالزي بايد اقتصاد  ــده اس ــم انداز 2020 تأكيد ش در چش

ــاد جامعة داراي  ــاد را در رقابت جهاني بپذيرد. ايج ــش بني دان
ــكوي پرش دست يابي به آن  ــواد اطالعاتي و ارتباطاتي، س س
ــاوري اطالعات»، براي  ــود. بنابراين، «انجمن ملي فن تحول ب
ــتهاي «فاوا» و نيز كمك به اجراي  رايزني با دولت دربارة سياس
ــد. در اين انجمن نمايندگاني از بخشهاي دولتي  آن تأسيس ش
ــده را پروردند كه دانش و  ــتند و اين اي ــي حضور داش و خصوص
ــرمايه هاي آيندة اقتصاد مالزي هستند. اين انجمن  اطالعات س
ــامبر 1996 براي ترويج  برنامة ملي فناورري اطالعات را در دس
ــيع تر فاوا در بسياري از بخشهاي اقتصادي آغاز كرد.  كاربرد وس
ــي آن، مفاهيمي مانند اجتماع الكترونيكي خدمات عمومي  در پ
ــي اقتصاد الكترونيكي و حق  ــي، يادگيري الكترونيك الكترونيك

حاكميت الكترونيكي طرح شدند.
ــياري از دولتهاي جهان مسائل جهاني  با فرض اين كه بس
ــدن و چگونگي استفاده از قابليتهاي انقالب اطالعاتي را در  ش
رقابت جهاني مورد توجه قرار داده اند، چه عواملي تالشهاي دولت 
مالزي را از ديگران متمايز مي كند؟ مسلماً تالشهاي مالزي در 
آسيا مورد توجه قرار گرفته است و حداقل در اين زمينه يك 
ــردن الگوي مالزي در تايوان  مقاله دربارة ضرورت پياده ك

منتشر شده است. 
ــمند مالزي در ارتقاي  مقالة حاضر، طرح مدارس هوش
ــري در مدارس ابتدايي و  ــاي ياددهي - ياددگي فراينده
ــطه را تحليل كرده است. چارچوب مقايسه اي ما  متوس
ــت تا بتوان به كمك آن،  در بردارندة تجربة استرالياس

مالــــــزيمدارس هوشمند
نيم نگاهي به  مدارس استراليا

كليدواژه ها: مدارس هوشمند، مالزي، استراليا.
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رويكرد منحصر به فرد مالزي را مشخص كرد.

 سياست مدارس هوشمند
ــاي راهبردي  ــي از طرحه ــمند يك ــرح مدارس هوش ط
ــت. اين طرح  ــانه اي» 1 مالزي اس ــد رس ــزرگ چن «داالن ب
ــرد مابعد صنعت  ــت كه دولت مالزي در راهب ــانگر آن اس نش
ــعة  ــنگ بناي مهم توس ــطه را س خود آموزش ابتدايي و متوس
ــور مي داند. دكتر ماهاتير محمد، نخست وزير وقت مالزي،  كش
ــال 1996 مطرح كرد؛  ــانه اي را در س طرح داالن بزرگ چند رس
با اين اميد كه كاميابيهاي «سـيليكون ولي2» در مالزي تكرار 
ــي تبديل كند كه  ــرآن بود كه مالزي را به قطب ــود. اين طرح ب ش
ــه  خصوص خدمات و  ــاختهاي توليد مدرن ب ــن كنندة زير س تأمي
ــركتهاي خارجي و  ــات فناوري اطالعات و ارتباطات براي ش امكان
ــانه اي از شاهراههايي  ــد. در واقع، داالن بزرگ چند رس داخلي باش
ــت كه منطقة فرودگاه جديد كواالالمپور تا شهر  ــده اس تشكيل ش
ــي و الكترونيكي  ــير كابلهاي ارتباط ــرد. در كنارة مس را در برمي گي
ــت و توليد باارزش افزوده كه در  ــكل صنع مورد نياز براي آخرين ش
چشم انداز 2020 ترسيم شده، فراهم آمده است. افزون بر اين، قلمرو 
ــامل  ــطح ملي وجود دارد كه ش ــيع تري در س جغرافيايي داالن وس
شركتها و مؤسساتي مي شود كه با داالن بزرگ چند رسانه اي ارتباط 
ــي كه در طرح  ــازمانها به دليل جايگاه خاص ــي دارند. اين س خاص
ــوقهاي خاص  ــانه اي دارند، از امتيازات و مش داالن بزرگ چند رس

دولت بهره مند مي شوند.
ــال 1998 با هزينة 78 ميليون دالر  ــمند در س طرح مدارس هوش
ــد. از اين  ــته ش ــادل 300 ميليون رينگيت مالزي) به اجرا گذاش (مع
ــرمايه اي و  ــهاي س ــه، 183,573,737رينگيت در بخش مقدار بودج
116,426,263 رينگيت براي كارهاي عملياتي در نظر گرفته شد. در 

جدول 1 جزئيات بيشتر بودجه به صورت جداگانه ارائه شده است.
ــركتهاي بخش خصوصي در اجراي سياستهاي دولت،  حضور ش
ــال 1999،  ــت. در س ــمند مالزي اس ــخصة طرح مدارس هوش مش
ــد. تأسيس اين شركت در  ــة مدارس هوشمند» تأسيس ش «مؤسس
ــخ به فراخوان دولت براي حمايت از طرح مدارس هوشمند  واقع پاس
ــه اي را  ــيس مؤسس ــركتهاي خصوصي صورت تأس بود. حمايت ش
ــه از 9000  ــمند را در 90 مدرس به خود گرفت كه طرح مدارس هوش
ــكل از هفت  ــيوم جديدي متش ــزي اجرا مي كرد؛ كنسرس ــة مال مدرس
ــركت مالزيايي و سه شركت چند مليتي، شامل شركت مالزياي تابع  ش
ــة ملي فناوري اطالعات، شركت فناوري اطالعات  «NIIT» (مؤسس
ــاني فناوري اطالعات در  هندي)، بزرگ ترين تربيت كنندة نيروي انس
ــركت مدارس هوشمند تلكام»، مالك طرح آزمايشي  دنيا. در واقع، «ش
شد. پس از اجراي كامل طرح آزمايشي در سال 2002، مالكيت شركت 
در مارس 2003 به وزارت آموزش منتقل شد. حجم بودجة جدول 1، 
بودجة هزينه شده توسط دولت مالزي را در قسمتهاي متفاوت طرح 
ــط اين كنسرسيوم را نشان مي دهد. سهم  ــده توس و خدمات ارائه ش
ــت و بقية ميزان سود و دخالت  ــود شركت 51 درصد اس تلكام از س

ساير سرمايه گذاران به صورت ثابت مشخص شده است.
ــت كه از فراهم  ــمند اين اس ــومين ويژگي طرح مدارس هوش س
ــد، فناوريها و خدماتي را طراحي كند كه  ــته ش آورندة خدمات خواس
ــات و ارتباطات را در  ــام فعاليتهاي فناوري اطالع ــكان تلفيق تم ام
ــركت مواد آموزش  ــه بدهد. به عبارت ديگر، نه تنها ش ــام مدرس نظ
ــي دي طراحي و توليد كرد، بلكه براي مديريت روزانة  را در قالب س

درصد از كلهزينه ها (RM)مواد طرح مدارس هوشمند
مواد ياددهي - يادگيري (مثًال 

سي دي هاي آموزشي)
92,443,74230/8

31,366,87210/5نظام مديريت مدارس هوشمند
زير ساختهاي فني (تجهيزات 
فناوري اطالعات و غير آن)

65,921,87422

آموزش در بخشهاي متفاوت 
مدارس هوشمند

2,113,3800/7

17,851,1776خدمات پشتيباني
مديريت پروژه، طراحي دوبارة فرايند 
بازرگاني و يكپارچة سازي سيستمها

90,302,95530

300,000,000100جمع بودجه

جدول 1. بودجة طرح آزمايشي مدارس هوشمند، 2000 - 1999 [4].

سياست مدارس هوشمند  

تبديل مالزي به 
قطب تأمين كننده 
زيرساختهاي توليد 
مدرن، ارائه صفات 
و امكانات فناوري 

اطالعات و ارتباطات 
براي شركتهاي 
خارجي و داخلي

حضور شركتهاي 
خصوصي دراجراي 

سياستهاي دولت

توليد محتواي آموزشي 
+ طراحي سيستم هاي 
نرم افزاري مديريت 

مدارس

طرح داالن بزرگ 
چندرسانه اي

طرح مؤسسه 
مدارس هوشمند

طرح تلفيق تمام 
فعاليتهاي فاوا در 

نظام مدرسه
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مدارس نيز سيستمهاي نرم افزاري طراحي كرد. اين نظام تلفيقي 
ــرفت مرحله به مرحلة مدارس مالزي به  مناسب ترين روش پيش

قلمرو فناوريهاي عالي محسوب مي شد.

 فناوري اطالعات وارتباطات در مدارس 
استراليا: نمونة تطبيقي

راهبردهاي يادگيري فناوري اطالعات و ارتباطات، عنصر اساسي 
مدارس استراليا در 20 سال گذشته بوده، اما روش يادگيري فناوري 
اطالعات وارتباطات در اسـتراليا كامالً از نمونة مالزيايي آن 
ــي استراليا، راه حلهاي همه  متفاوت بوده اسـت. در نظام آموزش
ــري و مديريت در مدارس  ــي، يادگي جانيه اي در عرصه هاي آموزش

مطرح نشد. بلكه براي هر يك برنامه اي جداگانه طراحي شد.
ــمت  ــتراليا در چند دهة اخير به س ــه مدارس اس ــر آن ك ديگ
ــي راهبردهاي  ــد. اين مدارس خصوص ــدن مي رون خصوصي ش
ــات و ارتباطات طراحي  ــوزة فناوري اطالع ــاص خود را در ح خ
ــزات مورد نياز  ــركتهاي خصوصي تجهي ــد. بعضي از ش كرده ان
دانش آموزان را فراهم مي كنند. مثًال، بزرگترين مدرسة خصوصي 
ــش برنامه اي را طراحي  ــال پي در ملبورن مركزي، حدود 15 س
ــوزان از كالس پنجم به بعد بايد  ــاس آن، دانش آم كرد كه براس
ــتفاده مي كردند. به والدين توصيه  از لپ تاپ مخصوص خود اس
ــركتي كه نگه داري و  ــه و ش ــد كه لپ تاپها را از طريق مدرس ش
ــه را عهد ه دار بود،  ــردن نرم افزارهاي مورد نياز مدرس ــازگار ك س
تهيه كنند. البته والدين حق خريد لپ تاپ را از فروشندگان ديگر 
ــازگاري  ــئول حفظ و س ــتند، اما در آن صورت خود نيز مس داش
ــاي تعجب نبود كه والدين لپ تاپها را از  نرم افزاري آن بودند. ج
ــه معرفي كرده بود،گرفتند؛ چون ريسك آن  ــركتي كه مدرس ش
كمتر بود و وقت زيادي هم از آنها نمي گرفت. در پايان سه سال، 
ــركت برگردانده شدند و لپ تاپهاي جديد تحويل و  لپ تاپها به ش
قراردادهاي تازه اي بسته شدند. به عبارت ديگر، بخش خصوصي 
ــات و ارتباطات مدارس خصوصي  در برنامه هاي فناوري اطالع
ــتم متمركزي براي اين كار وجود  ــتراليا نقش دارد. اما سيس اس
ــرايط را  ــركتهاي خصوصي تنها ابزار و ش ندارد. عالوه بر آن ش
ــه توليد درس افزار منجر  ــي كه ب فراهم مي كنند و نقش آموزش

شود، ندارند.
ــه برنامه ريزي  ــت ك ــومين نكته ومهمترين مطلب اين اس س
ــه در مدارس  ــي و اجراي برنام ــعة برنامة آموزش ــي، توس درس
ــي است؛ معلمان حرفه اي  ــتراليا، به عهدة متخصصان آموزش اس
ــغل را از آن جهت انتخاب كرده اند كه در برنامه ريزي  كه اين ش
ــي نقش داشته باشند. برخي از اين متخصصان با مشاركت  درس
ــي  ــگاهيان كار مي كنند تا از كيفيت عالي محتواي آموزش دانش

اطمينان يابند و نيز مطمئن شوند.
ــتراليا به فناوري اطالعات و ارتباطات  بنابراين، رويكرد اس
ــز طرح مدارس  ــا الگوي متمرك ــه ب براي مدارس، در مقايس
ــت. هم چنين، مشخص  ــمند مالزي، كامًال غير متمركز اس هوش
است كه صالحيتهاي ضروري متخصصان آموزشي و فني كامًال 
ــت؛ به نحوي كه نمي توان وظايف آنها را در يك واحد  متفاوت اس

با يكديگر تلفيق كرد. 
ــي آنالين  ــراي طراحي برنامه هاي درس ــتراليا تالش ب در اس
ــتراليا در سال  ــت. اين حركت را دولت فدرال اس ــده اس آغاز ش
ــوي دولت فدرال  ــروع كرد. اين الگ ــا طرحي اجرايي ش 1999 ب
دولتهاي ايالتي و دولتهاي منطقه اي را ملزم به همكاري مي كند؛ 
ــي  ــها برنامة درس برخالف الگوي قبلي كه هر يك از اين بخش
ــتند. با توجه به اين پيشينة تاريخي كه دولت فدرال  خود را داش
ــرا و مراقبت  ــتهاي جداگانة خود را اج ــاي ايالتي سياس و دولته

مي كردند در اين زمينه استثنايي رخ داده است.
ــه با  ــد ك ــري» اداره مي كن ــة يادگي ــرح را «اتحادي ــن ط اي
ــوراي برنامة درسي» و  ــرمايه گذاري مشترك دو شركت «ش س
ــت. هر دو شركت،  ــده اس ــتراليا» ايجاد ش «تعليم و تربيت اس
ــتراليا  ــي در مدارس اس ــئول ايجاد تغييرات آموزش دولتي ومس
ــتند. هدف اتحادية يادگيري ايجاد محتواي برنامة درسي  هس
آنالين است؛ به صورتي كه در همة مدارس استراليا و زالندنو 
ــي، اهداف وسيع تري دارد  ــتفاده شود. شوراي برنامة درس اس
ــامل توليد مواد آموزشي در آموزش چهره به چهره در  كه ش
كالس است. محتواي آنالين در شش بخش داراي اولويت 
طراحي مي شود (جدول 2) و بر فعاليتهاي يادگيري تعاملي 

تأكيد دارد. 
ــتراليا آن  ــر در رويكرد مالزي و اس ــاوت عمدة ديگ تف
ــي آنالين در استراليا بر حوزه هايي  است كه برنامة درس
ــاظ مفهومي، فني با  ــري تأكيد دارد كه به لح از يادگي

روش يادگيري فناوري اطالعات و 
ارتباطات در استراليا

ارائه برنامه 
جداگانه براي 
يادگيري و 

مديريت

توسعه برنامه 
آموزشي و 

اجرا برعهده 
متخصصان 

آموزشي

حركت
به سمت 

خصوصي سازي 
مدارس

تأكيد بر 
مباحث خاص 
آموزشي در 
برنامه درسي 
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ــه  ــت. س ــي، درموقعيت كالس در س كمتر قابل تحقق اس رياض
ــتند كه در طراحي درس افزارهاي جديد  حوزة زير، حوزه هايي هس

برآنها تأكيد مي شود:
1. مفاهيم دشوار يا فرايندهاي پرمخاطره (مانند برخي فعاليتهاي 

درس شيمي)؛
2. اثبات برخي آزمونها و فرايندهاي خاص؛

3. مفاهيمي كه فراتر از تجرية دانش آموز هستند.
ــهيل در توليد مواد آموزشي نوآورانه، اتحادية يادگيري  براي تس
ــري»3 را ايجاد كرد كه برمحتواي ديجيتال  الگوي «قطعات يادگي
ــت كه  ــت. قطعه جزئي از مادة آنالين اس مواد آنالين متمركز اس
مي توان آن را مشخص و مسيريابي كرد، به آن ارجاع داده، براي 
ــكال متفاوت از آن استفاده  اهداف گوناگون يادگيري، بارها به اش

كرد.
مثًال يك قطعة يادگيري ممكن است يك فايل حاوي گرافيك، 
ــري، بر طراحي  ــد. تأكيد قطعة يادگي ــن، صدا يا پويانمايي باش مت
اطالعات استاندارد قابل تكرار، قابل تكثير با ارتباط وسيع در همة 
مدارس استرالياست. هر چند در اين مدارس، معلمان مي توانند به 
ــي ديگري استفاده كنند و نيازهاي  جاي اين مواد از مواد آموزش

ويژة دانش آموزان خود را برآورده سازند.

 اجراي راهبرد مالزي
ــال 1999 با 90  ــمند در س ــراي طرح مدارس هوش اج
ــد؛ يعني  ــة مالزي آغاز ش ــن 9000 مدرس ــه از بي مدرس
ــه هاي مالزي. براساس شش نوع  يك درصد كل مدرس
مدرسه اي كه مشخص شد، راهبردهاي متفاوت فناوري 

اطالعات و ارتباطات در آنها تعريف شد:
ــي و 4  ابتداي ــة  (5 مدرس ــد  ــة جدي  9 مدرس

دبيرستان)

 36 دبيرستان شبانه روزي
ــبكه اي«munshi» (اين دبيرستانها، مركز  ــة ش  14 مدرس

منابع الكترونيكي را به صورت آزمايشي دارند.)
 14 دبيرستان دولتي

 14 مدرسة ابتدايي دولتي
ــتقيم (2  ــة دورافتاده بدون تجهيرات الكترونيكي مس  3 مدرس

مدرسة ابتدايي و 1 دبيرستان)
ــرح مدارس  ــي ط ــال 2002 و پايان اجراي آزمايش ــر س ــا آخ ت
ــده بودند. بنابراين  ــة جديد هنوز تأسيس نش ــمند،  سه مدرس هوش
ــامل 87 مدرسه بود. در طول هشت  ــي طرح تنها ش اجراي آزمايش
ــة  ــال بعد، بقية مدارس مالزي (حدود 8965) به وضعيت «مدرس س

هوشمند» ارتقا مي يابند.
ــمند،  ــات در مدارس هوش ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــش فن نق
ــازي و ارتقاي يادگيري است و قصد آن را ندارد كه تمام  توانمندس
راهبردهاي يادگيري را برمبناي فناوري اطالعات و ارتباطات تغيير 
دهد كه از اين لحاظ به نظام آموزشي استراليا شباهت دارد. اين مدل 
ــي قابليت كاربرد راهبردهاي فناوري اطالعات و  نيز خواستار بررس
ــبكة برق  ــت؛ مناطقي كه به ش ــات در نواحي دور افتاده اس ارتباط
دست رسي ندارند و ژنراتورها، برق مورد نياز تلويزيون ضبط صوت، 
ويديو و راديو را تأمين مي كند. بدين ترتيب، دانش آموزان به گسترة 
ــي خواهند داشت. البته  ــي دست رس ــيعي از برنامه هاي آموزش وس
ــة دور افتادة مالزي كه فاقد برق  ــري اين الگو به 2000 مدرس تس

هستند، محل مناقشه است.

 پيشرفتهاي طرح آزمايشي مدارس هوشمند
ــركت مدارس هوشمند تلكام گزارش كرد كه  در آوريل 2003 ش
اجراي آزمايشي طرح به طور موفقيت آميزي انجام شد. اين شركت 

«پيشرفتهاي مهم» خود را به شرح زير اعالم كرد:
ــي دي با  ــدود 1500 س ــمند تلكام ح ــدارس هوش ــركت م  ش

درس افزار جديد توليد كرد؛

برنامه درسي آنالين در استراليا

مفاهيم دشوار 
با فرايندهاي 

پرمخاطره

مفاهيمي كه 
فراتر از تجربه 

دانش آموز 
هستند

اثبات برخي 
آزمونها و 
فرايندهاي 

خاص

پايه هاي مشمول آناهداف
تمام پايه هاي تحصيليابتكار جرئت اقدام و خالقيت

تمام پايه هاي تحصيليزبانهاي غيرانگليسي
9 - 5 سالسواد خواندن و نوشتن
P - 6 سالشمردن و رياضيات

P - 6 و 10 -9 سال علوم
تمام پايه هاي تحصيليمطالعات مربوط به استراليا

جدول 2. شش بخش داراي اولويت در طراحي برنامة درسي آنالين 
و تعاملي مدارس استراليا. 2005 - 2000 [10]. 
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 شركت، سيستم مديريت يكپارچة مدرسة هوشمند را تحويل 
داد:

ــال 1998 در حال  ــة مالزي، طبق مفاد برنامة س  87 مدرس
حاضر داراي زير ساخت فناوري اطالعات و ارتباطات هستند؛

ــعة زير ساختها   1000 متخصص فناوري اطالعات در توس
به كار گرفته شدند؛

ــركت مدارس هوشمند تلكام 68 كارمند وزارت آموزش   ش
را آموزش داد.

ــت كه معيار پيشرفت در اين  قابل توجه اس
گزارش، موارد فني است و نه آموزشي. معيارهاي 
ــي مدارس هوشمند را  ــي طرح آزمايش آموزش
ــركت مدارس هوشمند تلكام در سايت خود  ش
ــهاي رايج  ــت: «پرسش با اين عنوان آورده اس
دربارة طرح آزمايشي مدارس هوشمند». اين 
معيارها شامل اهداف بلند پروازانه اي به قرار 

زير هستند: 
ــه  ــه ب ــا توج ــوزان ب ــوزش دانش آم  آم

قابليتهاي فردي آنها؛
 سازگاري برنامة درسي ملي با نيازهاي 

دانش آموزان؛
 ايجاد محيطي در مدرسه كه معلمان هم چون مربي، دانش آموزان 

را براي نيل به حد اعالي قابليتهايشان تشويق كنند؛
 ارزيابي مداوم يادگيري و انگيزش دانش آموز؛

 راهبري آموزشي از طريق مديران و معلمان مدرسه به عنوان الگو؛
 تعهد كامل والدين و نيز اجتماع نسبت به اهداف مدرسه.

ــج يادگيري  ــهاي راي ــن رويكرد از روش ــت كه اي واضح اس
ــدارس مالزي - دور  ــيا - از جمله م ــي وار در مدارس آس طوط
ــت. در اين مرحله، حتي مدارس تحت پوشش مدارس  ــده اس ش
هوشمند براساس اين معيارها ارزيابي نشدند. جاي نگراني است 
كه شركت مدارس هوشمند تلكام برايجاد زيرساختهاي فني در 
ــي دي، تأكيد دارد. دربارة  ــدارس، از جمله توليد 1500 س اين م
ــزان تحقق اهداف مدارس  ــن درس افزارها و نيز مي محتواي اي
ــًا بحثي مطرح نمي شود. هم چنين، چيزي دربارة  هوشمند اساس
ــده  ــط مديران و معلمان گزارش نش چگونگي اجراي طرح توس
ــت.  ــخص نيس ــت. و نيز ميزان تحقق اهداف يادگيري مش اس
ــت اما اگر اين  ــن طرح در حال اجراس ــم اينك ارزش يابي اي ه
ــري را مورد توجه قرار ندهد،  ــي هم بروندادهاي يادگي ارزش ياب
ــه قرار نداده  ــم انداز 2020 را مورد توج ــروري چش نيازهاي ض

است.
بازخوردهاي گاه و بي گاه از يك مدرسه كه حالت ويترين پيدا 

كرده است نشان مي دهد كه طرح مدارس هوشمند 
در يادگيري طوطي وار روزن و رخنه اي ايجاد كرده 

ــماعيل4، مدير مدرسة «منگا  است. دكتر سبياح اس
ــت كه  ــزارش داده اس ــا»5، گ ــين پوتراجاي كبانگاس

ــد اطالعات را  ــان، فناوري جدي ــوزان و معلم دانش آم
«مانند يك اسفنج جذب كنندة آب» پذيرفته اند. به ويژه 

ــريع تر و كامل تر  ــتفاده از اينترنت، دانش آموزان س با اس
ــات آنالين را دريافت مي كنند.  اطالع

ــه آنها ياد  ــه اينترنت ب ــر از هم مهم ت
مي دهد كه در يادگيري مستقل تر عمل 

كنند [تأكيد نويسنده].
ــري فناوري  ــن تجربه از يادگي اگر اي
ــة مدارس  ــه هم ــوان ب ــات را بت اطالع
هوشمند طرح تعميم داد، جاي خوش بيني 
ــه نتايج نهايي  ــود دارد. اما براي نيل ب وج
ــد در انتظار  ــمند، باي ــدارس هوش ــرح م ط
ــداد يادگيري بود.  ــبي از برون ارزيابي مناس
ــرفتهاي فناوري  ــًا بايد در پذيرش پيش يقين
ــه دليل اين  ــات و ارتباطات، صرفًا ب اطالع
ــود. مثًال لوئيس به  ــدي ارائه مي كند محتاط ب ــه فناوري جدي ك
ــاوري اطالعات و ارتباطات به مدارس  ما دربارة ادعاي ورود فن
ــطوح باالتر دانش  و  ــيدن به س ــرفت اجتناب ناپذير و رس و پيش

پيشرفت، هشدار مي دهد. 
يكي از مدارس شناخته شدة استراليا، با قرار دادن فلسفه  به عنوان 
مادة درسي در دورة ابتدايي، به نتايج قابل توجهي در آموزش دست 
يافت و در اين مدرسه هيچ چيز غيرمتعارف و فوق العاده اي دربارة 

معيار پيشرفت در 
گزارش طرح آزمايش 

مدارس هوشمند در 
مالزي، موارد فني است 
و موارد آموزشي شامل 
اهداف بلند پروازانه اي 

است كه مدارس 
هوشمند براساس اين 

معيارها ارزيابي نشده اند
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برنامه هاي آموزشي با توجه به فناوري اطالعات و ارتباطات وجود ندارد 
و مدرسه با بودجه اي شبيه به ساير مدارس اداره مي شود. نتايج مفيد و 
سودمند درس فلسفه در اين مدرسه، فراتر از معيارهاي آموزشي است 
و موجب كاهش خشونت در حياط مدرسه و ايجاد مسئوليت بيشتر 

شهروندي در دانش آموزان شده است.

 نتيجه گيري
ــوزش مالزي  ــامبر 2003 وزارت آم در دس
ــمند را به  تصميم گرفت، راهبرد مدارس هوش
ــترش دهد. گزارشات  100 مدرسة ديگر گس
دولت و شركت مدارس هوشمند تلكام دربارة 
ــيار خوش بينانه بودند.  نتايج اجراي طرح بس
ــرده بودند كه  ــان، مردم پي ب ــان زم در هم
طرح مدارس هوشمند شكست خورده است. 
چه طور اين تناقض را مي توان توجيه كرد؟ 
يك دليل آن است كه نه دولت و نه شركت 
مدارس هوشمند تلكام، ارزيابي نظامداري 
دربارة نتايج يادگيري طرح انجام ندادند. 
بسياري از اطالعات دربارة طرح مدارس 
هوشمند ارزيابي واقع بينانه اي از مسائل 

ــتر مشق خود شيفتگي  ــمند نيستند، بلكه بيش مدارس هوش
ــوند. همان طور كه پيش از اين گفته شد،  ــوب مي ش محس
شركت مدارس هوشمند تلكام، با شاخصهاي فني موفقيت 
ــنجد. هم اكنون سيستم فناوري اطالعات و  خود را مي س
ــذا خود به خود  ــه وجود دارد، ل ــات در 87 مدرس ارتباط
ــت. در واقع ،  ــود كه طرح موفق بوده اس فرض مي ش
تنها چيزي كه ما مي توانيم به آن يقين داشته باشيم، 
وجود زيرساخت فناوري است. در مدارسي كه طرح 

به صورت آزمايشي در آنها اجرا شده، اين پيشرفت مهمي است. اما 
تضمين نمي كند كه يادگيري بهتري رخ خواهد داد.

ــورت و رايزني با  ــرورش مش ــوزش و پ ــه وزارت آم ــي ك از وقت
ــور را در مدارس و دانشگاههاي  ــي كش ــان خيرة آموزش كارشناس
ــزي رد كرد. افكار عمومي دربارة اين موضوع نگرش منفي پيدا  مال
كرد. گروه كار مدرسة هوشمند تنها مركب بود از گروههاي متفاوت 
وزارت آموزش و شركتهاي خصوصي كه به پروژه دعوت مي شدند. 
از گروه كار خواسته شده بود كه قبل از ارائة طرح مدارس هوشمند، 
امكان سنجي كند. اين گروه رويكرد مدرسة هوشمند را در چندكشور 
ــگاهيان كه  مطالعه كرد، اما هيچ گاه از متخصصان آموزش و دانش
ــورت نخواست و  موضوع را به طور نظامدار مطالعه كرده بودند، مش

يا آنها را درگير اين موضوع نكرد.
ــمند مقاومت  ــر الگوي مدارس هوش ــالوه، معلمان در براب به ع
ــه معلمان آمادة  ــت ك ــان داده اس مي كنند. مطالعة مي و كين6  نش
ــا نگران اند كه  ــتند. آنه ــمند نيس ــس در محيط مدارس هوش تدري
ــتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در تدريس،  ــاري در اس پافش
ــنايي  ميزان كار آنها را افزايش دهد. آنها دريافته اند كه عالوه بر آش
ــا فناوريهاي جديد، بايد در كالس با روش هاي جديدي كه زمانبر  ب

هستند. درس بدهند.
ــدك رايانه ها در  ــن، معلمان از تعداد ان هم چني
مدارس مالزي آگاه اند. دست رسي شخصي آنها به 
ــده است. از اين رو آنها بيم دارند  رايانه  محدود ش
ــتورالعملهاي طرح مدارس هوشمند به  كه اگر دس
ــري پيدا كند، شرايطي را  نظام مدارس مالزي تس
كه از آنها انتظار مي رود، نداشته باشند. در حالي كه 
ــك  معلمان خود در صالحيت و مهارت خويش ش
ــور مي توان دانش فناوري اطالعات را  دارند، چه ط

در مدارس هوشمند همگاني كرد؟
ــدود 100 معلم دربارة  ــا به گزارش دولت، ح بن
ــمند  ــس در مدارس هوش ــد تدري ــرد جدي رويك
ــهايي  آموزش ديده اند. بخش تربيت معلم، آموزش
ــمند  ــراي چندين مؤلفه از طرح مدارس هوش را ب
ــت؛ به ويژه آموزش دربارة «راهبردهاي يادگيري و  برگزار كرده اس
تدريس هوشمند»، مديريت كالس مديريت فناوري. اين برنامة 14 
ــروع خوبي داشت، اما هيچ مدركي وجود ندارد كه نشان  هفته اي ش
ــه  دهد، معلماني كه اين دوره را ديده اند، براي اجراي آن در مدرس
ــرفتهاي احتمالي معلمان  مورد حمايت قرار گرفته اند. به عالوه پيش
ــركت مدارس هوشمند  ــان پي گيري نشده است. ش در كالسهايش
ــي دربارة آموزش معلمان ارائه نمي كند. تنها  تلكام نيز هيچ گزارش
مأخذي كه دربارة نتايج دوره هاي آموزشي وجود دارد همان طور كه 

بسياري از اطالعات 
دربارة طرح مدارس 
هوشمند ارزيابي واقع 
بينانه اي از مسائل 
مدارس هوشمند 
نيستند، بلكه بيشتر 
مشق خود شيفتگي 
محسوب مي شوند. 
شركت مدارس هوشمند 
تلكام، با شاخصهاي 
فني موفقيت خود را 
مي سنجد
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پيش از اين ذكر شد گزارش آموزش 68 كارمند وزارت آموزش 
و پرورش است.

ــتگي طرح مدارس هوشمند به شركتهاي مجري طرح  وابس
ــدرج در جدول  ــد. بخش اعظم بودجة من ــاد نگراني مي كن ايج
ــتفاده در شركت مدارس هوشمند تلكام  1، هزينه هاي مورد اس
را به عنوان تأمين كنندة زيرساخت فناوري پوشش مي دهد. قابل 
ــهم بودجه، به آموزش اختصاص دارد  ــت كه كمترين س توجه اس

ــامل  ــاً 0/7 درصد از كل بودجه را ش و صرف
مي شود. واضح نيست كه به چه دليل مديران 
و مجريان دولتي مسئول طرح، پس از آن كه 
شركت مدارس هوشمند زير ساختها را تحويل 

داد، بر معلمان ترجيح دارند.
ــركت مدارس هوشمند مالكيت  وقتي ش
ــه دولت مالزي  ــمند را ب طرح مدارس هوش
ــوالي 2002  ــل داد، قراردادي در ج تحوي
منعقد شد كه به موجب آن، شركت مدارس 
ــازي نرم افزارهايي  هوشمند حق تجاري س
ــاخته بود، به  را كه در زمان اجراي طرح س
ــن قرارداد  ــال دريافت كرد. اي مدت 50 س
ــورهاي خارجي  حاوي حق صادرات به كش

هم بود.
معلوم نيست كه چرا دولت مالزي در مرحله اول طرح، شركت 
ــيس كرد. ايجاد شركت جديد  ــمند مالزي را تأس مدارس هوش
ــي فناوري ارتباطات و اطالعات  براي انتقال محصوالت آموزش
ــه مدارس مالزي، به رفع موانع فني در ورود فناوري ارتباطات  ب
ــي كمك كرد؛ اما ارزان بودن آن در  و اطالعات به نظام آموزش

مقايسه با ساير روشها محل تأمل و ارزيابي است. 
ــة مالزي به مدارس هوشمند،  تبديل باقي ماندة 9000 مدرس
ممكن نيست. آن چه مورد ترديد است،  امكان دست يابي به اين 
ــائل فناورانه  ــال 2010 بود؛ حتي اگر خود را به مس هدف تا س
ــكان تحقق مدارس  ــم آوردن آنها، ام ــم كه فراه محدود كني
ــؤال اين است  ــازد. اما مهم ترين س ــر مي س ــمند را ميس هوش
ــوزان و معلمان  ــمند واقعًا دانش آم ــه؛ آيا طرح مدارس هوش ك
ــتلزم  ــؤال مس ــخ اين س باهوش تري به وجود خواهد آورد؟ پاس
آن است كه طرح آزمايشي مدارس هوشمند توسط يك ارزياب 
مستقل، ارزش يابي شود؛ فردي كه قادر به تحليل نتايج تربيتي 

رويكردهاي جديد فناوري اطالعات و ارتباطات باشد.
ــت، ولي  ــر ارزش يابي طرح در حال انجام اس ــال حاض در ح
ــتقالل ارزش يابان از دولت  پيش از تأييد گزارش نهايي بايد اس
ــود. تا انجام يك  ــمند تلكام بررسي ش ــركت مدارس هوش و ش

بررسي مستقل، فقدان بازخوردي نظام مند و دقيق 
قضاوت دربارة طرح مدارس هوشمند را غير ممكن 

مي سازد. هم اكنون معلمان، والدين، دانش آموزان و 
ــي دربارة فايدة صرف هزينة كالن براي  افكار عموم

ــات و ارتباطات دچار  ــرد يادگيري فناوري اطالع راهب
ــمندي از  ــترش هوش ــتند. و به عالوه، گس ترديد هس

طريق اين طرح نيز اثبات نشده است.
ــن در متن بحث هاي  ــا قرار گرفت ب
ــه آيا فناوري  ــي دربارة اين ك بين الملل

ــوزان  ــات، دانش آم ــات و ارتباط اطالع
ــر پرورش مي دهد و  و معلمان باهوش ت
ــئله  چگونه اين اتفاق خواهد افتاد، اين مس
نيز به ذهن مي آيد كه: آيا سرمايه گذاري در 
رويكردهاي آموزشي ديگر نمي تواند به نتايج 
بهتر و مناسب تري در مالزي بينجامد؟ مثًال 
ــفه  لوييس در مطالعة خود دربارة نقش فلس
مي گويد كه ورود فناوري اطالعات و ارتباطات 
به صورت خودكار موجب تربيت فراگيرندگاني 
ــگر و مولد  داراي تخيل قوي، كنجكاو، پرسش

نمي شود.
سرانجام نيازي به تأكيد بر اين امر نيست كه مهارت و قابليت 
يادگيري دانش آموزان، برعملكرد آنها در دانشگاه تأثيرمي گذارد؛ 
ــفه بخوانند خواه مهندسي. از اين منظر، طرح مدارس  خواه فلس
ــمند در مالزي، مي تواند نظر سياست گذاران آموزشي را در  هوش

سرتاسر جهان جلب كند.

 پي نوشت
1.Multimedia Super Corridor
كيلومتري   70 حدود  در  منطقه اي  نام  سيليكن)  (درة  ولي  سيليكون   .2
جنوب شرقي سانفرانسيكو در حومة سانتاكالرا در كاليفرنياي آمريكاست. 
مطرح  شركتهاي  از  بسياري  داشتن  قرار  دليل  به  منطقه  اين  شهرت 

انفورماتيك جهان در اين منطقه است.
3. Learning objects
4. Sabiah Ismail
5. Sekolah Menegah Kebangsean Putrajaya
6. Mei & Kin

 منبع
M. Puteh & A.M. Vicziany, 
How Smart Are Malaysia, Smart Schools , 4th 
Global Congress On Engineering Education © 2004 
UICEE Bangkok, Thailand, 5 - 9 July

كمترين سهيم بودجه در 
مدارس هوشمند مالزي 

به آموزش اختصاص 
دارد. يعني حدود 7 

درصد از كل بودجه را 
شامل مي شود و واضح 

نيست به چه دليل 
مديران و مجريان دولتي 
مسئول طرح تأمين زير 

ساختها را بر معلمان 
ترجيح مي دهند
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 آرزو امير جاملويي
دبير منطقة 6 آموزش و پرورش

SCRATCHآموزش نرم افزار

در قسمت هاي گذشته، برنامه نويسي با اسكرچ را ياد گرفتيم اكنون سخت افزاري 
ــوان با برنامه هاي  ــم كه با كمك آن مي ت ــام «پيكوبرد»1 را معرفي مي كني ــه ن ب
اسكرچ ارتباط برقرار كرد. پيكوبرد وسيله اي است كه به پروژه هاي اسكرچ امكان 
مي دهد با محيط بيرون از رايانه نيز ارتباط برقرار كنند. مثًال مي توانيم يك بازي 
را به گونه اي بسازيم كه شخصيت ان با نوار لغزنده اي كه با دستمان آن را حركت 
مي دهيم حركت كند. يا دكمة پيكوبرد را فشار دهيم اتفاق معيني در بازي بيفتد.
 PicoBoard  ــور با صداي هم چنين مي توانيم كاري كنيم كه وقتي در سنس
ــپرايت خود را طوري  ــكل بدهد. يا اس ــپرايت تغيير ش بلند صحبت مي كنيم، اس
ــور نوري، اسپرايت باال و  ــايه از مقابل سنس برنامه ريزي كنيم كه با عبور يك س
پايين بپرد. و يا با كمك دكمه يا لغزنده مثًال شخصيت گيم خود را كنترل كنيد. 

ــماري دارد كه با كمك آنها مي توانيد مقاومت  هر پيكوبرد چهار جفت گيرة سوس
الكتريكي را در يك مدار اندازه گيري كنيد. (تصوير1).

به كمك گيره هاي سوسماري مي توانيد خودتان سنسورهايي را كه مي خواهيد. بسازيد.

 حركت اسپرايت به كمك اساليدر2
در اسكرچ بلوكهايي وجود دارند كه به كمك آنها مي توانيم مقدار هر سنسور را متوجه شويم.

ــن بلوك از مجموعه بلوكهاي  ــود. (اي ــور روي «Stage» ظاهر مي ش ــا تيك زدن مربع كنار اين بلوك، اندازه گير مقدار سنس ب
Sensing است.)

مقداري كه اين اندازه گير سنسور مي خواند، عددي بين 0 تا 100 است.

ــده در باال را  ــپس تيك بلوك گفته ش فعاليت: پيكوبرد را به رايانه وصل كنيد. س
فعال كنيد لغزنده را به پايين و باال حركت دهيد و تغيير اندازه را مشاهده كنيد.

ــرد را به رايانه وصل كنيد. تيك بلوك را فعال  فعاليت: پيكوب
كنيد. سپس برنامة زير را در اسكرچ وارد كنيد.

ــد و بگوييد چه  ــده را باال و پايين ببري لغزن
اتفاقي مي افتد.

فعاليت: برنامة فعاليت قبلي را طوري تغيير دهيد كه با حركت لغزنده، اسپرايت به چپ و راست برود.

پيـــكوبــرد
وبرد

پيك
ون 

وناگ
ي گ

متها
 قس

ر1.
صوي

ت

ير2
صو

ت
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فعاليت: برنامه اي بسازيد كه سايز Sprite با حركت دادن لغزنده تغيير كند.

 تشخيص سايه به كمك سنسور نور
بلوك «Sensor Value» را براي سنسورهاي 

ديگر هم مي توان به كار برد:
تصوير3. محل سنسور نور روي پيكوبرد

فعاليت: اگر بخواهيم اندازه گير سنسور نور روي Stage ظاهر شود، چه كاري بايد انجام دهيم؟

ــوك «Sensor Value» را روي Stage ظاهر كنيد. با دور و نزديك كردن  ــرد را به رايانه وصل كنيد. بل فعاليـت: پيكوب
دستتان به سنسور نور و ايجاد سايه، مقداري را كه اندازه گير نور نشان مي دهد مشاهده كنيد.

فعاليت: اين برنامه را امتحان كنيد و نتيجه را ببينيد:

ــه كنيد. چه نتيجه اي  فعاليـت: برنامة زير را امتحان كنيد و نتيجه را با فعاليت قبلي مقايس
مي گيريد؟ در مورد نتيجه با هم گروهي بحث كنيد.

شكل 4- محل سنسور صدا روي پيكوبرد

 تشخيص صدا

ــوك «sound sensor value» عددي بين 0 تا 100 را گزارش مي دهد. هر چه  بل
صدا بلندتر باشد، عدد بزرگ تري نشان داده مي شود.

فعاليت: برنامه اي بسازيد كه وقتي در سنسور صداي پيكوبرد صحبت مي كنيد، اسپرايت 
باال بپرد.

نكته:                   ؟
. Sensing ــكرچ است (در همان مجموعه بلوكهاي ــبيه بلوك «loudness» در اس بلوك sound sensor value ش
 sound sensor value با ميكروفن كار مي كند و بلوك loudness هر دو بلوك بلندي صدا را اندازه مي گيرند، با اين تفاوت كه بلوك

ــور صداي پيكوبرد. با سنس
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فعاليت: اسپرايت fantasy را روي Stage بياوريد.
حاال برنامه اي بسازيد كه با هر بار دست زدن، شكل اسپرايت به تغيير كند!

 برنامه را طوري تنظيم كنيد. كه با صداهاي بزرگ تر از 20 اين اتفاق بيفتد.)
ل ن ز

(براي اين كه با صداهاي كوتاه تر اين اتفاق نيفتد

فعاليت: برنامه اي بسازيد كه با فوت كردن در سنسور صدا، شكل گربه كج و كوله شود:
راهنمايي: مي توانيد از بلوك  استفاده كنيد.

 درست يا غلط
وقتي اين بلوك را فعال مي كنيم ... 

روي Stage ظاهر مي شود. 
ــان مي دهد كه آيا دكمة پيكوبرد فشار داده شده است يا نه. وقتي  اين بلوك به ما نش
ــت) و در غير اين صورت مقدارش  ــد، مقدارش «True» (درس ــرده شده باش دكمه فش

False (غلط) مي شود.

ــازيد كه هر بار دكمة «PicoBoard» را مي زنيد، گربه 15  فعاليت: برنامه اي بس
درجه بچرخد.

ــه به صورت يك  ــازيد ك ــدر «Keys» انتخاب كنيد. برنامه اي بس ــدر «Letters»، فول ــپرايت  را از فول فعاليـت: اس
«Counter» عمل كند. به اين صورت كه با هر  بار زدن دكمة پيكوبرد يك عدد باالتر را نشان دهد (شمارندة ده تايي).

فعاليت: برنامه اي بسازيد كه با زدن دكمه ي پيكوبرد مربعي به ضلع 100 رسم كند.

فعاليت: برنامه اي بسازيد كه با هر بار زدن دكمة پيكوبرد زمينه عوض شود.

همان طور كه قبًال نيز گفتيم، 
ــري گيرة  ــرد چهار س هر پيكوب
سوسماري دارد. انتهاي هر كدام از 
آنها را مي توان به يكي از قسمتهاي

C، B، A وD وصل كرد.

سرهاي فلزي دوگيره با هم اتصال الكتريكي دارند.

سرهاي فلزي دو گيره با هم اتصالي ندارند.

فعاليت: اين برنامه چگونه عمل مي كند؟

12



 خودتان سنسور بسازيد!
ــورهاي  ــماري، خودتان مي توانيد سنس با كمك گيره هاي سوس
ابتكاري جالبي بسازيد. براي مثال مي توانيد گيره ها را به يك جفت 

دست بند فلزي (كه خودتان در خانه ساخته ايد) متصل كنيد.

سپس برنامه را طوري بنويسيد كه وقتي مچ دستها با هم تماس 
پيدا مي كنند، صدايي بشنويم:

 فعاليت: فعاليت باال را انجام دهيد.

ــكاري و جالبي را مي توان با پيكوبرد و برنامه هايي  به اين ترتيب كارهاي ابت
كه در اسكراچ مي نويسيم انجام دهيم.

ــان مي دهد. اين عدد مقدار مقاومت الكتريكي بين دو  بلوك «resistance sensor value» عددي بين 0 تا 100 را نش
سر فلزي گيره هاي سوسماري است.

ــماري را به يك تكه پارچة نمناك وصل كنيد  ــهاي سوس فعاليت(دسـتمال موزيكال!): كليپس
(مي دانيد كه آب رساناست).

برنامه اي بسازيد كه با مچاله كردن دستمال، نوتهاي موسيقي متفاوتي نواخته شوند.

راهنمايي: مي توانيد برنامه اي بدهيد كه در آن نوتي را بنوازد كه عددش مقدار مقاومت الكتريكي 
بين دو سر گيره هاي سوسماري باشد. (با مچاله كردن دستمال مقاومت تغيير مي كند.)

 مشاهدة تمام سنسورها با هم
ــورهاي پيكوبرد را روي  ــدار همة سنس مي توانيد مق

Stage يكجا داشته باشيد.

براي اين كار روي يكي از بلوكهاي سنسور كليك راست 
 «Show ScratBoard Watcher» كنيد. سپس گزينة

را انتخاب كنيد.

ــة  جعب ــر  اگ نكتـه: 
ــه  ــورها ب ــگر سنس نمايش
ــكل بود، معني اش  اين ش
ــت كه پيكوبرد كار  اين اس

 پي نوشتنمي كند.
1. PicoBoard
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 شيبا ملك

يا (Smart  board) به جاي تختة سياه در اين مدرسة هوشمند، از تختة  هوشمند  آن چه شنيديم:
ــت  ــود. هدف ما اين اس ــتفاده مي ش اس

ــن لوازم التحرير  ــاپ عمده تري ــه لپ ت ك
ــد. او ديگر هر سال كتاب  دانش آموز باش

ــه جاي مداد و  ــي و دفتر نخرد و ب درس
ــتاده در يكي از كالسهاي مدرسه، در كنار  آن چه ديديم:عين شنيده هايمان بود!)كاغذ، از لپ تاپ استفاده كند. (باور كنيد  ايس ــمند، دانش آموزي  تختة هوش

است.
دخترم: اين مسئله، چهار جنبه دارد...» دبير (كتاب در دست) مي گويد: «بنويس او با ذوق رنگ قلم را انتخاب مي كند. 

ــي و چند عدد قلم دانش آموز عينًا جمالت معلم را با قلم  ــد. س بنفش مي نويس
ــئله  ــا مي چرخد: «اين مس روي كاغده

چهار جنبه دارد...» همة بچه هاي كالس 
ــمند جزوه برداري  ــك تختة هوش مي كنند.به كم

 آن چه شنيديم:

ــة ما در محلة ثروتمندي نيست. ما  مدرس

امكانات محدودي داريم. اصًال فكر نمي كنم 

به آن چه داريم، مدرسة هوشمند بگويند. هر 

ــت خود تالش مي كند از  معلم در حد بضاع

رايانه استفاده كند؛ براي همين اگر سركالس 

مي رويد، منتظر اتفاق فوق العاده اي نباشيد.
 آن چه ديديم:

ــا در گروه هاي دو نفره مقابل رايانه  بچه ه

نشسته اند و تمريني را كه دبير زبان برايشان 

گذاشته است، تكميل مي كنند. دبير به تناوب 

از روي رايانة خود صفحه هاي نمايش مقابل 

ــالم پايان  ــرل مي كند. با اع ــا را كنت بچه ه

ــر مي گويد: «خب  ــل تمرين، دبي فرصت ح

ــراي همة  ــك گروه را ب ــا، من كار ي بچه ه

ــما روي رايانه هايتان نمايش مي دهم. آن  ش

ــي كنيد و ايراداتش را  بگوييد.» همة  را بررس

ــروع به نظردادن مي كنند. به اين  بچه ها ش

ــر مي كنند و هم  ــب بچه ها هم بلند فك ترتي

ــد! رايانه هم به آنها كمك  بلند نظر مي دهن

ــر را هم زمان  ــت تا فعاليت يكديگ كرده اس
ببينند.

اپيزود دوم

اپيزود اول

ــد مدارس هوشمنـ
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ــي از كالس است و نه همة آن. تازه شروع به كار كرده ايم. دوست داريم از همه كس و از هر جا  آن چه شنيديم: ــة ما، رايانه بخش ــازه و رايانه هر كدام در جاي خود درمدرس ــويم. كاغذ، دفتر، دست س به كار گرفته مي شوند. در مدرسة ما مدير و معلم، والدين و دانش آموزان همه در حال يادگيري هستند. ما هنوز تازه كاريم. كه اتفاق تازه اي در زمينة آموزش با رايانه  روي مي دهد، با خبر ش
ــغول حل تمرين هستند. معلم در حال وارد  آن چه ديديم: ــتي بچه ها. آنها در گروههاي دو نفره مش ــت از كاردس ــه است. كمي بعد، فعاليت بچه ها تمام شده و معلم روي ال سي دي بزرگي كه در و ديوار كالس پر اس ــايت مدرس ــتان را مي شنوند به دنبال آن، روي باالي تخته است، با يك نرم افزار درس «اُ» را نمايش مي دهد. «اُردك»... بچه ها با رايانه تكرار مي كنند و هم زمان تصاوير كردن گزارش كالس خود در وب س ــود و بچه ها هم زمان اين داس ــگر ارائه مي ش ــتاني روي صفحه ي نمايش صفحة نمايشگر چند حيوان و يك سبد را مي بينيم. معلم همراه با رايانه، از بچه ها مي خواهد كلماتي را كه «اُ» دارند، در سبد را مي بينند. داس

آهان ... او اُردك را مي كشد تا در سبد قرار دهد، اما موفق نمي شود. (اردك  برمي گردد سرجايش!) بچه ها داد مي زنند: «روش مي برد و آن را روي ميز خودش حركت مي دهد. در مقابل چشمان حيرت زدة ما بچه ها نظر مي دهند: «اُردك را drag كن... دختر كوچولويي از انتهاي كالس داوطلب مي شود و مي آيد «ماوس» خانم معلم را مي گيرد. او ماوس را به انتهاي كالس قرار دهند.
ــي كه چند متر دورتر از رايانة كليك نكردي!»  ــبد قرار دهد؛ آن هم با ماوس ــود همة كلماتي را كه «اُ» دارند، در س ــتن را خوب نمي دانند، اما تا بخواهيد از حاال دختر موفق مي ش ــتانش كه هنوز خواندن و نوش ــت و با همراهي دوس كالس و روي ميز تحريرش اس

رايانه سر در مي آورند!

 در ســه اپيـــزود

اپيزود سوم
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 رويا صدر

 يك دانش آموز: مدرسة هوشمند يعني مدرسه اي با چند رايانه كه بشيني گيم بازي كني و حالشو ببري.

 يك مادر: مدرسة هوشمند يعني مدرسه اي كه دعوت نامه هاي اوليا رو به جاي اين كه بدهند دست بچه ها پاره اش 

كنند. با پيامك  مي فرستند. پيشنهاد من در مورد مدرسة هوشمند اينه كه پيامكش رو بيشتر كنند.

ــمندي مي شنفي. خيلي  ــة هوش ــمندي مي گم، يه مدرس ــة هوش  مامان پويا جون اينا: زري خانوم جون، يه مدرس

ــتي، مي ري كارنامة بچه رو توي رايانه مي بيني. ديگه نمي خواد اونو بگيري  ــة هوشمندش خوبه. هر وقت خواس مدرس
دستت بياري خونه.

 يك دفتردار: مدرسة هوشمند يعني وارد كردن اطالعات در سايت مدرسه. خيلي خوب شده اينجوري. هم در ورق 

صرفه جويي مي شه، هم جوهر. كالسشم باالتره.

 يك مسئول خدمات مدرسه: چي بگم واّال؟! مدرسة هوشمند يعني دستمال كشيدن و گردگيري چند تا رايانه كه 

هي مدام نوبتي خراب مي شن بايد رويشان روكش بكشيم، آيا تعميركار بياد، آيا نياد؟!

ــة هوشمند ما، داراي هزار و يك فاز است كه فعًال يك فازش  ــه: عرض كنم خدمتتون كه مدرس  يك مدير مدرس

ــه، فازهاي بعدي ظرف همين يكي دو دقيقة ديگه آيا  ــايت اطالع رساني باش ــيده كه همون وب س به بهره برداري رس

افتتاح بشه، آيا نشه؟!

ــايت. يعني من و پاورپوينت گل و بلبل و بك گراند شيك و  ــة هوشمند يعني وب س ــونات مهتاب: مدرس  يك س

يگه آياا رنگارنگ روي دسكتاپ براي اطالع رساني به اوليا و معلم ها. تا كور شود اين «تابلوي اعالنات» كه نتواند ديد...

ينت گل و بلبل و بك گراند شيك وو 

 «تابلوي اعالنات» كه نتواند ديد...

16 تصويرساز: مطهره معيني



ــتعالجي براي ما و اضافه كاري براي سايت  ــة هوشمند، يعني مرخصي اس  يك تابلوي اعالنات: مدرس

مدرسه. ما كه چيز ديگه اي نديديم.

 يك ويديو پروژكتور(خطاب به تابلوي اعالنات): يعني من به اين گندگي را نديدي كه دارم گوشة كارگاه رايانه 

خاك مي خورم؟! اي روزگار... من چه مي دانم مدرسة هوشمند يعني چي! شما هم حوصله داريدها!

ــياه: تخته را به خاطر بسپار، ويديو پروژكتور رفتني است (حتي در همين مدرسة هوشمند   يك تخته س
خودمان).

ــتم آموزش با طرح  ــمند يعني هماهنگي سيس ــة هوش ــناس مدينة فاضلة افالطوني: مدرس  يك كارش

ــازي فرايندهاي ياددهي - يادگيري با رويكرد  ــتاي توانمند س ــانه اي در راس راهبردي داالن بزرگ چند رس

ــي  ــخت افزاري و نرم افزاري فناوري اطالعات و ارتباطات و برنامة درس ــاخت هاي س فناوري نوين با زيرس

آنالين براساس برنامه ريزي و هدفمندي.(حال نام برده رضايت بخش مي باشد-م)

ــتراحتت بزني و بروي  ــمند يعني اين كه از خواب و خوراك و اس ــة هوش  يك معلم كلية دروس: مدرس

دروة آموزش «فلش» و كالس «آي سي دي ال» و دورة «آي تي» بگذراني و دست آخر، همه را بگذاري در 

كوزه و آبش را پاي تخته بخوري.

ــينن پاي رايانه  ــمند زنگ تربيت بدنيش از همه بهتره. بچه ها مي ش ــة هوش  يك معلم ورزش: مدرس

ــي كپي پيست مي كنن. اين جوري هم در اكسيژن هوا صرفه جويي مي شه،  ورزش مي كنن و يا تحقيق ورزش

هم مشكل نبود فضا براي ورزش بچه ها حل مي شه، و هم بچه ها كمتر انرژي مصرف مي كنند. خالصه اش 

مدرسة هوشمند خيلي خوبه و بهتره براي سالمت بچه ها زنگ ورزشش رو زياد كنن.
هه
مدرم

ي ياددهي - يادگيري با رويكردد 

ــي  ت افزاري و نرم افزاري فناوري اطالعات و ارتباطات و برنامة درس

س برنامه ريزي و هدفمندي.(حال نام برده رضايت بخش مي باشد-م)

ــتراحتت بزني و برويي  ــمند يعني اين كه از خواب و خوراك و اس ــة هوش م كلية دروس: مدرس

«فلش» و كالس «آي سي دي ال» و دورة «آي تي» بگذراني و دست آخر، همه را بگذاري درر 

پاي تخته بخوري.

ــينن پاي رايانهه  ــمند زنگ تربيت بدنيش از همه بهتره. بچه ها مي ش ــة هوش ورزش: مدرس

ــي كپي پيست مي كنن. اين جوري هم در اكسيژن هوا صرفه جويي مي شه،   يا تحقيق ورزش

ضا براي ورزش بچه ها حل مي شه، و هم بچه ها كمتر انرژي مصرف مي كنند. خالصه اشش 

يلي خوبه و بهتره براي سالمت بچه ها زنگ ورزشش رو زياد كنن.
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 تاريخچة پيدايش مدارس هوشمند
ــال 1800 ميالدي، آموزش از راه دور در اروپا  ــط س در اواس
ــتفاده  ــاوري موجود در آن زمان مورد اس ــوان بهترين فن به عن
ــگامان اين امر، ايزاك بيت من، در سال  قرار گرفت. يكي از پيش
1840 آموزش مكاتبه اي را براي آموزش تندنويسي به كار گرفت. 
ــيس «مؤسسة آموزش مكاتبه اي  ــرانجام در سال 1883، با تأس س
ــمي به  ــراي اولين بار به طور رس ــوزش مكاتبه اي ب ــاكا»، آم چات

.(Hinkle,2009) رسميت شناخته شد
ــوزش از راه دور، با پيدايش راديو و  ــال 1900 ميالدي، آم در س
تلويزيون مفهوم ديگري به خود گرفت. در دهة 1960، براي اولين 
ــد. در اين دهه يك  ــتفاده ش بار از رايانه در آموزش از راه دور اس
 «IBM» ــط ــري از راه دور به صورت آنالين توس ــتم يادگي سيس
ــوزش به صورت آنالين  ــد. در اوايل دهة 1970، آم راه اندازي ش
ــبكه هاي رايانه اي آغاز شد.  ــتفاده از فرمهاي ابتدايي از ش با اس
ــال 1980 بيشتر  ــروع كاربردهاي رايانه در امر آموزش در س ش
ــتفاده از رايانه در كاربردهاي اوليه از قبيل استفاده  از طريق اس
ــگاه رايانه اي در  ــردازي بود و به اين ترتيب، آزمايش از واژه پ
ــدارس به وجود آمد. (Williamson,2009).  در اين زمان  م
ــهاي  ــخن رانيها و آموزش بود كه از ماهواره براي پخش س
ــال  ــد. در اواخر س ــتفاده ش ــگاه اس خارج از حوزة دانش
ــي وب نيز در آموزش  ــبكة جهان 1990، اينترنت و ش
ــتفاده قرار گرفت و به مرور توسعه پيدا كرد  مورد اس

 .(Chaney,2005)
در سال 1984، ديويد پركينز و همكارانش در 
«دانشگاه هاروارد»، طرح مدارس هوشمند را 
ــن در برنامه هاي  ــه عنوان تجربه اي نوي ب
ــتفاده از  ــا اس ــرورش، ب ــوزش و پ آم
فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه 

ــد. و بعدها تا  ــه اجرا ش ــن طرح به تدريج در چند مدرس ــد. اي كردن
ــورهاي توسعه يافته در  ــعه يافت. امروزه برخي از كش حدودي توس
امر فناوري اطالعات، هم چون مالزي، از اين مدارس براي تربيت 
نيروي انساني در برنامه هاي توسعة خود استفاده مي كنند (سروش، 

.(1385
در اواخر سال 1996، مدارس هوشمند مبتني برفناوري اطالعات 
ــي از هفت برنامة كاربردي - راهبردي و  ــات به عنوان يك و ارتباط
ــور مالزي است.  ــانه اي كه بخشي از پروژة «MSC»1 كش چندرس
تأسيس شد (ChoonHoe ,1997). در ژانوية 1997، وزارت آموزش 
ــمند، جهش  ــتندي را به نام «مدارس هوش ــرورش مالزي، مس و پ
ــگرف در مدارس مالزي» ارائه داد كه دورنمايي از مفاهيم مدرسة  ش
 Smart Schoolprojedt,1997) ــان مي داد ــمند در مالزي را نش هوش
ــيس مدرسة هوشمند، بازنويسي نظام آموزشي  Team). هدف از تأس
مالزي به منظور حصول اطمينان در دستيابي به چشم انداز 2020 است 

.( Smart SchoolFlagship Department,2005)
ــه به طور آزمايشي اجرا شد و سپس  اين طرح در آغاز در 90 مدرس
ــوزش و پرورش مالزي،  ــند آم ــعه يافت. هدف اين مدارس در س توس
كمك به تحقق اهداف تربيتي كشور مالزي و هم چنين تربيت نيروي 
 Foong -,2002) .ــاني آماده براي مواجه با چالشهاي قرن 21 است انس

.(maecham
ــمند در كشور ما، برگرفته  تجربة راه اندازي و ادارة مدارس هوش
ــي مالزي، به سال 1382 باز مي گردد؛ يعني هنگامي  از نظام آموزش
ــهيد آقايي) در ايران  ــتان غيرانتفاعي هوشمند (ش كه اولين دبيرس
ــد (ذوقي پور، 1385). بر اين اساس، سازمان آموزش و  ــيس ش تأس
ــهر تهران مجري طرح پايلوت مدارس هوشمند مستند  پرورش ش
«پروژة نمونة مدارس هوشمند» را در ابتداي سال 1383 براي اجرا 
ــة مجري طرح آزمايشي مدارس هوشمند (مدارس  در چهار مدرس
ــداي آزادي منطقة 7  ــال منطقة 4، دكتر مصاحب منطقة 5، ن آبس

 آسيه السادات مدرس سريزدي
كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي ومدرس دانشگاه

مـدارس هوشمنـد
نگاهي به
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ــهداي كارگر منطقة 15 آموزش و  و ش
ــرح كرد. در  ــهر تهران) مط پرورش ش
اين مستند پيش نيازهاي مدارس براي 
ــرح در چهار بخش  ــروع و اجراي ط ش
زيرساختها (شبكة محلي، اتصال اينترنت 
ــخت افزار)، نرم افزارها (وب سايت،  و س
ــوزش، محتواي  ــت آم ــتم مديري سيس
الكترونيكي و ساير نرم افزارهاي آموزش 
الكترونيكي، اتوماسيون اداري مدرسه و 
پست الكترونيك)، آموزش (براي چهار 
ــامل كادر مديريتي،  گروه يادگيرنده ش
ــي، دانش آموزان و والدين)  كادر آموزش
ــت  ــده اس ــاني تعيين ش ــروي انس و ني
ــردي مدارس  ــند راهب ــش س (پيش نوي

هوشمند، 1384).
ــياري از  ــبختانه اجراي اين طرح در حال حاضر در بس خوش
دبيرستانهاي شهرهاي ايران توسعه يافته و قرار است اين طرح 
ــتان در سراسر استانهاي كشور اجرا شود،  نه تنها در دورة دبيرس

بلكه اجراي آن در دورة ابتدايي نيز مورد بررسي قرار گيرد.

 شيوة آموزشي
ــيوه هاي آموزشي در مدارس هوشمند به گونه اي است كه  ش
يادگيري را جالب تر، با انگيزه تر، مهيج  و معني دار مي سازد و جسم، 

روح و ذهن كودكان را در فرايند يادگيري درگير 
ــهاي آموزشي، مهارتهاي  مي كند. اين گونه روش
ابتدايي و پايه را به دانش آموزان آموزش مي دهند 
ــكالتي كه در آينده با  و آنها را براي مقابله با مش
آن رو به رو خواهند شد، آماده مي سازند شيوه هاي 

آموزشي بايد:
ــي از راهبردهاي  ــردن تركيب ــه كار ب  با ب
ــلط دانش آموزان بر  ــب يادگيري، از تس مناس

مهارتهاي پايه اطمينان حاصل كنند.
ــري را بر هم  ــبكهاي متفاوت يادگي  س
ــرد دانش آموزان  ــا عملك ــد ت ــق كنن منطب

افزايش يابد.
 فضاي مناسبي را در كالس ايجاد كنند 

كه با راهبردهاي متفاوت آموزشي سازگار 
.(smart school project Team,1997) باشد

 ارزش يابي
ــمند با  ــدارس هوش ــام ارزش يابي م نظ

ــت اين نظام  نظامهاي فعلي متفاوت اس
بايد به صورتي باشد كه هميشه امكان 

ارزش يابي را فراهم كند و تصويري 
دقيق تر و همه جانبه را از عملكرد 

دانش آموزان به دست دهد. 

محتواي درسي نظام 
فعلي آموزش و پرورش 

با اهداف مدارس 
هوشمند كه مبتني بر 

دانش آموز محوري 
است. تناسب ندارد. 
ارائة محتواي دروس 

قديمي در قالب روشهاي 
ارائة جديد دروس 

نمي تواند تغيير اساسي 
در آموزش دانش آموزان 

ايجاد كند
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معلمان، دانش آموزان و والدين 
ــق اينترنت و به  مي توانند از طري
صورت برخط به بخشهاي ارزش يابي 
ــند. ارزش يابي در  دست رسي داشته باش
مدارس هوشمند با استفاده از چندين روش 
و ابزار صورت مي گيرد، لذا از لحاظ كيفي بايد 
به آن اطمينان داشت. اين نوع ارزش يابي«مدرك 

زنده اي»2 را از عملكرد كلي 
ــان مي دهد و  ــوز نش دانش آم
ــه دانش اموز  ــود ك باعث مي ش
ــه دهد  ــود ادام ــرفت خ ــه پيش ب
(پيش نويس سند راهبردي مدارس 

هوشمند مالزي، 1384: 50).
ــالوه بر  ــي، ع ــد ارزش ياب در فراين
ــوز كه به صورت مداوم خودش  دانش آم
ــا بتواند پلهاي نظام  ــي مي كند ت را ارزياب
آموزش و پرورش را طي كند، مدرسه بايد 
ــيابي  در تمام فرايندهاي موجود خود ارزش
ــن دو مجموعه  ــد و اي ــته باش دقيقي داش
ــكوفايي  ارزش يابي، دانش آموز را به خودش
ــيار ارزنده  ــتعداد بس و بروز خالقيتها و اس
ــاند (نوروزي، داريوش، به نقل از:  مي رس

نصرتي فر، 1387).

 چالشها و موانع پيش روي مدارس هوشمند
مديران، دبيران و دانش آموزان مدارس مجري طرح آزمايشي 
ــمند در ايران مشكالت و چالشهاي پيش روي  مدارس هوش

مدارس هوشمند را اين چنين عنوان مي كنند.
ــن و مقرارت مرتبط با آزمونهاي نهايي و كنكور   قواني
بايد متناسب با نحوة تفكر حاكم بر مدارس هوشمند تغيير 
ــخصي براي تببين موقعيت  يابد. هم چنين، قوانين مش
ــمند وجود ندارد. نبودن مقررات در اين  مدارس هوش
ــكالت متعدد در ادارة مدرسه  زمينه باعث ايجاد مش

مي شود.
ــي آموزش و  ــي نظام فعل ــواي درس  محت
پرورش با اهداف مدارس هوشمند كه مبتني 
بر دانش آموز محوري است. تناسب ندارد. 
ارائة محتواي دروس قديمي در قالب 

ــي در آموزش  ــهاي ارائة جديد دروس نمي تواند تغيير اساس روش
دانش آموزان ايجاد كند.

 نقش و وظايف روزمرة دانش آموز، معلم، مدير و حوزة وظايف 
و اختيارات آنها و نحوة ارتباط آنها در شكل جديد مدارس، تعريف 
ــه را با مشكل مواجه  ــت و اين بالتكليفي ادارة مدرس ــده اس نش

مي سازد.
ــهاي خاصي نياز  ــان، مديران و دانش آموزان به آموزش  معلم
ــدة وظايف محوله برآيند. از  ــد تا بتوانند از عه دارن
آن جا كه آموزش هدفمندي براي گروههاي مذكور 
ــت، حالت همگوني در استفاده از  وجود نداشته اس

امكانات در مدرسه وجود ندارد.
ــئولين  ــب از طرف مس ــه طور مناس ــرح ب  ط
ــود. عدم  ــتيباني نمي ش ــرورش پش ــوزش و پ آم
ــي، باعث از  ــوص در زمينة مال ــتيباني به خص پش
ميان رفتن انسجام امور و به وجود آمدن مشكالت 
ــود. هم چنين،  در تجهيز و مديريت مدارس مي ش
استفاده از فناوري نوين، به تشويق مادي و معنوي 
ــها  دانش آموزان ومعلمين در به كارگيري اين روش
ــت  ــاز دارد كه بدون منابع الزم امكان پذير نيس ني
ــمند،  ــردي مدارس هوش ــند راهب (پيش نويس س

گزارش شناخت، 1384).

 پي نوشت
1. Malasisa Smart School
2. Living Certification

 منابع
1.پيش نويس سند راهبردي مدارس هوشمند (مدارس هوشمند مالزي). جهاد دانشگاهي 

صنعتي شريف، مرداد ماه 1384.
ــگاهي  ــناخت). جهاد دانش ــمند (گزارش ش ــند راهبردي مدارس هوش 2.پيش نويس س

صنعتي شريف، مرداد ماه 1384.
ــرد فناوري اطالعات و  ــي نتايج كارب ــج فروش، احمد و اورنگي، عبدالمجيد. بررس 3.ح

ارتباطات در دبيرستانهاي شهر تهران. فصل نامة نوآوري هاي آموزشي. پاييز 1383.
ــد). ماهنامة فني - مهندسي كامپيوتر  ــمند در يك نگاه (تغيير براي رش 4.مدارس هوش

جوان. شمارة 75. ارديبهشت 1385.
ــده در اولين كنفرانس  ــله مقاالت ارائه ش ــمند، سلس ــروش، مهدي. مدارس هوش 5.س

كشوري توسعه IT در آموزش و پرورش. يزد. 1385.
ــمارة  ــمند. روزنامة ايران. ش ــره. زنگ تفريح جهاني در مدارس هوش ــر، زه 6.نصرتي ف

4089. سال چهاردهم. 11 آذر 1387.

عدم پشتيباني به 
خصوص در زمينة 

مالي، باعث از ميان 
رفتن انسجام امور و به 

وجود آمدن مشكالت 
در تجهيز و مديريت 

مدارس مي شود. 
هم چنين، استفاده 

از فناوري نوين، به 
تشويق مادي و معنوي 

دانش آموزان ومعلمين در 
به كارگيري اين روشها 
نياز دارد كه بدون منابع 
الزم امكان پذير نيست
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الزم نيست
تمام اين كتاب را

بخوانيد!  مريم سادات امامي

ــة راه مدارس هوشمند» (راهنماي اجرايي)، عنوان كتابي است  «نقش
كه به سفارش ادارة كل آموزش و پرورش شهر تهران (معاونت آموزش 
ــطه و ابتدايي) منتشر شده و بين مدارس سه دورة تحصيلي شهر  متوس

تهران به طور رايگان توزيع مي شود.
چاپ اول اين كتاب در سال 1389 و با شمارگان 5500 نسخه منتشر 
ــئوالن مدارس هوشمند، به تفكيك مطالب  ــده و براي مديران و مس ش
ــت. بنابراين، نيازي به مطالعة تمام اين  ــان را ارائه كرده اس مورد نيازش

كتاب نداريد. كافي است بدانيد دنبال چه مي گرديد:
ــة هوشمند در اختيار داشته باشيد   اگر مي خواهيد تعريفي از مدرس
ــبت به اجزاي مدرسة هوشمند به شناخت مناسبي دست يابيد، به  و نس
بخش «مدل مفهومي مدرسة هوشمند» مراجعه كنيد. در اين بخش 

اجزاي يك مدرسة هوشمند تشريح شده است.
ــهر تهران را  ــازمان آموزش و پرورش ش  اگر مي خواهيد اهداف س
ــه بخش «برنامه  ــازي مدارس درك كنيد، ب ــمند س در خصوص هوش

راهبردي» مراجعه كنيد.
 اگر مي خواهيد وضعيت جاري مدرسة خود را با سطح هوشمندسازي 
ــة خود  ــازي مدرس ــه كنيد و يا اين كه براي هوشمندس ــدارس مقايس م
ــت «چارچوب ارزيابي مدارس هوشمند»  برنامه ريزي كنيد، بهتر اس

را بخوانيد. 
ــه آشنا  ــازي مدرس  اگر مي خواهيد با مراحل قدم به قدم هوشمندس

شويد، «مراحل گام به گام هوشمندسازي مدارس» را ببينيد.
ــة هوشمند اطالعات   اگر مي خواهيد در زمينة تجهيزات يك مدرس
ــت آوريد، بخش «اسـتانداردها و راهنماي فني مدرسة  فني به دس

هوشمند» را ببينيد.
ــوز و اولياي  ــد مدير، معلم، دانش آم ــر مي خواهيد با نقش جدي  اگ
ــة هوشمند آشنا شويد، «ساختار اجرايي مدارس  دانش آموز در مدرس

هوشمند» را مطالعه كنيد.
ــبت به مدارس هوشمند پيدا  و البته اگر مي خواهيد آگاهي كاملي نس

13كنيد، گريزي نيست، لطفًا كتاب را به طور كامل مطالعه بفرماييد!
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ــد. اين  ــمند» واژة غريبي باش ــة هوش گمان نمي كنم «مدرس
ــه اي كه معلم و مديري عالقه مند به استفاده از  روزها در هر مدرس
فناوريهاي نوين آموزشي در برنامة مدرسه داشته باشد، ذكر خير اين 
واژه گوشتان را مي نوازد. و چه قدر تحصيل و مراوده با اين مدرسة 
هوشمند احساس خوبي به آدم مي دهد. من و شما به عنوان مدير، 
معلم، پدر و مادر، و يا هر نقش و عنوان و مقام و پستي كه داشته 
باشيم، احتماًال تصور و برداشت يكساني از مدرسة هوشمند داريم؛ 
مدرسه اي مجهز به كارگاههاي رايانه اي، دستگاههاي الكترونيكي 
ــه ويديو پروژكتور، تخته هاي  ــهاي مجهز ب حضور و غياب، كالس
ــمند... البته هر چه ميزان اين سخت افزارها در مدرسه بيشتر  هوش

باشد، به احساسمان از هوشمندي مدرسه افزوده مي شود.
ــة هوشمند محسوب  اما آيا به واقع اينها مصداقي از يك مدرس
ــمند به همين تجهيزات  ــة هوش ــوند؟ آيا انتظار ما از مدرس مي ش
ــت؟ آيا نمي توان از دريچه اي ديگر هم  سخت افزاري منحصر اس
ــة هوشمند نگاه كرد؟ كمي تأمل و شايد نگاهي جديد به  به مدرس
مدرسة هوشمند و تعريفي دوباره از اهداف، دستاوردها و انتظارات، 
ما را به چيزي بيش از يك مدرسة هوشمند داشتن، رهنمون شود. 

شما قضاوت كنيد.
پيدا كردن مدرسة هوشمند آبسال كار دشواري نيست. كسبه و 
ــه را به خوبي مي شناسند. با وجود اين كه در  اهل محل اين مدرس
اين خيابان بلند و باريك چند مدرسة ديگر هم وجود دارد، اما نشاني 

را كه مي پرسي، بدون تأمل درست و دقيق نشانت مي دهند.
ــيلة  ــاط بزرگ با تعدادي وس ــويم. يك حي ــه مي ش وارد مدرس
ــي، نظرمان را به خود جلب مي كنند سراغ دفتر  بدن سازي و ورزش
ــتر طول نمي كشد كه  ــه را مي گيريم. چند لحظه بيش مدير مدرس
خانم اربابيان با چهره اي گشاده، در حالي كه يك لپ تاپ به دست 
ــوم كه  ــامد مي گويند. ديگر كامًال مطمئن مي ش دارند، به ما خوش
آدرس را درست آمده ام. اين ابزار هوشمندانه دست مدير - لپ تاپ 
را مي گويم - چنان دل مرا هوشمندانه به سمت خود مي كشد كه 

ــت گزارشي از فعاليتهاي اين  يك لحظه فراموش مي كنم قرار اس
ــه ثبت كنيم. چند لحظه اي است كه گفت وگو شروع شده و  مدرس
من در حالي كه ضبط ديجيتالي مجله را روشن مي كنم، مي كوشم 
تنها به ضبط مطالب اكتفا نكنم و از گفت وگو يادداشت هم بردارم.

قبل از اين كه سؤالي بپرسيم مي گويد: «هر كس عنوان مدرسة 
ــراغ تجهيزات كارگاهي  ــه مي بيند، س ــمند را سر در مدرس هوش
ــمند همين  ــة هوش را مي گيرد. تداعي ذهني عموم مردم از مدرس
امكانات و تجهيزات رايانه اي است. وقتي براي بازديد به مدرسة ما 
مي آيند و تجهيزات را بررسي مي كنند، بالفاصله تعداد رايانه هاي 
مدرسة خودشان را با اين جا مقايسه مي كنند و زود نتيجه مي گيرند 

كه مدرسة ما انگار هوشمندترست!
از اين حرفش خوشم مي آيد. خيلي طول نمي كشد كه احساس 
ــة  ــنيدن وجود دارد. مدرس ــم اين جا حرف جديدي براي ش مي كن
هوشمندي كه تجهيزات سخت افزاري خود را به رخ مدرسة سنتي 
ــد! اين جا نگاه هوشمندانه حرف اول را مي زند. نگاهي كه  نمي كش
شايد پشت نگاه هر مدرسة سنتي خالق هم مي تواند وجود داشته 

باشد، بدون آن كه واژة هوشمند را يدك بكشد.
ــؤال گفت وگو را آغاز  ــه مي دهيم و با اين س ــميتي به جلس رس

مي كنيم:
هوشمند  مدرسة  از  مدير،  عنوان  به  شما  برداشت   

چيست؟
 سال 1378 مدير اين مدرسه شدم؛ يك مدرسة كامًال سنتي 
ــده بود. كارگاههايي كه  ــتة فني و حرفه اي تجهيز ش كه براي رس
براي اين مدرسه در نظر گرفته بودند، به درد كار ما نمي خورد. چون 
ما اين جا رشتة فني و حرفه اي نداشتيم. پيشنهاد كردم اين كارگاهها 
را به سايت رايانه اي تبديل كنند و اين جرقه اي شد براي حركت به 

سمت مدرسه اي با نگاهي متفاوت از آن چه تا كنون بود. 
ــايد مدارس ديگر  ــال اول به ما 12 رايانه دادند. آن روزها ش س
ــال 1379 آموزش رايانه را در  ــتر نداشتند. س ــه رايانه بيش دو يا س

حــــرف اول
گفت وگو با زهرا اربابيان، مدير دبيرستان دخترانه هوشمند آبسال

نگاه هوشمندانه
ــد ژاژااژة ةة غغريبي باش و وو ـــمننمند»»د» ـةةة ه ههوششوش ردردرسـس «م«م« يي كنكنكنمم م نمنمن گگگگمامااان ن ن
معمعلملل و مدديري عالقه مند به استف ــه هايايا كككه ه دردر ههرر مدمدرسرس روزهزها ا
خ ذك اش اش ة ا ش آ ا ا ف

گفت وگو با زهرا اربابيان، مديررر

 زينب گلزاري
 عكس: طيبه رحيمي
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برنامة آموزشي دانش آموزان گنجاندم. به خاطر دارم دوهزار تومان 
ــان برگزار  ــوزش رايانه برايش ــم و كالس آم ــا مي گرفتي از بچه ه
مي كرديم. كمتر از 15 درصد بچه ها رايانة شخصي داشتند و مثل 
امروز، استفاده از رايانه و دوره هاي آموزشي آن متداول نبود. بنابراين 
ــوزان و خانواده ها را هم در كنار  ــا مجبور بوديم نگرش دانش آم م
ــتفاده از اين فناوري عوض كنيم. بايد به گونه اي عمل  آموزش اس
ــرايط آن  ــنايي با اين ابزار را پپذيرند. ش مي كرديم كه ضرورت آش

زمان خيلي متفاوت بود.
 شما چگونه نگرش دانش آموزان يا خانواده ها را تغيير 

داديد؟
ــله آموزشهاي موازي و برگزاري جلسات   با اجراي يك سلس
ــان، والدين و دانش  آموزان، آرام آرام و به مرور  توجيهي براي معلم
ــوزش را به گونه اي  ــديم. برنامة آم زمان به اين هدف نزديك ش
تنظيم كرده بوديم كه هم زمان يك مجموعه برنامه هاي آموزشي 
ــطح دانش آموزي، معلمان و والدين برگزار  ــه س كاربردي را در س
ــم از هر خانواده يك نفر كه به  ــه اعالم كردي مي كرديم. در مدرس
يادگيري عالقه مند است، مي تواند در كالس آموزشي شركت كند. 
ــوزش نمي داديم. وارد  ــس» را آم ــا نرم افزار «آفي ــه خانواده ه ب
مباحثي مي شديم كه به درد آنها بخورد. مثًال نحوة ساخت «پست 
ــم و به آنها آموزش مي داديم، چگونه وارد  الكترونيكي» را مي گفتي
ــايت مدرسه شوند و از طريق سايت با همكاران آموزشي ارتباط  س
داشته باشند. البته جلسات سخن راني هم توسط خود من براي آنها 
مي گذاشتيم كه حضور يك فرد از اعضاي خانواده در اين جلسات 

الزامي بود.
 چرا فكر مي كرديد استفاده از رايانه براي دانش آموزان 

فايده دارد؟
ــتفاده كرديم تا تأثير استفاده از  ــي اس  از يك پژوهش آزمايش

ــري دانش آموزان معلوم كنيم. اين نتيجه  ــه را در ميزان يادگي رايان
مي توانست براي تغيير نگرش معلمان و استفاده از رايانه در تدريس، 
كمك بزرگي باشد. در آغاز تحصيلي 85 - 1384 دو كالس درس 
ــه را به يك معلم دادم. هر دو كالس را هم يكسان كردم .  هندس
يعني از نظر معدل و تعداد دانش آموز مثل هم بودند. معلم هندسه 

ــلط به كار با رايانه بود. او  فوق ليسانس و مس
ــه را كامًال به  ــك كالس آموزش هندس در ي
ــنتي اداره مي كرد. در كالس ديگر،  روش س
ــاب را كامًال الكترونيكي كرده  او محتواي كت
ــاني مثلثها  بود. مثًال به جاي اين كه هم پوش
ــن و به صورت  ــد، با انيميش را پاي تابلو بكش

الكترونيكي آن را نشان مي داد. 
ــم. در هيچ كدام از اين  نتيجة جالبي گرفتي
ــم.  ــي نديدي ــرفت محسوس دو كالس پيش
ــال بچه ها از كالس  ــنجي پايان نيم س نظرس
ــان مي داد كه كالس خسته كننده  سنتي نش
ــي كه از  ــدارد. در كالس ــت. و جذابيت ن اس
محتواي الكترونيكي به تنهايي استفاده مي شد 
هم، بچه ها رضايت نداشتند و مي گفتند معلم 
ــدارد. يك كليك مي كند و  ــه كتاب ن كاري ب
صفحه مي رود و چيزي در ذهنم ما نمي ماند. 
ــال بعد آموزش را تلفيقي كرديم. يعني  نيم س
معلم در كالس دو جلسه تدريس سنتي داشت 

ــه با كمك برنامة آموزش رايانه اي، آموزش را تكميل  و يك جلس
ــي در آموزش مشاهده  ــال ما پيشرفت محسوس مي كرد. آن نيم س
ــه گذاشتيم و نتايج را بيان كرديم.  كرديم. بعد براي معلمان جلس
گفتيم: كالس مدرسة هوشمند، يعني معلم در كنار كتاب درس و در 

در ابتداي كار 
يك بار براساس 
نياز طبق برنامه 
خريداري مي شود

والدين والدين

دانش آموزان دانش آموزان
معلم معلم

تعامل ميان گروهي معلمان
 تشكيل جلسات گروهي براي 
والدين تشكيل جلسات گروهي 

براي دانش آموزان

آموزش كاربردي 
متناسب با نياز 

تنوع زمان 
آموزش

تغيير نگرش آموزش تجهيز سخت افزاري

نظرسنجي پايان 
نيم سال بچه ها از 
كالس سنتي نشان 
مي داد كه كالس 
خسته كننده است. 
و جذابيت ندارد. 
در كالسي كه از 
محتواي الكترونيكي 
به تنهايي استفاده 
مي شد هم، بچه ها 
رضايت نداشتند و 
مي گفتند معلم كاري 
به كتاب ندارد. يك 
كليك مي كند و صفحه 
مي رود و چيزي در 
ذهن ما نمي ماند
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كنار محتواي الكترونيكي. اين سه بايد در يك راستا باشند تا نتيجه 
بدهد. اين طوري آرام آرام سعي كرديم نگرش معلمان را نسبت به 

استفاده از فناوري در كالس درس تغيير دهيم. 
 لطفاً در مورد تغيير نگرش معلمان بيشتر توضيح دهيد. 

آيا ذكر يك مثال و نمونه براي اين تغيير كافي بود؟
 خيلي سعي كردم بين معلمان تعامل بين گروهي برقرار كنم. 
ــيمي يا فيزيك با هم تعامل داشته باشند. يك طرح  مثًال گروه ش
درس بنويسند و از يك محتواي الكترونيكي استفاده كنند. اما اين 
اتفاق فقط در گروه عربي رخ داد. چون معلمان اين گروه خيلي با هم 
هماهنگ بودند. بعدها به اين نتيجه رسيدم كه بايد دست گروهها 
را در انتخاب طرح درس و استفاده از محتواي 
ــال 1383 به يك  الكترونيكي آزاد بگذارم. س
شركت ساخت نرم افزارهاي آموزشي زنگ زدم 
و تمام نرم افزارهاي آموزشي آنها را خريدم. بعد 
آنها را بين گروهها پخش كردم و خواستم هر 
ــش از اين  معلمي با توجه به برنامة طرح درس
ــواي الكترونيكي در كالس  نرم افزارها و محت

درس استفاده كند. 
 معلمان محتواي الكترونيكي را از كجا 
تهيه مي كنند؟ فقط همين نرم افزارهايي 
كه به آنها مي دهيد. يا خودشان هم محتوا 

توليد مي كنند؟
 آموزش معلمان ما در اين راستا بود. سعي 
ــهايي را براي آنها برگزار كنم  مي كردم كالس
كه براي آنها كاربردي باشد تا خودشان بتوانند 
ــاپ يا برخي از  ــوا توليد كنند. مثًال فتوش محت
ــتفادة آنها  نرم افزارهاي آفيس چندان مورد اس
ــن نرم افزارها را  ــود. بنابراين من آموزش اي نب
حذف كردم. آموزشها را به نياز معلمان محدود 
مي كردم. با مدرسان هم صحبت كرده بودم كه 
پروژه هاي آموزشي را از محتواي كتاب درسي 
انتخاب كنند تا براي معلمان عملي باشد. در انتخاب روز و ساعت 
ــاب داده بودم و با تنوع  ــي هم به معلمان حق انتخ كالس آموزش
ساعات آموزشي، همه مي توانستند شركت كنند. حتي براي فرزندان 
معلمان كالس نقاشي با رايانه برگزار كرديم تا معلم بدون دغدغة 

فرزندش در كالس شركت كند. 
البته در كنار اين آموزش برنامة تشويقي هم در نظر مي گرفتم. 
ــؤاالت را تايپ كند، فلش هديه مي دهم.  ــًال به هر كس كه س مث

ــد، الزم نيست  ــته باش يا هر كس توليد محتواي الكترونيكي داش
ــت. بايد  ــد. اينها براي من هزينه داش ــة امتحان باش مراقب جلس
مراقب مي گرفتم، اما تأثيرش در حركت معلمان به سمت استفاده 
از فناوريهاي آموزشي خوب بود. االن ديگر همة معلمان خودشان 
سؤالها را تايپ مي كنند. سربرگ در اختيار آنهاست و سؤاالت را در 

سربرگ تايپ مي كنند.
 از نظر مالي كسي هم شما را حمايت مي كرد؟

 بله، شركت «آبسال» بسياري از هزينه ها را پوشش مي دهد. 
ــازمان هم براي خريد تجهيزات سخت افزاري 15 ميليون   خود س
تومان در سال 1383 به مدرسه داد تا شبكه درست كنيم. درامدي 

هم از كالسهاي آموزشي داريم.
 به نظر مي رسد. شما تا امروز سه مسير را به موازات 
نگرش  تجهيزات سخت افزاري، تغيير  رفته ايد:  پيش  هم 
اگر  آورده ايد،  دست  به  امروز  كه  تجربه اي  با  آموزش.  و 
كالس  معلمان  براي  آموزشي،  طراح  عنوان  به  بخواهيد 

آموزشي برگزار كنيد، چگونه برنامه ريزي مي كنيد؟
ــده است. اوايل ما كار با پاورپوينت   االن وضع خيلي بهتر ش
را به معلمان آموزش مي داديم و اگر معلمي با پاورپوينت محتوايي 
ــروز معلمان ما با  ــاق مهمي رخ داده بود. اما ام ــد مي كرد، اتف تولي
ــبت به گذشته  ــطح آموزش ما نس فلش توليد محتوا مي كنند. س
ــرفت خوبي كرده است. معلمان خودشان انتخاب مي كنند كه  پيش
ــي حاضر شوند و آموزش براي همة معلمان  در چه كالس آموزش
ــطح و يكسان نيست. تعيين سطح مي كنيم و بر اساس  در يك س
ــم. گاهي كالس با پنج نفر  ــي مي گذاري نياز هر معلم، دورة آموزش
ــود وبرخي كالسها با تعداد بيشتري. مهم اين است كه  اداره مي ش
هر معلمي از آموزش خود احساس رضايت داشته باشد و ببيند كه 

آموزش كاربردي است.
امروز معلمان ما وبالگ دارند و از طريق وبالگشان با دانش آموزان 
ارتباط مي گيرند. تولد يكديگر را در وبالگ تبريك مي گويند. يك 
معلم رياضي با ذوق هم داريم كه براي بچه ها شعر مي گويد. االن 
ــريع دوره مي بينند؛ همان معلماني كه يك  معلمان براي تايپ س
ــؤال را تايپ كنند، تشويقشان مي كرديم. االن  روز براي اين كه س
خوشبختانه وضع خيلي بهتر شده است. ما كالس اينترنت برگزار 
مي كنيم و معلمان را تشويق مي كنيم در تمام جشنواره ها شركت 
ــي قوي  ــد و مقاله بدهند. به اين ترتيب، هم در زمينة آموزش كنن

مي شوند، هم نگرش آنها به نحو مطلوبي تغيير مي كند.
 در مورد شركت در همايشها توضيح بيشتري مي دهيد؟

 اوايل كار معلمان را مجبور مي كردم در همايشها شركت كنند؛ 

با مدرسان هم 
صحبت كرده بودم كه 
پروژه هاي آموزشي را 

از محتواي كتاب درسي 
انتخاب كنند تا براي 

معلمان عملي باشد. در 
انتخاب روز و ساعت 

كالس آموزشي هم به 
معلمان حق انتخاب 
داده بودم و با تنوع 

ساعات آموزشي، همه 
مي توانستند شركت 

كنند. حتي براي 
فرزندان معلمان كالس 
نقاشي با رايانه برگزار 

كرديم تا معلم بدون 
دغدغة فرزندش در 

كالس شركت كند
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ــان خانة معلم مي گرفتم  همايش يزد، همايش اصفهان و... برايش
ــم اردو بود، هم مقاله ارائه مي دادند و هم  به همايش مي رفتيم. ه
ــه و هديه هم دريافت  ــر نگرش و تبادل تجربه بود. تقديرنام تغيي
ــتيم. مثًال يك بار به مالزي رفتيم و از  مي كردند. برنامة بازديد داش
ــگاه، كتاب خانه و مدرسة ايرانيها بازديد كرديم. از چين  چهار دانش
هم بازديدي داشتيم و مدرسة ايرانيها، يك دانشگاه، سفارت ايران و 
يك كتاب خانه را ديديم هزينة بازديد چين را خود معلمان پرداختند. 
ــتند ببينند در مدارس آنها چه خبر است. براي من خيلي  مي خواس
خوشحال كننده بود كه وقتي معلمان از بازديد مدرسه اي در مالزي 
برگشتند، مدرسة خودمان را بهتر ارزيابي كردند. همين كه احساس 

مي كردند عقب نيستند، خيلي خوب بود. 
 هدف شما از آموزش والدين و تغيير نگرش آنها چه بود؟

ــمت الكترونيكي شدن حركت كرديم،   سال 1383 كه به س
والدين موضع شديدي در مقابل ما گرفتند. مرتب اعتراض مي كردند 
ــد  كه چرا معلم با رايانه درس مي دهد. معلم بايد پاي تخته بنويس
ــات متعددي براي والدين گذاشتيم و در  تا بچه ها ياد بگيرند. جلس
مورد ماندگاري مطلبي كه با ديدن فيلم آموزش داده مي شود، براي 
آنها صحبت كرديم. ما هنوز هم همان جلسات توجيهي را برگزار 
ــروه گروه براي والدين  ــال از 2 تا 20 مهر، گ مي كنيم. من هر س
جلسه برگزار مي كنم و خط و ربط مدرسه و انتظاراتمان را مي گويم. 
اين كه آي تي چه مي كند و خالصه اطالع رساني مي كنم. در سال 
پنج جلسه به اين صورت برگزار مي كنيم. البته جلسات عمومي هم 
داريم كه بحثش فرق مي كند. من حضور در اين پنج جلسه را خيلي 
جدي مي گيرم. حضور و غياب مي كنم و هر كس غيبت كند، بايد 

در جلسه اي كه براي غايبين مي گذارم، شركت كند. 
ــا به امور  ــر گرفته ام ت ــاون جداگانه در نظ ــه مع ــراي هر پاي ب
ــيدگي كند و من وقت آزاد داشته باشم  دانش آموزان و والدين رس
و مطالعه كنم. مدير بايد مطالعه و فكر كند؛ چيزي كه شايد خيلي 
در آموزش و پرورش ما متداول نباشد. اين جا ثبت نام دانش آموزان 
الكترونيكي است و توسط والدين صورت مي گيرد. تعدادي رايانه  در 
زمان ثبت نام در مدرسه هست كه مي توانند به كمك آنها خودشان 
ــكلي رو به رو  ــئول هم دارند كه اگر با مش ثبت نام كنند. البته مس
ــدند، آنها را راهنمايي كند. نتيجة كالسهاي آموزشي كه براي  ش
والدين گذاشته ايم، همين هاست. هر خانواده يك پست الكترونيكي 

دارد. 
ــي و حضور و غياب را از طريق ايميل  معاون طبقات وضع درس
به اطالع  والدين مي رساند. استفاده از رايانه در مدرسه امر متداولي 
است. تعدادي رايانه در راهرو هست كه بچه ها با آنها درتمام ساعات 

ــي دارند. كتاب خانه «باز و در دسترس» و در  به اينترنت دست رس
آزمايشگاه باز است. در حالي كه روي فعاليت بچه ها نظارت كامل 
ــويم. حتي به والدين  ــا مانع آزادي عمل آنها هم نمي ش داريم، ام
گفته ام در خانه هم، بايد مرتب بچه ها را كنترل كنند كه در اينترنت 
چه مي كنند. رايانه را در محل عمومي منزل بگذارند و بر عملكرد 
بچه ها نظارت كنند. والدين اينها را به سادگي مي پذيرند و اين تأثير 
ــت. ديگر از جبهه گيري والدين  همان آموزشها و تغيير نگرشهاس

ــها  ــت. براي برگزاري همايش خبري نيس
پيش قدم مي شوند و از خانه رايانه مي آورندو 
يك بار در سال  همايش  آي تي داريم. تالش 
و همكاري والدين براي برگزاري همايش 

قابل توصيف نيست.
 در بخش مديريت و امور اداري 
چگونه از فناوري اطالعات و ارتباطات  

بهره مي گيريد؟
 من معتقدم ابزار فقط تسهيل كننده 

ــان  ــد و گزارش گيري را آس ــرعت مي دهن ــتند. به كار س هس
ــدم، كار با رايانه را بلد نبودم.  مي كنند. من وقتي مدير اين جا ش
اما هيچ وقت نگذاشتم كاركنان متوجه شوند تا اما پس از مدتي 
ــدم. اداره به ما اعالم كرد،  ــلط ش به طور كامل ياد گرفتم و مس
ــده است، اما به واقع اتفاق  ــال بخش نامه ها الكترونيكي ش ارس
ــايت اداره مي گرفتيم و  ــاده بود. بخش نامه را از س خاصي نيفت
ــود، اما  ــاپ مي كرديم. قرار بود كاغذ بازي تمام ش ــان چ خودم
ــاختند.  ــتم و دادم نرم افزاري س اين اتفاق نيفتاد. ديدگاه را نوش
ــت وارد بخش مربوطه  حاال ديگر هر معلمي خودش با اثر انگش
ــخة  ــه اش را مي بيند. ديگر نيازي به نس ــود. و بخش نام مي ش
كاغذي نيست. اين جا سخت افزارها كار را سرعت مي بخشند و 

آسان مي كنند، به شرط آن كه براي استفاده از آنها فكر شود.
يك  هوشمند شدن  براي  آخرين سؤال،  عنوان  به   

مدرسه چه راهكارهايي پيشنهاد مي كنيد؟
 در مدرسة هوشمند حرف اول را معلم و نيروي انساني خالق 
ــئله در مدارس هوشمند است.  ــخت افزارساده ترين مس مي زند. س
ــه  ــود. آن چه مي ماند و مدرس يك بار هزينه مي كنيد و تمام مي ش
ــمند مي كند، استفاده از مهارتها و اطالعات نيروي انساني  را هوش
ــيدن به  ــتاي رس ــت. اگر معلم نداند از ابزار چگونه بايد در راس اس
ــتفاده كند، نمي تواند مدرسه را پويا كند. از نظر  هدف آموزشي اس
ــت. آموزش از طريق  ــة هوشمند همان مدرسة پوياس من، مدرس

هم ياري، خالقيت و پويايي، مدرسه را هوشمند مي كند.

كالس مدرسة هوشمند، 
يعني معلم در كنار كتاب 
درس و در كنار محتواي 
الكترونيكي. اين سه بايد 
در يك راستا باشند تا 
نتيجه بدهد
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نگاهي عميق تر و ژرف تر به سالهاي قبل ما را به اين فكر وا 
ــة ديروز را به انديشة فردا پيوند دهيم. ارتباط  مي دارد كه انديش
ــت. روان شناسي  آنالين در دنياي مجازي موضوع جديدي نيس
ــار و علل به وجود  ــان علم مطالعة رفت ــق تعريف قبلي، هم طب
ــاي مجازي امروز،  ــن تفاوت كه در دني ــت؛ با اي آورندة آن اس
ــرد و علل آن در  ــناخت رفتار ف ــاط نيز برقرار مي كند. با ش ارتب
ــي  فضاي الكترونيكي و مجازي، دگرگوني بزرگي در روان شناس
به وجود آمد و به رشد و پيشرفت اين شاخه از علم كمك قابل 
ــس از مطبوعات و راديو و تلويزيون، در  توجهي كرد. اينترنت پ
ــي - اجتماعي  ــي فرهنگي و روان ــدي عوامل دگرگون طبقه بن
جايگاه هفتم را به خود اختصاص داده است. مخصوصًا در حوزة 
علم و روان شناسي زمينة اطالعاتي پراهميتي را براي كاربرانش 

به وجود آورده است.
ــد محيطي فراهم  ــنجش هوش فرد باي ــته براي س در گذش
مي شد تا آزمودني در مراجعات متعدد بتواند سازگاري و تعاملي 
با محيط تازه برقرار كند و پس از آن يك تست يا آزموني از وي 

ــود. ولي اكنون با ظهور فناوري اطالعات و گسترش  گرفته ش
ــطح جهان، به راحتي مي توان از امكانات فراهم شده  آن در س
ــازگاري در حداقل زمان اتفاق  ــترين بهره را جست؛ زيرا س بيش

مي افتد.
ــتفاده از فناوري در محيط  ــي اين موضوع كه اس براي بررس
ــنتي  ــه با روش س ــزان رفتار فرد را در مقايس ــازي چه مي مج
تحت الشعاع قرار مي دهد، فرضيه را مطرح كرديم: «چه رابطه اي 
ــتفاده از اينترنت و سطح استرس وجود دارد؟» سپس از  بين اس
دو گروه گواه (14 نفره)  و كنترل (14 نفر) گرفتيم.نمونة آماري 
ــه دخترانة  ناحيه يك  در اين آزمون از دانش آموزان چهار مدرس
شهرري كه عضو انجمن روان شناسي بودند، انتخاب شد. در اين 
ــه اي بين گروه كنترل و گروه گواه از نظر سطح  آزمون، مقايس
ــت هوش ريون به صورت سنتي و «مجازي -  موفقيت در تس
ــطح هوش آزمودنيها را  ــي» انجام داديم تا بتوانيم س الكترونيك
ــتفاده از تست استرس، ميزان استرس هر  ارزيابي كنيم و با اس

دو گروه را در حين شركت در آزمون اندازه بگيريم.

بررسي رابطة بين استفاده از

 هنده مجدي، كارشناس روانشناسي
 غالمحسين رستگارنسب، مدير پژوهش سراي محمدبن زكرياي رازي شهر ري

سطح استرساينترنت
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نمودار1. ميانگين داده هاي آماري بر اساس آزمون به عمل آمده
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نمودار 2. انحراف خطا از متوسط در آزمون به عمل آمده
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 تعاريف عملياتي
استرس: تنش در سيستم و ساختار بدن كه به صورت واكنشهاي 

داخلي بدن در برابر آثار فيزيكي نامطلوب جلوه مي كند.
  تست هوش ريون: هوش يكي از جذاب ترين فرايندهاي 
رواني است كه جلوه هاي آن در انواع موجودات به ميزان متفاوت 
مشاهده مي شود و هم چنين پديده اي است كه حالت انتزاعي دارد 
ــان عقيده دارند، بايد  ــت. عده اي از روان شناس و قابل رؤيت نيس
ــاخت كه به طور گروهي اجرا شوند تا اتالف وقت  آزمونهايي س
نداشته باشيم. به همين دليل، ريون آزمونهايي ساخت كه به طور 
ــوند و در دو سطح كودكان و بزرگساالن قرار  گروهي اجرا مي ش

دارند. البته اين آزمونها را به صورت فردي مي توان اجرا كرد.

 نتيجه گيري
ــاي باال در حين كار با  ــه به تحليل داده ها و نموداره با توج
ــنتي، كاهش  ــه با آزمونهاي س آزمون اينترنتي هوش در مقايس
ــود. طبق نمودارهاي ترسيم شده از  ــترس ديده مي ش ميزان اس

ــترس در آن به  ــنتي، ميزان اس آزمون هوش ريون به روش س
شكل قابل توجهي باالست، در صورتي كه در آزمون اينترنتي، 
ــت. در نتيجه مي توان گفت:  ــترس پايين اس ــطح اس ميزان س
اينترنت بر شيوة عملكرد افراد در كمترين زمان تأثير مي گذارد. 
ــبكه هاي مجازي،  ــد روز افزون اطالعات در ش بي ترديد با رش
ــد. در حال حاضر  ــتر خواهد ش ــا متنوع تر و بيش ــن كاربرده اي
ــي انجام مي گيرد،  ــهايي كه در محيطهاي اينترنت ميزان پژوش
ــي مجازي  ــت. به اميد روزي كه روان شناس در حال افزايش اس
ــرفت بشر در عصر اطالعات و  بتواند انقالب جديدي را در پيش

ارتباطات الكتريكي به وجود آورد.
 دانش آموزان انجمن روان شناسي: محدثه سليمان پور، 
زهرا سعادت، مائده اسماعيل پور، سارا خاوري، هديه برسم، 

مهسا جوهري، مريم وزيري، زهرا هادي پور

 منابع
1. www.tebyan.net/index.aspx.

2. استرس، گيرجا كهانا، ترجمة شقايق قندهاري، پاييز 1386.

اينترنت بر شيوة عملكرد افراد در كمترين 
زمان تأثير مي گذارد. بي ترديد با رشد روز 

افزون اطالعات در شبكه هاي مجازي، اين 
كاربردها متنوع تر و بيشتر خواهد شد
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 الهه دلجو

بشنو از ني چون حكايت مي كند 
از جداييها شكايت مي كند

كز نيستان تا مرا ببريده اند 
از نفيرم مردو زن ناليده اند
ــر داريم و خيلي  ــا ابيات فوق را در خاط ــًا همة م تقريب
ــن ابيات دو بيت آغازين  ــات آنها را زمزمه كرده ايم. اي اوق
«مثنوي معنوي» موالنا است كه بي ترديد شاهكار ادبيات نه 
تنها فارسي، بلكه جهان است. شرح تفسيرهاي گوناگوني به 
زبانهاي متفاوت در خصوص آن به رشتة تحرير درآمده است 
ــاخص ترين آنها، تفسير و نقد و تحليل عالمه   كه يكي از ش
جعفري است. اين تفسير 14 جلدي را كه بالغ بر 9400 صفحه 
ــركت «اويژه سيستم پارس» با همكاري «مؤسسه  است، ش
ــر آثار عالمة جعفري» به صورت يك نسخة  تدوين و نش

نرم افزاري در اختيار عالقه مندان قرار داده است. 
صفحة اصلي اين نرم افزار شامل هفت شمسه است كه 

براي ورود به بخشهاي اصلي در نظر گرفته شده اند:

 دربارة عالمه جعفري
شامل خالصه اي از زندگي نامة استاد همراه با تصوير است.

 دربارة مولوي و مثنوي
ــي مولوي و  ــن دربارة زندگ ــمت حاوي دو مت اين قس

خصوصيات مثنوي از ديدگاه استاد است.

 دربارة تفسير، نقد و تحليل مثنوي
ــه تن از آشنايان با افكار و  در اين بخش ديدگاههاي س
آراي استاد در خصوص اين مجموعه گنجانده شده است.

 مثنوي معنوي
ــخة  ــاس نس ــش دفتر مثنوي را بر اس ــن كامل ش مت

رمضاني در اين بخش مي توان مشاهده كرد. هم چنين، در 
ــت اعالم توصيفي» آن، مي توان فهرست  قسمت«فهرس
ــامي خاص به كار رفته در مثنوي را يافت و به صورت  اس
ــه، از معني يا اطالعات تكميلي در مورد آنها مطلع  خالص

شد.

 تفسير، نقد و تحليل مثنوي
ــير، نقد و تحليل مثنوي است.  شامل 14 جلد كتاب تفس
ــت تفضيلي كتاب، فهرست  در اين قسمت هم چنين فهرس
ــر فصل و نيز فهرست آيات و روايات قرار  تفضيلي در 19 س

داده شده است.

 فيلمها
ــخصيت  ــتاد پيرامون ش چهار قطعه فيلم گفت گو با اس
ــان از مزار مولوي در قونيه، و  مولوي و مثنوي، بازديد ايش

دو نماهنگ، محتويات اين بخش هستند.

 نداي مثنوي
ــه صورت گويا و  ــمت 16 حكايت مثنوي ب در اين قس

همراه با تصاوير مينياتوري قرار گرفته است.
ــات معمول  ــزاري عالوه بر امكان ــن مجموعة نرم اف اي
ــت وجوي كلي و جست وجو در  نرم افزاري مثل چاپ، جس
ــژه اي نيز در اختيار  ــه، امكانات محتوايي و فني وي صفح
ــت  كاربران قرار مي دهد؛ مانند فيش برداري، ايجاد فهرس
ــك آن مي توانيد لينك  ــوب و ايجاد لينك كه به كم مطل
ــه هم را كه  ــد و مطالب مربوط ب ــي ايجاد كني درون متن
ــم مربوط كنيد.  ــورد كرده ايد، به ه ــاب به آن برخ در كت
حاشيه نويسي سنتي براي هر صفحه از متن امكان ديگري 
ــت» در اختيار كاربر قرار داده  ــت كه با عنوان «يادداش اس

شده است.
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كيفيتمـدارس هوشمنـد ايرانـي و
 مدرسة هوشمند

ــي با موجوديت فيزيكي و حقيقي (نه مجازي) كه در آن دانش آموزان به  ــة هوشمند سازماني است آموزش مدرس
شكل نوين آموزش خواهند ديد. در مدرسة هوشمند مديريت، مبتني بر فناوري رايانه و شبكه است و محتواي اكثر 

دروس آن الكترونيكي و نظام ارزش يابي و نظارت آن هوشمند است.
در اين گونه مدارس، دانش آموزان متناسب با استعدادها و عالقه هاي خود به يادگيري مي پردازند. توجه به بارور 
كردن تمامي استعدادهاي بالقوة دانش آموزان در تمامي فعاليتهاي آموزشي و فوق برنامة در اين مدارس به چشم 
ــرفت تحصيلي آنها وجود ندارد. معلمان به متخصصاني توانا تبديل مي شوند كه  مي خورد و محدوديتي براي پيش

راهنمايي دانش آموزان را در فرايند يادگيري برعهده خواهند داشت.

 ضرورت و اهميت مدرسة هوشمند
1. امروزه به علت رشد فناوريهاي رايانه اي، سرعت نقل و انتقال اطالعات و مسئله انفجار دانش، اطالعات 
به سهولت و سرعت در اختيار همگان قرار مي گيرد. در چنين شرايطي استفاده از فناوريهاي اطالعاتي، امكان 
ــان فراهم مي آورد؛ به طوري  ــدن اطالعات علمي معلمان و ارتقاي مهارتهاي تدريس را براي ايش به روز ش
كه مي توان با استفاده از امكانات موجود در اين مدارس، برآورد صحيح تر و دقيق تري از دانش  دانش آموزان 

داشت.
ــتند و  ــًا به صورت «معلم محور» هس ــنتي، غالب ــي در مدراس س ــوي ديگر، برنامه هاي آموزش 2. از س
ــمند به كمك برنامه هاي درسي  ــتند. مدارس هوش ــب نيس ــتعدادها و تواناييهاي دانش آموزان متناس با اس
ــيعي از برنامه ها و روشهاي آموزشي، و  ــتن طيف وس ــيوه هاي نوين، داش انعطاف پذير، امكان تدريس با ش

محوريت بخشيدن به نقش دانش آموز، مي توانند در از بين بردن يا كاهش شكاف آموزشي مؤثر باشند.
3. جامعة اطالعاتي آينده، نيازمند افرادي است كه بتوانند فناوري اطالعات را خالقانه در جهت رشد و 
توسعه به كار برند. مدارس هوشمند نيز عمدتًا در جهت تأمين اين نيازها برنامه ريزي شده اند، چرا كه در 
اين مدارس دانش آموزان مي آموزند كه چگونه اطالعات مورد نظر خود را استخراج كنند، چگونه در مورد 

آنها بينديشند و چگونه حاصل يافته هاي خود را براي حل مسائل و توسعه و پيشرفت به كار گيرند.

 گامهاي هوشمند شدن
گام اول: تبديل مدارس فعلي به «مدارس چند رسانه اي»؛

گام دوم: تبديل مدارس چند رسانه اي به «مدارس پروژه محور»؛
گام سوم: تبديل مدارس پروژه محور به «مدارس مطلوب»؛

گام چهارم: تبديل مدارس مطلوب به «مدارس هوشمند» (در سطح ملي)؛

 ميترا ناصري، مديريت دبيرستان هوشمند نواب عليه ناحيه2ساري
 فريده مشهديان، معلم شيمي ناحيه2 ساري
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PhET وبگاه
ــايت «Phet» سايت خوبي به  س
ــهاي مجازي  ــور انجام آزمايش منظ
ــاي متفاوت  ــراي دروس و پايه ه ب
است. اين سايت براي اجرا به نصب 

نرم افزار «java» نياز دارد.
 Phet ــايت ــه س ــس از ورود ب پ
 «Phet. coloradedu» :درنشاني
را   «Play with sims» ــة  گزين

انتخاب كنيد.
ــيمي،  ــپس از ميان دروس (ش س
ــي)  ــك، رياضي و زيست شناس فيزي
گزينة دل خواه خود را انتخاب كنيد.

پس از انتخاب آزمايش مورد نظر، 
يكي از دو گزينة «Run now» يا 

«down lood» را انتخاب كنيد.
ــل مورد نظر  ــا ذخيره كردن فاي ب
ــع لزوم اجرا  ــد آن را در موق مي تواني

كنيد.
ــا  ــها، ب ــك از آزمايش ــر ي در ه
انتخاب گزينه هاي متفاوت مي توانيد 
ــش را تغيير دهيد.  پارامترهاي آزماي
ــًال مي توانيد ميزان PH محلولها  مث
و ميزان رسانايي آنها را تغيير دهيد و 

نتايج را مشاهده كنيد. 

 فروغ كشوري
دبير شيمي منطقه 4 تهران
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ـــاد ايجـ
نيم فاصـله
Word در

ــي دارد. براي  ــرد فراواني در نگارش فارس نيم فاصله كارب
ــنيده ايد» و يا «مي  ــنيده  ايد» و «ش مثال، به دو نگارش «ش
ــد» و «مي باشد» توجه كنيد. شايد تفاوت چنداني نداشته   باش
ــد. زيرا بين دو  ــه نظر زيباتر مي آي ــند، اما نگارش دوم ب باش
ــت و فقط حروف از هم جدا  ــمت كلمه، فاصله نيفتاده اس قس
ــت كه از نظر نگارشي چون «شنيده ايد» و  شده اند واضح اس

«مي باشد» هر كدام يك كلمه محسوب 
ــوند، نگارش آنها با استفاده از نيم  مي ش

فاصله (نگارش دوم) صحيح تر است.
ــوع  ــه ن ــزار «Word»، س در نرم اف
ــده  متفاوت «فاصله» در نظر گرفته ش

است:
فاصلة نشكن1: اگر از اين نوع فاصله 
استفاده كنيد، يك فاصله ايجاد مي شود، 
ولي كلمه ها را از هم جدا نمي كند. كاربرد 
آن وقتي است كه كلمة شما دو قسمتي 
ــما  ــر جمله قرار دارد و ش ــوده و در آخ ب

ــد در صورت انتقال به خط بعد كل كلمه به خط بعد  مي خواهي
منتقل شود.

شكسن اختياري بدون عرض2: اين نوع فاصله، كاري 
مي كند كه حرف بعدي از آخرين حرف كلمة شما جدا شود، 

بدون اين كه بين آنها فاصله بيفتد. همان فاصله اي كه براي 
نوشتن كلمة دومي باشد، بين حروف «ي» و «ب» مدنظر 

ماست. 
بدون عرض نشكن3: اين نوع فاصله بين كلمه نه فاصله 

ايجاد مي كند، نه آنها را از هم جدا مي كند. تنها كاري كه اين 
نوع شكست انجام مي دهد. ايجاد فاصلة فرضي (مجازي) 

است. يعني مي توان به وسيلة آن، حرف «ب» را به صورت 
«بـ» نوشت.

در Word براي هر كدام از موارد باال به طور پيش فرض 
ــت كه مي توانيد آن  ــده اس يك «ميان بُر»4 در نظر گرفته ش
 Insert > Symbol > More Symbols... >  ــق را از طري

Special Charactres         (شكل زير) مشاهده كنيد.

ــه هنگام تايپ، تركيب  ــور كه مالحظه مي كنيد، ب همان ط
ــه را براي ما ايجاد مي كند. اما  «Shift + Space» نيم فاصل
ــة... «Shortcut Key»، در  ــما مي توانيد از طريق گزين ش
ــرة «Symbol»، كليدهاي تركيبي دلخواهتان را  پايين پنج

براي هر كدام «Assign» كنيد.

 پي نوشت
1. Non Breaking Space
2. No - Width Optionl Break
3. No - Width Non Break
4. Shortcut Key

 كامران شاهولي
دبير علوم اجتماعي شهرستان ايذه
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 محمد باقر پيري، مدير دبيرستان و پيش دانشگاهي دكتر 
حسابي، سنندج،  «تأليف مقالة به سوي مدرسة بي نقص آري 
ــة بي نقص،  ــي پروژة مدرس يا نه؟ چرا و چگونه؟ نقد و بررس

تحول در انتخاب مديران چرا و چگونه؟»

ــمند در  ــدوي، ترجمه «مدارس هوش ــجع مه  مهرواش
مالزي».

 احمد اسماعيل زاده، تهران، ترجمة «مقالة تأثير اينترنت 
بر يادگيري دانش آموزان».

ــتقبال نوآموزان   پروين فيروزي، تهران، تأليف مقالة«اس
از فناوري الكترونيكي براي يادگيري لذت بخش».

  مليحه شريفيان، شهرستان خمين شهر، تأليف مقالة «استفادة 
 «http:// translate. google. com بهينه از سايت

 زهرا صادقي آراني، شهرستان آران بيدگل، «تأليف مقالة 
چرا كودكان در مدرسه هاي فعلي رياضي را ياد نمي گيرند (يا 

نمي فهمند)».

 احمد باقري، خراسان رضوي، داستانك.

ــتي، انديمشك، تأليف  ــتان شهيد بهش  علي پابي، دبس
ــوش مصنوعي و  ــل در ه ــم اندازي از تحصي ــاالت چش مق
ــرا دانش آموزان  ــزاري، در هزارة جديد، «چ ــي نرم اف مهندس

تصميم به انجام مطالعات IT دارند» و «مديريت تغيير».

ــف مقالة  ــه، از بروجرد، تألي ــر رايان ــي، دبي  رضا كاوس
.«XP ترفندها و برنامه هاي مخفي ويندوز»

ــيد شهيد حسيني كارشناس رشد تكنولوژي آموزشي   س
ــان، تأليف مقالة «نظام  ــوزگار پايه دوم، نجف آباد اصفه و آم

مديريت در آموزش الكترونيك:  فرصتها و چالشها».

ــدرس مركز تربيت معلم امام جعفر صادق   علي بابايي م
 IT ــاوري اطالعات ــالم، بهبهان، تأليف مقالة «فن عليه الس

جهت گيريهاي هدفي و نقش آن در فعاليت هاي آموزشي».

نامه ها و مقاالت اين دوستان به دستمان رسيده است 

كه از چاپ تمام يا قسمتهايي از آنها معذور بوده ايم. 

منتظر مقاالت و تجربيات كاربردي شما هستيم.
د ه دوستان اين  مقاالت
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