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 2ػلیطضب حیسضظازگبىٍ   1حویسُ نفط ظایی

 چکیذه

فضبی هزبظی ثط اؾبؼ ؾٌس تحَل ثٌیبزی ًظبم ٍ ثب ضٍیىطز ؾٌس پػٍّی زض ًظبم آهَظـ ایي پػٍّف ثب هَضَع ثبظتؼطیف  

عَض وِ زض ؾٌس تحَل ثٌیبزیي ًظبم آهَظـ ٍپطٍضـ اقبضُ قسُ اؾت آهَظـ ٍ پطٍضـ وكَض  ٍپطٍضـ اًزبم قسُ اؾت. ّوبى

ی ٍاًمالثی زضثیي زاًف آهَظاى ضا ایطاً-ثبیس ظهیٌِ ؾبظ وؿت قبیؿتگی ّبی اذاللی ثب تبویس ثطذهَنیبت هكتطن اؾالهی

افعایف  ؾبلْبی اذیط پیكطفت تىٌَلَغی ٍ اقبػِ زّس ٍ هؼلن ثِ ػٌَاى ّسایت وٌٌسُ ایي ضًٍس ثِ فؼبلیت هجبزضت ٍضظز. زض

حزن زاًف ٍ اعالػبت، وٌِْ قسى ؾطیغ هغبلت زضؾی ٍ آهَظـ هساٍم، ًِ تٌْب زض قیَُ ّبی یبزگیطی تغییطاتی ایزبزوطزُ 

ِ ضٍقْبی ذاللبًِ ای ضا اثساع ًوَزُ اؾت. قیَُ ّبیی وِ ثِ ووه آى فطز هی تَاًس ثِ قىل ذَزگطزاى، هؿمل ٍ اؾت ثلى

هؿتوط ثِ هغبلجِ ی زاًف ٍ اؾتفبزُ اظ آى ثپطزاظز. اؾتفبزُ اظ فضبی هزبظی، هٌزط ثِ گؿتطـ ٍ پَقف ًظبم آهَظقی قسُ 

قس. ًتبیذ ایي تحمیك ًكبى هی زّسوِ آهَظـ ٍپطٍضـ الگَی ذبنی وِ اؾتمطاضهساضؼ َّقوٌس اظ پیبهسّبی هخجت آى هی ثب

ضا زضگؿتطـ هساضؼ ثْطُ هٌس اظ فٌبٍضیْبی ًَیي آهَظقی ٍتطثیتی ثِ قىل اؾتبًساضز زض ًظط گطفتِ ٍ هحیظ یبززّی چٌس 

ًف آهَظاى زض یبزگیطی گًَِ هساضؼ زاضای ٍیػگی ّبیی اؾت وِ هی تَاًس ثِ زا ٍالغ ایي ضؾبًِ ای ضا ثِ ارطا هی گصاضز. زض

هغبلت زضؾی ثِ قیَُ ّبی زلرَاُ ٍهٌبؾت ذسهبت ضؾبًی ًوبیس، زضنَضت فطاّن قسى ایي ظهیٌِ، هساضؼ هی تَاًٌس تطثیت 

 ذالق ٍ وبضثطزی اضائِ زازُ ٍ زاًف آهَظاى ضا ثِ اّساف ذَز ًعزیه تطوٌٌس. 

 یبززّی چٌسضؾبًِ ایولوبت ولیسی:فضبی هزبظی،هساضؼ َّقوٌس، قیَُ ی یبزگیطی، هحیظ 
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 مقذمه

اهطٍظُ ضٍـ ّبی تسضیؽ هجتٌی ثطضایبًِ ٍایٌتطًت ثِ نَضت تهبػسی زضحبل گؿتطـ اؾت. هحتَای ثؿیبضی       

یب ٍة ؾبیت اذتهبنی وتبة  اهىبى زؾتطؾی آى الیي ثِ ًَیؿٌسُ ٍ اظوتبة ّبی زضؾی ثِ نَضت الىتطًٍیىی اضائِ هی قَز ٍ

ثطًبهِ زضؾی ذَزگٌزبًسُ اًس)اًبضی  زض هساضؼ هَؾَم ثِ هساضؼ َّقوٌس، ایي قیَُ ضا ثؿیبضی اظضا هیؿطؾبذتِ اؾت. 

ثطای  هىبى ضا ظهبى ٍ فطاگیطی هؿتمل اظیبزگیطی وِ آهَظـ هزبظی ذَاًسُ هی قَز اهىبى  اظ (. ایي ًَع رسیس1388ًػاز،

اض، ًطم افعاض ٍ قجىِ(، اهىبى اؾتفبزُ اظ آهَظـ ّبی پیىطثٌسی هٌبؾت وبهپیَتط)ؾرت افع زاًف پػٍّبى فطاّن هی آٍضز. ثب

ّزَم فٌبٍضی  هزبظی ثطای ػاللِ هٌساى فطاّن هی گطزز. ربیگبُ وبهپیَتطزض آهَظـ ّبی هزبظی ثؿیبضحبئعاّویت اؾت. ثب

اظربیگبُ تسضیؽ هتحَل گطزیسُ اؾت. اهطٍظُ هؼلوبى زضفضبی پبیگبّْبی هزبظی  اعالػبت ثِ آهَظـ، ًمف هؼلوبى زضفطایٌس

هحَضی ضٍـ  ضاٌّوبی فطایٌسآهَظقی هحؿَة هی قًَس. زضهمبثل ضٍـ زاًكزَ ؾٌتی ذَیف فبنلِ گطفتِ ٍتؿْیل وٌٌسُ ٍ

 ذبضری زض یبزگیطی پبیساض ٍ هحَضی ثطاؾبؼ پػٍّف ّبی هتؼسز زاذلی ٍ تأحیط ضٍـ زاًكزَ هؼلن هحَضی لطاضهی گیطز.

ثؿتطؾبظی هٌبؾت زض وكَضهب اؾتفبزُ اظ ایي ضٍـ  ثِ ػلت ػسم اهىبًبت وبفی ٍ ؾفبًِثِ احجبت ضؾیسُ اؾت. هتأ زائوی وبهالً

اهىبًبت ٍ ثؿتط  (. یىی اظػَاهل هْن تَؾؼِ ایي ضٍـ ایزبز1392بضُ ٍّوىبضاى،اؾت)تمی یحتی زض ؾغح زاًكگبُ ّب ثؿیبضون 

ی هزبظی اظ ربًت هؼلوبى ظهیٌِ هٌبؾت ثطای آهَظـ ّبی هزبظی اؾت. تكریم زازى ٍظبیف هَضز ًیبظ زضّطیه اظهحیظ ّب

ضا ثطای یه تسضیؽ هَفك زض فضبی آهَظـ ّبی هزبظی فطاّن هی ؾبظز ٍلی زض ٍّلِ اٍل آًچِ وِ هْن اؾت  آگبّی هؼلوبى 

ًحَُ اؾتفبزُ زضؾت اظ آًْب اؾت. ایي ؾیؿتن ّب ثؼضبً هی تَاًٌس ربیگعیي والؼ  اظ ًَع ایي ؾیؿتن ّب ٍ اًتربة نحیح ٍ

ؾرت وَـ ٍ ػاللِ هٌس هی تَاًس هىول وتبة ٍوالؼ ثبقس)فتَضُ  ثبقٌس. زض ػیي حبل ثطای افطاز ّبی حضَضی ّن

 (.1393چی،

 تاریخچه 

ثَزى آهَظـ هزبظی زلیل  اذتطاع قس. وبضآهس 2222آهَظـ هزبظی یه پسیسُ ذیلی ظیجبؾت. ایي انغالح زضؾبل      

هی گطزز وِ  هَظـ هزبظی ثِ ظهبًی ثطضیكِ آ انل ٍ .تَریح هی وٌسآیٌسُ  زض تَؾؼِ آى ضا ؾبل ّبی گصقتِ ٍزض  ضقس آى ضا

 ثطًبهِ ّبی آهَظقی زض تلَیعیَى زض فیلن ٍ هَظـ ضایذ قس. هخل اؾتفبزُ اظٌَلَغی ثطای پكتیجبًی ؾیؿتن ّبی آتى اؾتفبزُ اظ

ایذ هی قس اؾتفبزُ اظ ثطًبهِ ون ون ض ظًسگی ضٍظاًِ هطزم، زضٍلتی اؾتفبزُ اظوبهپیَتط1982ؾبل  ظهبى ّبی گصقتِ زضحسٍز

( ثب اؾتفبزُ اظ ؾی زی ٍ فالپی ربی ذَز ضا ثبظوطز. Baste Training CBT Computerّبی آهَظقی ٍؾیؿتن آهَظـ )

گصاقت ٍ  الیي ثَز وِ گطزًِ ضلبثت ضا ضثَز ٍ پب ثِ ػطنِ ٍرَز وِ ٍة ثَرَز آهس ایي آهَظـ آى1992اهب زض حسٍز ؾبل ّبی

 (.1391ضقسوطز)ضطاثیبى ٍّوىبضاى، ثب ؾطػت ذیلی ظیبز

زبظی زض م ًكسُ اؾت، اهب هی تَاى گفت وِ آهَظـ هتبضیرچِ ی آهَظـ هزبظی زض ایطاى اًزب هسًٍی اظ تحمیك زلیك ٍ 

فیلن ّبی آهَظقی زض والؼ زضؼ  اؾالیس ٍ ایطاى ثِ ظهبى ثْطُ گیطی اظ اثعاضّبی ووه آهَظقی ؾوؼی، ثهطی قبهل ًوبیف

زاًكگبُ پیبم ًَض تأؾیؽ قس ٍ زض پبیبى زِّ ّفتبز آهَظـ هزبظی زض زؾتَضوبض زاًكگبُ تْطاى  1367ض ؾبل هی گطزز. ز ثبظ

 (.1389لطاضگطفت ٍ پطٍغُ ّبی تحت ایي ػٌَاى آغبظقس)نیبزی ًَ ٍّوىبضاى،

 تعریف آموزش مجازی
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ثعضگی اظ وبضثطزّب ٍ ػولىطزّب ٍ فٌبٍضی اؾت. انغالح آهَظـ هزبظی قبهل فْطؾت  آهَظـ هزبظی آهَظقی ثطپبیِ 

ّوىبضی ّبی الىتطًٍیىی. تؼطیف فَق ثطاؾبؼ  اظرولِ آهَظـ ثطپبیِ ی ٍة، آهَظـ یط پبیِ ی ضایبًِ، والؼ ّبی هزبظی ٍ

ًحَُ اضایِ ی هَضبػبت اظ عطیك توبم ضؾبًِ ّبی الىتطًٍیىی اؾت. ایي ضؾبًِ ّب ػجبضتٌس اظ: ایٌتطًت، ایٌتطاًت، اوؿتطاًت، 

ّب. ثطاؾبؼ ًىبت فَق آهَظـ هزبظی ثب آهَظـ اظ ضاُ CDبضهبَّاضُ ای، ًَاضّبی ٍیسیَیی یب نَتی، تلَیعیَى، هبَّاضُ ای، اًتك

(. 1389زٍض هتفبٍت اؾت ظیطا زض آى آهَظـ ثطپبیِ ی هتي ٍاضائِ زضٍؼ اظ عطیك هىبتجبت ًَقتبضی ضا قبهل هی قَز)ػجبزی، 

ی ایٌتطًت ثطهی گطزز وِ عیف گؿتطزُ ای اظ ضاُ حل ّب ضا ثطای ثبال ثطزى زاًف ٍ آهَظـ هزبظی ثِ اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی ّب

 اؾتَاض اؾت. لسضت ػولىطز اضائِ هی زّس ٍ ثط ؾِ هكرهِ ثٌیبزیي

اعالػبت ضا  هكبضوت آهَظـ ٍ تَظیغ ٍ اهىبى رسیسوطزى، شذیطُ، ثبظیبثی ؾطیغ ٍ آهَظـ هزبظی قجىِ ای اؾت 1ٍ-

یت آًمسض هْن اؾت وِ ثِ ظٍزی ثِ ًیبظ هغلك آهَظـ هزبظی تجسیل هی قَز ؾی زی ضام ّب ٍزی ػولی هی ؾبظز. ایي لبثل

ٍ  ٍی زی ّب ثطای اًتمبل اعالػبت ٍآهَظـ ثرهَل زض قجیِ ؾبظی ّب، ضؾبًِ ای غٌی ٍ هفیسًس ٍلی اهىبى قجىِ قسى ًساضًس

َظیغ ٍ رسیس قًَس. ثٌبثطایي ثب ٍرَز ایٌىِ ؾی زی هی زاًین قجىِ تجبزل اعالػبت ٍ آهَظـ ضا ػولی هی ؾبظز تب ثِ ؾطػت ت

 ضام ّب زض حمیمت ؾبهبًِ ّبی یبزگیطی هجتٌی ثط فٌبٍضی اًس؛ ًجبیس آًْب ضا زض ظهطُ آهَظـ هزبظی زؾتِ ثٌسی وطز.

زض ایٌزب هی قَز  اؾتفبزُ وٌٌسُ ًْبیی ثب وبهپیَتط ٍ ثب ثىبضگیطی فٌبٍضی اؾتبًساضز ایٌتطًت اظ آهَظـ هزبظی ثْطُ هٌس2-

زض حبل تغییط اؾت. تطویت تلَیعیَى ٍوبهپیَتط ضا زض  بًطیف ایٌىِ ذَز وبهپیَتط چیؿت زائوثبیس ووی زلت قَز چطاوِ تؼ

تلَیعیَى هی ثیٌین ٍ ثِ ّوبى اًساظُ اًتمبل ٍة ضا ثِ تلفي ّبی ّوطاُ، پیزط ٍهٌكی ّبی زیزیتبلی -هحهَالتی هخل ٍة

ب اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی اؾتبًساضز ایٌتطًت اؾت، هخل لطاضزازى تی ؾی پی آی ٍ قرهی قبّسین هكرهِ ولیسی زض ایٌز

هی وٌٌس. ثب ٍرَز آًىِ تلَیعیَى ضؾبًِ ای روؼی ٍ هكرهِ اٍل ضا  هطٍضگطّبی ٍة وِ ظهیٌِ یب ؾغح اًتمبل رْبًی ضا ایزبز

ٌبٍضی ّبی رسیس هخل آی پی ثط ضٍی كطهی قَز ایي ًیبظ ضا ثطآٍضزُ ًوی وٌس. اگطچِ فزاضاؾت، یؼٌی ثِ ؾطػت رسیس ٍهٌت

 هبَّاضُ اضتجبعبت ضا ذیلی ؾطیغ ٍ ایي ًیبظ ضا ثطآٍضزُ هی وٌس.

آهَظـ هزبظی ثطگؿتطزُ تطیي ًگطـ اظ یبزگیطی توطوعهی وٌس، یؼٌی آى زؾتِ اظ ضاُ حل ّبی یبزگیطی وِ اظ ًگطـ 3-

ظ آى تؼلین هجتٌی ثطوبهپیَتطاؾت هٌحهطًوی قَز آهَظـ ؾٌتی ػجَض هی وٌس. آهَظـ هزبظی ثِ اًتمبل زاًف وِ ضٍـ ثبض

آهَظـ هزبظی فطاؾَی تؼلین هی ضٍز ٍ اًتمبل اعالػبت ٍزؾتطؾی ثِ اثعاضی وِ ػولىطز ضا ثْجَز هی ثركس ضا ًیع قبهل هی 

ین هجتٌی ًیع قبهل هی قَز. ثِ ّویي زلیل تؼل قَز. ثِ ّویي زلیل تؼلین هجتٌی ثط اثعاضی وِ ػولىطز ضا ثْجَز هی ثركس ضا

ثطای تكطیح آهَظـ  تٌْب تؼطیف ّبی رسیس تطی اظ تؼطیف هجتٌی ثطوبهپیَتطاؾت ٍ(IBTثط ٍة یب تؼلین هجتٌی ثطایٌتطًت)

هزبظی ًیع ذیلی هحسٍزًس. یبزگیطی الىتطًٍیىی فبنلِ ضا زض هی ًَضزز، اهب هؼٌبی زلیك یبزگیطی غیط حضَضی قبهل زٍضُ 

ی یه ؾَیِ، یب زیگط قیَُ ّبیی اؾت وِ ثب ّیچ یه اظ هكرهِ ّبی ثبال ًوی ّبی هىبتجِ ای، زٍضُ ّبی تلَیعیًَ

 (.1389ذَاًس)ػغبضاى، 
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 ضرورت رویکرد به آموزش مجازی

ًیطٍی وبض ذَز ضا ثِ ضٍظ ًگِ زاضًس ٍ ثِ هٌظَض زؾتیبثی  ثبیس ًَیي، ؾبظهبى ّب زائوی قسى فطایٌسآهَظـ: زض التهبز -الف

ثِ ایي ّسف، زض پی ضٍقی ّؿتٌس وِ ثِ ووه آى اًگیعُ ٍ ًَآٍضی وبضوٌبى ذَز ضا زض آهَظـ زائوی افعایف زٌّس. زض ّویي 

 (.1389ضاؾتب ایٌتطًت وِ هطظّبی رغطافیبیی ضا زض ؾطاؾط رْبى ًبثَز وطزُ اؾت، ًمف هْوی یبفتِ اؾت)ؾیف،

افعایف ّعیٌِ ّبی ربضی زٍضُ ّبی آهَظقی ضایذ: یىی اظ ٍیػگی ّبی ضٍیىطز ثِ آهَظـ هزبظی، تَرِ ثِ ًیبظّبی  -ة

ربهؼِ اؾت. زض ایي ضٍیىطز ثطگعاضی والؼ ثطای اضائِ ثط ضٍی قجىِ هوىي هی قَز. زض حبل حبضط تؼساز ظیبزی اظ هؤؾؿبت 

ؾبذت هحیظ ّبی online ضا ثب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن ّبی online ٍتىویلیآهَظقی ٍ قطوت ّب اؾتفبزُ اظ زضٍؼ گطٍّی 

 (.1393آهَظقی ثط ضٍی ایٌتطًت تزطثِ هی وٌٌس)ػجبزی، 

 مجازیمسایای آموزش 

یبزگیطی  -ت  ّوىبضی ٍتؼبٍى -ح  نطفِ رَیی زض ّعیٌِ ّب -ة  آهَظـ ّویكگی ثطای ّوِ وؽ ٍ زض ّوِ رب -الف 

 (.1393بة ؾغَح هرتلف)وبضٍل، لبثلیت اًتر -ث  ثسٍى ٍاّوِ

 دامنه آموزش مجازی

.آهَظـ ثطپبیِ ٍة: زض ایي ضٍـ آهَظـ اظ عطیك ایٌتطًت ذَاّس ثَز. زض اوخط هَاضز آظهَى ّب ٍ اضائِ هسضن ّن اظ عطیك 1

 الىتطًٍیىی ٍ ٍة اؾت ٍ ّوگی ثط ضٍی ٍة شذیطُ هی قًَس.

زض  اتهبل ثِ ایٌتطًت ٍ حتی ثِ قجىِ ًیع ًیؿت هگط زضهَاضز ذبل..آهَظـ هجتٌی ثط وبهپیَتط: زض ایي ضٍـ ًیبظی ثِ 2

ایي ضٍـ اعالػبت ثط ضٍی یه ٍاؾظ الىتطًٍیىی شذیطُ هی قَز ٍ وبضثط ثب اؾتفبزُ اظ یه وبهپیَتط یب اثعاض ذَاًٌسُ آى ٍاؾظ 

 الىتطًٍیىی هی تَاًس اظآى اؾتفبزُ وٌس.

آهَظقی اؾت وِ اظ عطیك ٍؾبیل ٍ اثعاضّبی زیزیتبلی ّوطاُ اظ  .آهَظـ اظ عطیك ٍؾبیل ٍ اثعاض زیزیتبل ّوطاُ:3

 اضائِ هی قَز PDAٍTabletرولِ

.آهَظـ اظ عطیك تلفي ّوطاُ: آهَظقی اؾت وِ وبهالًرسیس اؾت ٍ تمطیجبً هی تَاًس زض گطٍُ ثبال لطاضگیطز اهب ثِ ػلت 4

قْطت یبفتِ زؾتِ ای رسا ثطای آى زض  mlearningِ ثِ افعایف تؼساز افطاز زاضًسُ تلفي ّوطاُ ٍ توطوع ثط ضٍی ایي ضٍـ و

 (.1392ًظط گطفتِ هی قَز)لبؾن تجبض، 

 طراحی محتوای آموزش مجازی

ف ّط ًظبم آهَظقی اضتمبء یبزگیطی اؾت. ثٌبثطایي لجل اظایٌىِ ّطگًَِ هحتَای آهَظقی تَلیس قسُ ثبقس هطثیبى سّ     

اًف آهَظاى آگبُ ثبقٌس. ایي هَضز ثِ ٍیػُ ثطای آهَظـ  هزبظی نسق هی وٌس، ثبیس ثِ انَل یبزگیطی ٍ چگًَگی یبزگیطی ز

حط ٍ وبضآهس ثبیس ثطهجٌبی ًظطیِ ّبی هغوئي ط رسایٌس ٍ هحتَای آهَظـ هزبظی هؤهطثی ٍیبزگیطًسُ اظ یىسیگ ربیی وِ

 ویفیت یبزگیطی ًیؿت. ثلىِ عطاحی ییي وٌٌسُ یبزگیطی تَلیس قَز. ضؾبًِ ای وِ اظ عطاحی آى آهَظـ اضایِ هی قَز ػبهل تؼ
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زٍضُ اؾت وِ احطثركی یبزگیطی ضا تؼییي هی وٌس. هىبتت فىطی گًَبگَى ثطای یبزگیطی ٍرَز زاضز. ّیچ یه اظ ایي 

هىبتت ثِ عَض اًحهبضی ثطای عطاحی هحتَای آهَظـ هزبظی اؾتفبزُ ًكسُ اؾت. اظ آًزب وِ ًظطیِ هٌفطزی ثطای زًجبل وطزى 

َاى تطویجی اظ ًظطیِ ّب ضا ثطای عطاحی هحتَای آهَظـ هزبظی اؾتفبزُ وطز. ثِ ػالٍُ ثب پیكطفت تحمیك ٍرَز ًساضز هیت

ٍپػٍّف ّب، ًظطیِ ّبی رسیس یبزگیطی قىل هی گیطًس وِ ثبیس زض عطاحی هحتَای هزبظی اظ ضٍیىطزّبی گًَبگَى آهَظـ 

گبى ضا ثطاًگیعاًٌس، پطزاظـ اعالػبت ػومی ضا تؿْیل ثركٌس، هغلغ ثبقس. ضاّجطزّبی آهَظـ وِ اًتربة قسُ اًس ثبیس یبزگیطًس

، ثبظذَضزی تكَیك وٌٌس فطزوبهلی ثؿبظًس، پبؾد زٌّسُ ًیبظّبی فطزی ثبقٌس، اضتمبء زٌّسُ یبزگیطی هؼٌبزاض ثبقٌس؛ تؼبهل ضا

ّبی یبزگیطی ضا فطاّن وٌٌس.  )هَلؼیتی( ضا تؿْیل ثركٌس ٍ زض ذالل فطایٌس یبزگیطی پكتَاًِ فطاّن وٌٌس، یبزگیطی ظهیٌِ ای

همطضات آهَظـ ٍ  لَاًیي ٍ اظ رولِ ضاّىبضّبی تَؾؼِ آهَظـ هزبظی ػجبضتٌس اظاًؼغبف پصیطی ّط چِ ثیكتط زض ضٍـ ّب ٍ

پطٍضـ، تَؾؼِ قجىِ ایٌتطًت پطؾطػت، اضایِ تؿْیالت ثِ زاًف آهَظاى رْت اؾتفبزُ اظ ایٌتطًت، ایزبز وتبثربًِ ّبی 

هؼلوبى تَاًوٌس ثب لسضت ثبال زض اًتمبل هفبّین ثِ فطاگیطاى، وبضثطزی ًوَزى وتبة ّبی زضؾی، تَؾؼِ  الىتطًٍیىی، رصة

CDرفطی، زض ذهَل وتت زضؾی، اضظقیبثی تحهیلی ثب اػتجبض ٍ ضٍایی لبثل لجَل )انالح ؾَاالت اهتحبًی( ّبی آهَظقی(

2012.) 

 

 

 

 ی)هوشمنذ(مذرسه ی بهره منذ ازفناوری های نوین آموزشی وتربیت

یبزگیطی  هَظـ ٍهی قَز هؿئلِ هْن آ ى ثِ زّىسُ ی رْبًی یبزثِ ػهط اضتجبعبت هكَْضقسُ ٍاظآزضػهطوًٌَی وِ      

ثب قیَُ ّبیی ًَیٌی ثِ ؾَازآهَظاى اضائِ هی وٌس،  هَظـ زضحبل حبضط اظ قیَُ ی ؾٌتی ذَز فبنلِ گطفتِ ٍ، آهی ثبقس

الگَی اٍلیِ ایي هساضؼ  یبزگیطی هی ثبقس زض زؾتبٍضزّبی رسیس ًَیي آهَظقی اظّبی  فٌبٍضی اظ تكىیل هساضؼ ثْطُ هٌس

عی ؾبلْبی اذیطزضاغلت وكَضّب ثِ ػٌَاى یه قیَُ ی ًَیي یبزگیطی اضائِ قسُ  ٍ اظوكَض اًگلیؽ گطفتِ قس1996ُزضؾبل 

ت ایي هساضؼ هَؾؿب ٍتَنیِ قسُ اؾت،ثِ ربهؼِ آهَظـ ٍپطٍضـ هؼطفی  هساضؼ َّقوٌس1383اؾت، زضایطاى اظؾبل

زاًف آهَظاى ضا ثطای ظًسگی  هسیطیت ذَز ثِ نَضت ًظبم هٌس اػوبل تغییطاتی زضًحَُ ی آهَظـ ٍ آهَظقی ّؿتٌس وِ ثب

ّوِ ربًجِ زاًف آهَظاى)شٌّی،  :ضقسظیط اقبضُ وطز زضػهطحبضطآهبزُ هی وٌٌس، اظهْوتطیي اّسافكبى هی تَاى ثِ هَاضز

، تطثیت ًیطٍی اًؿبًی هتفىط)ؾٌسضاّجطزی(،آهبزُ وطزى زاًف لبثلیت ّبی فطزی تَاًبیی ّب ٍ رؿوی، ػبعفی ٍ ضٍاًی( اضتمبء

آهَظاى ثطای ظًسگی قغلی، ثْجَزیبزگیطی، هكبضوت زاًف آهَظاى زضتَلیسزاًف، تَؾؼِ ی هْبضت ّبی فٌبٍضی اعالػبت 

ل اعالػبت ثب یبزگیطی هبزام الؼوط، آهبزُ وطزى یبزگیطی زاًف آهَظاى ٍ هؼلوبى تجسیل اًتمب-ٍاضتجبط زض فؼبلیت ّبی یبززّی

فطنت ّبی  ایزبز اعالػبتی، زاًف آهَظاى ثطای ظًسگی زضػهطاعالػبت، تؿْیل زؾتطؾی زاًف آهَظاى ثِ هٌبثغ هتؼسز

ثطای افعایف ذاللیت زاًف آهَظاى، ثطلطاضی فضبی آظازی اًسیكِ   فضبی هٌبؾت یبزگیطی اوتكبفی، ایزبز یبزگیطی هكبضوتی ٍ

احتطام هتمبثل زض تٌَع ٍ تفبٍت ّبی ظثبًی، هصّجی، فطٌّگی، التهبزی، ٍارتوبػی، افعایف زضن زضؾت زاًف آهَظاى اظ  ٍ

 ىي )هیٌگ ٍ ًمف ذَز زض ربهؼِ ی رْبًی، زضن هؿؤلیت ذَز ًؿجت ثِ زیگطاى، زؾتیبثی ثِ ثْتطیي ًتبیذ ػلوی هو
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ٍ ػالیك ذَز، ثِ یبزگیطی هی پطزاظًس ٍ تَرِ ثِ  ایي هساضؼ، زاًف آهَظاى هتٌبؾت ثب اؾتؼسازّب ( زض2212 ّوىبضاى،

ثِ چكن هی ذَضز، ٍّوچٌیي  ثبضٍضوطزى ّوِ اؾتؼسازّبی ثبالمَُ ی زاًف آهَظاى زضتوبهی فؼبلیت ّبی آهَظـ ٍفَق ثطًبهِ

پیكطفت تحهیلی زاًف آهَظ ٍرَز ًرَاّس زاقت، هؼلوبى زضایي هساضؼ ثِ هترههبى هحسٍزیتی زضازاهِ ضًٍسیبزگیطی ٍ 

تَاًب تجسیل هی قًَس وِ ضاٌّوبیی زاًف آهَظاى ضازض فطآیٌس یبزگیطی ثطػْسُ زاضًس؛ ثِ ػالٍُ آًبى زض زؾتیبثی زاًف آهَظاى ثِ 

ًمف ؾٌتی  زض حمیمت ٌٌسُ ای ذَاٌّس زاقت.هٌبثغ زاًف ثطای اًزبم زازى فؼبلیت ّبی تحمیمبت ٍ پػٍّف، ًمف تؿْیل و

هؼلوبى وِ هٌجغ انلی زاًف ٍاضائِ وٌٌسگبى آى قٌبذتِ هی قسًس، ثِ ضاٌّوبی زاًف آهَظاى ثطای ذَزیبزگیطی ٍتؿْیل 

زؾتطؼ ایكبى ثِ هٌبثغ فطاٍاى زاًف تغییطهی وٌس. هؼلوبى ثِ زاًف آهَظاى ًكبى هی زٌّسوِ چگًَِ ثیبهَظًس ٍچگًَِ 

ضاّجطزّبی ثْجَز ویفیت ظًسگی ذَیف اؾتفبزُ وٌٌس، ضٍـ تسضیؽ زضایي هساضؼ، ِ ّبی ذَز زضرْت اضتمب ٍاظآهَذت

(تغییطات هْن ًبقی 2216 )ّبلعهي، اضتمبی قبیؿتگی ّبی زاًف آهَظاى ضا هوىي ًوبیس تب وٌستطویت هی  یبزگیطی ضا

هی تَاى زضایي ٍالؼیت زاًؿت وِ  ضا تطیي آًْباظفٌبٍضی اعالػبت، هٌجغ تحَالت اؾبؾی زض والؼ زضؼ قسُ اؾت. هْو

ثِ اعالػبت ذبضد اظوالؼ زؾتطؾی پیساوٌٌس ٍایي هؿئلِ هَرت افعایف اًگیعُ ی آًبى  لبزضؾبذتِ تب فٌبٍضی زاًف آهَظاى ضا

آهَظـ ثْطُ گیطی اظفٌبٍضی اعالػبت، هؼلوبى ثِ ؾَْلت ثِ هٌبثغ رسیس ثب (2213 ثطای فطاگیطی قسُ اؾت، )ٍى ٍّوىبضاى،

ضایبًِ  ، وبضثطزآؾبى تطتْیِ هی وٌٌس ٍ ؾطیغ تط ضا آهَظـ والؼ ذَز هَاز اعالػبت ٍ زؾت هی یبثٌس ٍ ًیبظذَز هَضز

(، هحیظ ّبی یبزگیطی غٌی قسُ ثب فٌبٍضی احطهخجت ضا 2211)آًسضؾي، غٌی ؾبظی یبزگیطی اؾت ٍ زضهسضؾِ ثِ هٌظَض ضقس

ٍذاللیت ٍاّویت وبهپیَتطزاقتِ اؾت، عطظ ًگطـ زاًف آهَظاى ثِ ًحَُ ثِ  ظهیٌِ اًگیعُ ثط ضٍی ًگطـ زاًف آهَظاى زض

حطثِ قوبضهی ضٍز؛ ثِ ػجبضتی زیگطزضن ًگطـ زاًف آهَظاى ًؿجت ثِ یبزگیطی ی فٌبٍضی اعالػبت اظػَاهل ثؿیبضهؤوبگیط

جت ثِ فٌبٍضی ثبػج ایي ًگطـ هخ ٍ هَظـ هٌزطقَزفضبی یبزگیطی هٌبؾت تطی ثطای آ الىتطًٍیىی هی تَاًس ثِ ایزبز

ضا ثِ  ذَزوبضآهسی ثْتط زض زاًف آهَظاى هی قَز، یبزگیطی ثطای هَفمیت حیبتی اؾت. هَفمیت، احؿبؼ ذَزوبضآهسی هب

ًبپصیطی زضاًگیعـ  ثبٍضّبی ذَزوبضآهسی زاًف آهَظاى ًمف اًىبض(،2214یسی ٍّوىبضاى، ِ هی زّس)ؾؼػٌَاى یه ثبٍضتَؾؼ

 (.2211زاضز)قبّوطاز،  بهَفمیت آًْ تحهیلی، یبزگیطی ٍ

 

 

 

 ساختارمذارس بهره منذازفناوری های نوین آموزشی وتربیتی )هوشمنذ(

ظیطؾبذت ّبی   پٌذ ػٌهطانلی تكىیل قسُ اؾت: تطثیتی اظ فٌبٍضی ّبی ًَیي آهَظقی ٍ اظ هساضؼ ثْطُ هٌس ؾبذتبض

ثطذَضزاضی اظهؼلوبى آهَظـ زیسُ زضحَظُ   هسیطیت ثطهسضؾِ تَؾظ ؾیؿتن یىپبضچِ ضایبًِ ای؛  تَؾؼِ یبفتِ فٌبٍضی اعالػبت؛

 .اضتجبط یىپبضچِ ی ضایبًِ ای ثب هساضؼ زیگط ٍ هحیظ یبززّی ٍیبزگیطی هجتٌی ثطهحتَای چٌسضؾبًِ ای؛  فٌبٍضی؛
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 محیط یاددهی ویادگیری مبتنی برمحتوای چنذرسانه ای

وِ هحیظ اظ ػَاهل هؤحطزضیبزگیطی هی  ثِ ایي اهطّؿتٌس ضٍاًكٌبؾی هؼتمس بى ػلَم تطثیتی ٍثؿیبضی اظوبضقٌبؾ     

ثِ تَرِ زاضز، فطاّن  ًیبظ ٍ ثبقس، زضالگَی هساضؼ ثطهجٌبی یبزگیطی الىتطًٍیىی هحیظ یبززّی اظػَاهل ولیسی هی ثبقس

آى ضا ّسایت هی وٌس، زضهساضؼ  تمَیت وطزُ ٍ ضازضًٍی زاًف آهَظاى  یبزگیطی اًگیعُ ّبی ثیطًٍی ٍ ؾبظی هحیظ یبززّی ٍ

افعایف هیعاى زضن زاًف آهَظاى اظ هغبلت اضائِ قسُ ٍتكَیك ایكبى ثِ فطاگیطی  هصوَضهؼلوبى ثطای تسضیؽ هغبلت زضؾی ٍ

والؼ زضٍؼ اظ اؾالیسّبی آهَظقی، ًطم افعاضّبی آهَظقی، ثبظی ّبی ضایبًِ ای، اًیویكي ٍزیگطهحتَاّبی چٌسضؾبًِ ای زض 

 ثْطُ گیطی ًوبیٌس ٍ ًیعهؼلوبى هی تَاًٌس اظ ًطم افعاضّبی آهَظقی الىتطًٍیه  ّبی زضؼ ثْطُ هی ثطًس. زضوٌبض ایي ؾیؿتن ّب

هسضؾِ ًیعفطاّن وٌٌس،  ثط ضٍی ایٌتطًت ثطای اؾتفبزُ ی زاًف آهَظاى زضهحیظ ذبضد اظ قسُ ضا هحتَای چٌسضؾبًِ ای ایزبز

قسُ ثب  ضهساضؼ ثِ ووه هؼلوبى ٍ زاًف آهَظاى نَضت هی پصیطز، هحتَای آهَظقی تَلیستَلیس هحتَای چٌسضؾبًِ ای ز

هؼلوبى  فٌبٍضی ّبی ًَیي آهَظقی هی تَاًساظعطیك پَضتبل ّبی الىتطًٍیىی ثب هساضؼ زیگطًیع ثِ اقتطان گصاقتِ قَز ٍ

ِ ّبی ایٌگًَِ هساضؼ ضا هی تَاى اؾتفبزُ زیگطاى ثِ اقتطان ثگصاضًس، ثسیي ضٍی یىی اظ رٌج ضاثب هساضؼ هرتلف، زاًف ذَز

ت ٍ حؿي ظازُ، یبزگیطی زاًف آهَظاى ػٌَاى وطز)عبل اظفٌبٍضی ّبی ًَیي ثِ نَضت گؿتطزُ ثطای تؿْیل فطآیٌسیبززّی ٍ

2215.) 

 ویژگی های مذارس بهره منذازفناوری نوین

ذسهبت ثب ویفیت ثِ زاًف آهَظاى اؾت، ؾؼی زضاضائِ ی  ّوطاُ ثب ؾرت افعاض ًیطٍی اًؿبًی زضهساضؼ َّقوٌس     

ٍ ثطًبهِ ّبی ًطم افعاضی زضٍؼ  هؼلوبى ثب اؾتفبزُ اظ ثبًه ّبی اعالػبتی ثٌالثطایي ضطٍضی اؾت زضایي هساضؼ وبزضآهَظقی ٍ

. زاًف انالح ًوبیٌس ضا تغییطزازُ ٍ یب ایٌىِ زضٍؼ هَرَز رسیسی ضا ثب تَرِ ثِ ًیبظّب ٍػالئك زاًف آهَظاى عطاحی ًوبیٌس ٍ

ثِ ؾبػبت  ضا تؼییي هی وٌٌس، ّوچٌیي زض ایي هساضؼ ؾبػبت یبزگیطی هحسٍز آهَظاى ایي هساضؼ ؾطػت یبزگیطی ذَز

زاًف آهَظاى زض ّطلحظِ وِ اضازُ وٌٌس والؼ ّبی زلرَاّكبى ضا اظ عطیك ثطًبهِ ّبی ضایبًِ ای یب اضتجبط اظ  هسضؾِ ًیؿت ٍ

ًَع هساضؼ زاًف آهَظاى ثِ ربی ویف ّبی هولَ اظ وتبة ّبی حزین، ثب ضایبًِ ّبی زضایي ضاُ زٍضزض اذتیبضذَاٌّس زاقت. 

 ویفی زضؾطوالؼ حبضطهی قًَس؛ ثِ ػجبضت زیگطزضایي هساضؼ ػالٍُ ثطهَازآهَظقی ضایذ وتبة ّبی زضؾی اًَاع ًطم افعاضّب ٍ

ضهی گیطًس. زضایي هساضؼ زاًف آهَظاى زضؼ افعاضّبی چٌسضؾبًِ ای ًظیطلَح فكطزُ، فیلن ّبی آهَظقی، هَضزاؾتفبزُ لطا

اظؾبػت آهس ٍ ضفت ذَز هغلغ هی  ضا تبلی وِ زضاذتیبضزاضًس، ٍالسیي ذَزیٌّگبم ٍضٍز ٍذطٍد اظهسضؾِ، ثب وبضت زیز

ثطًبهِ اضؾبل پیبهه اظعطیك ؾیؿتن اتَهبؾیَى هسضؾِ(. ٍالسیي زاًف آهَظاى ًیعهی تَاًٌس ثب یه آهَظـ ؾبزُ ثِ  ؾبظًس)هبًٌس

آگبّی یبثٌس. هؼوَال زضایي  ضًٍسپیكطفت تحهیلی فطظًس ذَز ٍضؼیت ٍ ثِ ایي ٍؾیلِ اظ تن اضظقیبثی هسضؾِ هتهل قسُ ٍؾیؿ

هساضؼ ضٍظاًِ زض پبیبى ؾبػبت والؾی اظعطف هسضؾِ یه پؿت الىتطًٍیىی رْت آگبّی ٍالسیي اظٍضغ تحهیلی فطظًساًكبى 

ًمف هؼلن ضاٌّوب اؾت. زاًف آهَظاى زضهسضؾِ هی  س زاًف آهَظهحَض ٍزضآى ضٍظ، ثِ آًْب اضؾبل هی گطزز. هسضؾِ َّقوٌ

تَاًٌس زؾتطؾی ثِ هٌبثغ هَرَز یب هٌبثغ ذبضری زضقجىِ ّبی اعالػبتی زاقتِ ثبقٌس، زاًف آهَظاى اظ زٍ ًَع هحتَا اؾتفبزُ 

تغییطی زضهساضؼ َّقوٌس هی وٌس، ػٌهطولیسی ثطای ّطگًَِ  هی وٌٌس: هحتَای الىتطًٍیىی ٍ هحتَایی وِ هؼلن تَلیس

 هحتَا ثِ ٍؾیلِ ٍظاضت آهَظـ ٍ اهىبًبت فمظ ٍؾیلِ ای ثطای پَقف افىبضاؾت، زضهساضؼ َّقوٌس تغییطزضتفىطاؾت ٍ اثعاض ٍ

 تَؾظ هؼلن اضائِ هی قَز، اضظیبثی زاًف آهَظاى زض هساضؼ ؾٌتی زض پبیبى  پطٍضـ ثب اؾتبًساضزّبی هَضز ًیبظتْیِ هی قَز ٍ
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، یبزآٍضی هغبلت حفظ قسُ زضیه زٍضُ ذبل اظ ظهبى ّسف اظایي اضظیبثی فَانل عَالًی ثطگعاضهی قَز ٍّطتطم یب زض 

اؾت. اضظیبثی زضهساضؼ َّقوٌس هحسٍز ثِ ّطهَضَع ذبل ًوی قَز ٍ ثِ نَضت ضٍظاًِ اًزبم هی قَز)لٌبزی ٍؾلیوی، 

2211.) 

 نتیجه گیری

رسیسی ثِ ًبم فٌبٍضی اعالػبت هغطح قسُ اؾت وِ تأحیط ارتٌبة ًبپصیطی زض آؾتبًِ ٍضٍز ثِ ػهطاعالػبت، پبضازاین      

ثط توبهی حَظُ ّبی زاًف ثكطی زاقتِ ٍ ًْبزّبی هرتلف ارتوبػی ضا زؾترَـ تؼییطات ثعضگی ًوَزُ اؾت. ًْبزّبی 

ٌظین هی ًوبیٌس. ، ثطاؾبؼ ضٍیىطزّبی رسیس ًظبم آهَظقی ذَز ضا زض ؾغَح هرتلف تآهَظقی زض هَاحِْ ثب ایي پبضازاین

هزهَل فٌبٍضی اعالػبت هی ثبقس ٍ چٌس ؾبلی اؾت وِ تَؾظ ثطذی ؾبظهبى ّب ٍ  آهَظـ هزبظی ًیع پبضازایوی رسیس ٍ

زاًكگبُ ّب زض لبلت عطح ّبی آهَظقی هتؼسز هغطح ٍ حتی ارطا قسُ اؾت. ثِ عَض ولی فٌبٍضی اعالػبت فطنت ّبی رسیسی 

ؾت رَاهؼی وِ ؾطیغ تط ایي فطنت ّب ضا قٌبؾبیی وٌٌس هی تَاًٌس ثب رْكی ؾبذتبضی ضا ثطای رَاهغ هرتلف ایزبز وطزُ ا

ػمت هبًسگی ّبی ذَز ضا رجطاى ًوبیٌس. فطاّن ًوَزى ظیطؾبذت ّبی ولیس گصضهب ثِ ربهؼِ )ًْضت ؾَازآهَظی هزبظی( 

ظ هؼضالت رَاهغ اظ رولِ ًیبظّبی ضطٍضی، اضائِ ی عطح ّبیی ًظیط اعالػبتی ذَاّس ثَز. آهَظـ هزبظی هی تَاًس ثؿیبضی ا

التهبزی، ووجَز آهَظگبضاى هزطة ٍ ّعیٌِ  ضٍظافعٍى هطزم ثِ آهَظـ، ػسم زؾتطؾی یىؿبى ثِ هطاوعآهَظقی، ووجَزاهىبًبت

ظیبزی وِ نطف آهَظـ هی قَز ضا ثطعطف ًوبیس. هعایبی ظیبزی ثطای ایي ًَع ؾیؿتن آهَظقی ثطقوطزُ اًس وِ هؼبیت آى ضا 

ّس ثِ عَض ولی زٍضًوبی آیٌسُ ی آهَظـ هزبظی ضا هی تَاى چٌیي تهَیط وطز: اًتكبض ضایگبى زاًف ثیي وكَضّب پَقف هی ز

هوىي اؾت هٌزطثِ وبّف اذتالفبت ثیي وكَضّب قَز.وكَضّبی تَؾؼِ ًیبفتِ زض ظهیٌِ ّبی ػلوی ضقس ؾطیؼتطی پیسا هی 

بة ثركیسى ثِ تَؾؼِ ی التهبزی رْبى ذَاّس قس.ًىتِ ای وِ وٌٌس ٍ زؾتطؾی ّوگبًی ٍ ضایگبى ثِ هٌبثغ آهَظقی ثبػج قت

ثِ ذهَل تسٍیي  اوخط لطیت ثِ اتفبق نبحت ًظطاى ثط آى تأویس وطزُ اًس، لعٍم ثطًبهِ ضیعی زض ثطذَضز ثب آهَظـ هزبظی ٍ

وكَض، تَنیِ ثِ ِ ی والم آذط ثطای تَؾؼضٍی آى اؾت.ؿبئل ٍ اظهیبى ثطزاقتي هَاًغ فطاثطًبهِ ضاّجطزی ثِ هٌظَض حل ه

لسضت ٍ قتبة اؾت. الجتِ زض ایي هیبى ثبیس تَرِ ٍیػُ ای ثِ ثطًبهِ ضیعی ضاّجطزی هجصٍل زاقت تب  گؿتطـ آهَظـ هزبظی ثب

 هكىالت هتؼسز فطاضٍی پیبزُ ؾبظی ٍ تَؾؼِ ایي تحَل ًَیي ؾطثلٌس ثیطٍى آیین. اظ حل هؿبئل ٍ

(زض ؾٌس تحَل ثٌیبزیي آهَظـ ٍ پطٍضـ ضا ثطای 1-2-3-5-7والى)زض ایي ضاؾتب ضاّىبضّبی ظیط ثب هحَضیت اّساف 

 تَؾؼِ ایي اهطاضائِ هی وٌین:

 راهکارها

اضتمبء قیَُ پػٍّف  اؾتفبزُ اظ فٌبٍضی اعالػبت ٍاضتجبعبت)ایٌتطًت(زضهساضؼ ثب اٍلَیت اؾتفبزُ نحیح ٍ وبضآهس ٍ -

 چبضچَة ًظبم هؼیبض اؾالهییبزگیطی اوتكبفی زض  هحَض تَؾظ هطثیبى ٍ زاًف آهَظاى ٍ

تَلیس ٍ ثِ وبضگیطی هحتَای وتت زضؾی الىتطًٍیىی هتٌبؾت ثب ًیبظ زاًف آهَظاى ٍ هساضؼ ثطاؾبؼ ثطًبهِ زضؾی هلی  -

 زضرْت ضقس ٍغٌی ؾبظی آهَظـ ٍ یبزگیطی ٍافعایف اًگیعُ یبزگیطی(ثب تبویس ثطاؾتفبزُ اظ ظطفیت چٌس ضؾبًِ ای)
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الگَیی  گطٍّی، ذالق ثب تَرِ ثِ ًمف، ٍـ ّبی تؼلین ٍتطثیت ثب تأویس ثط ضٍـ ّبی فؼبلانالح ٍ ثِ ضٍظ ضؾبًی ض -

 هؼلوبى، ثب تَرِ ثِ تفبٍت ّبی فطٌّگی لَهی فضبی آظاز اًسیكی زض تفبٍت ّبی ظثبًی، هصّجی، فطٌّگی

ى)اظرولِ آهَظـ تطثیتی ٍیػُ هؼلوب ثطگعاضی ٍ گؿتطـ آهَظـ ّبی غیطحضَضی ٍهزبظی زض ثطًبهِ ّبی آهَظقی ٍ -

ضوي ذسهت(، زاًف آهَظاى ٍ ذبًَازُ ّبی ایطاًی زض ذبضد اظ والؼ ٍ حتی ذبضد اظ وكَض ثطاؾبؼ ًظبم هؼیبض اؾالهی ٍ ثب 

 تجبعبت.ی اظ عطیك قجىِ هلی اعالػبت ٍ اضضػبیت انَل تطثیت

قی ٍ ثطًبهِ زضؾی ٍ اضتمبی زض ضاثغِ ثب هحتَای آهَظ هؼتجطرْبى ضایگبى ثِ هٌبثغ رسیس ػلوی ٍ زؾتطؾی آؾبى ٍ -

 قبیؿتگی زاًف آهَظاى ثب ضػبیت انَل اذاللی ٍ تطثیتی.
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