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 تاثیر استفاده از فناوری در فرایند یاددهی و یادگیری با تاکید بر نقش مدارس هوشمند

 

 1ًَؿیي فشلبًی

 چکیذه

ظَْس فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت دسیچِ ی خذیذی سا فشاسٍی اًؼبى گـَدُ ٍ ثش خٌجِ ّبی هختلف صًذگی فشدی ٍ 

داًؾ خَد دس ایي صهیٌِ اص آى ثِ ؿىل ّبی گًَبگَى اػتفبدُ اختوبػی اٍ تبثیشگزاؿتِ اػت. اًؼبى ػؼی وشدُ ثب افضایؾ 

وٌذ اص خولِ وِ اص خولِ آًْب دس آهَصؽ اػت. ایي همبلِ ثب سٍؽ تَكیفی ثِ ثشسػی تبثیش اػتفبدُ اص فٌبٍسی دس فشایٌذ 

وِ دٍساى  یبددّی ٍ یبدگیشی ثب تبویذ ثش ًمؾ هذاسع َّؿوٌذ هی پشداصد. یبفتِ ّب ًـبى هی دّذ وِ دس ػلش حبضش

پیـشفت خْبى اػت، هؼلوبى ٍ اػبتیذ خْت ثِ سٍص ؿذى ٍ ّوگبم ثب پیـشفت خْبًی ًیبصهٌذ گزساًذى دٍسُ ّبی فٌبٍسی 

اعالػبت ٍ استجبعبت هی ثبؿٌذ ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ػبلی  دس ایي ساػتب ٍظیفِ داسًذ  دٍسُ ّبی هشتجظ ثشگضاس 

ٍ اػبتیذ دٌّذ تب آًْب ًیض ثب آگبّی  وبهل ثب وبسثشد آى دس فشایٌذ یبددّی یبدگیشی  ًوبیٌذ ٍ آگبّی ّبی الصم سا ثِ هؼلوبى

 ٍالف ؿًَذ ٍ آى سا ثىبس گیشًذ.

 ولیذ ٍاطگبى: فٌبٍسی، فشایٌذ یبددّی یبدگیشی، هذاسع َّؿوٌذ

 

 قذمهم

ٍخْی   ػبختی ٍ چٌذ چٌذ سا خبهؼِ ،اػت، ثؼیبسی اص هحممبى خبهغ اعالػبتی خْبى ٍاسد خبهؼِ اعالػبتی ؿذُ  

ای دػتشػی ٍ یب ػذم  داًٌذ وِ توبم الیِ ثٌذی ّب ٍ ػغَح آى ًیبصهٌذ اعالػبت اػت. دس چٌیي خبهؼِ هی

 وٌذ. ای دس توبم ػشكِ ّب ایفب هی دػتشػی ثِ اعالػبت ًمـی اػبػی ٍ تؼییي وٌٌذُ

اػتبد ٍ داًـدَ ًگشیؼت. خبهؼِ اهشٍصی اهشٍصُ، دیگش ًوی تَاى ثب عشص تلمی گزؿتِ ٍ ػَگیشی ّبی وٌِْ ثِ    

دس حبل  لذست تلوین گیشی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثتَاًٌذ دس دًیبیی وِ سٍصثِ سٍص تحلیل وشدُ وِ اص یثِ افشاد

اًذیـیذى، ػول ٍ ثشلشاسی استجبط ثب دیگشاى ثِ اخشای تلویوبت ثپشداصًذ،  تغییشاػت، ثشاػبع تَاًبیی خَد دس

افشاد، هَػؼبت ٍ ًظبم ّبی آهَصؿی خَد سا ثشای تغییشات هختلفی وِ یبدگیشی سا اهشی ًیبصداسد. ثبیؼتی توبهی 

. اگش ًظبم آهَصؿی هب خَاّبى هـبسوت دسخبهؼِ ای ثبؿذ وِ ثشاػبع داًؾ ٍ وٌٌذضشٍسی هی ػبصد، آهبدُ 
                                                           
1
 دوتشای تخللی فلؼفِ تؼلین ٍتشثیت 
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دُ اص ایي فٌبٍسی فٌبٍسی حشوت هی وٌذ، ثبیذ خَد سا ثشای ایي تحَل ػظین ٍ حیبتی آهبدُ ًوبیذ ٍ هضایبی اػتفب

ی خذیذی سا  ثب تَخِ ثِ اّذاف ًظبم آهَصؿی سا ثِ ػشكِ ظَْسثشػبًذ.ظَْس فٌبٍسی اعالػبت ٍاستجبعبت دسیچِ

حتی اهشٍصُ دس  تبثیش گزاؿتِ اػت. ّبی هختلف صًذگی فشدی ٍ اختوبػی اٍ فشاسٍی اًؼبى گـَدُ ٍ ثشخٌجِ

گش اص آى ثِ ػٌَاى ػَاد ػٌتی یبد ًوی ؿَد. ػَاد دس هفَْم ػَاد ًیض تغییشات ؿگشفی كَست گشفتِ اػت. دی

گزؿتِ تٌْب دس خَاًذى، ًَؿتي ٍ هحبػجِ وشدى خالكِ هی ؿذ ٍ اوٌَى اص ػَاد ثِ ؿىل پیـشفتِ آى ثِ ػٌَاى 

ػَاد اعالػبتی اػتفبدُ هی ؿَد وِ ثب تَخِ ثِ تحَالت خبهؼِ وًٌَی ضشٍسی ثِ ًظش هی سػذ. دس ایي ؿشایظ 

ػبصی خَد ٍ داًؾ  یي ٍظبیف ػبصهبًْبی هختلف، اص خولِ هؤػؼبت آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثِ ٌّگبمیىی اص اكلی تش

 (.1889 )گٌدی، ّبی خذیذ هی ثبؿذآهَصاى ثب ایي تغییش ٍتحَالت ّوشاُ ثبپیـشفت 

ّبیی اػت وِ دس صهیٌِ ػلوی ثِ وبس  ای ثِ ویفیت ٍ ًحَُ وبسثشد آهَختِ تشدیذی ًیؼت وِ آیٌذُ ّش خبهؼِ   

ؿَد. دس دًیبی اهشٍص دس حیغِ آهَصؿی هیضاى دػتشػی ثِ اعالػبت ػلوی ٍ ّوچٌیي اػتفبدُ اص  ثشدُ هی

گشدد ثِ  ، هؼیبس سؿذ ٍ پیـشفت هحؼَة هی فٌبٍسی ّبی خذیذ ٍ ًحَُ وبسثشد آًْب ثِ ٍیظُ دس تَلیذ ػلوی

اعالػبت،  بهؼِ اعالػبتی ٍ ػلشخ دس ػَی دیگش ثٌذی آًْب تأثیش ثؼضایی داسد. اص وِ ایي اهش دس ستجِ عَسی

دػتیبثی ٍ ًیل ثِ ػَاد اعالػبتی اهشی ضشٍسی اػت. ًیبص داًؾ آهَصاى ٍ داًـدَیبى ثشای دػتیبثی ثِ هٌبثغ 

 وبسآهذ آؿىبس اػت. هؼتجش ٍ

 

 فٌبٍسی آهَصؿی

ّی هذیشیت ، ػبصهبًذفٌبٍسی آهَصؿی ثِ صثبى ػبدُ ثِ هؼٌی ثِ وبسگیشی هدوَػِ ای اص فٌَى، ثشًبهِ سیضی ّب

، ثِ وبسگیشی تدْیضات ٍ سػبًِ ّبی آهَصؿی ، داًؾ ٍتدشثِ ثـشی دس صهیٌِ آهَصؽ ٍ یبدگیشی اػت. ػالٍُ ّب

عَسی وِ ِ ثش آى ثِ هؼٌی ثِ وبسگیشی ػولی ًتبیح تحمیمبت ػلوی دس ول فشایٌذ یبد دّی ٍ یبدگیشی اػت، ث

ٍ پبیِ داس هٌدش ؿَد وِ ثب ػـك ٍ ػاللِ یبد ثِ ثْیٌِ ػبصی آهَصؽ ٍسػیذى ثِ یبد گیشی ػویك، وبس آهذ 

دٌّذُ ٍیبد گیشًذُ ّوشاُ ثبؿذ. ثب تَخِ ثِ تؼشیف هزوَس فٌبٍسی آهَصؿی ًؼجت ثِ ػبیش سؿتِ ّبی هشتجظ ثب 

تؼلین ٍ تشثیت خبهؼیت ثـشی داسد، صیشا ّوَاسُ ثِ فشایٌذ هی ًگشدتب ثِ ّذف . ثِ اػتمبد ثش خؼتگبى تؼلین ٍ 

ّذف اص خَد ّذف هْوتش اػت. صیشا ثیـتش هؼبئل، هـىالت، هذسػِ گشیضی ّب، تشن ِ ػیذى ثتشثیت، فشایٌذ س
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ثی ػاللگی ّب، ضؼف وب س وٌبى آهَصؿی ٍ هَاسد هـبثِ دس فشایٌذ ثِ ٍخَد هی آیذ ًِ دس ّذف . ثِ  ،تحلیل

اػتمبد ًیچِ هَفمیت، سػیذى ثِ ّذف ًیؼت ثلىِ تالؽ دس خْت سػیذى ثِ ّذف اػت . یىی اص دػتبٍسد ّبی 

اًگیضُ ٍ پـتىبس ّوشاُ ًجبؿذ،  آهَصؿی التلبد داًؾ ثش یب التلبد هجتٌی ثش داًؾ اػت. اگش وؼت داًؾ ثب ػاللِ،

دس فشایٌذ داًؾ اًذٍصی اختالل ایدبد هی ؿَد ٍ چِ ثؼب وِ ایي اختالل ػَالت ًب خَ ؿبیٌذ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ. 

پیـشفت ؿگفت اًگیض داًؾ ثـشی ٍ افضایؾ ثی سٍیِ ی هـبغل ٍاثؼتِ ثِ فٌبٍسی ّبی خذیذ ثِ عَس خذی هب 

ی دسػی هذاسع ٍ پیبهذ ّبی سٍؽ ّب ٍ ًگشؽ ّبی ػٌتی تدذیذ ًظش ی سا ثش آى هی داسد تب دس ثشًبهِ ّب

خذی ثىٌین. اگش دس ثشًبهِ ّبی سػوی هذاسع چٌیي اهىبًی ٍخَد ًذاؿتِ ثبؿذ ثیبیذ اص ّویي هدشاٍ هؼیش 

، ػپغ ثشای الذام وٌین . یؼٌی اثتذا ًگشؽ ٍ عشص تفىشهبى سا ًؼجت ثِ دسع ، داًـگبُ ٍ هذسػِ ػَم وٌین 

 (.1888 )رٍالفمبسی، ثشًبهِ ثشیضینآیٌذُ 

 

 تاريخچه استفاده از فناوري در آموزش

اٍلیي ؿىل والع دسع گؼتشدُ ثِ كَست آهَصؽ اص ساُ دٍس ٍ ثِ ؿىل هىبتجِ ای ثَد. ایؼبن پیتوي دس ػبل   

ؼٌذگبى، سا دس اًگلؼتبى اص عشیك هىبتجِ ای تذسیغ هی وشد. دس ّویي ساػتب یىی اص ًَی« وَتبُ ًَیؼی » 1881

ًؼل اٍل آهَصؽ اص ساُ دٍس سا وِ ثِ آهَصؽ هىبتجِ ای ؿْشت داسد ثِ ػٌَاى آهَصؽ )ته ٍاػغِ ای( ًبهیذ. 

فٌبٍسی هَسد اػتفبدُ دس ایي دٍسُ استجبعبت پؼتی، چبح وتبة ّبی اػتبًذاسد ٍ خضٍات یىٌَاخت ثَد.سادیَ، 

شیي ٍاػغِ ّبی آهَصؿی ًؼل دٍم ّؼتٌذ. دس ًؼل تلَیضیَى، ٍیذئَ، هبَّاسُ، ًَاسّبی دیذاسی ٍ ؿٌیذاسی هْوت

ػَم آهَصؽ اص ساُ دٍس تأویذ اكلی ثش آهَصؽ غیش هتوشوض، هـبسوتی ٍ هشدهی اػت. اهشٍصُ ووتش وـَسی پیذا 

هی ؿَد وِ اص آهَصؽ اص ساُ دٍس ثشای تأهیي اّذاف آهَصؿی ٍ پشٍسؿی خَد اػتفبدُ ًىٌذ، الجتِ هتٌبػت ثب 

ٌبٍسی هَسد اػتفبدُ هتفبٍت خَاّذ ثَد. یىی اص لَاصهی وِ اهشٍصُ ثب فٌبٍسی استجبعبت ػغح پیـشفت ّشوـَس ف

ّوشاُ ثَدُ، سایبًِ اػت. اٍلیي وَؿؾ هؼلوبى ثشای اػتفبدُ اص سایبًِ دس والع دسع ػٌتی هؼوَالًثلَست 

ًدبم گشفتِ ثَد ػخٌشاًی ثَد، تدشثیبت یبدگیشی هشتجظ ثبهَضَع تذسیغ هؼلن وِ دسهىبى ّبی آهَصؿی دیگش ا

ثِ ًوبیؾ گزاؿتِ هی ؿذ ٍ یب ثِ ػٌَاى تىلیف ثشای هغبلؼِ ثیـتشهَسد اػتفبدُ لشاس هی گشفت. ّوگبم 

ثبپیـشفت ّبی ػبیشثخؾ ّب، ًظبم ّبی آهَصؿی ًیض دچبس تحَل ؿذُ ٍ گشایؾ اص یبدگیشی ّبی هؼلن هحَس ثِ 
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وتبة ّبی دسػی دس ّش هَضَع ؿبهل ػِ وتبة  فشاگیش هحَس سٍ ثِ افضایؾ اػت. ثِ ػٌَاى ًوًَِ دساًگؼتبى

داًؾ آهَص، ساٌّوبی هؼلن ٍ ساٌّوبی داًؾ آهَص اػت. دس ّش ػِ وتبة فؼبلیت ّبیی دسثبسُ فٌبٍسی اعالػبت ٍ 

استجبعبت لشاسدادُ اًذ. ثشای ایي وِ داًؾ آهَصاى فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت سا تدشثِ وٌٌذ دٍ سٍیىشد دس وتبة 

 ًظش گشفتِ ؿذُ اػت:ّبی دسػی دس 

: پشٍطُ ّبیی دس صهیٌِ فٌبٍسی اعالػبت ٍاستجبعبت ًظیش اػتفبدُ اص سایبًِ ثشای پظٍّؾ ٍ اًدبم پشٍطُ ّبی الف 

 گشٍّی.

)ٍاطُ ًگبس( ثشای ًَؿتي یه  : فؼبلیت ّبی خبف دس صهیٌِ فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت ًظیش اػتفبدُ اص ب 

 اػتفبدُ اص ػی. دی ّبی آهَصؿی.گضاسؽ، ًشم افضاسّبی گشافیىی ٍ 

هْوتشیي اػتفبدُ اص سایبًِ دس اًدبم دادى پشٍطُ ّب ٍ اهَس پظٍّـی اػت. ًٍیض اص سایبًِ ّب ثِ هٌضلِ اثضاسی ثشای    

ٍاسدوشدى دادُ ّب، سػن خذٍل ٍوـیذى ًوَداساػتفبدُ هی ؿَد. گٌدبًذى فٌبٍسی ّبی خذیذ دس وتبة ّبی 

آهَصاى ثب تَاًبیی ّب ٍ لبثلیت ّبی سایبًِ، تشع اص آى سا ًیض دس آى ّب اص ثیي هی دسػی ضوي آؿٌب وشدى داًؾ 

 (.1881)خبدم هؼدذی،ثشد ٍ ػجت هی ؿَد وِ فضبی ػلن اص هشص وتبة ّب فشاتش سٍد

 

  هوشمنذ مذارس

 اهشٍصُ افضایؾ حدن داًؾ ٍ اعالػبت ، وٌِْ ؿذى ػشیغ هغبلت دسػی ، تغییشات ػشیغ خَاهغ ٍ غیش لبثل

ی ایدبة هی وٌذ . اص ػَی هَصؽ همغؼَصؽ ٍ یبدگیشی هذاٍم سا ثِ خبی آهثَدى آیٌذُ ، لضٍم آپیؾ ثیٌی 

وٌبس گزاؿتي ؿیَُ ّبی  َصؽ هذاٍم ؿیَُ یبدگیشی خذیذی سا هی علجذ . اص ایي سٍ اّویت ٍ ضشٍستهدیگش آ

هی گشدد . یىی اص سٍیىشد ؿىبس تَخِ ثِ ؿیَُ ّبی خذیذ آهَصؿی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ تذسیغ ٍ ػٌتی دس آ

ّبی خذیذ دس آ هَصؽ ٍ تؼلین ٍ تشثیت وِ اهشٍصُ دس ثؼیبسی اص وـَس ّبی تَػؼِ یبفتِ خْبى ثِ ّویي هٌظَس 

(اػت .ثٌبثشیي ثی خْت IT-ICTهَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد ، ثِ خذهت گشفتي فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت )

اعالػبت سا ولیذ دػتیبثی ثِ سؿذ ٍ تَػؼِ پبیذاس هی داًٌذ . دس ًیؼت وِ دس ػلش حبضش اػتفبدُ اص فٌبٍسی 

ّویي هؼیش ثِ وبس گیشی فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت دس ػیؼتن هذاسع هٌدش ثِ ایدبد ًَػی خبف اص هذاسع 

 ؿذُ اػت وِ هذاسع َّؿوٌذ ًبهیذُ هی ؿَد . 
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  هْوتشیي ػلل تبػیغ هذاسع َّؿوٌذ ػجبستٌذ اص :

ت فٌبٍسی ّبی سایبًِ ای ، ػشػت ًمل ٍ اًتمبل اعالػبت ٍ هؼئلِ ی اًفدبس داًؾ ، اعالػبت ٍ ثِ ػلاهشٍصُ  .7

داًؾ ثِ ػَْلت ٍ ػشػت هی تَاًذ دس اختیبس ّوگبى لشاس گیشد . دس چٌیي ؿشایغی اػتفبدُ اص فٌبٍسی ّبی 

ى ٍ استمبی هْبست ّبی اعالػبتی ٍ اًفَس هبتیىی دس هذاسع َّؿوٌذ ، اهىبى ثشٍص وشدى اعالػبت ػلوی هؼلوب

اهىبًبت هَخَد دس ایي هذاسع  تذسیغ ایـبى سا فشاّن هی آ ٍسًذ ، ثِ عَسی وِ آى ّب هی تَاًٌذ ثب اػتفبدُ اص

دس  هَصاى وؼت وشدُ ، دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ هغبلتدلیك تشیي اص داًؾ هتؼبسف داًؾ آٍسد . كحیح تش ٍ ثشآ

 ٌگ ػبصًذ . هَصاًـبى ّوبّػی سا ثب داًؾ هتؼبسف داًؾ آ

هَصؿی دس هذاسع ػٌتی ، ثِ كَست هؼلن هحَس ثَدُ ، ثب اػتؼذاد ّب ، اص ػَی دیگش ، اوثش ثشًبهِ ّبی آ -1

ثشًبهِ ّبی  تتٌبػت ًیؼت . هذاسع َّؿوٌذ ثِ ػجه هَصاىبص ّب ٍ ؿیَُ ّبی یبدگیشی داًؾ آتَاًبیی ّب ، ًی

ٍ  هَصؿیسٍؽ ّبی آدسػی اًؼغبف پزیش ، اهىبًبت تذسیغ ثب ؿیَُ ّبی ًَ ، داؿتي عیف ٍػیؼی اص ثشًبهِ ّب ٍ 

هَص ، ثب دس ًظش گشفتي تفبٍت ّبی فشدی ٍ تَخْی ثیـتش ثِ ًیبصّب ، ػالیك هحذٍدیت ثخـیذى ثِ ًمؾ داًؾ آ

ىبف آهَصؿی هَثش ٍ هفیذ ثیي ثشدى یب وبّؾ دادى ؿٍ اػتؼذاد ّبی داًؾ آ هَصاى ، هی تَاًٌذ دس خْت اص 

  (.1888 )ػشاخی، ثبؿٌذ

 

  ويژگی هاي مذارس هوشمنذ

دیَیذ پش ویٌض ٍ ّوىبساًؾ دس داًـگبُ ّبسٍاسد ، عشح هذاسع َّؿوٌذ سا ثِ ػٌَاى تدشثِ ای ًَ  1988دس ػبل 

هَصؽ ٍ پشٍسؽ ، ثب اػتفبدُ اص فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت اسائِ وشدُ اًذ . ایي عشح ثِ تذسیح ادس ثشًبهِ ّبی 

دس چٌذ هذسػِ اخشا ؿذ ٍ ثؼذ ّب تب حذٍدی تَػؼِ یبفت ، ثِ عَسی وِ اهشٍصُ ثشخی اص وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ 

ًی دس ثشًبهِ ّبی تَػؼِ خَد دس اهش فٌبٍسی اعالػبت ّوچَى هبلضی، اص ایي هذاسع ثشای تشثیت ًیشٍی اًؼب

 ػجبستٌذ اص: ٍیظگی ّبی هذاسع َّؿوٌذاػتفبدُ هی وٌٌذ. 

 

دس چٌیي هذاسع هؼلوبى هی تَاًٌذ ثب اػتفبدُ اص ثبًه ّبی اعالػبتی ٍ ثشًبهِ ّبی ًشم افضاسی ٍ غیشُ دسٍع  -1

خَد سا تغییش دادُ ، یب اكالح هَصاى عشاحی وٌٌذ یب ایٌىِ دسٍع هَب تَخِ ثِ ًیبصّب ٍ ػالئك داًؾ آخذیذی سا ث
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 ًوبیٌذ . 

داًؾ آهَصاى ایي هذاسع خَد ، ػشػت یبدگیشی خَد سا تؼییي هی وٌٌذ ، ثِ ػالٍُ دس ایي هذاسع ، ػبػبت  -1

هَصاى دس ّش لحظِ وِ اسادُ وٌٌذ والع ّبی دلخَاّـبى سا ٍد ثِ ػبػبت هذسػِ ًیؼت ٍ داًؾ آیبدگیشی هحذ

 ِ ای دس اختیبس خَاٌّذ داؿت. اص عشیك ثشًبهِ ّبی سایبً

هَصؽ ؿخلی بثی داًؾ آهَصاى ثِ پیگیشی آًمؾ هؼلوبى دس ایي هذاسع تب حذٍد صیبدی اص آ هَصؽ ٍ اسصؿی-8

آ ًبى تغییش هی یبثذ ٍ دس ًتیدِ فشكت ٍ فشاغت ثیـتشی ثشای پشداختي ثِ ثشًبهِ ّبی سؿذ ٍ ثبلٌذگی حشفِ ای 

 تیبف .خَد خَاٌّذ

هَصاى اغلت ثِ خبی ویف ّبی هولَ اصوتبة ّبی حدین، ثب وبهپیَتش ّبی ویفی اسع داًؾ آدس ایي ًَع هذ -8

دس ػش والع حبضش هی ؿًَذ . ثِ ػجبست دیگش دس ایي هذاسع ػالٍُ ثش هَاد آ هَصؿی سایح ٍ وتبة )لت تبح( 

 ی گیشد. فبدُ لشاس هٍ ... هَسد اػت ػی دیّبی دسػی، اًَاع ًشم افضاسّب ٍ دسع افضاسّبی چٌذ سػبًِ ای ًظیش 

هَصاى دس هذاسع َّؿوٌذ ثِ خبی ایي وِ دس همبعغ ٍ ًَثت ّبی فبكلِ داس ) دس پبیبى اسصؿیبثی اص داًؾ آ -5

صهَى ّب ثِ اًدبم هی گیشد . تؼذادی اص ایي آّش فلل یب ّش تشم ( كَست پزیشد ، ّوِ سٍصُ ٍ ثِ عَس هذاٍم 

 ثبؿٌذ . هی اًالیي  كَست

، ٍالذیي هَصاى ٌّگبم ٍسٍد ٍ خشٍج اص هذسػِ ، ثب وبست دیدیتبلی وِ دس اختیبس داسًذ داًؾ آدس ایي هذاسع  -6

َصؽ ػبدُ ثِ هد هغلغ هی ػبصًذ . ٍالذیي داًؾ آهَصاى ًیض هی تَاًٌذ ثب یه آهذ خَخَد سا اص ػبػت سفت ٍ آ

ثِ عَس  گبّی یبثٌذ .تحلیلی فشصًذ خَد آػیؼتن اسصؿیبثی هذسػِ هتلل ؿذُ ٍ ثِ ایي ٍػیلِ اص ٍضؼیت 

اص ٍضؼیت گبّی ٍالذیي اص عشف هذسػِ ثشای آایویل  هؼوَل دس ایي هذسػِ سٍصاًِ دس پبیبى ػبػبت والع یه

 ى ّب اسػبل هی گشدد .تحلیلی فشصًذاًـبى دس آى سٍص ، ثِ آ

اعالػبت ٍ اص آى خب وِ پبسُ ای اص فؼبلیت ّبی هشػَم دس هذاسع دیگش ، دس ایي هذاسع ثِ ووه فٌبٍسی  -7

استجبعبت وبّؾ هی یبثذ ، وویت ٍ ویفیت تؼبهالت ثیي داًؾ آ هَصاى ، هؼلوبى ٍ ٍالذیي استمب هی یبثذ. دس 

هَصاى ؿشایظ یبدگیشی ثْتش ثشای داًؾ آ ًتیدِ ّن افضایی حبكل اص تؼبهالت ثیي ایي ػِ گشٍُ اهىبى ایدبد

 (.1888 )هؼبری،فشاّن هی گشدد 
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 وشمنذبرنامه راهبردي مذارس ه

ثشًبهِ ی ساّجشدی هذاسع َّؿوٌذ ثب ّذف ّوبٌّگ ًوَدى الذاهبت هذاسع َّؿوٌذ دس ساػتبی فؼبلیتْبی 

اداسُ ول ٍ ثِ وبسگیشی فٌبٍسی اعالػبت ثِ ػٌَاى یه اثضاس ثشای تَاًوٌذػبصی هذاسع تْیِ ؿذُ اػت. اص ایي سٍ 

یِ ٍ تذٍیي ایي ثشًبهِ هٌؼىغ گشدیذُ اػت. ًظشات ریٌفؼبى ٍ هذیشاى اكلی اداسُ ول، هٌبعك ٍ هذاسع دس تْ

هٌبعك ٍ هذاسع هی ثٌبثشایي ثشًبهِ ساّجشدی هذاسع َّؿوٌذ، ػلبسُ دیذگبُ ّب ٍ ًظشاتوذیشاى ٍ وبسؿٌبػبى 

ثبؿذ. دس تْیِ ایي هؼتٌذ ّوچٌیي تدشثیبت ثشتش دس ػغح خْبى ٍ فٌبٍسیْبی ًَیي ثِ وبس گشفتِ ؿذُ دس 

ب ایي هدوَػِ ّن ساػتب ثب ًوًَِ ّبی هَفك دس ػغح خْبى ثتَاًذ اص لبثلیتْبی هذاسع ًیض هَسد تَخِ ثَدُ ت

 (.1888َد)ػشاخی،هذاسع َّؿوٌذ ثْشُ هٌذ ؿ

 فرصت ها و تهذيذهاي فناوري اطالعات در مذارس هوشمنذشناسايی نقاط قوت و ضعف و 

ؿٌبػبیی ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ فشكتْب ٍ تْذیذّبی فٌبٍسی اعالػبت دس هذاسع َّؿوٌذ، یىی اص هشاحل اكلی 

تجییي ٍ تذٍیي ساّجشدّبی تَػؼِ ی ایي هذاسع اػت. ثش ایي اػبع، اثتذا ًمبط لَى ٍ ضؼف ٍ فشكتْب ٍ 

هـخق گشدیذ تب حذااوثش تْذیذّبی فٌبٍسی اعالػبت ؿٌبػبیی ٍ هؼتٌذ ؿذًذ ٍ ػپغ ساّجشدّب ثِ گًَِ ای 

اػتفبدُ اص ًمبط لَت ٍ فشكتْبی هَخَد اخز ؿَد، ًمبط ضؼف تشهین ؿَد ٍ اختٌبة اص تْذیذّب كَست پزیشد. 

ؿٌبػبیی ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ فشكتْب ٍ تْذیذّب ثش اػبع هغبلؼبت اوتـبفی كَست گشفتِ اػت. عی ایي 

صؽ ٍ پشٍسؽ دس خلَف ٍضؼیت خبسی هذاسع هغبلؼبت ًظشات هذیشاى، وبسؿٌبػبى ٍ خجشگبى حَصُ اهَ

ل تبثیشگزاس داخلی ٍ حلیل لشاس هی گیشد. اص تحلیل ػَاهٍ ثِ كَست اٍلیِ هَسد تَّؿوٌذ گشداٍسی هی ؿَد 

 )ػشاخی، ؼِ هذاسع َّؿوٌذ ؿٌبػبیی هی گشددخبسخی ٍ ًمبط لَت ٍ ضؼف ٍ فشكتْب ٍ تْذیذّبی تَػ

1888.) 

 

 پیشینه

داًؾ اهَصاى  "تاثیر هوشمند سازی مدارس بر یادگیری  ( دس تحمیمی ثب ػٌَاى1895)ًمـجٌذی ٍ ّوىبساى 

هذاسع َّؿوٌذ ثب ّذف آهبدُ ػبصی داًؾ آهَصاى ثشای آیٌذُ ایدبد هی ؿَد. دس هذاسع ثِ ًتیدِ سػیذًذ وِ "

َّؿوٌذ وبهپیَتش دس ًحَُ ی تذسیغ ٍ اسصؿیبثی تبثیش هی گزاسد ٍ ثشًبهِ ّبی دسػی سا تب حذٍدی تغییش هی 
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َؿوٌذ اص دػتبٍسد دّذ. داًـآهَصاى دس هذسػِ َّؿوٌذ ًمؾ یبددٌّذُ ٍ یبدگیشًذُ سا ثشػْذُ داسًذ.ٍ هذاسع ّ

ّبی هْن تَػؼِ فٌبٍسی اعالػبت دس ثشًبهِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت وِ ایي اهش دس آهَصؽ ًیض فَایذی ثِ ّوشاُ 

 داسد.

ثِ ایي ًتیدِ  "َّؿوٌذ ػبصی هذاسع، گبهی ثشای ثْجَد ًظبم اهَصؿی"( دس تحمیمی ثب ػٌَاى 1896حؼي صادُ)

ّبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػت وِ  َػؼِ فٌبٍسی اعالػبت دسثشًبهِهذاسع َّؿوٌذ اص دػتبٍسدّبی هْن تسػیذ وِ 

فَایذ ٍآثبس ًٍتبیح آى ًِ فمظ دسهحیظ آهَصؿی تبثیشات خَد سا خَاّذ داؿت ثلىِ تحَلی ًَیي ّوشاُ ثبتدبسة 

تَاًذ گبهی هَثش دس  ّب خَاّذ ثَد،تبػیغ هذاسع َّؿوٌذ هی ٍالؼی هحیظ صًذگی داًؾ آهَصاى ٍ فشدای آى

 َل ثٌیبدیي ًظبم آهَصؿی وـَسهبى ثبؿذ.ساػتبی تح

 

 روش شناسی

تحلیلی اػت. هَاد پظٍّؾ ؿبهل :ولیِ هٌبثغ ٍ پظٍّـْب )وتبثْب ،همبالت ، پبیبى  –حبضش ،تَكیفی سٍؽ تحمیك 

 ًبهِ ّبی (هشتجظ ثب هَضَع هَسد ثشسػی هی ثبؿذ.

 

 يافته ها

تدشثِ ًـبى هی دّذ وِ فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت ًمؾ هْوی ثش ًظبم آهَصؿی داسد. ؿبیذ تىٌَلَطی    

ثتَاًذ یبددّی یبدگیشی سا اص هحذٍدیت ّبی ثشًبهِ ی دسػی خغی ثشّبًذ، ثیي یبدگیشی دس هشاوض آهَصؿی ٍ 

ثشای هفَْم یبدگیشی ثشای صیؼتي  خبسج اص هشاوض آهَصؿی، خبًِ ٍ هىبى ّبی دٍسدػت پلی ثضًذ ٍ پبیِ ٍ اػبػی

فشاّن ػبصد.ّذف)یبدگیشی ثشای ثَدى(، سؿذ ٍ تَػؼِ ی ؿخلیت ٍ تَاًبیی ػول وشدى ثب  ثب ّن ٍ دس وٌبس ّن، 

اػتمالل ثیـتش، ًمبدی ٍ هَؿىبفی، ثشخَسداسی اص لذست تویض ٍ ػْذُ داس ؿذى هؼئَلیتْبی فشدی اػت. دس ایي 

ص اثؼبد ٍ ظشفیت ّبی فشدی ؿبهل حبفظِ، اػتذالل، صیجبؿٌبػی، احؼبػبت، آهَصؽ ًجبیذ ّیچ یه ا استجبط، 

هفَْم )یبدگیشی ثشای ثَدى(ثِ عشح ایي هؼبلِ   تَاى فیضیىی ٍ هْبست ّبی ثشلشاسی استجبط سا ًبدیذُ ثگیشد. 

وٌذ دس آیٌذُ خبیگبُ لبًًَ اؿبسُ داسدوِ یبدگیشی ضوٌی وِ دسوالػْبی دسع هشتجظ ثب ّن ؿىل هی گیشد، 

 خَد سا دس هشاوض آهَصؿی خَاّذ یبفت.
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ٍظیفِ ػوذُ ًظبم آهَصؿی، تشثیت ٍ پشٍساًذى ّوِ خبًجِ فشاگیشاى آى ًظبم ثشای ایفبی ًمؾ هٌبػت خَد دس    

خبهؼِ دس خْت تؼبلی آى خبهؼِ اػت. گشچِ ایي تؼشیف سا هی تَاى اص ٍخَُ هتفبٍتی هَسد ثبصثیٌی لشاسداد، لىي 

 هتؼلن سا داسا ؿذى ػَاد اعالػبتی تؼجیش ًوَد. دس یه ًظش ولی سؿذ

ؿَد  اهشٍصُ اّویت آهَصؽ ٍ پشٍسؿی وِ هتٌبػت ثب ًیبصّبی فشد ٍ خبهؼِ ثبؿذ، ثیؾ اص ّوِ احؼبع هی   

ّبی اعالػبتی ثِ ّن پیًَذ خَسدُ هتمبضی ًیشٍی وبسی اػت وِ ثفْوذ چگًَِ اص فٌبٍسی  صیشا دًیبیی وِ ثب ؿجىِ

تَاًبیی اػتذالل وشدى ثش  چٌیي هْبستی،   ٍسی ٍ خاللیت اػتفبدُ وٌذ. ثشای افضایؾ ثْشُثِ ػٌَاى اثضاسی 

ؿَد، افضٍى  هجٌبی اعالػبتی اػت فشآیٌذی وِ دس آى هٌبثغ هؼتجش ؿٌبػبیی ؿذُ ٍ ثِ دیگشاى اًتمبل دادُ هی

س دس گشٍُ ٍ تجبدل اعالػبت ّبی ّوىبسی ٍ تـشیه هؼبػی وب ثشآى وبسفشهبیبى اص وبسگشاى اًتظبس داسًذ اص هْبست

ّب  اص آى خب وِ ایي ؿجىِ  ای ثشخَسداس ثبؿٌذ. دس ؿجىِ خْبًی، یؼٌی تحلیل هؼبلِ اص دیذگبُ چٌذ سؿتِ

آیٌذ وِ ظشفیت تؼبهل هَثش ثب وؼبًی سا داسا ثبؿٌذ وِ  الوللی ّؼتٌذ، وبسفشهبیبى دس خؼتدَی افشادی ثشهی ثیي

ٍ ثبالخشُ وبسگشاى ػلش داًؾ ثبیذ هٌؼغف ثَدُ ٍ لبدس ثبؿٌذ ثِ ّوبى داسای فشٌّگ ٍ صثبى هتفبٍتی ّؼتٌذ 

یىی اص  (.1888)رٍالفمبسی،ثِ هَثشتشیي ؿىل ثیبهَصًذ  وٌذ،  ّبی پَیبی وبس تغییش هی ػشػتی وِ هحیظ

  هْوتشیي ٍیظگیْبی ػلش حبضش ؿتبة فضایٌذُ تحَالت ػلوی، تىٌَلَطیىی، اختوبػی ٍ ... دس آى اػت.

صهبًی وِ تٌْب پذیذُ ثب ثجبت، تغییش ٍ ثی ثجبتی اػت، خَاهغ اًؼبًی ٍ ػبصهبًْب ثشای ثمب، پَیبیی ٍ دس چٌیي 

ایدبد تحَالت ػبصًذُ دس آیٌذُ ًبگضیش اص دػتیبثی ثِ گشایـْبی ًَیي هی ثبؿٌذ چشا وِ ثِ گفتِ تبفلش تٌْب ثب ثْشُ 

تَاى اص آػیت ؿَن آیٌذُ دس اهبى هبًذ ٍ ثِ گیشی خاللبًِ اص تغییش ثشای ّذایت خَد تغییشات اػت وِ هی 

اص ػَی دیگش تمشیجبً دس ّوِ خَاهغ اص ًْبد آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اًتظبس هی  آیٌذُ ای ثْتش ٍ اًؼبًی تش دػت یبفت.

سٍد وِ ضوي ثبص آفشیٌی دس فشٌّگ ٍ اًتمبل اص سٍؿْبی اسصؿوٌذ پیـیٌیبى ثِ ًؼل آیٌذُ، ػش هٌـب تغییشات ٍ 

ػی ثبؿذ، صیشا دػتگبُ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ثٌب ثِ سػبلت خَد صیشثٌبی اكلی ؿخلیتْب ٍ ًَآٍسیْبی اختوب

دیذگبّْبی اختوبػی سا پذیذ هی آٍسد ٍ ثٌبثشایي اگش دس ایي ساُ وَؿؾ ٍ خذیت هتؼبسف سا ثِ ػول آٍسد، تَلغ 

ٍ پشٍسؽ ثبیذ  ایي هغلت ثذاى هؼٌی اػت وِ دػتگبُ آهَصؽ ٍ اًتظبس ًَآٍسی دس خبهؼِ ػْل تش خَاّذ ثَد.

ثتَاًذ ػالٍُ ثش ّوبٌّگ ًوَدى خَد ثب تحَالت خبهؼِ اهشٍصی ػوت ٍ ػَی دگشگًَیْب ٍ تغییشات آیٌذُ سا 

  پیؾ ثیٌی ًوَدُ ٍ تغییشات سا دس خْت ایدبد تحَالت هغلَة دس آیٌذُ، ّذایت ًوبیذ.



 
 

 تربیت ایرانوهمیه همایش اوجمه فلسفه تعلیم و 

   تیترب یو فلسفه  یمجاز یفضا

 7931دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

10 
 

َق دس ًظبهْبی آهَصؿی هفیذ دس ّویي ساػتب یىی اص سٍیىشدّبیی وِ هی تَاًذ دس خْت پبػخگَیی ثِ ًیبص ف

ٍالغ گشدد ٍ اهشٍصُ دس ثؼیبسی اص وـَسّبی تَػؼِ یبفتِ اخشا ؿذُ ٍ یب دس حبل اخشا ؿذى اػت، گؼتشؽ 

اػتفبدُ اص فٌبٍسیْبی اعالػبت ٍ استجبعبت دس ًظبهْبی آهَصؿی ٍ ثِ تجغ آى تأػیغ ٍ تَػؼِ هذاسع َّؿوٌذ 

اع فلؼفِ ٍ هفَْهی خذیذ اص تؼلین ٍ تشثیت ثَدُ ٍ ثب وٌبس گزاؿتي ایي گًَِ هذاسع دس ٍالغ ثِ ًَػی اختش اػت.

آهَصؽ هؤثش دس  یىؼشی اص ثبصداسًذُ ّبی ػٌتی، ػؼی دس ثِ وبسگیشی فٌبٍسی اعالػبت ثشای اسائِ آهَصؽ داسًذ.

ایٌگًَِ هذاسع هؼتلضم آى اػت وِ داًؾ آهَاصى ًمؾ ّبی خذیذی سا دس فشایٌذ یبدگیشی ثپزیشًذ، ثذیي 

تیت وِ خؼتدَگشاى اعالػبت ثبؿٌذ، تب ثتَاًٌذ دس هَسد اسصؽ اعالػبت ٍػیؼی وِ دس ؿجىِ خْبًی ایٌتشًت تش

دس چٌیي ؿشایغی ًمؾ هؼلن ّب ًیض اص اًتمبل  ثشای اػتفبدُ آًبى هَخَد اػت ثِ داٍسی ٍ اسصؿیبثی ثپشداصًذ.

ى ًیض ثبیؼتی ثِ گًَِ ای تالؽ ًوبیٌذ وِ داًؾ ٍ هؼلَهبت، ثِ تؼْیل گش فشایٌذُ یبدگیشی تغییش هی یبثذ، آًب

داًؾ آهَصاى اػتوبد ثِ ًفغ، ساّجشدّبی هذیشیت اعالػبت ٍ هْبستْبی ًفی الصم سا وؼت وٌٌذ تب ثتَاًٌذ دس 

صًذگی سٍصهشُ ٍ دس هحیظ وبس خَد اثضاسّبی فٌبٍساًِ ٍ استجبط خوؼی سا ثب هَفمیت ساُ اًذاصی وٌٌذ ٍ هَسد 

 اػتفبدُ لشاس دٌّذ.

 نتیجه گیري   

دس ػلش حبضش وِ دٍساى پیـشفت خْبى اػت، هؼلوبى ٍ اػبتیذ خْت ثِ سٍص ؿذى ٍ ّوگبم ثب پیـشفت خْبًی 

ًیبصهٌذ گزساًذى دٍسُ ّبی فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت هی ثبؿٌذ ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ػبلی دس ایي 

گبّی ّبی الصم سا ثِ هؼلوبى ٍ اػبتیذ دٌّذ تب آًْب ًیض ثب ساػتب ٍظیفِ داسًذ دٍسُ ّبی هشتجظ سا ثشگضاس ًوبیٌذ ٍ آ

 آگبّی وبهل ثب وبسثشد آى دسفشایٌذ یبددّی یبدگیشی ٍالف ؿًَذ ٍآى سا ثِ وبس گیشًذ.

دس ایي ساػتب ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ػبلی ػیبػت ّبیی سا اتخبر ًوبیٌذ تب هؼلوبى ٍ اػبتیذ ثِ      

ٍ استجبعبت دس آهَصؽ ػاللِ هٌذ ؿًَذوِ ػَای هـَق ّبی هبدی ٍ هؼٌَی دثیشاى ٍ  وبسثشد فٌبٍسی اعالػبت

تب صهیٌِ سا ثشای ظَْس   اػبتیذ، ٍصاست خبًِ ّب ًیض دس خْت تغییش دس هحتَا هحَس ثَدى وتبثْب گبم ّبیی ثشداسًذ

َخت پذیذ آهذى دٍساى ٍ فٌبٍسی ثِ ػٌَاى اًمالة كٌؼتی ه اًمالة اعالػبتی ٍ اػتفبدُ فٌبٍسی هْیب ػبصًذ.

خذیذ ػلش اعالػبت ٍ استجبعبت ٍ ثِ تجغ آى خبهؼِ اعالػبتی ؿذُ اػت وِ فٌبٍسی اعالػبتی ٍ استجبعی 
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هْوتشیي سوي ثمب ٍ لَام آى اػت، اص ایي سٍ آهَصؽ هْبستْب ٍ فٌبٍسیْبی اعالػبتی ٍ استجبعی ٍ چگًَگی اػتفبدُ 

شكِ ٍ دس ایي ثشِّ اص صهبى هحؼَة هی ؿَد ٍ ٍظیفِ ًظبم اص آًْب، اص ضشٍست ّبی حیبتی حضَس دس ایي ػ

ثب ٍ اػتفبدُ اص اهَصؽ اص عشیك هذاسع َّؿوٌذ ٍ آهَصؿی، عشاحی ثشًبهِ آهَصؽ فٌبٍسی اعالػبت ٍ استجبعبت 

دس ًظش گشفتي آؿٌبیی ثب هْبستْبی اعالػبتی ٍ لضٍم ثؼتشػبصی ثشای چگًَگی ثشخَسد ثب فٌبٍسی اعالػبت هی 

 ثبؿذ.

 منابع

  شی ی بدگ ی  ی بددّ ی  شآیٌذ َدف جْ  دس ث (ICT)  بعبت ج ٍ است  بت اعالػ  بٍسیٌ  ف  ؾ م (. 1889ً) ویذ. ،ح ذی د ؼ ه  بدم خ

  ذُ ىـ  ،داً َصؿی آه  َطیَ لٌ  ى ذ ت اسؿ  بػیٌ  بسؿ ًبهِ وپبیبى .  شج و  بى ت شػْ  ؿ  بیّ   بى ت دثیشػ  َصاى آه  ؾ داً

 وشج.  ن ل ؼ شثیت ه ت بُ گـ  داً ، شثیتی ت  َم ل ٍ ػ  بػیٌ ـ  سٍاً

.عشاحی ٍ ثىبسگیشی ػیؼتن آهَصؽ الىتشًٍیىی تشویجی دس داًـگبُ ػلَم پضؿىی . (1888) رٍالفمبسی،هیتشا

 .س تْشاى. سػبلِ دوتشی . داًـگبُ پیبم ًَتْشاى

چىیذُ (. تؼییي ًمؾ هذسع دس داًـگبُ هدبصی.1888) ػؼگشی، هدیذػشاخی، فشّبد؛ ػغبساى، هحوذ؛ ػلی 

 .ػَهیي ّوبیؾ یبدگیشی الىتشًٍیىی، داًـگبُ خَاخِ ًلیشالذیي عَػی همبالت

ثشسػی ؿشایظ ٍ اهىبًبت هَسد ًیبص اػتمشاس ًظبم آهَصؽ  (.1888) فتحی ٍاخبسگبُ،وَسؽ؛ ًلیشی ،فْیوِ

چْبسهیي وٌفشاًغ هلی ٍ اٍلیي وٌفشاًغ ثیي الوللی چىیذُ همبالت است آهَصؽ ٍ پشٍسؽ(.الىتشًٍیىی)هَسد ٍص

 ،داًـگبُ تْشاى.آهَصؽ الىتشًٍیىی

ض  شاو دس ه  آى ِ  ؼ َػ ت  بیّ  ت بخ ٍ صیشػ   شًٍیىی ت ى ال  َصؽ آه  شاس ػیؼتن م ت اػ   دیٌ  ػ  بى ى (. اه1889) . ن ل ؼ ،ه  دیٌ  گ

، شثیتی ت  َم ل ٍ ػ  بػیٌ ـ  سٍاً  ذُ ىـ  ،داً  َصؿی آه  ذیشیت ذ ه اسؿ  بػیٌ  بسؿ ًبهِ وى ب.پبی شاىْ  ش تْ  ؿ  ن ل ؼ شثیت ه ت

 . داًـگبُ تشثیت هؼلن تْشاى

  ؾ داً  تی بخٌ  ؿ  بیّ  ه ج ب ػ ث  آى  غِ ٍ ساث  بدی م ت ش اً ى ف ش ت ث  َصؿی آه  بی ضاسّ اف  شمً   بثیش (. ت1888) . شین ،ه بری ؼ ه      

، داًـگبُ  شثیتی ت  َم ل ٍ ػ  بػیٌ ـ  سٍاً  ذُ ىـ  داً، َصؿی آه  ذیشیت ذ ه بػی اسؿٌ  بسؿ . پبیبًبهِ و ی بی وٌ  ساّ  دٍسُ  َصاى آه

 تْشاى.تشثیت هؼلن 
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