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مقدمه

تاریخچهی فاوا با انقالب صنعتی اول(اواس ورو  91تا ،) 91دوم (اواس ودرو 91تدا )22و سدوم
ازاواس ور تاکنو تکنی شاهاسدت درک ،کداربرد فداوا :مجنوعدهای ازخدامات ومحصدوتتی
است که دادههای خام رابه اطالعات واب دسدتر ،مفیا و بدا معندی ،تبدای مدیکندا البتده ههدور
اینترنت ،نقطه طالیی و اوج توسعه است بهطورکآی فاوا انایشده ،فرهند

 ،یدک چدرخش فکدری

تاثیررااراست البته تحوتت اصآی با ندانوتکنولویی اسدت )Agbo, 2015(.مطالعدات پژوهشدی
راشته نشا می دهاکه فاوا ابزاری مؤثربرای جآا فرصت های موزشی است؛ اما بیشترمعآنا

از اسددتفادهننددیکننددا.حسددنی( )Hasani, 2017درتحقیقددی بدداعنوا " مددوزش مهددارت هددای
اجتناعی برمبنای استفاده ازفن وری های نوین موزشی درکتا دورهی متوسطهی اول"به بررسدی
میزا بهکارریری فن وری های نوین موزشی درکتاب عآوم اجتنداعی پایدهی نهد متوسدطه دوره
اول پرداخته ونتایج ازتحآی محتوانشا می دهاکه بهکدارریری فدن وری ناکدافی بدوده و درتندام
محتددوای کتدداب ،تنهددا  81واحددا فددن وریهددای موزشددی نالیددن و 81مددورد غیددر نالین،

استفادهشاهاست صادوی ،بختیاری) (Sadeghi.Bakhtiari, 2016درتحقیقی باعنوا "ضدرورت
تغییردرنظام موزشی بابهره ریری ازفاوا" نشا داده ،دنیای ذهنی تحدت تعآدی مدوزش سدنتی ،بده
مراتدا محاودتروبسدته ترازتصدویرذهنی درروش ندوین موزشدی اسدت اریدک اشدبای (Eric
)Ashbyاز نخسدددتین کسدددانی بودکددده اسدددتفاده ازابزارالکترونیکدددی را انقالبدددی در مدددوزش و
پرورش(اواس ور  )22مطرحکرد) .)Malekzadeh.hori, 2014دراین سالها ثابت شاکه تآفیق
رایانه با موزش بدازدههدای موزشدی را بدات مدیبدرد مارسده هوشدننا9یکدی ازابزارهدای اساسدی
فاوادر موزش وپرورش بهشنارمیرود منابع دویق ازتاریخچه وزمانی که فن وری اطالعدات ،وارد
ایرا شاهاست ،بسیارمحاودمیباشا بعا از انقالب ،با توجه به شرای خاصی که درکشور وجود
داشت نیزفرصت رشا و هنگدام بدا توسدعه جهدانی نیزفدراه نشدا). )Malekzadeh.hori, 2014
) (Lockard, James & Abrams,Petero D., 2001ردزارش مدی کنندا بعضدی ازمربیدا در
برابررایانه به مقاومت میپردازنا درحالیکه بسیاری متعها به شاهانا سؤال این نیسدت کده یدا
رایانه را مدورد اسدتفاده ودراردهی  ،ایدن اسدت کده بهتدرین راه اسدتفاده وکداربرد چگونده اسدت؟
مطالعهی مآی دیگری در NCES1999نشا دادکه تنهادرحاود  %22به خوبی می تواننا ،فن وری
موزشددی رادر کددال در میزنددا فدداوا از تآفیددق سدده حددوزهی رایاندده ،اطالعددات وارتباطددات
1 - Smart School
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پایا ماهاست بخش رایانه ،سختافزاری وبخش دوم دادههدا و بخدش سدوم مخدابراتی اسدت کده
ارتبددا بددین دو بخددش دیگددررا برعهدداه دارد(وزارت فددن وری اطالعددات وارتباطددات.) 5001 ،

روندااجرای کآیده فراینداها ،مبتندی بدر فداوا و درجهدت بهبدود نظدام موزشدی و پدژوهش محدور،
مرکددز فدداوا مددوزش و پددرورش5088 ،

طراحددیشدداهاسددت (سددنا هوشددننا سددازی مدداار
) درسدال) (David Perkins et al., 1984در دانشدگاه هداروارد ،طدرح مداار

هوشدننا را در

برنامههدای موزشدی بدا اسدتفاده ازفداوا ،ارائده ننودندا ) )Jafari Hajati, 2006اولدین مارسدهی
هوشننا در سال  9111درانگآستا تأسدی

شدا و سدس

طدرح درکشدور مدالزی بده اجدرا در مدا

سناهوشنناسازی ماار  ،مرکز مار و فاوا وزارت موزش وپرورش( .)2011:13شدورای عدالی
موزش وپرورش کشورما نیزدرسال  5008موضوع ماار هوشننا را بدرای نخسدتین بدارمطرح
کردکدده درسددال تحصددیآی  5002در  4دبیرسددتا شددهرتهرا بدده اجرارااشددتهش دا

& Larner

) )Timberlake, 2005تحقیقی انجام دادناکه دراین پژوهش17 ،معآ مارسهی ابتاایی انگآستا
ازدانش رایانهای محداودی برخورداربودندا ،شدرکت داشدتنا داندش ،نگدرش واضدطراب معآندا
وهد د چندددین مندددابع وامکاندددات موجوددرمارسددده ،متغیرهدددای مهندددی بودندددا کددده اسدددتفادهاز
رایانهرادر موزش،تحت تأثیرورارمیدادنا )  )Purnel, 2002بررسی" تغییر نقش معآنا درتآفیدق

فاوا دربرنامهی درسی" پرداختهاست دراین مقاله به چالشها و فرصدتهدایی کده فداوا مدیتواندا،

درماار با مواجده شدود بداروش پدژوهش کیفدی ،پرداختده شداه اسدت از فرصدتهدای ایدن
ماار  ،رشا مهارتها و وجود اطالعات کدافی درمدورد در و داندش مدوزا مدیباشدا زمدا
کوتداه بدرای بدهدسدت ورد اطالعدات ،خالویدت و اسدتقالل و تشدویق داندش مدوزا اسدت از
چدالشهددای پددیش روی ایددن مداار  ،نااشددتن توانددایی و مهدارت معآنددا دربدهکددارریری ازایددن
تجهیزات ،عام شنایی والاین،ک کرد تنرکز ،مشکالت سختافزاری میباشاکه دراین مقاله به
تشریح نهاپرداخته شاهاست دوسؤال اصآی این پژوهش عبارتنااز:
-9کاربرد فاوا درماار متوسطهی هوشنناایرا چه فرصتهایی رابه هنراه داشته است؟
-2ماار متوسطهی هوشننا ایرا با چه چالشها و مسائآی درزمینه کاربرد فاوا مواجه هستنا؟
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روش

هدداا اصددآی ای دن پددژوهش ،واکدداوی درمددورد چددالشهددا و فرصددتهددای فدداوا در مدداار
هوشننااست پژوهش حاضر ،درچارچوب رویکردکیفی و با استفاده ازروش پژوهش مردمنگاری
موزشی ،صورت پایرفتهاست در این نوشتاردادههای مورد نیاز با استفاده ازمشاهاه ومصاحبههای
نیندددهسددداختاریافته9جندددع وری رردیددداه وسدددس

بددداروش تحآیددد مضدددامین ،موردتحآیددد

ورارررفتهانا فر یناجنع وری وتحآی به شرح ذی صورت ررفتهاست :مشاهاه درمداار

مدورد

تحقیق ،انجام مصاحبه با اطالعرسا ها (این مصاحبهها توس ضب صوت ،ثبدت و نوشدتن رفتدههدا
شاهانا) پیاده ننود مصاحبهها روی کاغا،کارااری اولیه (شام  :خوانا خد بده خد دادههدا،
استخراج مفاهی وجنالت اصآی ،تشکی مقوتت وطبقات اولیه)،کارااری ثانویه (شدام  :طبقده-
بنای دادهها،تشکی مضامین) مکا ایدن پدژوهش درمداار

هوشنناصدورت ررفتدهاسدت دراین

پژوهش ،ننونهریری به  2صورت انجدام ررفتدهاسدت :ننوندهریدری سدا 2و ننوندهریدری رآولده-
برفی .)AdibHajbagheri,Parvizi,Salsali, 2007(3بر هنین اسدا  ،حجد  91نفرازدبیدرا و 3
نفرمسئول سایت و  2نفرازمعاونا به عنوا حج ننونه انتخاب شداه اسدت مصداحبه ابتداا بدا یدک
سؤال کآی شروع شا و سس

سؤاتت بعای ،ازدل صحبتهای اطالعرسا ها به وجود ما داده-

ها ازمصاحبههای نینهساختاریافته ،جنع وری شداهاندا هنچندین ازمشداهاهی غیرمشدارکتی نیزبده
منظوررفتدداردانش مددوزا درفضدداهای مختآددف مارسدده اسددتفاده کددرده انددا روششناسددا کیفددی،
معیارهای بسیارمتنوعی را برای ارزیابی پیشنهادکردهاندا ،یکدی ازروشهدای اعتباربخشدی دادههدای
پژوهش حاضراین است که جهدت کسدا اطنیندا ازاعتبارکاردااریهدا ،مقدوتت تشدکی شداه
ونامرااری شاه توس  4نفرازپژوهشگرا کیفی مورد بدازبینی ورارررفتندا و درنهایدت بدا اعندال
برخی ازاین نظرات ،مقوتت نهایی شک ررفتنا و با معیار بازبینی اعضا ،مقوتت نهدایی بدا اطدالع
رسا های پژوهش درمیا رااشتهشانا برای رسیا به این هاا ،تعاادی ازمعآندا کده تجربده
تاری

داشتنا ،انتخاب شانا تا اطالعات جامعی دراختیارما بگاارنا

1- Semi - structured
2- Convenience sampling
3- Snowball sampling

شناسایی چالشها وفرصتهای کاربرد فاوا … 943/

يافتهها

شک زیریافتههای مربو به سؤالهای پدژوهش کده دربدارهی چدالشهدا و فرصدتهدا درزمیندهی
ماار

هوشننا است را نشا می دها
شکل :9چالش ها و فرصت ها در مدارس هوشمند
چالش-
هاوفرصت

هادرمدار
س
هوشمند

چالش

فرصتها

چالشها

مایریت

تولیاالگوه

ونظارت

ای مناسا

برماار

ارزشیابی
برخ

مستناساز

پیچیاری

ضعف

ی

مایریت

دراجزای
مارسه

هوشننا

محی یادریری

هوشننا

دانش-

معآ

موز

محیط-

دانش موز

يادگیري

معآ

چالش ها :براسا

معآ

والاین

نظارت

پیکربنای

امنیت

برعنآکردپرسن

وزیرساخت

اطالعاتی

دانش فنی
مسئول سایت

مشکالت
مالی

شک  9ضعف دراجزای تشکی دهناه رامیتوا در 4مقوله مورد بررسی ورارداد

الف-محیط يادگیري :مارسه به عنوا محی یاددهی -یادریری ،اولویدت اصدآی ارائده در
است وجودیک کال

پویا به عنوا مکدا ارائده اطالعدات ،دربهبودکیفیدت مدوزش مؤثراسدت

باتوجه به ویژریهای یک محی یادریری ،چالشهای پیشروازکا  91سؤال شا":ضدررهایی کده
تکنولددویی درعصرحاضددرزدهاسددت بیشترازسددودهای

بددوده وچدده بسدداکه واب د جبددرا نباشددا

 /944فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم

تربيتی /سال دهم  /شماره اول /پایيز9312

بهطورمثال :معآنی که یک سؤال رادروبالگ خودش رااشته و از بچههامیخواهدا بده

جدواب

دهنا .کسانی به اینترنت دسترسی دارنا ،منکن است بایکایگرسدراین موضدوع بده روابدت وچشد
وه چشنی بسردازندا واررنااشدته باشدنا والداین راتحدت فشدار وراردهناکده برایشدا تهیده کنندا
اررسابق ،ما سؤالی راسرکال

مطرح میکردی  ،بچههاسرجواب سؤال بحث میکردنا" از پاسد

ایشددا نتیجدده میشددود )9:تددوا اوتصددادی متفدداوت خددانوادههددا ،ضددرورت اسددتفاده ازفاوادرمدداار
هوشنناویافتن مطآا بهصورت فردی ازطریق اشاره موشواره درمحی )2طراحی نامناسدا وعدام
انعطااپایری محی یادریری ،موجا عام عالوه به یادریری مطالا میشود
ب-دانشششششآمششششو بدددده عنددددوا یکددددی ازاجددددزای مهددد بددددا چددددالشهددددای متفدددداوتی
روبروست کا91میرویدا":بچدههدا بسدیار مسدتعا یدادریری هسدتنا الگوهدای یدادریری خدود را
ازخانواده ،جامعه کسا می کننا بایا به بچهها موزش دادکه برای اسدتفاده از رایانده ،تندام وودت
خودرانگاارنا معآ ه هنهی ووت کال

را به استفاده از رایانده نگاراندا و مدوزش دهاکده چده

چیزهایی به دردمیخورد ،واب اسدتفادهاسدت "برخدی ازدبیدرا هد اعتقداد دارندا ایدن تکنولدویی
جایا ،باعث شاه که دانش موزا  ،بآناپروازی مفر داشته باشدنا هد چندین باعدث ازبدین رفدتن
زبددا مددوزی ،بیددا صددحیح وایرددا وکدداهش رنجینددهی لغددات ،تضددعیف دسددتورزبا  ،تضددعیف
مهارتهای چهاررانه میشود وبا استفاده ازرایانه بسیارتک بُعای میشونا حتی

هایی کده اهد

تحقیق وجستجو بودنا ،دیگرخود را درریر با تحقیق و پدژوهش نندیکنندا ازپاسد معآندا فدوق
الاکر ،چنین نتیجه میشودکه:الف) با توجه به نفوذ فاوا درزناری روزمره،استفاده بیحاوحصدر از
رایانه ،موجا بروزمشکالت روحی وروانی نها مدیردردد ب) فقداا فرهند
صرا زما طوتنی به استفاده از

اسدتفاده والداین،

والگوبرداری از والاین ،موجا عام شکوفایی رشدا خالویدت

دانش موزا به دلی درریربود ذهن نها میشود ج) لات استفاده ازکامسیوتروجستجودر فضای
مجازی جااب موجا میرردد ،دانش موزا ووت زیادی راصدرا کارهدای غیرضدروری نندوده
که عام مایریت زما رابه هنراه دارد
ج-معلم :ازمعآنا ایدن مداار  ،سدؤال شدا":نقدش معآندا درمداار
تأثیری دارد؟ معآنین درایدن مداار

هوشنناچیسدت وچده

باچده مشدکالتی مواجدهاندا؟ "کدا23اههارداشدت" :سدیدی
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دردر

ریاضی ک است و این در

سدختی اسدت اردر بدا بچدههاکدارمیکردندا ،درجشدنوارههدا

بیشتروبهتررتبه می وردنا"کا ": 3ماارسی که از تکنولویی برای موزش،اسدتفاده نندیکنندا ویدا
خیآی ک استفاده میکننا  ،شایا در هاهرضعیف باشدنا ولدی منکدن اسدت کده جرودهای در ذهدن
خالق دانش موزایجادکننا این هنا مصااق سخن حکینانهی استاد مطهری اسدت کده فرمودندا:
من ستایشگرمعآنی هست که چگونه انایشیا رابه من بیاموزد نه انایشهها را درواوع فاوا ،دلگرمی
برای تاری

معآ نیست" ازپاس معآنا چنین نتیجهمیشود :الف) شنا نبود معآنا بده مقولدهی

فاوا ،موجا عام ایجادانگیزه وکاهش کار یی موزش مدیشدود ب) فقداا مهدارت نهادرتولیدا
محتددوا ج) فقدداا سددطحبنددای معآنددا مدداار

هوشددننا وبدده تبددع

 ،عددام ایجدداد انگیددزه

وارتقاءدرمعآنا د) میزا توانایی معآ درمایریت زما  ،دستهبنای مناسا مطالا وهاایت جنیدع
دانش موزا جهت یادریری مطالا مفیا وعام دستیابی نها به مطالا ،استفاده ازابزارهوشدننا در
تنام درو

به یک اناازه ،مفیدا نیسدت ومسدتق ازهوشدننابود یدانبود مداار  ،میدزا تدالش

معآنددا درکددار یی مددوزش نهددا ،تأثیررااراسددت نکتدده واب د توجدده درپاس د هددااین اسددت کدده
نهابیشترنگاه سختافزاری به مارسه ی هوشننا دارنا و نسبت به وهیفه ی مه خود؛ یعندی تربیدت
دانش موزا پژوهناه ،خالق ومتفکر ،توجه کنتری دارنا درمجنوع ،فقاا کار یی درمؤلفههای
نگرش ،دانش ومهارت معآنا است
د-والدين ووتی دانش

راناارنا ،نه تنها ننیتواننا نظدارت دویقدی برعنآکردفرزنداا خدود

داشته باشنابآکه وادربه راهننایی نهانیستنا -2پیچیاری مدایریت را مدیتدوا در  5مقولدهی ذید
موردبررسی ورارداد :الف_نظارت برعنآکردپرسن  :سیست مایریت ،بایا اجرای فر یناها را تحت
کنترل خود داشته باشا با توجه بده ماهیدت اسدتقرارماار

هوشدننا ،عدام وجدود مدایریت یدک

سیست یکسارچه رایانهای موجا رردیاه تادربسدیاری ازایدن ماار ،مایرمارسده نظدارت جدامعی
برعنآکردک سیست نااشدته باشا،نسدبت بده شدفاا سدازی اهدااا مارسده وارتبدا رایاندهای بدا
مخاطبین نیزاواام واب توجهی بهعند نیداورد ب-پیکربندای وزیرسداخت :عدام طراحدی درسدت
شبکه داخآی ،ضعف درارتباطات فنی وشدبکهای ،عدام دسترسدی معآد وکادرمارسده بده اینترندت
پرسرعت،کافی نبود تعااد رایانه و مجهزنبود رایانهها به ندرمافزارهدای موزشدی مشدابه ،موجدا
کاهش کیفیت موزش میشود درصورتی که سیسدت هدای کدامسیوتری دارای پیکربندای سدخت-
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افدددزاری وندددرمافدددزاری یکسدددانی نباشدددنا ،پارامترهدددای سدددختافدددزاری ازوبید د واحددداپردازش
مرکزی( ،9)CPUحافظه وکارت ررافیکی متفاوت باشنا ،زما دسترسدی افرادبده سیسدت متفداوت
بوده وسرعت عنآیات یکسا نخواها بود اررپیکربنای کد سیسدت یکسدا باشدا ،مدایریت نیدز
میتوانا به صدورت بدرخ  2برعنآکردزیرمجنوعده،نظارت دویدقتدری داشدتهباشدا ج_داندش فندی
مسئول سایت:مسئول سایت درهرمارسه بتوانا با توجه به نیازمنای هررشدته وکدال  ،بدرای انجدام
فعالیتهای کالسی ،برنامه تزم رانصا کرده ودرصورت نیازمندایهدای عنآیداتی وفنی،اوداام بده
ح

نهاننایا کا  93ضنن انتقادازسایت":من مسئول سایت این مارسه هست ؛ امامارک تحصیآی

مددن فددوق دیددسآ کامسیوتراسددت ودورهی خاصددی راهد بددرای مددن نگااشددتهانددا ووتددی بدده مشددکآی
برمیخورم بایا به مهناسا و برنامهریزا این رشته مراجعهکن که یک روزه مشک ح ننیشدود
سایت مارسه مابسیارمشک داردو نیاز به کسی داردکه مشکالت راح کنا من ننیتوان درهنده-
ی موارد زباه باش من هرروزشیفت کاری ناارم" ،ازپاس ایشا چندین برمدی یاکده داندش فندی
مسئول سایت ودسترسی برخ وی ،درفعال مانا سایت درفر ینداهای مارسده مؤثراسدت ضدنن
سروی دهی صحیح،درصورت بروزمشک  ،نسبت به یافتن خطا و رفدع

دربده روزرسدانی اوداام

ننایا تا سایت به رورستا رایانه تبای نشود نظر به اینکه وجودمسئول خبدره درسدایت ،هزیندهی
فراوانی دارد ،موزش مسئول سایت ،یکی ازراه هدای حد ایدن مشدک اسدت د_مشدکالت مدالی:
مارسدده هوشددننا بدده منددابع مددالی و بودجدده کددافی نیددازدارد تددا در بدداتبرد کیفیددت مددوزش
مؤثرباشا کا":92به عآت ررا بود تکنولدویی،کنترمیشدوداز
بایا زمایشگاه به تصویرکشیاهشاهباشا دردر

اسدتفادهکدرد دردر

شدینی

زمینشناسی ،بدرای نشدا داد چگدونگی تشدکی

تیههای زمین وهنینطوردروسی مث هناسه ویا مثآثات ،لوح های فشرده موزشی خاصی نااری
متأسفانه سیدیهای موزشی به برنامهریزی تجارتی تبای شاهانا کده سداخت سدیدی موزشدی
که پول سازتراست ،بیشترتولیا میشود "ه_امنیت اطالعداتی:ایجادامنیدت اطالعدات ،تدأمین امنیدت
فیزیکی ،تجهیزات مارسه ،ازجنآه موارد واب بحث درمقولهی امنیت است .یکی ازمشدکالت فندی
عناه درسیست های تحت شبکه ،ورود افراد غیرمجاز به سیست های رایانهای است
8– Central Processing Unit
2– On- line
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فرصت ها :به کارریری فاوا ،جاای ازاینکه هزینهها راکاهش میدها ،باعث صرفهجویی درزمدا ،
تقویت ارتبا بین مراکز موزشی میشود -9ارزشیابی برخ  :ارزشیابی و سدطحبندای بده تفکیدک
در

یکی از مواردی است که مورد توجه ورار میریرد درراشته ،معآ پ

ازبررزاری امتحدا ،

شروع به خوانا اوراق بچهها میکرد دراین بین ،بایا بچهها را با موضدوعی دیگدر ،سدرکال
فعالیت وا میداشت با ههورماار

بده

هوشننا ،ضنن بررزاری زمو بده صدورت اینترنتدی یدا درو

شبکهای ،با دریافت پاسد  ،تصدحیح بررده امتحدانی درهندا لحظده و بده صدورت بدرخ امکدا -
پایرشا _2مایریت ونظارت دویق :بامکانیزه کرد  ،مایرضنن ذخیره و بازیدابی سدریع اطالعدات،
وادراست کنترل ونظارت دویقتری برورود-خروج یاحضور-غیاب نهاداشته ضنن اینکده ازحجد
کاغا در مراودات و مکاتبات اداری کاسته مدیشدود _3تولیدا الگوهدای مناسدا :مدیتدوا ضدنن
بررسی جوانا مختآف یک موضوع ،الگویی مناسا را انتخاب ننود و

را درعن بدهکارررفدت

کدده در 3مقولددهی ذی د مددورد بررسددی وددرارداد :الددف-محددی یددادریری :سددهولت یددادریری یکددی
ازموضوعات حائزاهنیت است محی یادریری شام فضایی اسدت کده یدک سیسدت رایانده نشدا
میدها این فضا معنوتً یک محی کاربرپسنا9میباشاکه موجا میرردد ،دانش مدوز بدا عالوده
به تحقیق وجستجو در بارهی موضوع مورد بحث کال
را با استفاده از رایانه و به کنک لن

بسردازد ب_دانش موز میتوانا هرمطآدا

ساده بهدست ورد کا":9ایدن موضدوع رامدیتدوا بده تندوع

دربوفهی مارسه مثال زدکه هرنوع تغایهای باشا ،بچدههدا بده هندا اکتفاخواهنداکرد" از مطالدا
فوق چنین برمی یاکه :فاوا موجا رردیاه تا ضنن استفاده بهینه ازووت خوددرمارسده ،بده نقدا
ووت وضعف خود پی برده و روحیهی تحقیق و پژوهش در نا افزایش یابا ج_معآ میتواندا بدا
کنک فاوادر موزش ،به رشا مهارتهای  3رانه و نیز اعتناد بده نفد
دانش موزا  ،برای یادریری وتولیا فکر ،احسا
وکال

زادی میکننا واحسا

ندا کندک ننایدا ووتدی
محصورشا درکتاب

را ناارنا ،یادریری بات میرودکه یکی ازاهااا اصآی موزش اسدت کا":22تختدهسدیاه،

رونای یک طرفه دارد ولی درماار

هوشدننا ،ایدن روندا یدک طرفده بده ترکیبدی از مدوزشهدا

وکارهای سنتی و فن وریهای جایا ،تبای میشود معآد هدا مدیتوانندا بعضدی از مدوزشهاکده
درکال

در  ،سخت انجام میشا را به راحتی انجام دهنا معآ ها با نکدات موزشدی مداار

یدا

1 – User-Friendly
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کشورهای دیگرروبرو می شونا ،مطالا جایارانیزمی موزنا  ،ها را در وبالگ شخصی خود یا
سایت مارسه میراارنا" ازسخنا کا 22چندین نتیجده مدیشدود کده درمداار
میتوانا درو

هوشدننا ،معآد

عنآی را به صورت دیااری ونه صرفا ًنظری به دانش موزتفهی ننایا فاوا موجدا

ارزیابی عنآکرد خود ارتقاء داندش در معآد شداه ،معآد را بدا سدایرمعآنا و بدا سدایتهدا ارتبدا
برورارمیکنا ضنن اینکه

ها می تواننا عالیدق متندوع هدردانش مدوزرا شناسدایی و بده والداین

بچهها اعالم نناینا
جدول:9فرصت های کاربرد فاوا
فرصت
ارزشيابی برخط

توليدالگوهای
مناسب

مدیریت ونظارت برمدارس هوشمند
محیط يادگیري

دانش آمو

معلم

كد

وجوداطالعات
کافی درسایت
مارسه
درموردتاری
امتحانات و

بکارریری
ابزاروفناوری
اطالعات

فضای
مناسا(وجودسایت)

وجودراهننایی
درسی دررایانه های
سایت مارسه

رشامهارتهای
خوانا  ،دیا و
نوشتن نقاکرد

1

ارتبا مایرمارسه
ومعآنا
باکادرمارسه
بصورت برخ

وجودسی دی های
موزشی مناسا

تشویق به استفاده
ازرایانه برای اهااا
در

کوتاهی زما برای
باست ورد
جواب

کنک به باتبرد
اعتنادبه نف
دانش موزا

2

وجودوبالگ
وکانال های شخصی
مه

ذخیره وبازیابی
سریع اطالعات
شخصی ودرسی
هردانش موز

کاررروهی

درعرض
چناساعت به
چناین در
مختآف دست
پیااکرد

بشاشیت بچه
هادرمووع
کارجنعی
وباست ورد
نتیجه

3

وجودسیست کنترل
درمار

بایگانی اطالعات
هردانش
موزدرفضایی ک

وجودراهننایی تزم
توس معآ

پیااکرد مصالا
موردعالوه

جالا بود
مطالا

4

موزش چنابعای

خالق شا دانش
موز

تشویق بچه هابه
یادریری بیشتر

5

خودیادریری برای
ح مشکالت فنی

ایجادانگیزه ،عالوه
دردانش موزا

6

پیااکرد زمینه
عالوه دانش
موزواطالع
به والابن

7

معآ به عنوا
راهننا

8

عام ارتباطی
مطالا بین

نبوداستفاده
ازمستناات مورد

نبودوجودمحتوا
ی مناسا

رایانه

افزارهای

کادرمارسه

نبودپردازش

CPUمرکزی

حافظه کارت

فقاا بروزرسانی

سایت

نیازبرای ح
فقاا ارتبا
مجهز نبود
رایانه هابه نرم
موزشی
فقاا سروی
دهی دائنی به

ماار
فقاامشکشفاا

نااشتن رایانه

مسئول سایت

ودانش موزا

هوشننا
نبودوجودمایری
سازی اهااا
هوشننا
ماار ضعف

کافی
نبودوجود
اطالعات کافی
والاین
برایفقاا
وجودتعاادکافی
درمارسه

باو کوشش

نظارت

ت یکسارچه
برعنآکردک
عام
نااشتن

درارتباطات فنی
وشبکه ای داخ
عام
وجودامنیت
مارسه
سایت
مارسه(هک
نبودتوجه ب
سایت)
شانیازمنای
هررشته ،کال
نااشتن
بررزاری

کارفردی

وتالش(یک
عاماشاره ب
وجودوای
موشواره)
فای
درخانه
تهیه تکنولویی
های پیشرفته

طراحی نامناسا

درمحی مارسه

نااشتن تسآ

برایانه موجا

تر

درپاسخگویی

عام انعطاا

پایری

اتالا ووت

بارشتن درمحی

مجازی

معآ درمایریت

معلم

والدين

دانش آمو

محیط يادگیري

برعملکردپرسنل
پیکربندي
يرساخت

طراحی
سیستدرست
شبکه داخآی
عام
وجودامنیت
اطالعاتی
مارسهبرای
دانش
موزا
نبوددانش
فنی
باسنین
مختآف
مسئول سایت
سخت افزاری
فقاا
تجهزات

ودر
کارراه های
موزشی
برای
ضعف
درفرهن
والاین،
استفاده

نااشتن شنایی
باموارد استفاده
دیامنفی والاین
به استفاده ازاین

یانااشتن
فقاا
سطح

زمو
غیر
شضعف
درکالمی
موزش

ررافیکی

امنیت اطالعاتی

دانش فنی
مسئول سايت
مشکالت مالی

ونرم
افزاری
موزشی
وفنی
متناسا
باسطح
توا
اوتصادی
عآنی
کال
مارسه

کادرمارسه
عام
تناسا
ودانش
اوتصادی موزا
خانواده
ضعفکنترل دانش
موزا توس

فناوری
نااشتن
سی دی

ارتباطی
بنای
ابزارهایمعآنا

نبودتنرکزدانش
موزا
نااشتن شنایی
والاین وعام

فقااوالاین
مهارت

موزشی وبرنامه

نااشتن توانایی

تحصیالت
عام
شنایی

برای درست

مناسا درسی

معآ

1

کال  ،زما

وارتقاءمعآنا

پیشرفته
درمارسه
3

4

5
موزشی

کرد برنامه های

مستندساز
پبچيدگی مدیریت

كد
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چالش
ضعف دراجزای مدارس هوشمند

ی

9

2

شا )

مشکالت روحی

وروانی

عام شکوفایی

وخالویت

عادت بچه هابه

اعتیادبه

رایانه(تک بعای

فقاا طراحی

ازبین رفتن زبا

موزی وبیا

صحیح وایرا

الگوبرداری

مشکالتی

مفر وعام

وکاهش رنجینه

ماننابآناپروازی

نشا  ،بی

دستیابی نهابه

9

مطالا غیرمرتب

لغات وتضعیف
نبودابزارمناسا
برای تک
دستورزباتک

درو

مختآف

انگیزری ،بی
عام
نبوددسته
وعام
بنای
تحرکیمطالا

دانش موزا

نشا
وهاایت جنیع
8

11

11

فقاا فرهن

استفاده

12

بحث و نتیجهگیري

براسا نتایج انجام ررفته ،مدیتدوا رفدت کده شدکوفایی اسدتعاادها و بداترفتن سدطح معآومدات
دانش موز ،نظارت ومایریت دویق برعنآکرد وسهولت ارتبدا بدا والداین ،تسدهی ارزیدابی ،مدی-
توانادرساختاروشددکوفایی نسدد بعدددا مددؤثر باشدددا تحقیقدداتی کددده توسدد (British ،Becta
) EducationnalCommunications and Technology Agencyصددورت ررفتددهاسددت
نشا دادکه معآنا میتواننا تأثیرات ناشی استفاده از فاوا را با بدهکدارریری دسدتورالعن درتندامی
کال هدا افدزایش دهندا) .(Zavaraki&Velayati, 2015عدام مدوزش نیدروی خبدرهی سدایت
وفقاا شبکه رایانهای مناسا ،ضعف در مستناسازی ،سواد رایانهای پایین معآنا  ،فقاا فرهند

برای یادریری

1

مفیا
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فاوا با توجه به یافتههای باتکامال ،باپژوهش حاضرهنخوانی دارد کاشدیسدرخی (KashiSorkhi,

) ،2012درپژوهشددی بدداعنوا "ارزیددابی عوامدد موثربرکددار یی عنآکددرد مدداار

هوشددنناکرج

ازدیاراه معآنا ودانش موزا وارائده راهکارجهدت ارتقداء"بدا اسدتفاده ازننوندهریدری خوشدهای
وتحآی ونتایج یافتهشاه ،بُعاامکانات ماار ازهنه دیاراههادرسطح پایینی ارزیدابی شداه بودکده

در اینجا یافتدههدای ایدن تحقیدق بایافتدههدای (،)KashiSorkhi, 2012یکسدا مدیباشدا صدادوی،
بختیاری) (Sadeghi.Bakhtiari, 2016درتحقیقی باعنوا "ضرورت تغییردرنظام موزشی با بهره

ریری ازفاوا" نشا داده ،دنیای ذهنی دانش موزا که تحدت تعآدی مدوزش سدنتی دریافدت مدی
کننا به مراتا محاودتر و بسته تر از تصویرذهنی درروش نوین موزشدی اسدت کده ایدن یافتدههدا
باپژوهش حاضر ،رابطه مستقی ومعناداری دارد شداهمدرادی) )Shahmoradi, 2012درپژوهشدی،

مایریت مارسه و ارتبا با ماار

دیگرشهریار ،وضعیت بسیارضعیفی داشته و دربرخی ازماار

امکانات سختافزاری تقریباً مناسبی وجودداشته کده بدرای تحقدق اهدااا مارسده هوشدننا،کافی
نیست که این پژوهش نیز بداپژوهش انجدامررفتده ،دریدک راسدتا وراردارندا عدالوه بر نچده بدرای
کنشردرا عرصدهی عند تجویزشدا ،پیشدنهاد مدیشدود پژوهشدگرا حدوزهی برنامده درسدی و
تکنولویی موزشی ،انایشه ورزی ونظرورزی درحوزههای ذی را نیدز مدانظر ودرار دهندا توسدعه
ارتباطات بین مارسهای جهت تبادل اطالعات واستفاده ازتجربیدات وکارهدای یکدایگرمورد نیداز
است ارتقاءکیفیت تاری معآنا و افزایش کیفیت تولیا محتوا و مواد درسی بدا اسدتفاده ازمندابع
داخ شبکه اینترنت پیشنهاد نگارناه این است که مقالهی ماکوردرعرصهی موزشهدای مربدو
به توسعه وافزایش سدوادرایانهای والداین و نظدارت بیشدتر نها برعنآکدرد پدرورش ،داندش مدوزا
پژوهندداه ،خددالق و متفکددر توسدد معآدد بدده عنددوا راهننددا ،مورداسددتفاده ورارریرد اررچدده
زیربنای"تغییدرداد "و"تغییریدافتن" ،مدادری و عالودهمندای بدرای پدایرش اسدت ،درغیدراین
صدورت تغییدر لزومداً اتفداق ننددیافتدا مداار واولیدا مددیبایسدت نگدرش و مدادری تزم رابددرای
هوشنناشا داشتهباشنا و بتوانندا درایدن بسدترازامکانات وهرفیدتهدای موجدود ،حااکثراسدتفاده
راببرنا مقالهی حاضردارای دوهاا اساسی میباشدا :الف)دریافتدههدای تحقیدق موجود ،مدادری
فرهنگددی ونگددرش حدداک برپددایرش فددن وری حکایددت ازمثبددت بددود شددرای فرهنگددی دارد
ب)درحوزهی تسهی  ،ارزیابی عنآکدرد ،در بدازههدای زمدانی متفداوت توسد معآد مورداسدتفاده
ورارریرد

9312 پایيز/ شماره اول/  سال دهم/تربيتی
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