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 Purpose: The main purpose of this study is to explain the 

philosophical foundations of all-intelligent education in the 

education system and its impact on students' lifestyles. 

Materials and Methods: Descriptive-analytical method with 

qualitative content analysis approach was used. Data 

collection was done by preparing receipts from various 

reputable books and magazines and then classifying the 

receipts and analyzing the information and data. Information 

was collected through library and electronic research 

resources. In this research, an attempt was made to use the 

method of network analysis and coding. Analytical data were 

collected using research papers and standard quality tools that 

have high reliability and are mostly used by researchers. 

Library methods were used to collect information related to 

the literature on the subject and background of the research 

and to explain the basics of the research. To analyze the 

obtained information, content analysis and open and axial and 

selective coding methods were used. 

Findings: After analyzing the data and content analysis, the 

identified open codes included 64 codes, which were classified 

into 15 core codes and 6 selected codes (educational, cultural, 

economic, social, technological and strategic factors). 

Conclusion: Based on quantitative results, technological 

factors with an average rank of 4.74 had the greatest impact on 

the development of smart education in schools. 
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  همکاران                 و بردانی باغ دهقان شهناز  223

 1400 تانزمس، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بر آن تاثیر و هوشمند هایآموزش فلسفی اصول  تبیین

 آموزان دانش زندگی سبک

 ،1بردانی باغ دهقان شهناز
 شگاهدان المرد، واحد وتربیت، تعلیم فلسفهگروه  ،دکتری ویدانشج

 .ایران المرد، آزاداسالمی،
 

 ،*2هاشمی سیداحمد
 اسالمی، آزاد دانشگاه المرد، واحد تربیتی، علوم گروه،دانشیار
 (مسئول نویسنده) ایران المرد،

 
 ،3رنجبر مختار

 المرد، اسالمی، آزاد دانشگاه المرد، واحد مدیریت، روهگ ،استادیار
 .ایران

 
 4ماشینچی اصغر علی

 .یرانا المرد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 

  دهیچک
 تمام هایزشآمو فلسفی مبانی تبیین پژوهش این اصلی هدف:  هدف

 انشد زندگی سبک بر آن تاثیر و تربیت و تعلیم نظام در هوشمند
 .است آموزان

 تحلیل رویکرد با تحلیلی –توصیفی روش از  :ها روش و مواد
 شفی تهیه طریق از اطالعات آوری جمع. شد استفاده کیفی محتوای

 و اه فیش بندی دسته وسپس گوناگون معتبر مجالت و کتب از
 به اطالعات. گرفت صورت ها داده و اطالعات حلیلت و تجزیه
 در .شد آوری جمع الکترونیکی پژوهش منابع و ای کتابخانه روش

 و ای شبکه نحو به مضامین تحلیل روش از شد تالش تحقیق این
 از استفاده با تحلیلی اطالعات گردآوری. گردد استفاده کدگذاری

 باالیی داعتما قابلیت که کیفی استاندارد ابزارهای و تحقیق های فیش
. فتگر صورت گیرند، می قرار محققان استفاده مورد بیشتر و دارند

 پیشینه و موضوع ادبیات به مربوط اطالعات آوری جمع خصوص در
 استفاده ایکتابخانه هایروش از پژوهش، مبانی تبیین و پژوهش
 و محتوا تحلیل روش از آمده، بدست اطالعات تحلیل برای. گردید

 .شد استفاده انتخابی و محوری و باز کدگذاری
  گرفته صورت محتوای تحلیل و ها داده تحلیل از پس : ها یافته

 کد 15 قالب در که بود کد 64 شامل شده شناسایی باز کدهای
 اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، عوامل)منتخب کد 6 و محوری

 .شدند بندی دسته( راهبردی و تکنولوژیک اجتماعی،
 انگینمی با تکنولوژیکی عوامل کمی نتایج اساس بر: گیری نتیجه

 در هوشمند های آموزش توسعه بر را تاثیر بیشترین 74/4 رتبه
 .داشتند مدارس

 
 مبانی تربیت، و تعلیم نظام هوشمند، آموزشهای:  کلیدی واژگان
 الکترونیک یادگیری فلسفی،

 

_________________________________ 
1 - One –way 

2 - Hybrid 

 02/10/1400: افتیدر خیتار
 23/11/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئول_hashemi@yahoo.comhmd 

 
 مقدمه

در همه جای  .»می باشد مدارس کشوراطالعاتی  فکری در جامعه
دنبال توسعه و اصالحات هستند از دنیا تقریباً تمام کسانی که به
کنند و رویکردهای برآمده از عصر آموزش و پرورش شروع می

بیت از جمله دیدگاه ها در تعلیم و ترجدید ارتباطات و فناوری
 بر خود یادگیری و چگونگی یادگیری )فراشناخت(حداکثری مبتنی

یادگیری فرایندمدار موجب حرکت تدریجی در باز تعریف  و
شدن موجب شده تا مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شده است. جهانی

از بین رفته و نیازمند آن است که  مرزهای سنتی آموزش و فناوری
جهان امروز بسرعت به استقبال (. در حقیقت 1«)ف شوددوباره تعری

یک جامعه اطالعاتی می رود؛ جامعه ای که استفاده از ابزارهای 
برای دسترسی به دانش و استفاده از آن نقش مهمی دارد . یکی  نوین

از مقدمات الزم برای ورود به این عرصه شیوه جدیدی از آموزش 
 از این رو در .ی سنتی ندارداست که هیچ وجه تشابهی با شیوه ها

برنامه  .راه اندازی شده است بسیاری از کشورها مدارس هوشمند
کردن امر آموزش با با هدف همگامهای هوشمند در مدارس، آموزش

های موجود در صحنه جهانی، و واقعیتتکنولوژی آموزشی تحوالت 
فن ساالری و های یک نوآوری آموزشی محسوب شده و از نمونه

با ایجاد تحوالت . مفاهیم جهانی در حوزه برنامه درسی استطرح 
نوین در حوزه تکنولوژی آموزشی و پیدایش مدرنیته علمی و 
هوشمندسازی مدارس در ایران نیز، شاهد کاربرد هرچه بیشتر 
فرارسانه های آموزشی و فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا(در 

 حوزه آموزش هستیم.
هوشمند، بر پایه آموزش الکترونیک و خط مشی فضاهای آموزشی 

شبکه واحد تنظیم شده و از ابزار رسانه ای مانند رادیو و تلویزیون 
و حتی ویدئو بهره می برند. در عرصه آموزش مجازی، هم از متد 

یا تعامل رودررو استفاده  2و هم از فناوری ترکیبی 1تعامل یک سویه
نیز در این  3تلفنیحداکثری به عمل می آید.ضمن اینکه کنفرانس 

روش قابل استفاده است. کاربران در مدرسه تمام هوشمند هم نقش 
یاد دهنده و هم نقش یادگیرنده را توامان دارند. در این محیط 
اموزشی ، کاربر کلید حرکت اموزش است و برنامه ریزی درسی 
محدود کننده تحرک فکری و خالقیت نوآموز نیست و به فراگیران 

می شود از برنامه های درسی خود فراتر گام  بردارند. اجازه داده 
در همه جوامع از نهاد آموزش و پرورش انتظار می رود که ضمن 
بازآفرینی و به روز رسانی مولفه های تعلیم و نربیت مجازی در نسل 
نو، سرمنشا تغییرات و تحوالت اجتماعی مختلف باشد.زیرا زیربنای 

یرد گیم و تربیت رسمی شکل میاصلی شخصیت فرد در دستگاه تعل
و اگر در این راه کوشش و جدیت الزم به عمل آید، توقع خالقیت 

 «.تر خواهد بودو ابتکار در نخبگان جامعه سهل

3 - Telecommunication 
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 224... بر آن تاثیر و هوشمند های آموزش فلسفی اصول  تبیین        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

در راستای حرکت تدریجی مدارس از سنتی به هوشمند، تغییرات 
ساختاری و تکنولوژیکی ضروری است. این امر شامل تغییر در 

ازسنجی آموزشی و بسترهای قانونی در این زمینه ساختار مدرسه ، نی
است. عالوه بر این باید شرایط فکری روحی و درجه دانش ورزی 
را در مخاطبان باال برد تا بتوانند راه حل های عملی جهت استفاده 
بهینه از امکانات محیطی را بیابند.باید کاربری و ساختار بصری 

در راستای اهداف سیستمی معماری فضاهای هوشمند آموزشی، دقیقا 
 طراحی گردد و اغتشاش ظاهری در این حوزه مشاهده نگردد.
همانگونه که حرکت جهانی در کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه، برای تغییرساختار آموزشی، با دگرگونی جوامع از جوامع 

گیری ازشرایط نوین ارتباطی  سنتی به جوامع دانایی محور و بهره
است، در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش در  پدید آمده

متعددی بر استفاده هوشمندانه از فناوری تأکید شده است.  موارد
محور ارزش  در جامعه دانایی خوبی آگاهند که آنچه مسئوالن به

هوشمند  می توان مدارسمحسوب می شود، تولید علم و دانش است. 
محور را  جامعه دانایی را فضایی آموزشی در نظر گرفت که تحقق

 (3.«)میسر خواهد ساخت
و تغییر در  تحول طور مستقیم، سبب اجتماعی، به هایجریان برخی
آورند یا را پدید می جدیدی تربیتی شوند و جریانمی تربیتی نظام

اجتماعی،  هایجریان برخی زنند. ولیمی را دامن پیشین هایجریان
طور غیر مستقیم، نهاد  در جامعه، به و اقتصادی یاسیس با ایجاد تحول

 هاییا تشدید جریان در پیدایش و سازندرا متأثر می و تربیت تعلیم
تربیتی،  هایجریان اساس، تحلیل نماید. بر اینمی دخالت اجتماعی

و  است تاریخی، ناتمام اجتماعی هایجریان از تحلیل فارغ
 و بررسی اجتماعی هایجریان تربیتی، اگر با مطالعة شناسیجریان
برخوردار  بهتری تبیینی گردد، از منطق تاریخی، همراه هایتحول

فضای آموزش و پرورش آینده محور باید با روح و .» خواهد بود
طبیعت مخاطبان نسل نو هماهنگ باشد و درصدد تحریک حس 

دین ترتیب در محیط جستجوگری هوشمندانه کودک باشد . ب
آموز شخصا مسئولیت آموختن را بر عهده دارد آموزشی مترقی، دانش

و باید کوشش کند با یاری همراهان و معلم ، به تحقیق ، تجربه 
،آزمایش و خالقیت و نوآوری اقدام نماید.این همان پدیده ای است 

مشهور شده « شاگرد محور»که امروزه به عنوان محیط آموزشی 
در آن کودک توسط کل محیط و نه فقط توسط معلم تربیت است و 

 «می گردد.
ا جهانی ب های فناورانه هوشمندمقایسه مبانی فلسفی برنامه آموزش

ا هبرخی ناهمخوانی مبانی فلسفی نظام آموزش و پرورش، حاکی از
های مختلف از جمله جوهر هستی، مبدأ و مقصد حیات، در زمینه

ها و جایگاه انسان در جهان هستی ارزشنسبی بودن معرفت، منابع 
این ناهمخوانی دو مقوله اصلی را دربردارد. ابتدا با توجه ( 4)است. 

به این که طراحان برنامه جهانی هم اکنون کامالً معترفند که عصر 
انسان محوری گذشته است، فرصت مناسبی جهت ارائه مبانی فلسفی 

دارد با توجه را بر آن میاسالم فراهم شده است. همچنین این امر ما
به تدوین سند ملی آموزش و پرورش در خصوص انسجام بخشیدن 

.  با این اوصاف یدآهای جدی به عمل به مبانی فلسفی نظام کوشش
مساله ی اساسی این پژوهش، ارائه الگوی فضاهای آموزشی تمام 

هوشمند کاربرمحور در ساختار تعلیم و تربیت مجازی نسل نو می 
حرکت برنامه آموزش و پرورش کشور ، بهره گیری از باشد. 

ظرفیتها و قابلیتهای مجازی در زمینه بهبود مواد درسی و فضاهای 
آموزشی است که در فرایند یادگیری دیجیتال و طرح هوشمندسازی 
مدارس معنا می یابد. فناوری های نوین تعلیم و تربیت آینده با ابزار 

بستر حال و آینده ،خودنمایی می  ارتباطی هوش مدار به تدریج در
کنند و پژوهش محوری رایانه ای با حذف قید زمان و مکان،کاهش 
شکاف نسل در توسعه سواد رسانه ای  اوج می گیرند. بهره گیری از 
فاوا در مراکز آموزشی و پژوهشی نسل نو از سیاستهای جدی نظام 

وسعه ا تتعلیم و تربیت است که در محیطهای هوشمند کاربرمحور ب
اتوماسیون و تجهیزات انفورماتیک برجستگی خود را به نمایش 

آینده آموزش الکترونیکی بوده  ،پنل های لمسی تاچخواهد گذاشت. 
گام به گام با »و در این خط مشی، سلسله کارگاههای تخصصی 

با هدف انس کاربران با مبانی هوشمندسازی و مسائل « انفورماتیک
مدارس باید برگزار شود و در هریک از  روز فناوری اطالعات در

روش و ارزشیابی  –محتوا  -عناصر اصلی برنامه درسی ، هدف 
کاربرد زیادی دارد. پس به روز شدن زیرساخت های دیجیتالی و 
حرفه ای شدن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری در صحنه های 

 آموزشی ، امری ضروری است. 
 

 مبانی نظری و پیشینه 
هر  سر و کار دارد وو پرورش با انسان و جامعة انسانی آموزش 

آدمی متعهد  عزتمندانهنظام تربیتی خود را به زندگانی 
آموختگانی که بتوانند بخشی از نیاز داند.آموزش و تربیت دانشمی

های آموزشی و تربیتی را تأمین نمایند، از جمله جامعه در حوزه
تی باشد. دانش علوم تربیمی تعلیم وتربیت ضروریات توجه به مقوله

مجموعه معارفی است که از پژوهش و اندیشیدن دربارة امور 
کند و قدمتی مربوط به آموزش و پرورش انسان کامل صحبت می

طوالنی دارد، رشد این علم وابستگی زیادی به فرهنگ و سیاست 
ای است که ضمن آموزش و پرورش پدیده » حاکم بر جامعه دارد.

ر جهات مادی و معنوی هر جامعه، متأثر از سایر علوم اثرگذاری ب
های متعددی دارد ها و گرایششناسی است. این علم شاخهمانند روان

 (5.)که در مقاطع مختلف کاربرد دارد
عناصر مفهومی آموزش و پرورش عبارتند از :  انسان ، اندیشه )دانش( 

 ، تربیت، اجتماع
می چرخد و نظام تعلیم و تربیت، انسان : مدار هستی بر محور انسان 

مهمترین مصادیق سرمایة انسان ساالر)دغدغه مند انسان( است. 
انسانی؛ آموزش، تخصص، مهارت، خالقیت و ابتکار،اعتماد به نفس، 

هدف  ارزشمنددستیابی به زندگی  .نظم و پویایی را شامل می شود
یی ااست. شناس انساننهایی و بهترین وسیله ممکن برای پیشبرد 

انسان برای ورود به  یو پرورش یویژگی ها و قابلیت های آموزش
هزاره جدید دلمشغولی بسیاری از جوامع پیشرفته و در حال توسعه 

 .را تشکیل داده است
دانش مجموعه »برتری رتبه انسانی به دانش و اندیشه اوست.  دانش :

در مورد یک موضوع خاص می باشد. در حالی که  اطالعات منسجم
نظور از شناخت یا معرفت یعنی اینکه فرد به دانش به دست آمده م
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باور داشته باشد و بتواند آن را در زندگی به کار ببرد. برای این کار، 
فرد می بایستی توانایی پردازش اطالعات و دانش کسب شده را داشته 
باشد. دانش پس از تبدیل به شناخت در سبک زندگی افراد عینیت 

هوش هیجانی و هوش ادراکی  پس. زش تبدیل می شود.یافته و به ار
 «.ساختار انسانی دخالت مکمل دارنددر 

های حیات تمامی شئون و ساحت،پایان تربیتمفهوم بیتربیت : 
شود گیرد؛ تربیت نه در حصار زمان محدود میمیانسانی را در بر 

و  تر از عالمگنجد. فراتر از محیط، وسیعو نه در قلمرو مکان می
از نظر شهید .تر از رفتار بیرونی و نهان و سرشت آدمی استژرف

ای که استعدادهای درونیدن مطهری،تربیت عبارت است از پرور
بالقوه در یک شیء موجود است، به فعلیت درآوردن و ایجاد تعادل 
و هماهنگی میان آنها تا از این راه متربی به حد اعالی کمال 

ربیت را پرورش و تأدیب و تعلیم توأم کانت ت» (43سد.)مطهری،/بر
داند که در پی کامیابی متربی در جامعه آینده است؛ با فرهنگ می

 «.ای که به مراتب از جامعه کنونی برتر استجامعه
ی است که فرایند یاد تعلیم و تربیه یکی از نهاد هانه اجتماع :

 اجتماعی شدن در آن صورت می گیرد. اجتماعی شدن فرایندی است
که طی آن کودک ناتوان به تدریج به شخصی خودآگاه، دانا و 
ورزیده در شیوه های فرهنگی که در آن متولد گردیده است تبدیل 
می شود. مدارس جایی است که تا حدودی بخش مهمی از فرایند 

دن، شاجتماعی شدن در آن صورت می گیرد. با تحقق فرایند اجتماعی
های ضرور و ابد، همچنین دانستنییاجتماعی می "من"فرد هویت یا 

 .کندهای درست اجتماعی کسب میپیشین را جهت انجام نقش
در جهت  رابطه آموزش و پرورش با جامعه ودر عصر ارتباطات، 

 تهیافپاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده آن، اهمیتی مضاعف 
 ،پاسخگویی به نیازهای جدید  نابراین الزم می آید جهتباست. 
 ویژگیهای»  .های نوین آموزشی مورد توجه قرار گیرد سبک

 شامل: آموزش و پرورش نوین با توجه به دیدگاه تفسیری یانگ 
مفهوم آموزش و پرورش نوین،فرآیندی فاعلی است که کشف  .1

 .دربر می گیردرا نیروی خالق انسان 
آموزش و پرورش نوین از محدوده زمانی ومکانی بیرون می آید  .2

 ه خود را توسعه و عمق می بخشد.و گستر
 در منطق تعلیم و تربیت نوین، خودآموزی، خودرهبری و .3

ا هخودگرایی در فرآیند یادگیری تقویت می شود. در واقع فرهنگ
 « شوندها از نوبازسازی و بازآفرینی میو ارزش

فلسفه یکی از رشته های مهمی است که با تعلیم و تربیت که به »
لیم رشته فلسفه تع .ه محسوب نمی شود ارتباط داردتنهایی یک رشت

و همکارانش در  1و تربیت بیش تر خود را مدیون تالش جان دیویی
دانشگاه شیکاگو است. رویکرد عمل گرایانه دیویی نظام های 

( 3(، آرمان گرایی )ایده آلیسم2دیگری همچون واقع گرایی )رئالیسم
ای ترغیب کرد تا به شیوه ( را4اگزیستانسیالیسم)و سپس وجودگرایی 

-تحوالت در فلسفه تعلیم و تربیت به دلیل عالقه .رسمی ظهور یابند

«. .تواند قابل پیش بینی باشدمندی فالسفه به موضوعات فلسفه می
_________________________________ 

1 - John Dewey 

2 -Realism 

کند. های تربیتی را هدفمند و منسجم میفعالیت تعلیم و تربیتفلسفة 
ادانه بررسی ها و موازین تربیتی را نقفقط هدفنگاه فلسفی نه

های الزم را برای حل معضالت در سطح کند، بلکه راهنماییمی
ر شود تا عناصدهد. فلسفه با ابزار تحلیل باعث میانتزاعی ارائه می

برنامة آموزشی کارآمدتر شود و قادر است که نقاط قوت و ضعف 
ها نظام آموزشی را ارزیابی و رهنمودهای الزم را برای رفع کاستی

 .هدارائه د
،نظام آموزش و امروزه با پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات

این تحول درجهتی . شده اندنسبی تکنولوژیک دچار تحول  پرورش
فضای  .مشغول یادگیری می شود، است که فرد در زمانی مشخص 

اختیار کاربرانش قرار  مجازی با منابع عظیمی که در زمینه دانش در
موزش از راه دور به وجود آدر زمینه  قابلیت های زیادی ،دهد می

وزش الکترونیکی به عنوان یک پارادایم آمدراین میان  .ورده استآ
موزشهای مدرن پدیدار گشته است و اصطالحاتی چون آجدید در 

مدارس هوشمند و دانشگاه مجازی اشاره به نوع جدیدی از این 
در  راراستقوزش سنتی امروزه در حال آموزش دارد که در مقابل آم

  .کشورهای مختلف است تعلیم و تربیتسیستمهای 
شواهد نشان می دهد که شرایط موجود، انسان امروزی را به سوی 
آن هدایت می کند که صرفاً به آموزش مطالب درسی خاص و 

 "سازمان آموزش "متداول اکتفا نکند، بلکه جامعه را به یک 
ه ای از عوامل مناسب تبدیل کند؛ زیرا، جامعه متشکل از مجموع

انسانی با خصوصیات و نیازهای بسیار متنوع است.اغلب آنان، هر 
یک به گونه ای متفاوت از دیگران، به نوآوری، تکامل، توسعه و 
نیل به خوشبختی تمایل دارند. به عبارت دیگر، از یک سو وجود 
این همه پیچیدگی در انسان)افراد( و از سوی دیگر، محدودیت های 

ابع مالی و انسانی، نوع و خاستگاه های متفاوت مدارس، ناشی از من
رهبری و مدیریت، نیازهای ویژه فرد و جامعه و...، استفاده از 

در »ایجاب می کند.  ابزارها و نظام های آموزشی پیشرفته ای را
آموزش معاصر و آینده دنیا، می توان با استفاده از رایانه برنامه های 

 ظیم کرد که به میزان نسبتاً کافی و مناسبیآموزشی را به گونه ای تن
ز البته، بخشی اد. برای پاسخ به پیچیدگی های مزبور شفاف باش

ها و گرایش های منفی معلمان در مورد کمک رایانه، اضطراب
تاحدودی طبیعی است. معلمان بر این باورند که استفاده از چنین 

آموزشی  امکانات حساب شده ای، در شرایطی که در محیط های
 «.هیچ چیز در جای خودش نیست! مشکل خواهد بود.

رم افزار های خودآموز و کمک نسل فردای مدارس، مانوس با ن
آموزشی ، آزمون مجازی ، محتوای الکترونیکی نولید شده توسط 
معلم ودانش آموز،تجهیزات تکنولوژی آموزشی وسرویس اینترنت و 

هوشمند با هدف  . مدارساست.محیط های مجازی در یادگیری 
مدرسه  »آماده سازی دانش آموزان برای آینده ایجاد می شود. 

آوری بر فنای فیزیکی است که مدیریت آن، مبتنی هوشمند مدرسه
کی الکترونیگیرد و محتوای اکثر دروس آن رایانه و شبکه انجام می

هوشمندسازی . و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است

3 -Idealism 

4 -Existancialism 
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 226... بر آن تاثیر و هوشمند های آموزش فلسفی اصول  تبیین        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

برنامه معلم نقش کلیدی  آندر  که  است نوین مدارس، مفهومی
دارد، کتاب جایگاه خاص خود را دارد و هدف گذاری برای آموزش 

آموزان ، معلمان و اولیا )خانواده( مورد تاکید قرار گرفته از دانش
سازی و توانمندسازی ارکان اصلی هوشمندسازی مدارس این رو آگاه

سان مدارس هوشمند، مدیران آموزش و پرورش، کارشناانند م
آموزان ، به عنوان عامل کلیدی مدیران مدارس، معلمین و دانش

 «..رودموفقیت به شمار می
الکترونیکی با اهداف مختلف آموزشی و برای تدریس توجه به 

دانش آموزان با دنیای فناوری اطالعات ، فرهنگ سازی  مهارت
رنامه های روش ایجاد باست بهترین  ضروری کامالً مدرن آموزشی
های تبدیل اندیشیدن به راه های چندگانه،هوشبر درسی مبتنی 

 (6.)مطالب درسی از یک مقوله هوشی به مقوله هوشی دیگر است
 های کلیدی مدارس هوشمندلفهمو

 یادگیری-مدیریت و آموزش-1

شود؛بخش چهار بخش تشکیل می از محیط یاددهی و یادگیری
 شـده طراحی ایمه تحصیلی به گونهاست.برنا اول،برنامه تحصیلی

آموزان را به توسعهء متداول و فـراگیر سـوق اسـت کـه دانش
طریق ارائه  از ها و زبانها،ارزشمهارت دهد.انتقال دانش،مـی

های مختلف تحصیلی و یکپارچگی این عناصر برای رویارویی دوره
بـخش  .ـتهای اصلی این بـخش اسویژگی ،ازاطالعات با عصر

است.روش تدریس در مدرسه دوم،روش تدریس
کند تا ارتقاء را تـرکیب مـی یادگیری های،استراتژیهوشمند

گیری با بهره راستا آموزان را ممکن نماید.در اینهای دانششایستگی
های مختلف آموزشی به منظور کسب اطمینان از ایجاد از سبک

، آموزشهای جذاب را آموزاننشدا های مـورد نـیاز درصـالحیت
 باشدمی5ارزشـیابی بخش سوم، دهند.مورد توجه قرار می

 آمادگی این بخش برای دریافت بازخورد مناسب از(  3002،)یونسکو
و در آن از سیستم  آموز طراحی شده استو پیشرفت تحصیلی دانش
 آموزاندانش از اطالعات مربوط به اداده ارزیابی آنـالین و پایـگاه

وسـایل  بخش چـهارم،» شود.می استفاده تحصیلی دوره در تمام
ترکیبی بهینه از مواد آموزشی، مبتنی بر شبکه  که باشدمیآموزشی

راستای ایـجاد و تـقویت تـفکر  در معلم و مراکز آموزشی ای،رایانه
 (7.«)است آموزاندانش با انگیزش در چالشی و یادگیری

 
 اداری و امور یریتمد

مکاتبه اداری در حوزه اسناد و مکاتبات اداری بسیار مهم 
در مدارس هـوشمند،نـقش مـدیر و امور اداری تغییر است.مدیریت 

 مؤثری در راستای خود نقش و دانش هاکرده و آنان با توانایی
داشت.وظایف  خواهند های یـاددهی و یـادگیریفعالیت از پشتیبانی

 امور اداری؛-1 مدارس هوشمند عبارتند از: مدیریت گانه اولیهنه
 مالی–5 منابع خارجی؛-4منابع آموزشی؛ -3 آموزی؛امور دانش-2
 .فناوری-9                 امنیت؛-8 انسانی؛ منابع-7 ؛تجهیزات-6

 
 هاو مسئولیت ها،مهارتافراد

دارس هوشمند سهیم در انجام دادن امور م نفعی کـهافـراد ذیـ
افزایش دهـند  کافی ها و دانش خود را به اندازههستند،باید توانایی

از جمله عواملی کـه . کنند ایفا مدرسه در را تا بتوانند،نقش مؤثری
 :عبارتند از باشند،در مـوفقیت و اداره مـدارس هوشمند دخیل می

 آموزان؛دانشالف( 

 ؛معلمانب( 

 مدارس؛ مدیران لدین واو کارمندانج( 

 فناوری-  4

در مدارس  و ارتباطات ،مدیریتو یادگیری آمـوزش هایشـیوه»
.«. باشدهای فـنی مـیحلاستفاده از تجهیزات و راه هوشمند،مستلزم

بتوان منابع را به اشتراک  ها که در آنای از رایانهبنابراین شبکه
ـدرسه هـوشمند اسـت.در های مترین بخشاز اساسی گذاشت،یکی

های مختلف مدرسه را تحت پوشش هوشمند،شبکه بخش مدرسه
ها شـامل دفاتر مدیر،کارکنان دهد.این بـخشقرار می

و خروج  ورود های درس،کتابخانه و محلاداری،معلمان،کالس
 فوقای بنابراین توجه به امنیت چنین شـبکه .آموزان استدانش

شبکه چه در بعد محرمانه بودن و چه در  مـهم است.امنیتالعاده 
به استانداردهای الزم تعریف  توجه بعد حفظ اطـالعات،بـاید با

 مدارسدرآنها  وظایف هریک از عـوامل فـوق با وظایف سنتی.شود
فناوری استفاده شده در این مـدارس،شـکل ». باشدعادی ،متفاوت می

انند تورای مثال والدین میکند.باین ارتـباطات را نـیز مـتفاوت می
 ،آخرینطریق کامپیوتر خود از بـه صورت آنالین در هـرلحظه

وضعیت تحصیلی فرزند خود را بـدانند،و یـا با دبیران او تماس داشته 
 .«باشند

 تدریس برای آموزشی نوین های تکنولوژی از گیری بهره امروزه
 به عالی، زشآمو مراکز و ها هنرستان مدارس، در مختلف علوم

 تمامی در مربوطه های ارگان کار دستور در مهم، اصل یک عنوان
 (8).است گرفته قرار پیشرفته کشورهای

 فرایندها-5

فرایندمحور و مکعب توان یک سیستم مدرسه هـوشمند را مـی»
 ی هوشمند نرم افزاریهادر نظر گرفت.ایـن سـیستم دادهاطالعات 

مدیریت آموزشی،  ..«کندب تبدیل میو به خروجی مطلو گیردمی را
آموزان،معلم و محیطهای گفتگوی دانش ارزیـابی هـوشمند،

 فرآیندی دارد.این بستر مـدیر،ارتـباط بـا والدین،نیاز بـه بـستری
شود،پلت فرم نام های مجازی به کار گرفته میمدل بـه صورت کـه

نیازها و شکل کار  به باید برای مدرسه هـوشمند،بـا توجه دارد که
 .بـه طـور مستقل تـعریف شـود

 هاسیاست-6

آموز و یـکی از اهداف نظام آموزشی سنتی،افزایش اطالعات دانش
مـدرسه  واردآموزی که به دانش معلمان بوده است؛یعنی

شد کـه او مـولد داد و هرگز تصور نـمیشد،فقط اطالعات میمـی
ـه کلی در حال از بین رفتن است؛هدف هـدف ب این .امانـیز بـاشد

جهت در هی ب دشتاو سرعت بخشی  های آموزشی،جدید در نظام
وا توسعه فای سیاست هاو برنامه ها ق نطباای و زشموم آنظازی سازبا
 آموزشو  رکشوورش پرزش و موم آشی نظازمووآتربیتی اف هدابا 

 که مدرسه یآموز در هرمقطع زمانبـرای کـارآفرینی اسـت تا دانش
بـتواند وارد مـحیط کـار شـود.در این راستا به منظور  نـماید را رهـا

کسب اطمینان از موفقیت در اجرای مدارس هوشمند،قوانین و 
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نوینی  ها و قوانینهای قبلی تغییر کرده و در عوض سیاستسیاست
 .شودطراحی می

عرصه های  فناوری اطالعات و ارتباطات تحوالت گسترده ای را در
مختلف زندگی بشر به همراه داشته است و از این رو جهان امروز 
به سرعت به استقبال یک جامعه اطالعاتی می رود؛ جامع هایی که 
استفاده از ابزارهای نوین برای دسترسی به داشن و استفاده از آن نقش 

 (9).مهمی دارد
باط با در ادامه به چند مورد از پژوهش های صورت گرفته در ارت

آموزش هوشمند و الکترونیک و نتایج آنها در مدارس اشاره می 
 شود.  
الگوی تغییر در استفاده از »( در پژوهشی با عنوان 2016) 1کولینز

موفقیت در آموزش  معنقد است :« آموزشهای الکترونیکی
الکترونیکی آموزش از راه دور بر مبنای فناوری است. به عبارت 

 آموزشی با بهره گیری از انتقال صدا ، تصویرودیگر، محتوای دوره 

text  ارائه می شود که با استفاده ازارتباط دوسویه بین افراد فراگیر
 دح و استاد یا بین فراگیران،کیفیت ارائه دوره آموزشی به باالترین

در عرصه آموزش الکترونیکی عالوه بر آموزش بر مبنای .می رسد
راه دور، تعلیم و تربیت از راه وب ،آموزش غیرحضوری ،آموزش از 

 Computer خودآموزی وآموزش بر مبنای رایانه دور ،

Based Training  CBT  .نیزمی توانند مطرح شوند 
فرایندهای »با عنوانمطالعـه خـود  در(2012)2همکاران دیـو و

اجتماعی و سیسـتم مدیریت  افزار آموزش تعاملی با ادغام نرم
برطرف نمودن نیازهای اجتماعی آموزش درصدد « هوشمندیادگیری 

اجتماعی و شبکه  هـا را بـه شبکه مجازی بودند تا شـبکه دوره
زش آمو فرایندهایاین نتیجه رسیدند که  د. آنها بهندانش متصل نمای

و سطوح دسترسی  مجازی تعاملی با تعریف نقش برای هر کاربر
  .امکان پذیر خواهد بود، کاربران

استفاده  »در مقاله ای تحت عنوان (2005) 3تون پینکینگ و وود سل
 دارند اعتقاد که معلمین کندمی بیان «آموزش کارکردی ICT از

 ها آن و کرده شایانی کمک ها آن کاری کاهش ساعات به فاوا

های دیگر تحقیق، این  از یافته .است ساخته تر خالق و کارآتر را
نامه درسی دوره است که فاوا در روشهای یاددهی و یادگیری بر

 و کاربرد زیادی دارد که استفاده آن در زمینه ویژه ابتدایی جایگاه
های دانش آموز محور نمودن فرایند تدریس، یادگیری انفرادی و 

با  تواند آموزش چگونگی یادگیری است؛ به عبارت دیگر فاوا می
فراهم نمودن محتواهای متفاوت و متنوع و ارائه اشکال و جداول و 

ارهای مختلف، به معلمان در استفاده از روشهای تدریس نمود
های یادگیری شاگردان کمک  ق، توانایی و سبکالیمتناسب با ع

 د. نمای

جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، 
دارای نقش محوری و تعیین کننده است. فناوری اطالعات، به عنوان 

مدرسه  .و تسعه در جهان منظور شده است عمده ترین محور تحول
یادگیری  -مدرسه ای است که جهت ایجاد محیط یاددهی هوشمند

و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش آموزان پژوهنده 
طراحی شده است. انسجام یک برنامه آموزشی تیمی، کلید موفقیت 

به عنوان یک جامعه ی یادگیرنده است. نقش  سازمان آموزشی یک
رهبر آموزشی تسهیل گفتگو و مذاکره و رهبری اعضا برای پذیرش 

 (10)باورها و ارزش های جامعه ی یاد دهنده و یادگیرنده است
 

 مواد و روش ها
د های تمام هوشمنمبانی فلسفی آموزشصلی این پژوهش تبیین هدف ا

یابی به این هدف از روش است. برای دستدر نظام تعلیم و تربیت 
. جمع دش با رویکرد تحلیل محتوای کیفی استفاده تحلیلی –توصیفی

معتبر مجالت  آوری اطالعات از طریق تهیه فیش از کتب و
جزیه و تحلیل اطالعات و ها و تگوناگون وسپس دسته بندی فیش

گیرد. اطالعات به روش کتابخانه ای و منابع صورت میداده ها 
پژوهش الکترونیکی جمع آوری می شود. در این تحقیق تالش شد از 
روش تحلیل مضامین به نحو شبکه ای و کدگذاری استفاده گردد. 

زارهای بفیش های تحقیق و ابا استفاده از تحلیلی اطالعات گردآوری 
قابلیت اعتماد باالیی دارند و بیشتر مورد استفاده کیفی که استاندارد 

در خصوص جمع آوری  ، صورت گرفت.محققان قرار می گیرند
انی و تبیین مب اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

برای تحلیل  .استفاده گردیدای ههای کتابخاناز روشپژوهش، 
کدگذاری باز و  تحلیل محتوا و اطالعات بدست آمده، از روش

ای تحلیل هبر اساس نتایج حاصله از . شد استفاده و انتخابی محوری
های تحلیل عاملی تائیدی، و... یک مدل مفهومی از مؤلفه اطالعاتی،

های آموزشی، ریزیمؤثر در هوشمندسازی مدارس که شامل: برنامه
ی و آموزش فرهنگی، امکانات و منابع مالراهبردی و بسترسازی 

 ت.نیروی انسانی است ارائه شده اس
 

 یافته ها 
ها در این بخش ابتدا به منظور شناسایی مبانی و اصول فلسفی آموزش

هوشمند در مدارس نتایج تحلیل محتوا در قالب کدهای باز، محوری 
کد  64و منتخب دسته بندی شدند. کدهای باز شناسایی شده شامل 

کد منتخب دسته بندی شدند.  6ی و کد محور 15بود که در قالب 
در ادامه کدهای باز و محوری و نیز کد منتخب مربوط به هر دسته 

 در جدول زیر گزارش شده است. 

_________________________________ 
1 -Collins . j.B 

2 -Deou &… 

1- pomals –Garcia-Liu 
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 228... بر آن تاثیر و هوشمند های آموزش فلسفی اصول  تبیین        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ها هوشمند( کدهای باز، محوری و منتخب اصول فلسفی آموزش1جدول 
 : مبانی فلسفی1کد محوری  کد منتخب

 فرهنگی

 نیاهمیت مبناگروی در مطالعات علوم انسا 
 ضرورت کل نگری سیستماتیک در روند آموزش 
 یادگیری -مقوله فعال بودن فراگیر در فرایند یاددهی 
 توجه آموزش و پرورش به تفکر خالق و دانش مدرن 
 در مربی و متربیپـرورش آگاهی  هوش مدار غیرمنفعل، یتوجه به یادگیر 
 رن مدارسضرورت توسعه دیجیتالیزم در جریان تعلیم و تربیت مد 

 شناختی: مبانی جامعه2کد محوری  کد منتخب

 اجتماعی

  فناوری اطالعاترتباط مداوم آموزش و پرورش با صل اااهتمام به 
  ایحرفههای و مهارتمدرن  به سواد  ویژه نهاد تعلیم و تربیتتوجه 
 سازمان یافته مخاطبان آموزش با مقوله هوشمندسازیرتباط ا 
  فرایند مدرنیزاسیون داناییشهروند جهانی در  بیتترضرورت توجه بـه 

 مبانی روانشناختی : 3کد محوری  کد منتخب

 آموزشی

 فعال وجه به یادگیری مبتنـی بـر موقعیتت 
 باالهای تفکر سطح ایجاد و پشتیبانی از مهارت تحول در 
 پذیری فراگیران در فرایند یادگیریضرورت افزایش مسئولیت 
 ی الکترونیکهای متنوع در ارایه محتوااز روش گیری بهره 

 های محیطی: ویژگی4کد محوری  کد منتخب

 اجتماعی

 های نظام آموزشی در حوزه آموزش هوشمندسیاست 

 پذیرش علوم مدرن ارتباطی در محیط اجتماعی 

 های علمی مانیتورینگاختصاص بودجه به فعالیت 
  ورد نیاز بازار کارمآموزش دیده و تربیت نیروی انسانی 
 موسسات هوشمند و دیجیتال در حوزه آموزشهای قانونی دولت از حمایت 

 : محتوای برنامه درسی آموزش هوشمند5کد محوری  کد منتخب

 تکنولوژیک

  مدارس با استانداردهای هوشمندسازیمطابقت محتوای برنامه 

 شمنددرسی با ساختار دانش هوبرنامه رعایت انتخاب محتوای 

 تولید محتوای الکترونیکی و به روز بودن در اداره مدارس دیجیتال 

  درسی هوشمند با عالیق دانش آموزانارتباط و انعطاف محتوای برنامه 

 میزان توجه به تخصصی بودن محتوای کمی و کیفی تعلیم و تربیت مدرن 

 یجیتالمیزان رعایت نیازهای جامعه در انتخاب محتوای برنامه درسی د 

 :  ارتباط با بازار هدف از طریق اصول پودمانی6کد محوری  کد منتخب

 راهبردی

 تعیین نرم های مقبول اجرای مدل آموزش تمام هوشمند 
 از بازار کارآموزش پذیران متناسب با زمان و مکان یاز سنجی ن 
 معیارهای محیط واقعیهـا بـر اسـاس نجش عملکرد یا ارزشیابی پودمـانس 
 تأکید بر کار عملی در وضعیتهای کاری واقعگرایانـه 
 و آمـوزش بـرای توسـعة خوداشـتغالی های محوریتوسـعه مهارت 

 :  اهداف برنامه درسی آموزش هوشمند7کد محوری  کد منتخب

 آموزشی

 آگاهی دانش آموزان و مربیان با تحوالت هوشمندسازی مدارس 

 د همه جانبه و آمادگی دانش آموزاناثبات توانمندی فناورانه در رش 

  درسی با هدف ارتقاء حس راهبری دانش آموزان مدارسمطابقت برنامه 

  درسی هوش مدارتوجه به عالیق دانش آموزان بر انتخاب اهداف برنامه 

 تربیت مدرنو تغییر سرفصل دروس با توجه به تحوالت علمی و نیازهای تعلیم 

 آموزش هوشمند فرایندهای یاددهی و یادگیری : 8کد محوری  کد منتخب
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 آموزشی

 های تدریس جدید با اهداف فناوری اطالعاتانطباق روش 

 کیفیت بازخوردهای مدرنیته ارائه شده به دانش آموزان مدارس 

 فرصت مناسب به دانش آموزان جهت اندیشیدن به مسائل آموزش هوشمند 

 ناختی دانش آموزانتالش جهت پروراندن خالقیت فنی و ش 

 :  استفاده از فناوری اطالعات9کد محوری  کد منتخب

 تکنولوژیکی

 های درساستفاده از تابلوهای هوشمند در کالس 

 های نوین در امر یادگیریآوریاستفاده مربیان از کامپیوتر و فن 

 های حوزه آموزش هوشمندها و همایشاستفاده از فناوری اطالعات در دوره 

 آموزان به اینترنت جهت ارتباطات مدرنمیزان دستیابی مربیان و دانش 

 های جدیدآوریبازنگری حرفه ای در سرفصل دروس براساس فن 

 های آموزش هوشمند:  استانداردهای دوره10کد محوری  کد منتخب

 اقتصادی

 تربیتو آموزان با نظریات جدید تعلیم های هوشمندسازی دانشتناسب دوره 

 های میدانی دانش آموزان در کارگاههای الکترونیکتناسب مدت زمان فعالیت 

 های پیاپی رفع اشکال طی دوره آموزش هوشمندبرپایی کارگاه 

 های بازآموزی مجازی برای مربیان و متربیاندوره 

 صالحیت تخصصی و عمومی مربیان دروس تعلیم و تربیت 

 تمر با مراکز علمی و پژوهشی: تعامل مس11کد محوری  کد منتخب

 اجتماعی

 ارتقاء توان علمی مربیان با آموزشهای مستمر در حوزه آموزش هوشمند مدارس 

 پژوهشی الزم در حوزه آموزش مربیان از سوی مدیرانایجاد فرصتهای علمی و 

 نظران حوزه اموزش الکترونیکتعامل مدارس با نهادهای محلی و صاحب 

 های آموزش کاربران به مربیانپژوهشی و شرکت در همایش تخصیص اعتبارات 

 برگزاری سمینارهای علمی و تبادل اطالعات با سایر مراکز علمی 

 روشهای ارزشیابی : 12کد محوری  کد منتخب

 آموزشی
 استفاده از پوشه کار و چک لیست برای ارزشیابی فعالیتها در حوزه آموزش هوشمند 
  دانش آموزان در موقعیتهای مختلف جهت ارزشیابی آنانمشاهده مستقیم رفتار 
 خودسنجی و گروهی سنجش مهارتهای هوشمند دانش آموزان براساس روشهای 

 ویژگی پذیرندگان : 13کد محوری  کد منتخب

 راهبردی
 انگیزش پذیرندگان به یادگیری دروس در قالب آموزش هوشمند 

 تعلیم و تربیت دیجیتال توسعه تخصصی دانش آموزان مدرسه در حوزه 

 موانع پیش روی : 14کد محوری  کد منتخب

 راهبردی
 موانع قانونی مدیریتی 

 موانع ارزشی و اخالقی 

 پیامدهای آموزشی : 15کد محوری  کد منتخب

 راهبردی
 تولید محتوای کارآمد در زمینه آموزش هوشمند مدارس 
 ارتقای روشهای تدریس در آموزش الکترونیک 
 تقای سطح اطالعات معلمان در زمینه هوشمندسازیار 

های توصیفی در ادامه به منظور درک بهتر نتایج و نیز شاخص
مربوط به هر کد منتخب، میانگین، انحراف معیار و ضریب 

 ها گزارش شده است. تغییرات هر یکی از شاخص
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 230... بر آن تاثیر و هوشمند های آموزش فلسفی اصول  تبیین        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بررسی توصیفی عامل های موثر بر توسعه مدارس هوشمند .2جدول 
 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین بیشترین داده کمترین داده عامل ها یفرد
 80/56 91/15 01/28 110 11 آموزشی 1
 53/86 42/8 73/9 40 4 فرهنگی 2
 46/57 78/6 80/11 40 4 اجتماعی 3
 97/64 24/12 84/18 70 7 اقتصادی 4
 43/64 07/10 63/15 70 7 تکنولوژیکی 5
 59/42 13/8 09/19 60 6 راهبردی 6

ای محتوای که از کمترین و بیشترین نمره نشان داد، نتایج حاصله
(، 4،40(، فرهنگی )11،110آموزشی ) :بدست آمد به ترتیب پژوهش

(، و راهبردی 7،70(، تکنولوژیکی )7،70(، اقتصادی )4،40اجتماعی )
( می باشد. میانگین و انحراف معیار هر یک از عوامل به 6،60)

(، 73/9،42/8(، فرهنگی )01/28،91/15تیب برابر آموزشی )تر
(، تکنولوژیکی 84/18،24/12(، اقتصادی )80/11،78/6اجتماعی )

با اطمینان   .( می باشد09/19،13/8(، و راهبردی )63/15،07/10)
و عامل های موثر های اثر گذار بندی شاخصدرصد می توان رتبه 96
را بصورت توصیفی به شرح ذیل  مدارس هوشمند ایجاد و توسعهبر 

 :ادارائه د

 74/4.عامل تکنولوژیکی با میانگین رتبه 1
 31/4.عامل آموزشی با میانگین رتبه 2

 22/4.عامل فرهنگی با میانگین رتبه 3
 16/4.عامل راهبردی با میانگین رتبه 4
 76/3.عامل اقتصادی با میانگین رتبه 5
 20/3.عامل اجتماعی با میانگین رتبه 6

در ادامه به بررسی بررسی میزان اثربخشی عامل های پژوهش 
پاسخ به این پرسش است که آیا از این کار هدف  پرداخته شد. 

، اثر یکسانی در توسعه مدارس هوشمند فوق الذکر عوامل هفت گانه
دارند؟ برای این منظور امتیاز عوامل یکسان نبود آنها را بر مبنای 

سپس اثر گذاری یکسان آنها را به صورت  انطباق داده و 100امتیاز 
 قابل ترسیم است.زیر  جدول

 

هوشمند مدارس توسعه بر موثر های عامل ای رتبه میانگین. 3 جدول
شاخص های اثر گذار بر 
 راهبردی حقوقی تکنولوژیکی اقتصادی اجتماعی فرهنگی آموزشی توسعه مدارس هوشمند

 16/4 61/3 74/4 76/3 20/3 22/4 31/4 میانگین رتبه ها

جم حپیامهای دریافتی و توجه به افزایش سریع  با طالعات نشان دادم
عرصه مسائل مهم در یکی از، موزشی درعصرحاضرآمحتوای 

یر ویژگیهای یادگیری فراگ ه درس مطابق بائارا ،موزش الکترونیکیآ
این بستر تعلیم و تربیت تحت هر عامل، بتواند گونه ای که ه ب .است

درپی  موزش راآافزایش بهره وری و تسریع درروند  ،زینهکاهش ه
( ترویج 1 عبارتند از:دو ویژگی استراتژی آموزشی .داشته باشد

( ارزیابی 2سفارشی سازی و تنوع محصوالت آموزش الکترونیکی 
آموزش الکترونیکی با در نظر گرفتن متن، ورودی، فرآیند و محصول 

بخش آموزش ذخیره سازی به طور کلی در       در پیش زمینه.
ه های . یافتمحتوای یادگیری منجر به تصویب رایانش ابری شده است

مدارس که موزش الکترونیکی تحقیق، حکایت از آن دارد که آ
 منظور خلق اینترنت به از فناوری های وب و شامل هرگونه استفاده

  متعددی است.چالش های  ، مواجه باتجربه های یادگیری است
 راه با توام حضوری آموزش معتقد بودند: دهندگان خغالب پاس

 جهت تری مناسب روش 3.96 میانگین الکترونیک آموزش اندازی
 روش به تدریس اجرای با آنها اکثر همچنین و بود خواهد یادگیری

 آموزش های چالش بعد در و هستند موافق 3.8 میانگین الکترونیک
 سخت ایه بههزینه ربوطم چالش بیشترین معتقدند آنها الکترونیکی

و  مربیان و والدین مقاومت و 3.74 میانگین افزاری نرم و افزاری
 باشد. می 0.97 میانگین الکترونیکی آموزش برابر مسئوالن در

در ادامه مدل مفهومی پژوهش مبتنی بر رویکرد داده بنیاد ارائه شده 
است. کد محوری این پژوهش، مساله مبانی فلسفی و ساختارهای 

کنولوژِیک آموزشهای تمام هوشمند در عرصه تعلیم و تربیت نوین ت
-است که اقتضائات، شرایط، مداخالت و تسهیالت ویژه ای را می

نوع  ویژه ازه گوناگون تحلیل محتوا، ب انواعمنطق مستتر در  طلبد.
-تواند به عنوان محوری برای شناخت تشابهتحلیل محتوای کیفی، می

 د.گرفته شوها و تمایزها در نظر 
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  همکاران                 و بردانی باغ دهقان شهناز  231

 1400 تانزمس، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 ( مدل نهایی پژوهش1شکل 

 نتیجه گیری 
های هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین اصول فلسفی آموزش

هوشمند در مدارس و تاثیر آن بر سبک زندگی دانش آموزان بود. 
 فناوری توسعه مهم دستاوردهای از یکی هوشمند مدارس وجود

 هوشمند فواید می باشد. پرورش و آموزش هایبرنامه در اطالعات
 آموزشی، محیط در آن خوب تأثیرات بر عالوه مدارس سازی

 خواهد آموزاندانش زندگی محیط در نیز خوبی نتایج و اثرگذاری
کد بود که  64بر اساس نتایج کدهای باز شناسایی شده شامل  .داشت

کد منتخب دسته بندی شدند. آموزش  6کد محوری و  15در قالب 
ه تعلیم و تربیت معاصر یک ضرورت بنیادین تمام هوشمند در عرص

انسانی است که با در اختیار گرفتن عناصر و ابزارهای خاص انتقال 
دانش به کمک ابزارهای دیجیتال و بهره گیری از سواد فنی رسانه 
ای )مانیتورینگ( و فعالیت پروژه محور آموزشی و پژوهشی با تکیه 

ت ی و ابزارشناسی صوربر مبانی فلسفی انسان شناسی،معرفت شناس
گرفته و این سه مقوله از مهمترین بنیادهای تبیین آموزش هوش مدار 
الکترونیکی محسوب می گردند. اهتمام به نقش یادگیرنده )فرد( در 
یادگیری و گرایش به استفاده مستمر از سیستم پایه فناوری اطالعات 

 صلیو ارتباطات دیجیتال )دیجیتالیزم( مبتنی بر وب، مبانی ا
آموزشهای تمام هوشمند در ساختار تعلیم و تربیت محسوب می 
گردد. از آنجا که آموزشهای هوشمند بر مبنای  نگرشی سیستماتیک 

 رایانه وتکنولوژی  محوربر  موزش رااست که کنترل و مدیریت آ
نیز ن آفرایند سیستم به کار رفته در  اینترنت، استوار نموده است،

و نه  مدرسه به عنوان سازمان یادگیری .هوشمند طراحی شده است
ش موزشی بیشتر دانآتاکید نظام  مکان تجمع فیزیکی مطرح است .

محور می باشد و دانش آموزان می توانند در هر مبحثی از  آموز
نظام آموزش تمام  .نقش یک پژوهشگر را ایفا نمایند،دروس

 و ریفک رشد بر را تاثیر بیشترین مناسب محتوای ارائه با هوشمند
و دانش  اطالعات  دانش آموزان می گذارد و به جای مصرف عملی

 .می شوند توسط دانش آموزان به توانایی تولید دانایی نیزمجهز
فعالیت های مدارس هوشمند برای دانش آموزان قابل درک به نحوی 
که خروجی های مدارس براساس اهداف از پیش تعیین شده تنظیم 

ور دانش آموزان از مشارکت وهمراهی می گردند و به همین منظ
ارائه  .بیش تر و مناسب تری در امر یادگیری برخوردار خواهند بود

فعالیت ها و فرایندهایی که بدون فناوری دشوار یا غیر  ٬ی ایده ها
فناوری امکانپذیر می شود. برای مثال  ی وسیله به ٬ممکن هستند

هایی که برای آموزش فرایند ٬سازی شبیه طریق از ٬فناوری می تواند
کوتاه ترین زمان در  در و راحتی به به زمان و مکان نیاز دارند را 

رایانه برای  از ٬کالس ارائه دهد. یا اینکه در آزمایشگاه می توان
ثبت تغییرات درجه حرارت یا دیگر متغیرها استفاده کرد. اگرچه 

 نتایج در لباغا ولی ٬می توان بدون رایانه نیز چنین کاری را انجام داد
اختالف نظرهایی به وجود می آید و عالوه بر آن زمان بر نیز  آن

از تجزیه و  زیادی مقدار آموزان دانشهست. شواهد نشان می دهند 
های شبیه سازی شده را می آموزند؛ به ویژه هنگامی که با تحلیل

شده و نتایج درخور ارائه گردد. تجزیه و تحلیل های واقعی تلفیق 
توجه به افزایش  بامالحظه عناصر مختلف  مطالعات نشان دادنتایج 
 یکی، موزشی درعصرحاضرآحجم محتوای پیامهای دریافتی و سریع 

 ه درس مطابق بائارا ،موزش الکترونیکیعرصه آمسائل مهم در از
لیم و این بستر تعگونه ای که ه ب .ویژگیهای یادگیری فراگیر است
افزایش بهره وری و  ،هزینه کاهشتربیت تحت هر عامل بتواند 

دو ویژگی استراتژی .درپی داشته باشد موزش راآروند  تسریع در
( ترویج سفارشی سازی و تنوع محصوالت 1 عبارتند از:آموزشی 

با در نظر گرفتن  هوشمند( ارزیابی آموزش 2آموزش الکترونیکی 
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 232... بر آن تاثیر و هوشمند های آموزش فلسفی اصول  تبیین        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

متن، ورودی، فرآیند و محصول در پیش زمینه. در بخش آموزش 
ازی محتوای یادگیری منجر به تصویب رایانش ابری شده ذخیره س

، عالوه بر . برای هوشمندی تمام عیار یک فضای آموزشیاست
ساختمان و استفاده از تکنولوژی ها و فناوری های نوین، باید 

باشد که کامال هوشمند طراحی شده است و عواملی چون  ایزارهایی
ی هوشمند، همچنین استفاده از سیستم های الکتریکی و تاسیسات

تابلوهای لمسی،عالئم هشداردهنده هوشنمد و استفاده از نورپردازی،
 .در طراحی این ساختمانها بسیار موثر خواهد بود ..رنگ پردازی و

 اصلی مانع 10  کشور دنیا از 26های صورت گرفته در بررسینتایج 
فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس حکایت  کاربرد زمینه در
ارد به نحوی که این موانع شامل تعداد کم رایانه، دانش و مهارت د

بندی استفاده از با آموزش، زمان ICTاندک معلمان، دشواری تلفیق
های نرم افزاری، وقت کم رایانه، کمبود لوازم جانبی، کمبود نسخه

معلم، کافی نبودن زمان دسترسی همزمان، کمبود بازرس و کمکهای 
مین حال نگاهی به مدارس ایران موارد دیگری فنی می شود. در ه

ها، نیز به این موانع می افزاید که از جمله آن می توان به زیر ساخت
فضای کوچک کالسها، حفظ و نگهداری دستگاهها و لوازم جانبی 
آن که هر دو نیازمند منابع مالی است که به علت فقدان اعتبارات 

پرورش بویژه در مناطق در آموزش و   ICTخاص مانع اصلی توسعه
  د.دور از مرکز است اشاره کر

نیروی انسانی، نداشتن مهارت معلمان در بخش تولید  در حوزه
نداشتن  محتوای الکترونیک و مسلط نبودن بر زبان انگلیسی و

کیفیت آموزشی الزم نرم افزارهایی که در بازار تولید و عرضه شده 
نع استفاده درست از رایانه می ها که مااند و در نهایت شلوغی کالس

شود از دیگر موانع اصلی در زمینه هوشمندسازی مدارس عنوان شده 
بررسی وضعیت شاخص های فناوری اطالعات در همچنین  .است

توسعه مدارس هوشمند نشان می دهد که توسعه این فرآیند از حیث 
توسعه شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشی از 

 .اسبی برخوردار نیستوضعیت من
 پیشینه مطالعاتی در زمینه مبانی فلسفی آموزشهای تمام هوشمند

در نظام تعلیم و تربیت کشور، در عین نوپا بودن زیاد آموزان دانش
است، اما مطالعات به صورت پراکنده انجام گرفته و هدف واحدی 

اند. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع  را دنبال نکرده
ندسازی مدارس و حرکت موجود به سمت تخصصی کردن هوشم

الگوهای عملکردی، و با عنایت به کمبود مطالعات دانشگاهی در 
که هوشمند صورت گرفت. همچنان آموزش خصوص اصول اجرایی 

هوشمندسازی انجام  حوزه اساس مطالعاتی که در (، بر2011میلز)
 از یکی یالکترونیکی مضامین درس داده، معتقد است که آموزش

 جامعه ی هوشمند مداری درتوسعه هایبرنامه ضروری در ابعاد

امروز با پیدایش آموزش الکترونیکی یا ال ام باشد. از دیدگاه وی می
اس، تصورات قبلی در زمینه نیاز به امکانات فیزیکی بسیار برای امر 
آموزش و یادگیری در سطح عمومی و آموزش عالی متحول و 

اکنون با به صحنه آمدن مراکز آموزش  دگرگون شده است
ای، برای هر فردی و در الکترونیکی، امکان یادگیری در هر زمینه

 همچنین کارلز .العمر فراهم استهر زمان و مکانی به صورت مادام

اند؛ هوش مصنوعی و فناوری ( بیان کرده2011و همکاران، )

 تغییر حال دائما در جدید موقعیت به موقعیت کهنه از الکترونیک

 چندوجهی)تئوریک، و متغیر دلیل ماهیت به تغییر این و است

متفاوت هوش  هایسبک به است که مهارتی( آن و شناختیروان
با پیشرفت فوق العاده در سال های  است. بنابراین محوری تعبیر شده

بتواند دنیای  آموزش الکترونیکاخیر ، تعجب برانگیز نیست که 
در پایان الزم است یادآور شود آموزش و پرورش را زیر و رو کند. 

نقش آموزش الکترونیک جایگزین آموزش سنتی در کالس درس که 
 هاداتد. در راستای نتایج پیشننیست، بلکه نقش مکمل آن را دار

 کاربردی زیر مطرح می گردد.
 های تحقیق، که هوشمندسازی نظام آموزشی، به مطابق یافته

-شود که برنامهمحوری، در نظر گرفته شد، پیشنهاد می عنوان مقوله

اندازهای آموزش کارآفرینی را مشخص ریزان درسی، اهداف و چشم
 کنند.
 ن فعال شد های تحقیق، تجهیز فناوری هوشمند ،بر اساس یافته

دانش پذیران و مشارکت مربیان در تولید برنامة درسی آموزش 
هوشمند و تعامل مستمر با مراکز فنی و حرفه ای به عنوان راهبرد 

وان شود که تحال و آینده در نظر گرفته شد. بر این اساس پیشنهاد می
ی های مستمر و حین خدمت در حوزهعلمی مربیان، با آموزش

هوشمند دانش آموزان ارتقا یابد و مربیان و  ی آموزشبرنامه
کارشناسان در تولید محتوای مدارس الکترونیک مشارکت داده 

 شوند.

 های تحقیق، حمایت مدیران مدارس و ساختار براساس یافته
مراکز آموزشی به عنوان بستر پدیده، در نظر گرفته شد؛ بر این اساس 

ی تخصصی و هاشود که که با برگزاری نشستپیشنهاد می
سمینارهای آموزشی، پیامدهای مثبت هوشمندسازی مراکز تعلیم و 

 تربیت در سطح جامعه تبیین شود.
 هوشمند متون و مضامین  آموزش هایشود برنامهپیشنهاد می

 های بومیمدل بر مبتنی و افراد آموزشی بر اساس نیازهای درسی
و  مکانات محیطیا مهارت، تجربه، از تلفیقی باید برنامه این باشد و
 ارمغان آورد. به آموزاندانش برای را توانایی و دانش
 دوره که مطابق نتایج حاصله در بخش نظری تحقیق، افرادی-

خودشان، از  باید کنند،می تدریس را هوشمندسازی آموزشی های
 هر زا بهتر زیرا آنان باشند، نظر تسلط علمی و ابزارهای فنی، خبره

 هافرصت مدیریت و شکار شناسایی، نگیچگو قادرند دیگری کس
-فرصت و استعدادها شکوفایی یزمینه و دهند انتقال به دیگران را

 سازند. را فراهم افراد از یک هر رویپیش های
 روش بر عالوه آموزشی، هایارزشیابی گردد، درپیشنهاد می-

 تالش کارآفرینی، گذراندن دروس و نمرات کسب مانند نظری های
 هایطرح نوشتن قبیل از پروژه، و عملی هایشیوه از ر،بیشت شود

 عملی سنجیامکان با همراه کشور، نیازهای هوشمند و متناسب با
 .شود استفاده ها،طرح
  در تمامی مراکز و  شود اجرای این تحقیقپیشنهاد میدر پایان

ی آموزشی منسجم با قابلیت مدارس انجام گیرد تا یک برنامه
ای آموزش هوشمند دروس در مدارس، تهیه و اجرا اجرائی خوب، بر

 شود. 
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