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 داشت  یاد
 
 

 اینترنت پيام زمانه ماست.

 «مانویل کاستلز»            

   کتااابی کااه پااید روی داریااد بااه کوشااد گااروه یااادگیری الکترونیکاای          

(e-Learning)   تقادیم دبیاران و  مؤسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس هوشامند 

باشند.  مند به توسعه یادگیری الکترونیکی می گردد که عالقه اساتید محترمی می

های در حال اجرای ایان موسساه در    این کتاب به عنوان یکی از منابع در برنامه

یاادگیری  مجموعاه کتابهاای    شاود و از  زمینه یادگیری الکترونیکی محسوب می

 15بار  مشاتمل   الکترونیکی منتشر شده توسط موسسه مدارس هوشامند اسات کاه   

شاده  آماده ساازی   فصل است و مشترکاً برای معلمان و دبیران مدارس و دبیرستانها

 است.

یکی از مهمترین موضوعاتی است کاه در   )اینترنت در مدرسه(موضوع کتاب 

ریزان نظام آموزشی را به سوی خاود جلا     رنامهحال حاضر توجهات دبیران و ب

 نموده است.

آید که باید به مترجم و ویراستاران آن به علات   اثر حاضر کتابی به شمار می

 نگاری آن تبریك گفت.  شان در ترجمه و ساده توانایی

 هااایی در راسااتای اهااداف و  امیااد اساات کااه چنااین اثااری مشااو  حرکاات    

 ك باشد.های مؤسسه درآینده نزدی مشی خط

 
 نژاد غالمرضا ملك

 مؤسسه توسعه فناوري اطالعات آموزشيمدیر 
 مدارس هوشمند
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 سخن ناشر  
 روناد تحاو ت جهاانی، باا     (IT) با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطالعاات 

شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطالعات ودانایی در حاال گساترش اسات. ایان     
ی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقال شاد، اماا    های نظام پدیده هر چند از محیط

دیری نپایید که عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیاز باا   
توسعه تجارت الکترونیك و ایجاد دولت الکترونیاك و ... متارثر سااخت . ایناك     
بید از یك دهه است که در عرصه تعلیم وتربیت پانهاده و نظام های آموزشای  

تحصیلی را نیز به چالد فراخواناده اسات. باا توجاه باه سارعت ،        های و محیط
گستردگی و عمق تحو ت ناشی از فنااوری اطالعاات، شاناخت مختصاات ایان      
پدیااده و ماادیریت آگاهانااه و هوشاامندانه آن ماای توانااد یکاای از مهمتاارین    
راهبردهای دست اندرکاران آموزش در کشور باشد و فرصتی برای بازسازی نظام 

 یادگیری استفاده شود. -پرورش و تحول در فرآیند یاددهی آموزش و
( تکیاه  ICT)"فناوری اطالعات و ارتباطات"مهمترین خصوصیات و ویژگی 

بر تولید، اشاعه و پردازش اطالعات، در دسترس قاراردادن آن بارای همگاان در    
 کمترین زمان ممکن، با حداقل هزینه ها و همه زمان ها و مکان هاست.

ش و پارورش یکای از بازرگ تارین تولیاد کننادگان اطالعاات و            نهاد آموز
تردید عمده ترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطالعاات وداناایی محساوب     بی
گردد، این مهم در کشور ما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجه به  می

 مؤلفه های دینی و ملی از گساتردگی و ارزش باا تری برخاوردار اسات. تولیاد     
داند و کاربرد بهینه آن در فرآیند تعلایم و تربیات، موجا  افازاید داناایی و      
توانااایی دانااد آمااوزان و معلمااان شااده و آمااوزش و پاارورش را در مهمتاارین  
مرموریت خود، یعنی تربیت نیروی انساانی توانمناد و کارآماد باید از گذشاته      
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اد. از طرفای بخااد اعظماای از معجاالت اجتماااعی، اخالقاای،   توفیاق خواهااد د 
فرهنگی و حتی اقتصادی کشورها ناشی از توسعه نیاافتگی و عقا  مانادگی از    
کاروان داند و فناوری است. امروزه دانایی، مهمترین شاخصه توسعه یاافتگی و  
با ترین ثروت ملی محسوب می شود. یعنی اگر روزی مناابع ماادی و فیزیکای،    

 ع اصلی توسعه و پیشرفت ملت ها و کشورها محسوب می شدند.مناب
امروزه، میزان سواد و داند ، وجود پژوهشگران، اندیشمندان و به طور کلای  
شاخص های بهره وری از فناوری و اندیشه انسانی نماد اصالی رشاد و یاا عقا      
ماندگی ملتها و کشورها به حساب می آیند . ماا مفتخاریم کاه پیارو مکتا  و      

ینی هستیم که با ترین و مهم ترین رسالت پیام آور آن، یعنی حجرت محمد آئ
بن عبداهلل)ص( ، گسترش علم، آگاهی، خواندن و نوشتن بود، معجزه جاویادش  
کتاب و نخستین آیه ای که بر زبان جاری ساخت اقرء باسم ربك الذی خلق بود 

و پرورش انسان هاا  و مهمترین هدف از بعثت او، تالوت آیات الهی برای آموزش 
بوده است : هوالذی بعث فی ا مین رسو ً منهم یتلوا علایهم آیاتاه و یازکیهم و    

هاا   یعلمهم الکتاب و الحکمه و این پیام بلناد الهای اسات کاه باا گذشات قارن       
درخشد و حتی امروز به شعار جهاانی مبادل شاده     همچنان بر تارک هستی می

ی گوی حکیم فردوسای کاه متارثر از    است . به نحوی که کالم شاعر بزرگ پارس
اساتراتژی جامعاه    "توانا بود هار کاه داناا باود    "همین آئین و مکت  است یعنی

 جهانی در آغاز هزاره سوم میالدی است.
فناوری اطالعات، نقد اساسی در تحقق و تعمیاق ایان شاعارهای جاوداناه     

ناوین،   خواهد داشت. گسترش فناوری اطالعاات و اساتفاده از ابزارهاا ومفااهیم    
موجبات بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه را بارای فراگیاران اعام از    
داند آموزان، دانشجویان و معلمان به روش آن  ین فراهم مای کناد و زمیناه    

 تبادل سریع اطالعات و تعامالت فرهنگی را میسر می سازد.
باادل  گاو و ت  و رشد جوامع فرهنگی امروزه در گرو همگرائی و تعامال، گفات  

داند و اطالعات و فرهنگ بشری است. دوران واگرائی، تك گاویی و انزواطلبای   
به پایان رسیده است، مرزهای جغرافیایی وحتای مرزهاای فرهنگای و عقیادتی     
نفوذپذیر شده اند، باید با آگاهی، شناخت و هوشمندی و نیز با تکیه بر فرهناگ  
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می و بین المللای نقاد و   و مؤلفه های بومی و آمادگی برای پذیرش تحو ت عل
 جایگاه خود را پیدا نمود.

نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقد و وظیفه را در این مسیر برعهده دارد، 
یعنی اگر بستر مناس  در مدارس و محیط های آموزشی برای پارورش روحیاه   
دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل و تعامل اندیشه هاا، آراء و افکاار   

هاای دو    ود، فجای آموزشی به جای انتقال یك طرفه اطالعاات باه روش  مهیا ش
سویه کس  اطالعات وداند هدایت گردد و نقد معلمان بر تساهیل جریاان و   

یادگیری متمرکز شود، داند آموزان و دانشاجویان نیاز خاود     –فرآیند یاددهی 
کشور  خالق داند و اطالعات شوند، زمینه مساعدی برای رشد و توسعه و تعالی

فراهم خواهد شد. بای شاك یکای از مهمتارین دساتاوردهای توساعه فنااوری        
هاااای  اطالعاااات ، تحاااول در عرصاااه آماااوزش و پااارورش اسااات. کاااالس  

(، virtual-schools(، مااادارس مجاااازی) virtual-classroomsمجاااازی)
( virtual-university(و دانشگاه مجازی )smart-schoolsهوشمند) مدارس

هاای   هاا و قابلیات   ( از ظرفیتe-learningیری الکترونیك )و به طور کلی یادگ
قابل اتکا برای توسعه این مهارت هاست. اگر چه فناوری اطالعات دیری نیسات  
که عرصه تعلیم وتربیت را مترثر ساخته است وتجاارب بشاری و ملالعاات باین     
المللی در خصوص رویکردهای فنااوری اطالعاات در آماوزش و پارورش کاافی      

با ابهامات و سؤا ت بسیاری مواجه اسات، اماا آنچاه واقعیات دارد ایان       نبوده و
است که این تحو ت به سرعت همه مؤلفه هاای اساسای آماوزش و پارورش را     

دهد. با توجه به سرعت، عمق و گستردگی این تحو ت نمی  تحت ترثیر قرار می
دیگران و با اتکاا  توان به انتظار نشست، بلکه باید با استفاده از ملالعات وتجارب 

 بر فرهنگ و منابع بومی، راه استفاده از تجارب بشری را فراهم نمود.
 این کتاب با همین هدف تالیف شاده اسات تاا بتواناد ماا را در مواجهاه باا        
پدیده هاای ناوین و تعیاین مسایرهای تحاول یااری کناد. امیاد اسات ماورد           

 برداری قرار گیرد. بهره

 آموزشيمؤسسه توسعه فناوري اطالعات 

 مدارس هوشمند


