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 «مانويل كاستلز»            

كتااابي كااه پاايش روي داريااد بااه كوشااش گااروه يااادگيري الكترونيكااي            

(e-Learning) تقاديم دبياران و   دارس هوشمند مؤسسه توسعه فناوري آموزشي م

مناد باه توساعه ياادگيري الكترونيكاي       گاردد كاه عالقاه    اساتيد محترمي ماي 

هاي در حال اجاراي ايان    باشند. اين كتاب به عنوان يكي از منابع در برنامه مي

شود و از مجموعه كتابهاي  موسسه در زمينه يادگيري الكترونيكي محسوب مي

مشاتركا    ه توسط موسسه مدارس هوشمند است كاه يادگيري الكترونيكي منتشر شد

 آماده سازي شده است. براي معلمان و دبيران مدارس و دبيرستانها

يكي از مهمتارين موضاوعاتي    (قدرت اينترنت در يادگيري)موضوع كتاب 

ريزان نظام آموزشي را به سوي  است كه در حال حاضر توجهات دبيران و برنامه

 خود جلب نموده است.

آيد كه باياد باه متارجم و ويراساتاران آن باه       اضر كتابي به شمار مياثر ح

 نگاري آن تبريك گفت.  شان در ترجمه و ساده علت توانايي

 هااايي در راسااتاي اهااداف و  اميااد اساات كااه چنااين اثااري مشااوق حركاات   

 هاي مؤسسه درآينده نزديك باشد. مشي خط

 
 نژاد غالمرضا ملک

 آموزشيمؤسسه توسعه فناوري اطالعات مدير 
 مدارس هوشمند
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 گفتار پيش

( روناد تحاوالت جهااني،    IT)اطالعاات   با ظهور و توسعه پدياده فنااوري  
باشتابي بيشتر با محوريت عنصر اطالعات ودانايي در حال گسترش است. ايان  

هاي نظامي آغاز و به مراكز دانشگاهي منتقل شد، اماا   پديده هر چند از محيط
اقتصادي، تجاري و حتي سياسي كشورها را نيز باا   ديري نپاييد كه عرصه هاي

توسعه تجارت الكترونيك و ايجاد دولت الكترونيك و ... متاثثر سااخت . ايناك    
و نظام هاي آموزشي  هادهبيش از يك دهه است كه در عرصه تعليم وتربيت پان

هاي تحصيلي را نيز به چالش فراخوانده است. باا توجاه باه سارعت ،      و محيط
و عمق تحوالت ناشي از فناوري اطالعات، شاناخت مختصاات ايان    گستردگي 

پديااده و مااديريت آگاهانااه و هوشاامندانه آن مااي توانااد يكااي از مهمتاارين   
راهبردهاي دست اندركاران آموزش در كشور باشاد و فرصاتي باراي بازساازي     

 يادگيري استفاده شود. -نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآيند ياددهي
( تكيه ICT)"فناوري اطالعات و ارتباطات"صيات و ويوگي مهمترين خصو

بر توليد، اشاعه و پردازش اطالعات، در دسترس قراردادن آن باراي همگاان در   
 كمترين زمان ممكن، با حداقل هزينه ها و همه زمان ها و مكان هاست.

     د آموزش و پرورش يكاي از بازرگ تارين تولياد كننادگان اطالعاات و      انه
ترديد عمده ترين مصرف كننده و ذخيره كننده اطالعات ودانايي محساوب   بي
علت توسعه كمي آموزش و پرورش و توجاه   در كشور ما به گردد، اين مهم مي

به مؤلفه هاي ديني و ملي از گستردگي و ارزش باالتري برخوردار است. تولياد  
يش داناايي و  دانش و كاربرد بهينه آن در فرآيند تعليم و تربيات، موجاب افازا   

تواناايي داناش آماوزان و معلماان شاده و آماوزش و پارورش را در مهمتارين         
مثموريت خود، يعني تربيت نيروي انساني توانمناد و كارآماد بايش از گذشاته     
توفيق خواهاد داد. از طرفاي بخاش اعظماي از معضاالت اجتمااعي، اخالقاي،        

عقاب مانادگي از   فرهنگي و حتي اقتصادي كشورها ناشي از توسعه نيافتگي و 
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كاروان دانش و فناوري است. امروزه دانايي، مهمترين شاخصه توسعه يافتگي و 
باالترين ثروت ملي محسوب مي شود. يعني اگر روزي منابع مادي و فيزيكاي،  

اماروزه،   منابع اصلي توسعه و پيشرفت ملت ها و كشورها محسوب مي شادند. 
شمندان و به طاور كلاي شااخ     ميزان سواد و دانش ، وجود پووهشگران، اندي

هاي بهره وري از فناوري و انديشه انساني نماد اصلي رشد و يا عقاب مانادگي   
 ملتها و كشورها به حساب مي آيند . 

ما مفتخريم كه پيرو مكتاب و آئيناي هساتيم كاه بااالترين و مهام تارين        
رسالت پيام آور آن، يعني حضارت محماد بان عبادا )ص( ، گساترش علام،       

خواندن و نوشتن بود، معجزه جاويدش كتاب و نخستين آيه اي كه بار   آگاهي،
زبان جاري ساخت اقرء باسم ربك الذي خلق بود و مهمترين هدف از بعثت او، 

ي بعث في ذيات الهي براي آموزش و پرورش انسان ها بوده است : هوالآتالوت 
تااب و الحكماه و   عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهام الك  االمين رسوال  منهم يتلوا

هاا همنناان بار تاارک هساتي       اين پيام بلند الهي است كاه باا گذشات قارن    
و حتي امروز به شعار جهاني مبدل شده است . به نحوي كاه كاالم    درخشد مي

شاعر بزرگ پارسي گوي حكيم فردوسي كه متثثر از همين آئين و مكتب است 
ني در آغااز هازاره ساوم    استراتوي جامعه جهاا  "توانا بود هر كه دانا بود"يعني

 ميالدي است.
فناوري اطالعات، نقش اساسي در تحقق و تعميق ايان شاعارهاي جاوداناه    
خواهد داشت. گسترش فناوري اطالعات و اساتفاده از ابزارهاا ومفااهيم ناوين،     

دسترسي آسان و كم هزينه را براي فراگياران اعام از    موجبات بسط اطالعات و
معلمان به روش آن الين فراهم مي كناد و زميناه    دانش آموزان، دانشجويان و

 تبادل سريع اطالعات و تعامالت فرهنگي را ميسر مي سازد.
تباادل   گاو و  و رشد جوامع فرهنگي امروزه در گرو همگرائي و تعامل، گفات 

دانش و اطالعات و فرهنگ بشري است. دوران واگرائي، تك گويي و انزواطلباي  
 عقيادتي جغرافيايي وحتي مرزهااي فرهنگاي و   به پايان رسيده است، مرزهاي 

نفوذپذير شده اند، بايد با آگاهي، شناخت و هوشمندي و نيز با تكيه بر فرهنگ 
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و مؤلفه هاي بومي و آمادگي براي پذيرش تحوالت علمي و بين المللي نقش و 
 جايگاه خود را پيدا نمود.

برعهاده   نهاد آموزش و پرورش مهمترين نقش و وظيفاه را در ايان مساير   
دارد، يعني اگر بستر مناسب در مدارس و محيط هاي آموزشاي باراي پارورش    
روحيه دانشجويي و پووهشگري فراهم و زمينه تبادل و تعامل انديشه هاا، آراء  
و افكار مهيا شود، فضاي آموزشاي باه جااي انتقاال ياك طرفاه اطالعاات باه         

معلماان بار    هاي دو سويه كسب اطالعات ودانش هادايت گاردد و نقاش     روش
 ياادگيري متمركاز شاود، داناش آماوزان و      –تسهيل جريان و فرآيند ياددهي 

دانشجويان نيز خود خالق دانش و اطالعات شوند، زمينه مساعدي براي رشد و 
توسااعه و تعااالي كشااور فااراهم خواهااد شااد. بااي شااك يكااي از مهمتاارين    

ورش است. دستاوردهاي توسعه فناوري اطالعات ، تحول در عرصه آموزش و پر
-virtualماادارس مجااازي) (،virtual-classroomsمجااازي)هاااي  كااالس

schoolsهوشااامند (، مااادارس (smart-schools)  و دانشاااگاه مجاااازي 
(virtual-university) الكترونيكااااي   يااااادگيري  كلااااي طااااور  بااااه و 
(e-learningاز ظرفيت ) هاي قابل اتكا براي توساعه ايان مهاارت     ها و قابليت

چه فناوري اطالعات ديري نيست كه عرصه تعليم وتربيت را متاثثر  هاست. اگر 
ساخته است وتجارب بشري و مطالعات باين المللاي در خصاوص رويكردهااي     

در آماوزش و پارورش كاافي نباوده و باا ابهاماات و ساؤاالت         اطالعاتفناوري 
بسياري مواجه است، اما آننه واقعيت دارد اين است كه اين تحوالت به سرعت 

دهد. باا توجاه    مؤلفه هاي اساسي آموزش و پرورش را تحت تثثير قرار مي همه
توان به انتظار نشست، بلكه بايد  به سرعت، عمق و گستردگي اين تحوالت نمي

با استفاده از مطالعات وتجارب ديگران و با اتكا بر فرهناگ و مناابع باومي، راه    
 استفاده از تجارب بشري را فراهم نمود.

است كه توسط عده اي از كارشناسان ارشد امر آموزش  هشيپوواين كتاب 
و سياست گذاري كشور اياالت متحده امريكا در قالب يك گازارش ملاي باراي    

تهيه شده است. رئيس جمهور وقت آمريكاا )بيال كلينتاون( باا      كنگرهارائه به 
گروهي از كارشناسان ارشد « نقش اينترنت در يادگيري»درک اهميت موضوع 
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ن دولتي را مثمور تهيه گزارشاي در خصاوص راه هااي بهاره منادي از      و مديرا
فناوري هاي جديد در امر آموزش نمود در اين گزارش تالش شده است ضامن  
تبيين جايگاه نقش و كاربرد اينترنت در امر يادگيري باا تبياين وضاع موجاود     
ا و نظام آموزشي در امريكا، مزايا و معايب اينترنت در يادگيري باه سياسات ها   

( در امار  ITراهبردهاي مشخ  در امر چگونگي استفاده از فناوري اطالعاات ) 
آموزش  دست يابد و در واقع سياست هاي كاالن دولات را در خصاوص بهاره     

 مندي از اينترنت در امر يادگيري مشخ  نمايد.
از آنجايي كه يكي از دغدغه هااي فعلاي نظاام آموزشاي در اياران اعام از       

زش عالي و چگونگي تعامل و بهره مندي از فناوري هااي  آموزش عمومي و آمو
نوين اطالعاتي و ارتباطي است بررسي هاي انجاام شاده در سااير نظاام هااي      

دسات  آموزش به ويوه كشور هايي كه در اين امر پيش قدم بوده اند مي تواناد  
و سياست گذاري منطقي و علمي مبتناي بار    تصميم سازيمايه مناسبي براي 

ومي و فرهنگي جامعه اياران باشاد. ايان كتااب باا هماين هادف        ب ارزش هاي
ترجمه شده است تا بتواناد ماا را در مواجهاه باا پدياده هااي ناوين و تعياين         

 مسيرهاي تحول ياري كند اميد است مورد بهره برداري قرار گيرد.
 

 رحيم عبادي                                    


