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 داشت   ياد
 

کتابی که پیش روی دارید به کوشاش گاروه تولیاد محتاوای الكترونیكای               
تقاادیم دبیااران و   مؤسساه توسااعه فناااوری اطالعااات آموزشاای ماادارس هوشاامند  

مناد باه توساعه یاادگیری از      گردد کاه عالقاه   رم آموزشی میبرنامه ریزان محت
 باشند.   طریق اجرای پروژه های چندرسانه ای درکالس درس می

کاه یكای از    پروژه های چندرساانه ای در كاالس درس   موضوع کتاب ) 

مؤسسااه توسااعه فناااوری اطالعااات آموزشاای ماادارس محورهاای عمااده فعالیاات  

ریازان نااام    توجاه دبیاران و برناماه   محسوب می شود در حال حاضر  هوشمند

 آموزشی را به سوی خود جلب نموده است.

درک صحیح از مشخصات فنی تولید محتوای چندرسانه ای برای دبیران و 
ریزان آموزشی که تجربه کمی در حوزه تولیاد محتاوای چناد رساانه ای      برنامه

آشانایی و   دارند بسیار مشكل است. در نتیجه مطالعه این کتاب مای تواناد در   
به کارگیری محتوای چندرسانه ای در کالس درس بسیار مفید باشد. چارا کاه   
ایاان اثاار یكاای از بهتاارین منااابع موجااود باارای شااناخت و درک صااحیح از   

باشاد   استانداردهای تولید محتوای آموزشی چند رسانه ای در کالس درس می
کاالس درس  و هر آموزگاری که برای گسترش و توسعه این نوع یاادگیری در  

تالش می کند، نمای تواناد بادون در ناار گارفتن اساتانداردهای الزم بارای        
طراحی و ارزشیابی محتوای آموزشی چند رسانه ای موفقیت چشامگیری را در  

 این عرصه به ارمغان آورد.

 هاایی در راساتای اهاداف و    امید است کاه آثااری ایان چناین، مشاوق حرکات      
 باشد.های مؤسسه در آینده نزدیك  مشی خط

 
 نژاد غالمرضا ملك                  

 مدير مؤسسه توسعه فناوری اطالعات آموزشی                               
 مدارس هوشمند             
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 سخن ناشر  
با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطالعات روند تحوالت جهانی، با شتابی بیشاتر  

یی در حال گسترش است. این پدیده هر چند با محوریت عنصر اطالعات و دانا
های ناامی آغاز و به مراکز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید که  از محیط

عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی کشورها را نیز با توساعه تجاارت   
الكترونیك و ایجاد دولت الكترونیك و ... متأثر ساخت . اینك بیش از یك دهاه  

هاای   عرصه تعلیم وتربیت پا نهاده و ناام های آموزشای و محایط  است که در 
تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است. با توجه به سرعت، گستردگی و عمق 
تحوالت ناشی از فناوری اطالعات، شناخت مختصاات ایان پدیاده و مادیریت     
آگاهانااه و هوشاامندانه آن ماای توانااد یكاای از مهمتاارین راهبردهااای دساات  

ن آموزش در کشور باشاد و فرصاتی بارای بازساازی نااام آماوزش و       اندرکارا
 یادگیری استفاده شود. -پرورش و تحول در فرآیند یاددهی

( تكیه ICT)"فناوری اطالعات و ارتباطات"مهمترین خصوصیات و ویژگی 
بر تولید، اشاعه و پردازش اطالعات، در دسترس قراردادن آن بارای همگاان در   

 با حداقل هزینه ها و همه زمان ها و مكان هاست.کمترین زمان ممكن، 
نهاد آموزش و پرورش یكای از بازرگ تارین تولیاد کننادگان اطالعاات و           

تردید عمده ترین مصرف کننده و ذخیره کننده اطالعات و دانایی محساوب   بی
گردد، این مهم در کشور ما به علت توسعه کمی آموزش و پرورش و توجاه   می

ینی و ملی از گستردگی و ارزش باالتری برخوردار است. تولیاد  به مؤلفه های د
دانش و کاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیات، موجاب افازایش داناایی و     
تواناایی داناش آماوزان و معلماان شاده و آماوزش و پارورش را در مهمتارین         
مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمناد و کارآماد بایش از گذشاته     

وفیق خواهاد داد. از طرفای بخاش اعامای از معضاالت اجتمااعی، اخالقای،        ت
فرهنگی و حتی اقتصادی کشورها ناشی از توسعه نیافتگی و عقاب مانادگی از   
کاروان دانش و فناوری است. امروزه دانایی، مهمترین شاخصه توسعه یافتگی و 
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فیزیكای،  باالترین ثروت ملی محسوب می شود. یعنی اگر روزی منابع مادی و 
 منابع اصلی توسعه و پیشرفت ملت ها و کشورها محسوب می شدند.

امروزه، میزان سواد و دانش ، وجود پژوهشاگران، اندیشامندان و باه طاور     
کلی شاخص های بهره وری از فناوری و اندیشه انسانی نماد اصالی رشاد و یاا    

رو مكتب عقب ماندگی ملتها و کشورها به حساب می آیند . ما مفتخریم که پی
و آئینی هستیم که باالترین و مهم ترین رساالت پیاام آور آن، یعنای حضارت     
محمد بن عبداهلل)ص( ، گسترش علم، آگاهی، خواندن و نوشاتن باود، معجازه    
جاویدش کتاب و نخستین آیه ای که بر زبان جاری سااخت اقارء باسام رباك     

بارای آماوزش و    الذی خلق بود و مهمترین هدف از بعثت او، تالوت آیات الهی
پرورش انسان ها بوده است : هوالذی بعث فی االمین رسوالً منهم یتلوا علایهم  
آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمه و این پیام بلند الهای اسات کاه باا     

درخشاد و حتای اماروز باه شاعار       ها همچنان بر تارک هستی می گذشت قرن
عر بزرگ پارسای گاوی حكایم    جهانی مبدل شده است . به نحوی که کالم شا

 "توانا بود هر که دانا باود "فردوسی که متأثر از همین آئین و مكتب است یعنی
 استراتژی جامعه جهانی در آغاز هزاره سوم میالدی است.

فناوری اطالعات، نقش اساسی در تحقق و تعمیق ایان شاعارهای جاوداناه    
ارهاا ومفااهیم ناوین،    خواهد داشت. گسترش فناوری اطالعات و اساتفاده از ابز 

موجبات بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه را برای فراگیاران اعام از   
دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش آن الین فراهم می کناد و زمیناه   

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

دانش و اطالعات و فرهنگ بشری است. دوران واگرائی، تك گویی و انزواطلبای  
به پایان رسیده است، مرزهای جغرافیایی وحتی مرزهاای فرهنگای و عقیادتی    
نفوذپذیر شده اند، باید با آگاهی، شناخت و هوشمندی و نیز با تكیه بر فرهنگ 

رش تحوالت علمی و بین المللی نقش و و مؤلفه های بومی و آمادگی برای پذی
 جایگاه خود را پیدا نمود.
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نهاد آموزش و پرورش مهمترین نقش و وظیفاه را در ایان مسایر برعهاده     
دارد، یعنی اگر بستر مناسب در مدارس و محیط های آموزشای بارای پارورش    
روحیه دانشجویی و پژوهشگری فراهم و زمینه تبادل و تعامل اندیشه هاا، آراء  

افكار مهیا شود، فضای آموزشای باه جاای انتقاال یاك طرفاه اطالعاات باه         و 
های دو سویه کسب اطالعات ودانش هادایت گاردد و نقاش معلماان بار        روش

یاادگیری متمرکاز شاود، داناش آماوزان و       –تسهیل جریان و فرآیند یاددهی 
دانشجویان نیز خود خالق دانش و اطالعات شوند، زمینه مساعدی برای رشد و 

وسااعه و تعااالی کشااور فااراهم خواهااد شااد. باای شااك یكاای از مهمتاارین    ت
دستاوردهای توسعه فناوری اطالعات ، تحول در عرصه آموزش و پرورش است. 

-virtual(، ماادارس مجااازی)virtual-classroomsهااای مجااازی) کااالس

schoolsهوشمند) (، مدارسsmart-schools ( و دانشگاه مجاازی)virtual-

university و بااه )   (  طااور کلاای یااادگیری الكترونیكاایe-learning از )
های قابل اتكا برای توساعه ایان مهاارت هاسات. اگار چاه        ها و قابلیت ظرفیت

فناوری اطالعات دیری نیست که عرصه تعلیم وتربیت را متاأثر سااخته اسات    
وتجارب بشری و مطالعات بین المللی در خصوص رویكردهای فناوری اطالعات 

ش کافی نبوده و با ابهامات و سؤاالت بسیاری مواجاه اسات،   در آموزش و پرور
اما آنچه واقعیت دارد این است که این تحوالت باه سارعت هماه مؤلفاه هاای      

دهد. با توجه به سرعت، عمق و  اساسی آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار می
گستردگی این تحوالت نمی توان به انتاار نشسات، بلكاه بایاد باا اساتفاده از      

طالعات وتجارب دیگران و با اتكا بار فرهناگ و مناابع باومی، راه اساتفاده از      م
 تجارب بشری را فراهم نمود.

این کتاب با همین هدف ترجمه شده است تا بتواناد ماا را در مواجهاه باا      
پدیده های ناوین و تعیاین مسایرهای تحاول یااری کناد. امیاد اسات ماورد          

 برداری قرار گیرد. بهره
 

 سه توسعه فناوری اطالعات آموزشیمؤس         

 مدارس هوشمند            
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  پيشگفتار
 

ملل متحاد و   (ICTین اثر توسط گروه ویژه فناوری اطالعات و ارتباطات )ا
(تقدیم کشاورهای  UNITARملل متحد )سازمان موسسه تعلیمات و تحقیقات 

ای مختلاف  ها  ین کتاب به عنوان بخشای از برناماه  ا گردد. میاین سازمان  عضو
ود کاه  شا  یاطالعاات محساوب ما    درحال اجرای مراکز مذکور درحوزه فنااوری 

همچنین برگزاری سامینارهای آموزشای    ها و مشتمل است برآگاهی ازسیاست
 ،هااا درنیویااورک باارای ساافیران و دیپلمااات فناااوری اطالعااات کااه مشااترکاَ

 گردد . سازماندهی می
به روزترین موضوعی است که بایش   یعنی ناامنی اطالعاتی، موضوع کتاب،

و  زمان دیگری توجهات راباه ساوی خطارات عجاین شاده بافرصات هاا        ازهر
     فنااوری اطالعاات باروز     ظهاور  ویژگیهای مطلاوب و ناامطلوبی کاه هماراه باا     

 جلب نموده است .، اند یافته
به مولفان آن باه علات تواناییشاان     د که بایدیآ اثرحاضرکتابی به شمار می

ایان امیاد کاه    ح شفاف و ملموس مسائل برای عموم تبریك گفت. باه  درتشری
  هاای پیشانهادی در    هاایی درراساتای خاط مشای     چنین اثری مشوق حرکات 

 ای نزدیك باشد . آینده
 

 

 فيگرس  اريام جوز               ارسل بوسارد                          م               

  رييس گروه ويژه فناوری                          مديراجرايی موسسه تعليمات و    

 وارتباطات ملل متحد اطالعات                     تحقيقات ملل متحد                      
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 قدمهم

اماا مهمتارین دلیال،     ،برای خواندن ایان کتااب وجاود دارد   دالیل زیادی 
 است .  ماهیت و قریب الوقوع بودن مخاطرات سایبر

درست است که این روزها بیش از هر چیزی روی مخاطرات تروریسم ساایبری  
شود ، اماباید دانست اثری که مخاطرات سایبری و حماالت ساایبری    تاکید می

گذارد، باه مراتاب عمیاق     روی بافت اجتماعی و اقتصادی درسراسرجهان می بر
رسااند   این حرفهاست . این مخاطرات فقط به صلح و امنیات آسایب نمای    تراز

 زناد.  نیز رقم می برای رسیدن به توسعه را پیروزی تالشهای ما بلكه شكست یا
 اثار  بر آن هم نه بر اثریك اقدام بلكه صرفاً ،های عایمی ببینیم  لطمه چه بسا

 براثار حااکم شادن شاك و دودلای، و      ،دسات رفاتن اطمیناان     از ترس، براثر
ن چیزهایی که جامعه مادرن  براثرنابودشدن اعتماد، یعنی از میان رفتن همه آ

 استوار شده است . ی آنها برپایه ما
تبهكاری است.  فراگیر انگیزه وگستردگی تهدیدتازه، ماهیت جنبه مهم این یك

 هاا عماالً   م مراقبت و زیر نار گرفتن انگیازه دانی همانطور که همه به خوبی می
 هستند. کشف نشدنی نادیدنی و عمدتاَ ها جهانی و غیرممكن است . انگیزه

یك مشكل دیگر هم هست . افاراد دارای انگیازه، معماوال بسایار هام       البته
آنهاا نیاز باه چشام      فخالق هستند و این خالقیت حتی در انگیزه هاای خاال  

خورد. برای همین است که انگیازه ساارقان همیشاه از انگیازه کارآگاهاان       می
 هروقات کاه باا    جلوترناد.  پلیساها  یكی دوگام از قویتر است . تبهكاران همیشه

 شاود ، تبهكااران باا    وضع کردن یك قانون ، یكی از هزاران راه گریز بسته مای 
 یابند . انگیزه همیشه رخنه های جدیدی در آن می

به همین خاطر است که در فضای سایبر ، دفااع در مقابال تبهكااران یاك     
دفاع دو وجهی است . از یك سو، باید تحلیلی صحیح ازنقاط آسایب پاذیرخود   

 دریابیم . های حریف را گیزهبكوشیم ان ازسوی دیگر اشته باشیم ود
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 نقاط آسیب پذیر ، درواقاع دوکلیاد اصالی بارای درک صاحیح و      انگیزه و
 حمالت سایبری هستند. قبال مخاطرات و واکنش درست در

جامعه مدرن ماا،   تراشه ها با و فراگیرکامپیوترها درهم تنیدگی گسترده و
کند .  معه را درمقابل حمالت سایبری آسیب پذیر میهمان چیزی است که جا

 اکنون کامپیوترها با سیستم های مدیریت و پردازش فعالیت هاای روزماره ماا   
کاه   های زندگی حی و حاضارند  چنان در همه عرصه ها اند و تراشه عجین شده

 بتوانیم تعیین کنیم . و جای  واقعی آنها را عمال غیرممكن است حتی تعداد
ی  فناوری اطالعاتی ، بی شاك نقطاه   آمیختگی عمیق کامپیوترها واین در 

هست . هرچه آسایب   ی آسیب پذیری آن نیز قوت زندگی مدرن است اما مایه
 آن بهره برداری کرد. توان از می پذیری بیشترباشد، آسانتر

ایش اسات .  انگیزه ارتكاب خالف های سایبر نیز به طور تصاعدی رو به افز
ماورد   8گازارش کارده اسات از فقاط      CERTای که  ندیشانهشمار حمالت بدا

 رسیده اسات . نمودارهاا   2001هزار مورد در سال  53به تقریبا  1988درسال 
های سایبری  کنند. میزان تبهكاری ته حكایت میپیوس یك افزایش پرشیب و از

باود.   2001درصد بیش از نیمه نخست ساال   26 ،2002در نیمه نخست سال 
این واقعیت ساده نیز توجه کنیم که این حماالت ساایبری چاه     کافی است به

تواند داشته باشد. در حالی که سرقت مسلحانه  حاصل های وسوسه انگیزی می
 کناد،  هازار دالر نصایب ساارقان نمای    14از یك بانك به طور متوسط بایش از  

 میلیاون دالر نیسات.  2کاامپیوتری باه طاور متوساط کمتار از       سرقت فناوری
 که چقدر وسوسه انگیز است. البته معلوم نیست که خسارت ناشای از بینید  می

ل تنها بخش انادکی از ایان   معمو تبهكاری سایبری درسال چقدراست. به طور
     شاود. دلیال آن هام قابال درک اسات. اکثار       ثبات مای   ها گازارش و  تبهكاری

 فااش ساازند،   را ها تمایل ندارند شیوه و عمق حمله به تاسیسات خاود  شرکت
شود به قیمت  هراسی که از افشای این اطالعات ایجاد می نگرانند که مبادا یراز

 سهام آنها لطمه بزند.
 شاوند تنهاا   حمله هایی که گزارش و ثبات مای   خالصه اینكه ، خالف ها و

ساایبری   دهند. ازیك طرف ،آنهایی که به واقع تبهكاار  یخ را نشان می نوک کوه
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قربانیان  از طرف دیگر، هایشان ندارند و قیتای به تبلیغ موف هستند هیچ عالقه
    اوضااع بارای   ترساند. بناابراین،   گزارش کاردن ایان تبهكاریهاا مای    از  آنها نیز
 است . به خوبی مساعد های بیشتر آسیب

ایان اسات    یكی ازنكات مهم که درتبهكاری سایبری باید به آن توجه کرد،
یك  تك رو )مثالیك هكر یا و اصلی ازجانب تبهكاران منفرد که به واقع تهدید

را به  اول روزنامه های عامه پسند تیتر پخش کننده ویریس( نیست. البته اینها
 بازی اسات و  هود این کارها نوعی رابین بخشی از دهند، اما خود اختصاص می

 و هاسات. جبها   آن هم نوعی تفریح جوان هاای آشانابه نارم افزارهاا     بخشی از
تروریسام ساایبری    در سازمان یافته ساایبری و  میدان مین واقعی درتبهكاری

هاای   قابلیات  هاا و  توانایی گروههای سازمان یافته ازکه است، یعنی همانجایی 
 یاا  اهاداف تبهكاراناه و   مسایر  در آنهاا را  و کنناد  فنی جوانان سوء استفاده می

 کنند. هدایت می سیاسی خود
زمان یافتاه نیازمناد   تبهكاری سا اما تواند به تنهایی کار کند، یك هكر می 
اجازاء   شبكه های مناساب ازطریاق خطاوط ارتباطااتی میاان عناصار و       ایجاد

ی آسایب پاذیر    واقاع نقطاه   سازمان است. نیاز باه ایان خطاوط ارتباطااتی در    
 هاای ضاد   اسات، باه هماین خاطراسات کاه فعالیات       تبهكاری سازمان یافتاه 

 تروریستی نیز باید روی همین نقطه ضعف متمرکز شوند.
 فنونی که تبهكاران سایبری معموالً دادن کتاب،کوششی است برای نشان این

 به عنوان پایه ای ترین وسایل ارتباط جمعی خود در وضاعیت کناونی فنااوری   
اند، فناونی همچاون :    این فنون شناخته شده دهند. اکثر می استفاده قرار مورد 

ازی فشاارده ساا  پنهانكاااری، ی غیرقاباال ردگیااری، یكااهااای الكترون نامااه
صاورت   عرصاه فنااوری   نااگزیردر   کاه باه   امابااتحولی …و  دیجیتالی،رمزنویسی

 بایاد  ها به وجودخواهند آمد. همه این رخنهفنون جدیدی  و شیوه ها گیرد، می
 پرشوند.
توان این جامعه راتابع قانون کارد. جهاان ساایبر، بناباه      به سادگی نمی اما

انادازه زیاادی    ن تاا مارج آ  سرشت خود جهاانی غیرملماوس اسات و هارج و    
نه این که اینترنت دراصل به عناوان یاك وسایله     مگر ،مهارنشدنی است. خوب
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؟ از هرگوناه حملاه اتمای جاان باه درببارد       تا ارتباطاتی غیرخطی طراحی شد
کناد. بااهمین ویژگای اسات کااه      ویاران نشادنی مای   ا هماین اسات کاه آن ر   

ابازاری بارای    ایان ویژگای باارزی اسات کاه آن را      و شاود  مهارنشدنی هم می
 .نماید تبهكاری می

هك کاردن،   های اینترنتی نایر تبهكاری آن که بسیاری ازکشورها برضد با
اناد اماا    مقرراتی وضع کارده  قوانین و…و انتقال غیرقانونی وجوه، سرقت هویت

رساند. طماع    نمای  تحوالت فناوری و مقررات به پای پیشرفت ها این قوانین و
ایان   ازبیشاتر   فرصت های پیش روی آنها و اندیشند آنهایی که به تبهكاری می

باه آنهاا رسایدگی شاده ،      هایی کاه اخیارا   اکثرپرونده حرفهاست. به عالوه در
سارزمین بكاری بارای     ساایبر،  کمترین احكام مجازات صادرشده است. قلمارو 

برای تبهكااری ساازمان یافتاه     تر سرزمینی به مراتب جذاب تبهكاران منفرد، و
 است.

 فنونی که تبهكااران باه کاار    در بازتابی نیز فت فنی درتاریخ بشر،پیشر هر
داشته است. جهان سایبرنیزکه اکنون فعالیت های بشاربه آن کشایده    برند می

این قاعده مستثنی نیست. درواقع، این قاعده از هم اکنون درجهاان   از شده نیز
بساا   چاه  سایبرنیزحاکم شده است. تبهكاری ساایبری و تروریسام ساایبری و   

 ی ماست. جنگ سایبری بخشی ازچشم انداز اجتناب ناپذیر آینده
درعاین   اما اطالعات بهره مند خواهیم شد، مزایای عصر کماکان از البته ما

تهدیاادات  دام هااای سارقت سااایبری،  حاال بایااد پیوسااته مراقاب خطاارات و  
 جناگ ساایبری باشایم.    البته تروریسم سایبری و تبهكاری سایبری و سایبری،

 بیفتایم.  هماه آنهاا   یاا  و ممكن است هرلحاه باه دام یكای ازآنهاا    یك ازماهر
ی ماذاکراتی   آمااده  را خاود  و باود  هشیار و بررسی کرد مطالعه و بنابراین باید

تصویب قانون جاامع جهاان    تدوین و به زودی برای ایجاد، کرد که به ناگزیر و
 یابد. ضرورت می سایبر


