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در عصــر اطالعــات و ارتباطــات، بــرای آمــوزش و یادگیــری تنهــا بــه کتــاب، 
نشــریه و دیگــر منابــع چاپــی اکتفــا نمی شــود، بلکــه تکنولــوژی در حــوزه 
اطالع رســانی، ارتباطــات، آمــوزش، یادگیــری و پژوهــش نقــش روز افزونی 
را ایفــا می کنــد. بــا توجــه بــه ســند چشــم انداز ایــران کــه مبتنــی بــر تحــول 
بنیــادی در آمــوزش و پــرورش بــا هــدف ارتقاء کیفــی آن براســاس نیاز ها و 
اولویت هــای کشــور در حوزه هــای دانــش، مهــارت، تربیــت و نیــز افزایــش 
ســالمت روحــی، جســمی و روانــی دانش آمــوزان اســت و توجــه خاصــی در 
بــه کارگیــری فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات و تکنولــوژی آموزشــی در کلیــه 
فرآیند هــا در جهــت تســهیل امــر آمــوزش و دروس دوره هــای تحصیلــی 
بــه صــورت الکترونیکــی دارد، پیشــروی بــه ســمت فناوری هــای آموزشــی 
امــری مهــم اســت. تکنولــوژی آموزشــی بــه کلیــه ابــزار و تجهیزاتــی گفتــه 
ــش  ــری را افزای ــس و یادگی ــت تدری ــد کیفی ــوی بتوان ــه نح ــه ب ــود ک می ش
دهــد. تجربیــات نشــان می دهــد نظام هــای آموزشــی کــه اســتفاده مفیــد 
از تکنولــوژی آموزشــی و وســایل آموزشــی را داشــته اند موفق تــر بــوده 
ــد و  ــل کنن ــی را ح ــی و آموزش ــکالت تحصیل ــیاری از مش ــته اند بس و توانس

شــاهد پیشــرفت هایی در جهــت رشــد و توســعه باشــند.
ــا  ــط ب ــی مرتب ــم اصل ــه مفاهی ــت ک ــده اس ــش ش ــزارش، کوش ــن گ در ای
ــه  ــی ک ــای مختلف ــود و حوزه ه ــریح ش ــک( تش ــی )ادت ــوژی آموزش تکنول
ــبرد  ــرای پیش ــد و ب ــای جدی ــب و کاره ــاد کس ــرای ایج ــا ب ــوان از آن ه می ت
ــه  ــا ک ــوند. از آن ج ــی ش ــل بررس ــه تفصی ــرد، ب ــره ب ــی به ــداف آموزش اه
ــی  ــی و دسترس ــت آموزش ــراری عدال ــک برق ــی ادت ــای اصل ــی از هدف ه یک
ــرای  ــه ب ــی ک ــزارش نکات ــن گ ــت، در ای ــی اس ــع آموزش ــه مناب ــی ب همگان
ایجــاد یــک سیســتم عادالنــه نیــاز اســت بررســی شــده  اســت. بــه عنــوان 
ــه  ــینه و برنام ــا پیش ــددی ب ــورهای متع ــک در کش ــرفت ادت ــه پیش نمون
آموزشــی گوناگــون، شــرایط اجتماعــی و اقتصــادی مختلــف و رونــد 
ســرمایه گذاری های کشــورهای پیشــرو در ادتــک بررســی شــده اســت و در 
انتهــا، شــرایط کنونــی کشــور در ایــن حــوزه مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت.
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ــه،  ــالح جامع ــد اص ــدار نیازمن ــعه پای ــداف توس اه
اقتصــاد و محیــط زیســت اســت. یکــی از ارکان  
اســت.  آمــوزش  توســعه  اهــداف،  ایــن   اصلــی 
تضمیــن کیفیــت آموزشــی جامــع و عادالنــه بــرای 
یادگیــری  فرصت هــای  ایجــاد  و  مــردم  عمــوم 
اصالحــات  اســت.  ضــروری  امــری  مــدت  بلنــد 
حیاتــی  امــری  پایــدار  توســعه  بــرای  آموزشــی 
اســت، زیــرا آموزش نقشــی اساســی در سیاســت ها 
کــه  می کنــد  ایفــا  اجتماعــی  عملکرد هــای  و 
ــع در  ــی و مناب ــط زندگ ــت از محی ــد حفاظ می توان
دســترس را تقویــت کنــد. همچنیــن آمــوزش یکــی 
توســعه  شــاخص های  از  اصلــی  معیار هــای  از 
انســانی اســت کــه خــود، یــک بعــد اساســی بــرای 
ارزیابــی توســعه پایــدار اســت. بــه طــور کلــی، 
ــی  ــاد راه حل ــدار، ایج ــعه پای ــوزش توس ــدف آم ه
مناســب بــرای جهانــی چنــد بعــدی اســت. بــا 
ــل  ــه دلی ــی ب ــه جهان ــی در جامع ــول دیجیتال تح
افــراد  تعــداد  افزایــش  و  ارتباطــات  افزایــش 
پیچیدگــی  جهــان،  سراســر  در  کــرده  تحصیــل 
دنیــای مــدرن و همچنیــن ســرعت تغییــر افزایش 
یافتــه اســت. دو اصــل پیچیدگــی و ســرعت تغییــر، 
ــازی  ــاط و همگام س ــه ارتب ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب
ــی  ــا در آن زندگ ــه م ــی ک ــا جهان ــوزش ب ــت آم صنع
ــوده  ــرورت نب ــن در ض ــن چنی ــز ای ــم، هرگ می کنی
اســت. یکــی از چالش هــای اصلــی مرتبــط بــا 
کیفیــت آینــده ی زندگــی، بحــث آمــوزش اســت: نــه 
ــود  ــودی خ ــه خ ــوزش ب ــه آم ــل اینک ــه دلی ــا ب تنه
یــک راه بــرای یــک زندگــی بــا کیفیــت بهتــر اســت، 
بلکــه بــه دلیــل اینکــه بســیاری از چالش هــای 
دیگــر بــرای یــک آینــده پایــدار )جمعیت، اشــتغال، 

شهرنشــینی، و...( بــه صــورت مســتقیم بــه آمــوزش 
ــت. ــته اس وابس

زمینــه  در  بالقــوه  عامــل  اطالعــات  فنــاوری 
بــرای  ابــزاری  همچنیــن  و  آموزشــی  اصالحــات 
اگــر  اســت.  جامعــه  در  مشــترک  دانــش  ارتقــا 
ــل  ــکوفایی قاب ــک ش ــاهد ی ــه ش ــم ک ــا بخواهی م
توجــه در آمــوزش باشــیم، نیازمنــد یــک تغییــر 
ســاختاری اساســی متکــی بــه فنــاوری هســتیم. 
آمــوزش  در  فنــاوری  انقــالب  نمی تــوان  دیگــر 
را در آینــده صرفــا بــا اکتفــا کــردن بــه اســتفاده 
کــرد.  برقــرار  درس  کالس هــای  در  رایانه هــا  از 
امــروزه، فنــاوری بــه شــکلی پیشــرفت کــرده اســت 
ــی  ــایل ارتباط ــا وس ــی ی ــای دیجیبتال ــه کتاب ه ک
ــت.  ــوم اس ــترس عم ــی در دس ــی متنوع و اطالعات
ــی 1، کالن  ــوش مصنوع ــه ه ــن در زمین ــالب نوی انق
داده2 ، اینترنــت اشــیا 3همگــی بــا هــم مســیر کاری 
و زندگــی انســان ها را تقریبــا در هــر حیطــه زندگــی 
ــد  ــاز دارن ــدارس نی ــن، م ــد؛ بنابرای ــر می دهن تغیی
ــر  ــوند. عص ــل ش ــابهی را متحم ــرات مش ــه تغیی ک
ــوالت  ــواع تح ــه ان ــدرت را دارد ک ــن ق ــات ای اطالع
ــا  ــی مدت ه ــان آموزش ــالح طلب ــه اص ــی را ک آموزش
ــی  ــد. مدارس ــاد کن ــد ایج ــالش کرده ان ــرای آن ت ب
کــه تــا بــه حــال محــل مشــارکت فــردی و یادگیــری 
مســتقل بــوده اســت، بــه مکانــی تبدیــل می شــود 
کــه افــراد و گروه هــا بــا فناوری هــای جدیــد ســر و 
کار دارنــد تــا بتواننــد مســائل مــورد بحــث را تحت 
فناوری هــای  بــر  مســلط  معلــم  یــک  هدایــت 

آموزشــی درک و حــل کننــد.
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مســاله اساســی ایــن اســت کــه چگونــه می توانیــم یــک سیســتم آموزشــی 
ایجــاد کنیــم کــه نیروهــای توانمنــد آینــده را بــه بهترین شــکل آمــاده کند. 
اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه عصــر ماشــینی، چگونگــی دیــدگاه جامعــه بــه 
ــی  ــتن« کاف ــل »دانس ــه فع ــا ب ــر اکتف ــد. و دیگ ــف می کن ــوزش را تعری آم
نخواهــد بــود، بلکــه تأکید بیشــتر بــر مجموعــه وســیع تری از مهارت هایی 
اســت کــه بطــور مــداوم از طریــق یادگیــری مادام العمــر ایجــاد می شــوند. 
صنعــت بــرای ایجــاد تحــول آمــاده اســت و فنــاوری آمــوزش در ایــن 
ــط  ــر فق ــری مؤث ــکل یادگی ــرد. مش ــد ک ــا خواه ــی را ایف ــش بزرگ ــه نق زمین
بــه جوانــان محــدود نمی شــود و بزرگســاالن نیــز بــه طــور فزاینــده ای بــه 
دلیــل تغییــر شــغل، نیــاز بــه تجدیــد دانــش و کســب مهارت هــای جدیــد 

ــد.  دارن
فنــاوری آموزشــی حــوزه ی مطالعــه و بررســی رونــد تجزیــه و تحلیــل، 
ــه  ــت ک ــی اس ــب آموزش ــط و مطال ــی محی ــرا و ارزیاب ــعه، اج ــی، توس طراح
هــدف آن بهبــود فرآینــد آمــوزش و یادگیــری اســت. بــا توجــه بــه هــدف از 
فنــاوری آموزشــی، ابتــدا بایــد اهــداف و نیازهــای آمــوزش را تعریــف کــرد و 
ســپس از همــه دانش هــای الزم از جملــه فنــاوری بــرای طراحــی مؤثرترین 

ــود. ــتفاده نم ــوزان اس ــرای دانش آم ــری ب ــط یادگی محی
ــرای  ــب ب ــی مناس ــوان روش ــه عن ــد ب ــی می توان ــاوری آموزش ــن فن همچنی
حــل مشــکالت و دغدغه هــای آموزشــی شــامل انگیــزه، نظــم و انضبــاط، 
میــزان تــرک تحصیــل دانش آمــوزان، خشــونت در مدرســه، مهارت هــای 
اساســی و تفکــر انتقــادی تلقــی شــود. بــرای دسترســی بــه این هــدف ابتدا 
ــئله  ــل مس ــل عوام ــه و تحلی ــپس تجزی ــود، س ــایی می ش ــکل شناس مش
انجــام شــده و در انتهــا راه حل هــای ممکــن بــرای حــل مســئله ارائــه 
می شــود. در مرحلــه بعــد، مــواد و منابــع آموزشــی مناســب بــرای برنامــه 
ــه در  ــن برنام ــرانجام، ای ــود. س ــاب می ش ــوزش، انتخ ــوه آم ــی و نح درس
راســتای تحقــق اهــداف بیــان شــده بــرای بهســازی مدرســه مورد اســتفاده 

ــرد. ــرار می گی ق

،
،

9
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ــدی  ــکل جدی ــه ش ــرای ارائ ــال ب ــاوری دیجیت ــرد فن ــوان کارب ــه عن ــک ب ادت
ــاد  ــرای ایج ــوت ب ــاط ق ــی از نق ــود. یک ــف می ش ــری تعری ــاختار یادگی از س
بهــره وری آموزشــی ایجــاد ســطوح جدیــد، استانداردســازی و تشــویق 
دسترســی همگانــی اجتماعــی بــه اینترنــت بــوده اســت. بــه نظــر می رســد 
ادتــک چگونگــی تأمیــن و اســتفاده از آمــوزش را دوبــاره تعریــف خواهــد 
ــور  ــه ط ــه ب ــراد و جامع ــرای اف ــل از آن را ب ــج حاص ــت نتای ــرد و در نهای ک
کلــی تغییــر خواهــد داد. زیــرا ادتــک از طریــق بازی ســازی و  فرآینــد 
افزایــش میــزان مشــارکت دانــش آمــوز در کالس4 در مفاهیــم، ایــن امکان 
ــگام  ــخصی هم ــه ای ش ــا تجرب ــری را ب ــه یادگی ــه تجرب ــد ک ــم می کن را فراه
ســازد. برنامه هــای آموزشــی متعــدد مخاطبــان زیــادی را بــرای یادگیــری 
ــد، و  ــذب می کن ــاالن ج ــوزان و بزرگس ــن دانش آم ــه بی ــارج از مدرس در خ
همچنیــن محیط هــای یادگیــری مجــازی و آنالیــن بــرای ارتقــا مهارت هــا 
و دانــش فــردی ارزشــمند هســتند، کــه ایــن مــوارد توســط ادتــک فراهــم 

شــده اســت.

ادتکاشکالجدیدیازفرآیندهاییادگیریراارائهمیدهد.
اســتفاده از فنــاوری در کالس جدیــد نیســت، امــا ادتــک دیگــر بــه امــکان 
ــت در  ــتفاده از تبل ــا اس ــنتی ی ــی س ــای درس ــه کتاب ه ــن ب ــی آنالی دسترس
مــدارس محــدود نمی شــود. محصــوالت ادتــک از روش هــای آموزشــی 
مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات، فرآینــد شخصی ســازی و یادگیــری تطبیقــی 
بــرای هــر فــرد، محتــوای ویدیویــی، بازی ســازی و فنــاوری واقعیــت مجــازی 
ــی  ــد. فناوری های ــر ده ــراد را تغیی ــری اف ــا روش یادگی ــد ت ــتفاده می کن اس
ماننــد برنامه هــای یادگیــری پــس از مدرســه، محیط هــای یادگیــری 
ــیر  ــد و مس ــف کنن ــمی را تعری ــوزش رس ــد آم ــن می توانن ــازی و آنالی مج
شــغلی ســنتی را تغییــر دهنــد. دانش آمــوزان اکنــون می تواننــد بــه 
راحتــی تکالیــف خانگــی را از طریــق درگاه بارگــذاری کننــد، دروس علمــی 
ماننــد شــیمی را از طریق شــبیه ســازی ســه بعــدی یــاد بگیرند و در سراســر 

ــد. ــرکت کنن ــی ش ــری اجتماع ــای یادگی ــان در فرآیند ه جه

11

 4/ Engagement ( در ادامه گزارش از معادل مشارکت استفاده می شود.) 
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پیگیــری،  مستندســازی،  مدیریــت،  کــه  اســت  وب  تحــت  عمومــا  برنامــه  و  نرم افــزار  یــک   ،LMS
ــر روی  ــا ب ــد.LMS ه ــام می ده ــی را انج ــای آموزش ــی و برنامه ه ــای تحصیل ــه دوره ه ــری و ارائ گزارش گی
آمــوزش آنالیــن تمرکــز می کنــد همچنیــن از طیــف وســیعی از کاربردهــا بــه عنــوان یــک پلتفــرم بــرای 
دوره هــای کامــال آنالیــن پشــتیبانی می کننــد. ایــن سیســتم ها مجهــز بــه قابلیــت طراحــی و برنامه ریــزی 
ــد  ــا می توانن ــن آن ه ــوزان و والدی ــان، دانش آم ــترها معلم ــن بس ــه در ای ــت ک ــوزان اس ــی دانش آم درس
مطالــب و برنامه هــای ارائــه شــده را تهیــه، ارزیابــی و بررســی کننــد و همچنیــن تجــارب خــود را بــا دیگران 

بــه اشــتراک بگذارنــد.

ــرای  ــدارس ب ــیاری از م ــه بس ــت ک ــن اس ــکل ای ــد. مش ــت دارن ــرای مدیری ــادی ب ــات زی ــدارس اطالع م
مدیریــت اطالعــات اداری و دانشــجویی خــود هنــوز به سیســتم های قدیمــی و حتی فرآیندهــای کاغذی 

ــت. ــه اس ــر و پرهزین ــیار وقت گی ــه بس ــد ک ــه می کنن تکی
یادگیــری  پیشــرفت  از  کامــل  تصویــر  یــک  ایجــاد  دانش آمــوزان،  اطالعــات  ضعیــف  مدیریــت 
دانش آمــوزان و ارائــه توصیه هــای بــه موقــع و شــخصی بــرای تقویــت پیشــرفت دانش آمــوزان را بــرای 
ــد  ــرانجام می توان ــن س ــب، ای ــای مناس ــتم ها و فرآینده ــود سیس ــدون وج ــد. ب ــوارتر می کن ــان دش مربی

ــود. ــگاهی ش ــف دانش ــرد ضعی ــه عملک ــر ب منج
ــک  ــا کم ــت داده ه ــه مدیری ــوص در جبه ــه خص ــدارس ب ــه م ــف ب ــای مختل ــد از جنبه ه ــک می توان ادت
کنــد. ادتــک می توانــد بــار مدیریتــی یــک مدرســه را از طریــق سیســتم های مختلــف و فرآیندهــای 
خــودکار کاهــش دهــد، و همچنیــن تجربــه یادگیــری دانش آمــوزان را از طریــق درگیــر کــردن آن هــا بــا 
مطالــب یادگیــری، پشــتیبانی هدفمنــد در طــی فرآینــد یادگیــری، ارزیابــی، تســلط و پیگیــری پیشــرفت 

بهبــود بخشــد.

LMS(LearningManagementSystem)۱-سیستمهایمدیریتآموزشی

بــاپوشــشحوزههــایمختلــفتکنولــوژی(LMS5)چگونــهیــکسیســتممدیریــتآموزشــی
آمــوزشمیتوانــدازاســتراتژیپیشــرفتهیــکمدرســهپشــتیبانیکنــد؟

13

  5/Learning System Management
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ــک ــهیــکسیســتممدیریــتآموزشــیازاســتراتژیپیشــرفتهی هفــتراهــیک
مدرســهپشــتیبانیمیکنــد.

مخزناصلیکلیهمنابعیادگیری

نرخبهترمشارکتدانشجویان

حمایــت از مــدارس بــا فنــاوری و ســایر منابــع دیجیتالی بــرای کاهــش بــار اداری و بهبود تجربــه یادگیری 
 LMS دانش آمــوزان از اهــداف اصلــی یــک اســتراتژی ادتــک اســت. در اینجــا هفــت روش وجــود دارد کــه

می توانــد از مــدارس بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف پشــتیبانی کند:

ــع را از  ــن مناب ــد و ای ــذاری کنن ــر درس بارگ ــرای ه ــی را ب ــده دیجیتال ــوع پرون ــر ن ــد ه ــان می توانن مربی
طریــق LMS مدرســه در دســترس دانش آمــوزان خــود قــرار دهنــد. آن هــا می تواننــد هــر ســاله از همــان 
منابــع اســتفاده مجــدد کــرده و فقــط بــه روز کننــد. همچنیــن، آن هــا قــادر هســتند ایــن منابــع را با ســایر 
معلمــان کــه در همــان موضــوع تدریــس می کننــد، بــه اشــتراک بگذارنــد، و از همــکاران خــود پشــتیبانی 

. کنند

ــا  ــد و ب ــرار دهن ــود ق ــن خ ــری را در دروس آنالی ــب یادگی ــی از مطال ــواع مختلف ــد ان ــان می توانن معلم
اســتفاده از ابزارهــای مختلــف همــکاری موجــود در پلتفــرم، تعامــل بیشــتری بــا یکدیگــر برقــرار کننــد. 
همچنیــن، آن هــا می تواننــد در طــول درس یــا یــک دوره از ویژگی هــای اســتفاده از بــازی اســتفاده کننــد. 

ایــن روش هــا راهــی موثــر بــرای کمــک بــه افزیــش تعامــل دانشــجویان بــا مفاهیــم درســی اســت.
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توصیههایشخصی

ارزیابیهایبهتر

تمامدادههایدانشآموزاندریکمکان

ــد.  ــش ده ــم، کاه ــل تنظی ــودکار و قاب ــن خ ــیاری از قوانی ــق بس ــان را از طری ــار معلم ــد ب LMS می توان
هنگامــی کــه دانش آمــوز بــا قســمت های خاصــی از درس دچــار مشــکل می شــود و یــا وقتــی شــخص 
دیگــری در تمــام مطالــب دیگــر پــرت می شــود، معلــم می توانــد مطلــع شــود. از ایــن طریــق، معلــم قادر 
ــی  ــه راهنمای ــور جداگان ــوز را بط ــر دانش آم ــق داده و ه ــی را تطبی ــای درس ــات و فعالیت ه ــت الزام اس
ــتم  ــد، سیس ــر باش ــاق پذی ــری انطب ــی یادگی ــن ویژگ ــر LMS دارای چندی ــه، اگ ــر اینک ــه دیگ ــد. نکت کن
می توانــد توصیه هــا را بــه صــورت خــودکار بــرای دانــش آمــوزان شناســایی و ارائــه دهــد –کــه ایــن مــورد 
بــه کاهــش بــار کاری معلمــان بــدون ایجــاد اخــالل در فرآینــد یادگیــری بــا کیفیــت بــاال کمــک می کنــد.

ــرای  ــیاری را ب ــای بس ــل، ارزیابی ه ــایر عوام ــری و س ــت یادگی ــوع فعالی ــه ن ــته ب ــد بس ــان می توانن معلم
دانش آمــوزان در پلتفرم هــای LMS ایجــاد کننــد. در ایــن صــورت هــم در مــورد ارزیابی هــای تشــریحی 
و هــم جمع بنــدی دروس، معلمــان و دانش آمــوزان تصویــر واضحــی از پیشــرفت یادگیــری خــود پیــدا 

ــد. ــر کنن ــا را دقیق ت ــد ارزیابی ه ــد رون ــان می توانن ــه معلم ــد و در نتیج می کنن

LMS انــواع داده هــای دانشــجویی را کــه هــر بــار دانش آمــوز از سیســتم اســتفاده می کنــد جمــع می کنــد 
و حتــی می توانــد داده هــای بیشــتری را از ابزارهــای شــخص ســومی درج کنــد. داشــتن همــه داده هــای 
دانش آمــوزان در یــک مــکان، چشــم انداز کلــی عملکــرد فــردی دانش آمــوزان در مدرســه را نشــان 
ــری  ــات آگاهانه ت ــه تصمیم ــا در نتیج ــد ت ــک می کن ــه کم ــران مدرس ــان و مدی ــه معلم ــن ب ــد. ای می ده

. بگیرند
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یادگیریدرهرزمان،ودرهرمکان

محیطیادگیریایمن

LMS تضمیــن می کنــد کــه یادگیــری بــه کالس درس محــدود نمی شــود. معلمــان و دانش آمــوزان بــا 
 LMS داشــتن اتصــال بــه اینترنــت و رایانــه )یا حتــی یک دســتگاه تلفــن همــراه( می تواننــد وارد مدرســه
شــوند و بــه فعالیت هــای آموزشــی و یادگیــری مشــغول شــوند، دقیقــاً همانطــور کــه در کالس معمولــی 
انجــام می دهنــد. ایــن امــر بــه ویــژه در مواقعــی ماننــد اکنــون کــه دانشــجویان بایــد بــه ادامــه تحصیــل 

و یادگیــری از خانــه بپردازنــد، مفیــد اســت.

ایــن مســاله پنهــان نیســت کــه دنیــای آنالیــن از نظــر امنیــت اطالعــات مجموعــه چالش هــای خــاص 
خــود را دارد، امــا آمــوزگاران می تواننــد بــه ایــن واقعیــت توجــه داشــته باشــند کــه یــک LMS یــک محیــط 
ــتراتژی  ــک اس ــش از ی ــع بی ــتر مواق ــد. در بیش ــم می کن ــری فراه ــای یادگی ــه فعالیت ه ــرای هم ــن ب ام
وجــود دارد کــه اطمینــان حاصــل شــود هــر کاربــر، از دانش آمــوزان گرفتــه تــا معلمــان و مدیــر مدرســه، 

می توانــد بــه روشــی مطمئــن بــه آن دسترســی داشــته باشــد.

16
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:Instructure
ــک  ــری )Canvas(، ی ــوم یادگی ــاس ب ــر اس ــتر ب ــرکت بیش ــن ش ای
سیســتم مدیریــت یادگیــری ســاده، بــا ظرافــت و مــورد اســتفاده 
توســط بیــش از 3000 آمــوزش عالــی و موسســات شــناخته شــده 
اســت. ایــن بســتر بــا ارائــه مفــادی از دانشــگاه های برتــر ماننــد 
برکلــی، بــه معلمــان ایــن امــکان را می دهــد تــا ســایت های 
ــر را  ــوارد دیگ ــیری و م ــف تفس ــزی، تکالی ــل برنامه ری ــی قاب درس

ایجــاد کننــد.

18

چین

یوتاه، آمریکا

https://www.instructure.com

ــر  ــود را بهت ــدارس خ ــد م ــک می کن ــران کم ــه مدی ــه ب ــت ک ــی اس ــت آموزش ــتم مدیری ــک سیس Lou ی
مدیریــت کننــد و بــه والدیــن کمــک می کنــد تــا نمــرات فرزنــد خــود را کنتــرل کننــد و بهبــود بخشــند. 
مبتنــی بــر ابــر اســت، بنابرایــن سیســتم از طریــق هــر رایانــه متصــل بــه اینترنــت قابــل دسترســی اســت.

:Lou



جایی که بچه ها عاشق یادگیری هستند.
Outschool یــک بــازار کالس هــای آنالیــن و زنــده بــرای کــودکان اســت. هــدف ایــن اســت کــه بــه بچه ها 
الهــام شــود تــا عاشــق یادگیــری باشــند. در ایــن بســتر کالس هــای گروهــی کوچکــی برگــزار می شــود کــه 
ــه  ــی هایی ک ــان و همکالس ــا معلم ــوزان ب ــه زبان آم ــی ک ــت، جای ــراه اس ــی هم ــده ویدئوی ــوی زن ــا گفتگ ب
عالیــق خــود را دارنــد مشــترک هســتند. ایــن کالس هــا از طریــق بــازار ارائــه می شــود و در بســتر آمــوزش 

ــود. ــزار می ش از راه دور برگ

ــی را  ــت. YaKlass فرصت ــا اس ــن آن ه ــوزان و والدی ــان، دانش آم ــرای معلم ــی ب ــی اینترنت ــع آموزش منب
بــرای معلمــان فراهــم می کنــد تــا دانش آمــوزان را ارزیابــی کننــد و از طریــق فــرم الکترونیکــی بــه آن هــا 
تکالیــف خانــه را بدهنــد. بــرای دانش آمــوزان ایــن یــک مربــی آنالیــن در برنامــه درســی مــدارس اســت. 
انگیزه هــای متنوعــی بــرای معلمــان و دانش آمــوزان وجــود دارد ماننــد رتبه بنــدی در کالس بــا عناصــر 

بازی ســازی.

:Outschool

:YaKlass
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اروپا

سانفرانسیسکو، آمریکا

https://www.yaclass.in/

https://outschool.com/
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واقعیــت مجــازی از فنــاوری رایانــه بــرای ایجــاد یــک محیــط شبیه ســازی شــده بــرای دانش آمــوز 
ــوز را در  ــه VR دانش آم ــت ک ــن اس ــنتی در ای ــری س ــای کارب ــن VR و رابط ه ــاوت بی ــد. تف ــتفاده می کن اس
تجربــه ای تقریبــا واقعــی قــرار می دهــد، جایــی کــه می توانــد بــا دنیــای ســه بعــدی دســتکاری و تعامــل 
ــد و  ــازی می کن ــبیه س ــه را ش ــنوایی و المس ــی، ش ــه بینای ــدد از جمل ــواس متع ــازی ح ــت مج ــد. واقعی کن

ــد. ــغول می کن ــری مش ــی دیگ ــای مصنوع ــوز را در دنی دانش آم

یكــی از مهمتریــن مزایــای واقعیــت مجازی و افــزوده در كالس این اســت كــه می توانــد دانش آموزان 
ــک  ــه ی ــود توج ــالل کمب ــد. اخت ــری کن ــا جلوگی ــی آن ه ــواس پرت ــز و از ح ــود متمرک ــای خ را در کاره
مســئله رو بــه رشــد در بیــن مــدارس اســت. براســاس آخریــن یافته هــای مرکــز کنتــرل و پیشــگیری 
ــه  ــی ب ــی و بی توجه ــواس پرت ــکل ح ــا مش ــای درس ب ــودک در کالس ه ــا ک ــا، میلیون ه بیماری ه

مطالــب درســی روبــه رو هســتند.
ــایر  ــتن س ــار گذاش ــا کن ــوند ب ــور می ش ــوزان مجب ــازی، دانش آم ــت مج ــت واقعی ــتن هدس ــا داش ب
ــرای  ــاوری ب ــن فن ــا ای ــد و متعاقب ــرار دهن ــی ق ــب آموزش ــه مطال ــوف ب ــود را معط ــه خ ــوارد، توج م
مربیانــی کــه بــا بچه هــا کار می کننــد، می توانــد ایــده آل باشــد. عــالوه بــر ایــن، محدوده هــای توجــه 
کــودکان متولــد عصــر فنــآوری دیجیتــال بــه ســرعت کاهــش یافته اســت. ذهن کــودکان خردســال 
بــه دلیــل کار بــا تلفن هــای هوشــمند، رســانه های اجتماعــی و اینترنــت بــه طــور مــداوم در معــرض 
تحریــک و حــواس پرتــی قــرار می گیــرد. معرفــی واقعیــت افــزوده )AR( و واقعیــت مجــازی )VR( در 
ــای  ــد. فناوری ه ــکالت باش ــن مش ــه ای ــرای هم ــن ب ــل ممک ــک راه ح ــد ی ــرورش می توان ــوزش و پ آم
ــد  ــه می توان ــد ک ــر  کن ــر و تعاملی ت ــه جانبه ت ــا را هم ــخنرانی ها و کتاب ه ــت س ــادر اس AR و VR  ق
میــزان حــواس پرتــی را کاهــش دهــد. مــدارس بایــد محلــی بــرای همــه دانش آمــوزان باشــد که یک 
تجربــه آموزشــی غنــی داشــته باشــند. اکنــون بــا کمــک هدســت های واقعیــت مجــازی، کالس مــدرن 

می توانــد مکانــی بــرای رشــد تحصیلــی باشــد.

۲-ارتقایتجربهیادگیریباکاربردفناوریهاینوین

تاثیرواقعیتمجازیوواقعیتافزودهبرفرآیندآموزشدانشآموزان
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ــا در  ــرا آن ه ــد، زی ــی بیاموزن ــه عمل ــق تجرب ــا از طری ــازد ت ــادر می س ــوزان را ق ــازی دانش آم ــت مج واقعی
دنیایــی غــرق می شــوند کــه زندگــی واقعــی را شبیه ســازی می کنــد. یادگیــری از طریــق تجربــه بــه عنــوان 
ــری و  ــت یادگی ــه کیفی ــد ک ــان داده ان ــات نش ــت و مطالع ــده اس ــرح ش ــری مط ــن روش یادگی مؤثرتری
حافظــه را حــدود 70-90٪ افزایــش می دهــد. از طریــق ایــن نــوع یادگیــری، اطالعــات معنادارتــر اســت، 
و کســانی کــه یــاد می گیرنــد می تواننــد بــه دلیــل اینکــه در حــال اســتفاده از اطالعــات بــه روش خــاص 

خــود هســتند، از طریــق پاســخ ها و رفتــار خــود بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد.

1.یادگیریدانشآموزراتسریعمیکند.
یادگیری تکراری با انجام یا تجسم مطالب یادگیری می تواند به طرز چشمگیری بهبود یابد.

2.یکمحیطیادگیریایمنفراهممیکند.
هنگامــی کــه دانش آمــوزان در طــول ســفر یادگیــری اشــتباه می کننــد، پیامدهــای آن حداقــل اســت 

زیــرا در یــک دنیــای مجــازی ایمــن و کنتــرل شــده رخ می دهــد.
3.شکافبینتئوریوتمرینراپرمیکند.

دانش آمــوزان یــک نظریــه را در مــورد موضوعــی خــاص می آموزنــد، کــه می تواننــد در یــک محیــط 
تعاملــی ســه بعــدی آن را تجربــه کننــد و حتــی بــه عنــوان یــک یادگیــری بــه یــاد ماندنــی از آن یــاد 

. کنند
4-سطوحمشارکتبامفاهیمراافزایشمیدهد.

دنیــای مجــازی بــه دانشــجویان ایــن امــکان را می دهــد تــا بــا یکدیگــر همــکاری کننــد و از یکدیگــر 
بیاموزنــد و تعامــل بیــن آن هــا بــا یکدیگــر را افزایــش می دهــد.

:برخیازمزایاییادگیریتجربیباواقعیتمجازیعبارتنداز

آموزشالکترونیکیچگونهمیتواندازواقعیتمجازیبهرهببرد؟



بــه  محــدود  بیشــتر  الکترونیکــی  آمــوزش  حاضــر،  حــال  در 
ــی از  ــیار کم ــری بس ــا یادگی ــت، و ب ــن اس ــاالت آنالی ــا و مق فیلم ه
ــئله را  ــن مس ــازی ای ــت مج ــت. واقعی ــراه اس ــه هم ــق تجرب طری
تغییــر می دهــد زیــرا بــه دانشــجویان از هــر نقطــه جهــان اجــازه 
می دهــد آنچــه را کــه می آموزنــد تجربــه کننــد. بــه عنــوان مثــال، 
دانش آمــوز قبــل از قــرار دادن یــک هدفــون واقعیــت مجــازی و 
احاطــه شــدن در داخــل یــک اتــم اول از هــر چیــز، می توانــد در 
مــورد نحــوه کار مولکول هــا و اتم هــا بیامــوزد. ایــن روش ترکیبــی 
کــه در آن محتــوا از طریــق کالس هــای ســنتی آموختــه می شــود 
و ســپس در واقعیــت مجــازی تمریــن یــا تجربــه می شــود، 
ــده  ــارکت یادگیرن ــه و مش ــش حافظ ــرای افزای ــزرگ ب ــی ب فرصت
ــال  ــا س ــای AR و VR ت ــه فناوری ه ــرای اینک ــد. ب ــان می ده را نش
2025 همه گیــر شــوند، موانعــی بــرای برطــرف شــدن وجــود دارد 
ــال،  ــوان مث ــه عن ــت، ب ــری اس ــه کارب ــا تجرب ــن آن ه ــه بزرگتری ک
ــرفت  ــوز پیش ــت. هن ــل اس ــل حم ــر قاب ــزرگ غی ــتگاه های ب دس
زیــادی الزم اســت تــا مشــتریان بداننــد کــه ایــن فناوری هــا یــک 
پیشــرفت طبیعــی بــرای کلیــه فناوری هایــی اســت کــه در زندگــی 

ــد.  ــتفاده می کنن ــا اس ــره از آن ه روزم

درک  اســت.  اساســی  شــغل  در  موفقیــت  بــرای  اجتماعــی  مهارت هــای  داشــتن 
نحــوه تعامــل بــا افــراد اطــراف خــود، در جلســات، رویدادهــای اجتماعــی، در حیــن 

ــت. ــم اس ــیار مه ــغلی بس ــرفت ش ــرای پیش ــر، ب ــوارد دیگ ــازی و م شبکه س
ــد  ــه رش ــد ب ــان می توان ــا انس ــان ب ــاس انس ــدم تم ــه ع ــد ک ــان داده ان ــات نش مطالع
ــری  ــا یادگی ــت ت ــالش اس ــنتی در ت ــی س ــوزش الکترونیک ــاند. آم ــیب برس ــری آس فک
اجتماعــی را در دوره هــا و برنامه هــای درســی قــرار دهــد. بــا اســتفاده از واقعیــت 
مجــازی، دانش آمــوزان می تواننــد بــه عنــوان آواتــار بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار کننــد، 
جایــی کــه زبــان بــدن، صــدا و ســایر جنبه هــای انســانی در آن شبیه ســازی می شــود. 

22
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ربات هــا ســه ویژگــی مشــخص دارنــد. آن هــا عمومــا دارای ســاختار 
ــتند.  ــزی هس ــل برنامه ری ــوده و قاب ــی ب ــزء الکتریک ــی و ج مکانیک
ربات هــا را می تــوان بیشــتر بــا ظاهــر و درجــه خودمختــاری طبقــه 
ً کنترل شــده در مقابل  ً خودمختــار در مقابل کامــال بنــدی کــردـ کامال
ــور  ــا ظه ــان. ب ــه انس ــبیه ب ــر ش ــل غی ــا در مقاب ــان نم ــی، و انس ترکیب
ــت و  ــات اس ــک رب ــه ی ــه ک ــن آنچ ــز بی ــمند، تمای ــتگاه های هوش دس
یــا صرفــاً یــک وســیله قابــل برنامه ریــزی اســت، غیــر واضــح شــده 
ــرفت  ــی، پیش ــوش مصنوع ــرفت ه ــا پیش ــود، ب ــن وج ــا ای ــت. ب اس
ویژگی هــای  بــا  شــده  تقویــت  دســتگاه های  در  توجهــی  قابــل 
ــتاتیک  ــتگاه های اس ــی دس ــود دارد، حت ــان وج ــان انس ــی و زب بینای
نیــز توانســته اند ویژگی هــای انســانی را بــه خــود اختصــاص دهنــد.

ــارد دالر  ــک از ۱/۳ میلی ــوزش رباتی ــازار آم ــه ب ــود ک ــی می ش پیش بین
بــه ۳/۱ میلیــارد دالر تــا ســال 2025 رشــد کنــد کــه ایــن رشــد توســط 
ــدت در  ــاه م ــد كوت ــه رش ــود. البت ــت می ش ــی تقوی ــوش مصنوع ه
بخش هــاي آمــوزش STEM انتظــار مــي رود، زیــرا دولت هــا بــه طــور 
فزاينــده اي بــراي حمايــت از برنامــه درســي STEM، بــه عنــوان مثــال 
ــد. ــت مي كنن ــدارس، حرک ــي م ــه درس ــاري در برنام ــزي اجب برنامه ری

رشدبازاررباتیک
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از کیت هــای رباتیــک بــرای آمــوزش STEM بســیار اســتفاده می شــود. ایــن روش مزایــای بیشــتری 
ــاختاری و  ــای س ــای STEM از مؤلفه ه ــت. راه حل ه ــروژه اس ــر پ ــی ب ــردی و مبتن ــارت ف ــا نظ ــاط ب در ارتب
الکترونیکــی تشــکیل شــده اســت کــه می تــوان آن هــا را برنامه نویســی و پشــتیبانی کــرد و خدمــات ارائــه 

داد.

ربات هــای قابــل برنامه ریــزی و اســباب بازی های رباتیــک بــا کیت هــای آمــاده رباتیکــی متفــاوت 
ً نمی تــوان آن هــا را از لحــاظ فیزیکــی از قســمت هایی جمــع کــرد یــا دوبــاره تنظیــم  هســتند زیــرا معمــوال
ً بــه صــورت یــک قطعــه و یــک عامــل تشــکیل می شــوند. برخــی از محصوالت  کــرد. ایــن ربات هــا معمــوال

تمایــز بیــن ابــزار آموزشــی و اســباب بازی را محــو می کننــد. 

پیشــرفت در هــوش مصنوعــی باعــث ایجــاد تغییــر در زمینه هــای صــدا، بینایــی، زبــان و تغییــر تعامــل 
ــوند  ــتفاده می ش ــی اس ــتر در برنامه های ــا بیش ــت. ربات ه ــده اس ــمند ش ــتگاه های هوش ــا دس ــان ب انس

کــه بــه مهارت هــای شــناختی یــا عاطفــی انســان نیــاز دارنــد.

STEMراهحلهایرباتیکبرای

رباتهایقابلبرنامهریزی

تعاملانسانوربات
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ــه  ــای دوگان ــر نیروه ــت تأثی ــا تح ــورت پوی ــه ص ــای درس ب کالس ه
تکامــل فنــاوری و انتظــارات دانش آمــوز هســتند. ایــن امــر بــه 
ویــژه در محیط هــای مــدارس و درس خوانــدن در خــارج از سیســتم 

ــت. ــم اس ــیار مه ــه بس مدرس
مشــارکت دانش آمــوزان بــا مطالــب درســی در حــال تغییــر اســت، 
و پیشــتازان فنــاوری دیجیتــال بــه دنبــال تلفیــق تعامــل اجتماعــی 
طبیعــی بــا علــم، فنــاوری، مهندســی و کشــف ریاضــی هســتند. 
دسترســی بــه فناوری هــای اجتماعــی همــراه بــا شــناخت روزافــزون 
نیــاز بــه بــازی بــدون ســاختار و محیط هــای یادگیــری انعطــاف 
پذیــر، تغییراتــی در آمــوزش ایجــاد کــرده اســت کــه باعــث می شــود 

ــوند. ــغول آن ش ــاده، مش ــاهده س ــای مش ــه ج ــوزان ب دانش آم
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چندروشنوظهوروجوددارد:

یادگیریمبتنیبرپروژه:
ــعه  ــا در توس ــه آن ه ــه ب ــت ک ــوزان اس ــی دانش آم ــای واقع ــی در دنی ــه چالش های ــرای ارائ ــن روش ب  ای
مهارت هــای حــل مســئله کمــک می کنــد. دانش آمــوزان پــس از معرفــی اولیــه مفاهیــم یــا رویدادهــا، 
بــه صــورت گروهــی کار می کننــد تــا بــا آنچــه آموخته انــد، درگیــر شــوند. ادغــام فنــاوری- از لــپ تــاپ و 
برنامه هــای تلفــن همــراه گرفتــه تــا ربــات- بــا تجربــه روزمــره دانش آمــوزان هماهنــگ اســت و بــه آن ها 

کمــک می کنــد تــا بــا مفاهیــم مهــم ارتبــاط برقــرار کننــد.

یادگیریدرفضایباز:
ــاز،  ــای ب ــای درس در فض ــامل کالس ه ــه ش ــد ک ــری جدی ــای یادگی ــاد محیط ه ــا ایج ــون »ب ــدارس اکن  م
ــازی  ــخصی و شخصی س ــری ش ــی ، یادگی ــه عمل ــر تجرب ــتند، »ب ــی« هس ــازی طبیع ــای ب ــا و فض باغ ه
شــده« تأکیــد می کننــد. در اینجــا، هــدف ایــن اســت کــه بــا اتخــاذ یــک رویکــرد فراگیــر، نیــاز کــودکان بــه 
ــای  ــال، از هواپیم ــور مث ــه ط ــم. ب ــب کنی ــی و STEM ترکی ــای اجتماع ــعه مهارت ه ــا توس ــال را ب ــازی فع ب
بــدون سرنشــین7  بــرای آمــوزش مفاهیــم فیزیکــی و ریاضــی بــه دانش آمــوزان پایــه اســتفاده فراوانــی 

می شــود.

هوشمصنوعی
ــا  ــی کالس را ب ــای اصل ــا فراینده ــد ت ــک می کن ــان کم ــه معلم ــی ب ــوش مصنوع ــد ه ــای جدی راه حل ه
فناوری هــای پیشــرفته ادغــام کننــد و بــه صــورت خــودکار دانش آمــوزان را بــه ســمت تحــوالت فنــاوری 
متمایــل کننــد، و روندهــای اصلــی یادگیــری را کشــف کــرده و بــه شناســایی پتانســیل یادگیری شــخصی 

کمــک کنــد.
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امــروزه فنــاوری بــه یــک بخــش ضــروری از زندگــی روزمــره تبدیــل شــده اســت زیــرا در هــر جنبــه ای 
ــی و  ــوش مصنوع ــر ه ــی ب ــت مبتن ــی، مدیری ــد بانک ــل خری ــا، از قبی ــی م ــره زندگ ــای روزم از کاره
یادگیــری یــک زبــان جدیــد از طریــق یــک برنامــه هوشــمند بــرای اســتفاده هوشــمند بــه مــا کمک 

می کنــد.
ــتم  ــک سیس ــد، ی ــدون تردی ــا ب ــد. ام ــک می کن ــری کم ــد یادگی ــراد در رون ــه اف ــی ب ــوش مصنوع ه
ــی، در  ــوش مصنوع ــود. ه ــری ش ــه یادگی ــراد در مرحل ــن اف ــد جایگزی ــی نمی توان ــوش مصنوع ه
بیشــتر مــوارد، بــرای کمــک بــه افــراد در انجــام مســئولیت های خــود مــورد اســتفاده قــرار خواهــد 
گرفــت. هــوش مصنوعــی توســط کارهــای روزمــره و از طریــق آماده ســازی و یادگیــری مشــارکتی 

بــه فرآینــد یادگیــری کمــک می کنــد.
ــی دادن  ــوزش از راه دور، توانای ــی در آم ــوش مصنوع ــرای ه ــن کار ب ــورت، ضروری تری ــر ص در ه
پاســخ های صحیــح بــه صــورت ســریع اســت. عــالوه بــر ایــن، بــرای انجــام ایــن کار الزم اســت کــه 
هــوش مصنوعــی اهمیــت کلمــات را درک کنــد و ســپس ســوال را تعییــن کنــد. فناوری هــا، هــوش 
مصنوعــی و واقعیــت مجــازی می تواننــد بــه نمایــش و تشــخیص تمایــالت و عالیــق فــردی کمــک 
ــرد  ــن رویک ــد. ای ــام دهن ــانی انج ــر انس ــریع تر از ه ــیار س ــن کار را بس ــا ای ــن، آن ه ــد. همچنی کنن
برخــورد دانشــجویان را بــه صــورت حرفــه ای تقویــت می کنــد و بــه آن هــا آموزش هــای الزم بــرای 
ملحــق شــدن بــه صنعــت را ارئــه می دهــد. از دیــدگاه دانش آمــوزان، کــه در زبان هــوش مصنوعی 
مســتعد نیســتند، نمادگرایــی بصــری می توانــد بــه درک آن هــا از محیــط کمــک کنــد. بنابرایــن، 
هــوش مصنوعــی بــه دانش آمــوز کمــک می کنــد تــا فرآینــد یادگیــری را بــرای خــود هموارتــر کنــد.
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بینایی:
در زمینه هــای یادگیــری و اداری مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. تشــخیص احساســات می توانــد در 
تشــخیص ســردرگمی یــا مشــارکت فراگیــران کمــک کنــد، در حالــی کــه از تشــخیص چهــره می تــوان برای 
مدیریــت حضــور و غیــاب، دسترســی والدیــن/ مراقــب یــا مدیریــت هویــت بــرای ارزیابــی اســتفاده کــرد.

صدا:
پردیس هــا و کالس هــای درس بــرای پشــتیبانی از زندگــی دانشــگاهی و فعالیت هــای یادگیــری شــروع 
ــوزی و  ــواد آم ــعه س ــرای توس ــردی ب ــای کارب ــد. برنامه ه ــدا می کنن ــن و ص ــه مت ــار ب ــتفاده از گفت ــه اس ب

ــد. ــتفاده می کنن ــوزش اس ــات آم ــدا در تنظیم ــه از ص ــتند ک ــواردی هس ــن م ــان اولی ــری زب یادگی
زبــان: رمزگشــایی زبــان بشــر بــه دلیــل پیچیدگــی هنــوز یکــی از دشــوارترین مشــکالت هــوش مصنوعــی 
اســت. بــا ایــن حــال، پیشــرفت در طــی چنــد ســال گذشــته شــاهد کاربــرد برنامه هایــی در زمینه هــای 

آموزشــی از جملــه ارزیابــی ســطح درک مطلــب، ارائــه بازخــورد و کشــف ســرقت ادبــی بــوده اســت.
الگوریتمها:

 یادگیــری عمیــق و ماشــینی بیــش از همــه در سیســتم های شخصی ســازی یادگیــری رایــج اســت. هــوش 
ــیرهای  ــمند و مس ــوای هوش ــا، محت ــخیص اعالن ه ــا تش ــاری ب ــای رفت ــیون، توصیه ه ــوا و اتوماس محت

ــد. ــه می ده ــخصی را ارائ ــری ش یادگی
سختافزار:

فصــل مشــترک هــوش مصنوعــی، رباتیــک و اینترنــت اشــیا، هــوش مصنوعــی مبتنــی بــر ســخت افــزار 
اســت کــه در دســتگاه های مختلفــی بــرای کاهــش تأخیــر و کاهــش هزینه های شــبکه مســتقر می شــود. 
دســتگاه های هوشــمند در محوطــه دانشــگاه، در آزمایشــگاه ها، کالس هــای درس، سیســتم های 
نرم افــزاری، داده هــای یادگیــری و محیط هــای یادگیــری حضــوری را بــه روش هــای جدیــد و هوشــمند بــه 

هــم متصــل می کننــد.

پنجکاربردهوشمصنوعیدرآموزش



ــر  ــد تأثی ــه می توان ــت ک ــده اس ــش ش ــک روش آزمای ــازی ی بازی س
ــه  ــرادی ک ــر اف ــد. اکث ــته باش ــوزان داش ــری دانش آم ــی در یادگی مثبت
ــاهد  ــد، ش ــازی می کنن ــه بازی س ــدام ب ــری اق ــای یادگی در فعالیت ه
دو چیــز هســتند: دانش آمــوزان نســبت بــه یادگیــری نگــرش بهتری 
دارنــد و بیشــتر انگیــزه دارنــد کــه در مســیر یادگیــری خــود حرکــت 
ــلط  ــرای تس ــناخت ب ــد: ش ــت آورن ــی را بدس ــاداش نهای ــا پ ــد ت کنن
ــگام  ــازی در هن ــول ب ــح اص ــرای صحی ــا اج ــود. ب ــای خ ــر مهارت ه ب
طراحــی فعالیت هــای کالســی بــرای دانش آمــوزان دبســتانی، مــی 
تــوان نگــرش آن هــا نســبت بــه یادگیــری را بهبــود بخشــید و آن هــا را 

بــا انگیــزه حفــظ کــرد.
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اگــر یادگیــری بــه طــور ناگهانــی به جــای یــک فعالیت جــدی تبدیل به یــک فعالیت ســرگرم کننده شــود، 
بچه هــا ذهــن خــود را بــه کار می اندازنــد. راز پنهــان ایــن نگــرش فقــدان کامــل تــرس دانش آمــوزان در 

هنــگام یادگیــری بــا بازی شــده اســت.
ــوال  ــردن معم ــک ک ــت. ریس ــا اس ــی م ــتم آموزش ــی سیس ــی منف ــول جانب ــک محص ــت، ی ــرس از شکس ت
عواقــب خطرپذیــری دارد. اشــتباه کــردن بخــش بزرگــی از یادگیــری اســت. امــا بیشــتر بچه هــا از تــرس 
از قضــاوت دیگــران - معلمــان، همســاالن، والدیــن، دوســتان و بقیــه افــرادی کــه آن هــا می شناســند، از 

ــند. ــتباه می ترس ــن اش کوچکتری
در یــک محیــط یادگیــری مبتنــی بــر بــازی هنگامــی کــه آن هــا دیگــر از اشــتباه کــردن نترســند، فقــط پیش 
می رونــد و هــر ایــده ای را در ســفر یادگیــری خــود امتحــان می کننــد. بــا آرامــش از بازخــورد فــوری آن هــا 
متوجــه می شــوند کــه آیــا ایــن کار را درســت انجــام داده انــد یــا خیــر و اگــر پاســخ منفــی باشــد، آن هــا 

ــد. ــان می کنن ــاره امتح دوب

انگیــزه می توانــد ذاتــی یــا بیرونــی باشــد. انگیــزه ذاتــی وقتــی اســت کــه دانش آمــوز فقــط می خواهــد در 
ً انجــام مــی داد. ایــن رضایــت شــخصی آن هــا را در مســیرهای باالتــر  چیــزی بهتــر از چیــزی باشــد کــه قبــال
قــرار می دهــد. انگیــزه بیرونــی وقتــی اســت کــه نظــر دیگــران وارد چارچــوب شــود. بــه عنــوان مثــال، ایــن 
ــا  ــن ی ــد والدی ــرا می خواه ــد زی ــر باش ــزی بهت ــد در چی ــوز می خواه ــه دانش آم ــد ک ــی می افت ــاق زمان اتف
ــا  ــد. ام ــر باش ــود بهت ــاالن خ ــد از همس ــادگی می خواه ــه س ــا ب ــد، ی ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــود را تح ــم خ معل
بــرای هــر دو نــوع انگیــزه یــک نــوع محــرک وجــود دارد: تصدیــق. بــرای بــه دســت آوردن یــک هــدف، 
داشــتن مهــارت خــاص کافــی نیســت؛ بلکــه نیــاز بــه شــناخت دیگــران دارد، از طریــق در نظــر گرفتــن 
انــواع مختلفــی از جوایــز، بازی ســازی بــه دانش آمــوزان کمــک می کنــد تــا تســلط خــود را کســب کننــد.

نگرشبهبودیافتهنسبتبهیادگیری

انگیزهدادنبهدانشآموزانبراییادگیری
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مهارت آموزی برای دانش آموزان پایه

نمونه های یادگیری با استفاده از 
فناوری های نوین:

ســالمت،  و  آموزشــی  تلفیقــی  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  بــا 
پلتفرم هــای تعاملــی بــرای آمــوزش مســائل و ابزارهــای ســالمت بــه 
کــودکان، دانش آمــوزان، ســالمندان در دســترس قــرار گرفتــه اســت. 
همچنیــن، در زمینــه مدیریــت مالــی بــه دانش آمــوزان آموزش هــای 
هدفمنــدی از طریــق پلتفرم هــای آنالیــن و بازی هــای آموزشــی 

می تــوان ارائــه داد.

32



transtutor.com یــک ســایت علمــی پرســش و پاســخ بــا بیــش از ۱ میلیــون پرســش و پاســخ اســت. 
دیگــر الزم نیســت دانش آمــوزان بــه دنبــال اســتاد راهنمــا و یــا تدریــس خصوصــی باشــند آن هــا 
می تواننــد از ایــن وبســایت بــرای تدریــس خصوصــی، اســتفاده کننــد بــه ایــن صــورت کــه  دانش آمــوزان 
پرســش ها را حــل می کننــد و در صــورت گیــر افتــادن می تواننــد بــا یــک معلــم خصوصــی آنالیــن گــپ 

بزننــد تــا مراحــل حــل مشــکالت را توضیــح  دهنــد.

Skillshare یــک بســتر یادگیــری آنالیــن بــا هــزاران کالس بــرای افــراد خــالق و کنجــکاو، در موضوعاتــی 
از جملــه تصویرگــری، طراحــی، عکاســی، فیلــم و غیــره اســت. در Skillshare میلیون هــا عضــو گــرد هــم 

می آینــد تــا الهــام بگیرنــد و قــدم بعــدی را در ســفر خــالق خــود بردارنــد.

transtutor:ایجاددستیارآموزشیهوشمندانهبرایدانشجویان

Skillshare

دهلی، هند
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ایــن شــرکت محصــوالت آموزشــی خــود را بــا فنــاوری واقعیــت افــزوده و واقعیــت مجــازی ارائــه می دهــد. 
ایــن خدمــات در قالــب لپ تاپ هایــی بــا قابلیــت اجــرای نرم افزار هــای حــوزه واقعیــت افــزوده، 
ــرم  ــتر پلتف ــدی در بس ــه بع ــورت س ــه ص ــی ب ــوای درس ــی و محت ــای آموزش ــازی، نرم افزار ه ــت مج واقعی

ــد. ــه می کن ــن عرض آنالی

ــد  ــه ک ــک ب ــق رباتی ــا از طری ــد ت ــک می کن ــا کم ــه بچه ه ــه ب ــت ک ــک اس ــرکت رباتی ــک ش LocoRobo ی
ــاال و  ــت ب ــا کیفی ــک ب ــخت افزاری رباتی ــودگام، س ــق، خ ــی دقی ــه درس ــی از برنام ــند  ترکیب ــی برس نویس
برنامه هــای پیشــرفته موبایــل و نرم افــزار وب را ارائــه می دهــد. ایــن برنامه هــا بــه طــور مــداوم در طــی 
ــای  ــودکان مهارت ه ــد، ک ــن فرآین ــد. در ای ــی می کن ــری عمل ــر یادگی ــودکان را درگی ــال ک ــاه و س ــد م چن

ــد. ــب می کنن ــود کس ــغلی خ ــده ش ــت در آین ــرای موفقی ــاوری ب ــادی در فن زی

zSpace

LocoRobo

سانفرانسیسکو، آمریکا

/https://locorobo.coفیالدلفیا، آمریکا

https://zspace.com/
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Taamkru یادگیــری را بســیار ســرگرم کننــده می کنــد بــه گونــه ای که کــودکان درخواســت بازی بیشــتری 
می کننــد در حالــی کــه اســتعداد آن هــا توســط والدیــن و معلمــان در زمــان واقعــی قابــل کنتــرل اســت و 

والدیــن می تواننــد ســطح توانایــی کــودکان خــود را شناســایی و ارزیابــی کنند.

در دوره هــای آنالیــن Simplilearn کاربــران می تواننــد در زمینه هایــی ماننــد مدیریــت پــروژه، مدیریت 
ــوزش  ــامل آم ــه ش ــا ، ک ــن کالس ه ــد. ای ــب کنن ــی کس ــافت گواهینامه های ــتفاده از مایکروس ــی و اس مال
مســتقیم بــا تکالیــف آنالیــن و پشــتیبانی علمــی بصــورت شــبانه روزی اســت، بیــش از یــک میلیون نفــر را 

در ۱50 کشــور جهــان آمــوزش داده انــد.

Taamkru:اپلیکیشنیادگیریبابرنامههایسرگرمکنندهوقابلارزیابیبرایکودکانپیشدبستانی

Simplilearn

بانکوک، تایلند 

/https://www.simplilearn.comسان فرانسیسکو، آمریکا
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پلتفرم هــای یادگیــری جمعــی و بــه اشــتراک گذاری دانــش 
توســط متخصصــان ابــزار مطالعــه در بســتر تلفــن همــراه 
بــرای دانشــجویان کــه دسترســی دانش آموز-دانشــجو–
ــن- ــی دیجیتال)آنالی ــوای آموزش ــه محت ــاتید ب معلمان-اس
آفالیــن( را فراهــم می کنــد. در ایــن بســتر ها بــه کمــک 
ــن  ــن بهتری ــرای یافت ــان ب ــه مخاطب ــتجو ب ــای جس موتور ه

برنامه هــا یــا محتواهــای گوناگــون کمــک می شــود.

پلتفرمهایتولیدوانتشارمحتوایدیجیتال

نمونههاییادگیریبرأساسمحتوایدیجیتال:
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محتــوای آموزشــی معتبــری را در اختیــار مــدارس قــرار می دهــد کــه از برنامــه درســی آن هــا پشــتیبانی کند 
و بــه معلمــان در رشــته های مختلــف کمــک می کنــد تــا آمــوزش مبتنــی بــر اســتانداردها را ارتقــا دهنــد 
در نتیجــه تعامــل و یادگیــری دانش آمــوزان را افزایــش می دهــد. مطالــب روزانــه در 5 ســطح مختلــف و 
مطابــق بــا اســتاندارد های فعالیت هــای دانشــجویی و پلتفرم هــای آموزشــی طراحــی شــده و مطابــق با 
فعالیت هــای دانش آمــوزان اســت. Newsela بــا بیــش از 20 میلیــون کاربــر در حــال حاضــر بــه کــودکان 

کمــک می کنــد تــا مهــارت خوانــدن خــود را در هــر 50 ایالــت و بیــش از ۱50 کشــور افزایــش دهنــد.

ایــن شــرکت کالس هــاي بیــش از ۱50 دانشــگاه برتــر، از جملــه اســتنفورد و دوك را بــه صورت آنالیــن ارائه 
ــت  ــد اس ــفه و م ــش داده، فلس ــامل دان ــه ش ــی را ک ــوز زمینه های ــون دانش آم ــش از 20 میلی ــد. بی می کن
از طریــق مجموعــه ســخنرانی هاي ویدیویــی، تکالیــف ارزیابــی شــده خــودکار و تاالرهــاي گفتگــو بررســی 

ــد. می  کنن

یــک مدرســه آنالیــن رایــگان اســت کــه در زمینــه تحصیــل یــا کالس هــای درســی خدمــات ارائــه می کنــد. 
آکادمــی خــان یــک موسســه غیرانتفاعــی اســت کــه بــرای همــه، در هــر مــکان، آمــوزش کالس جهانــی 
رایــگان ارائــه می دهــد. هــدف ســاخت یــک کالس مجــازی اســت تــا از میلیون هــا دانش آمــوز در ارزیابــی 
دانــش، تشــویق بــه یادگیــری مشــارکتی و ارائــه داده هــای یادگیرنــده در زمــان واقعــی پشــتیبانی شــود. 

Newsela

Coursera

KhanAcademy

نیویورک، آمریکا

       کالیفرنیا، آمریکا

دهلی، هند

https://www.coursera.org/

khanacademy.org

https://newsela.com/
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ــرای  ــی را ب ــت مهم ــی فرص ــوژی آموزش ــه تکنول ــی ک در حال
بهبــود تدریــس و یادگیــری ایجــاد می کنــد، آنچــه کــه بســیار 
ــت  ــن اس ــان از ای ــاد اطمین ــت، ایج ــر اس ــر و مهم ت پیچیده ت
ــرای  ــت را ب ــه و باکیفی ــوزش عادالن ــد آم ــک می توان ــه ادت ک
همــه دانش آمــوزان بــدون توجــه بــه مــکان زندگــی آن هــا، 
درآمــد خانــواده، یــا محیــط درس خوانــدن آن هــا ارائــه 

ــد. ده

ــا  ــف ب ــور های مختل ــوردی کش ــه م ــش مطالع ــن بخ در ای
شــرایط متفــاوت بررســی می شــود، و مباحثــی از قبیــل 
اقدامــات مــورد نیــاز بــرای فعال ســازی، مقیاس ســازی و 
ــد.  ــی می کن ــی را بررس ــاس مل ــک در مقی ــه ادت ــظ عادالن حف
کشــور های مــورد مطالعه شــامل شــیلی، چیــن، اندونــزی و 

ــت.  ــکا اس ــده آمری ــاالت متح ای
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بــهطــورخــاص،هــدفازایــنمطالعــهوبررســی
عبــارتاســتاز:

ــای  ــکارات الزم در بخش ه ــات و ابت ــع، اقدام ــایی وقای شناس
ــوژی  ــاد تکنول ــه در ایج ــی ک ــی و اجتماع ــی، خصوص عموم

ــد. ــته ان ــش داش ــورها نق ــن کش ــه در ای ــی عادالن آموزش

ــتور کار  ــی و دس ــت گذاری عموم ــه سیاس ــک برنام ــن ی تعیی
ــورها  ــایر کش ــه س ــا ب ــر، ت ــن تأثی ــا باالتری ــرمایه گذاری ب س
ــوارد  ــود و م ــور خ ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــک کن کم
ــاس  ــده را در مقی ــنهاد ش ــازی پیش ــده، مدل س ــه ش مطالع

خــود پیاده ســازی کننــد.
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ــت از  ــرای حمای ــک: ب 1.عرضــهومدلهــایتجــاریادت
نــوآوری و اطمینــان از توزیــع عادالنــه محصــوالت و خدمــات 
ــه  ــی( ب ــا غیرانتفاع ــی ی ــم از انتفاع ــان )اع ــک، کارآفرین ادت
ــه  ــل اولی ــژه در مراح ــه وی ــه ب ــب ک ــاری مناس ــای تج مدل ه
درآمــدی پایــدار دارنــد، نیــاز دارنــد. ایــن مدل  هــای کســب 
ــق  ــتند - از طری ــدار هس ــی پای ــای گوناگون ــه روش ه و کار ب
قــدرت خریــد مصــرف کننــده، حامیت هــای مالــی دولــت یا 
برنامه هــای کمــک هزینــه ای یــا ســرمایه گذاری خصوصــی.

ــی و  ــط عموم ــت، رواب ــن صنع ــل بی ــارکت های متقاب • مش
بخــش خصوصــی، بــرای دسترســی، اســتفاده و تأثیرگــذاری 

ــد. ــتیبانی  می کن ــک پش ــه ادت ــی ک ــوالت و خدمات ــر محص ب
• کارآفرینــان بخــش ادتــک از طریــق مدل هــای تجــاری 
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــی دارن ــرمایه گذار ها دسترس ــه س ــب ب مناس

ــد. ــکوفایی می دهن ــا و ش ــکان بق ام
• یــک روش عینــی و ســاده بــرای کاربــران وجــود دارد تــا 
محصوالتــی را انتخــاب کننــد کــه پاســخگوی نیازهــای آن هــا 

ــد. باش
• کســب و کار هــا بــرای دســتیابی بــه مشــتری، اعــم از کســب 
و کارهایــی کــه بــرای دولــت خدمــت رســانی می کننــد و 
آن هایــی کــه بــه طــور مســتقیم بــا مــردم در ارتباط هســتند، 

ــد.  ــاذ می کنن ــادی را اتخ ــی اقتص ــم های بازاریاب مکانیس

چهاردستهبندیمقیاسیبرایایجادتکنولوژیآموزشیعادالنه:مدلاکوسیستمادتک
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ــع  ــت از توزی ــرای حمای ــادزیرســاختهایالزم:ب 2.ایج
و اســتفاده از ادتــک بایــد مولفه هــای اساســی فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات وجــود داشــته باشــد. ایــن مــوارد 
دور  راه  از  ارتبــاط  زیرســاخت های  الکتریســیته،  شــامل 
همچنیــن  و  بانــد  پهنــای  بــا  اینترنــت  بــه  دسترســی  و 
ــی  ــاص و دسترس ــبکه ای خ ــای ش ــتم عامل ه ــی سیس برخ
ســخت افزاری الزم بــرای ادتــک در داخــل و خــارج از مــدارس 

ــت. اس

و  شــخصی  دســتگاه های  از  اجتمــاع  و  خانــه  در  افــراد   •
می کننــد. اســتفاده  خــود  موبایــل  خدمــات 

• دسترســی جهانــی بــه اینترنــت بــرای کل جامعــه از طریــق 
بی ســیم، بــا ســیم یــا روش هــای دیگــر وجــود دارد.

• زیرســاخت های مخصوصــی بــرای اتصــال مقــرون بــه 
ــود  ــدارس وج ــال م ــبکه اتص ــرای ش ــکا ب ــل ات ــه و قاب صرف

دارد.
• خالقیت هــای دولــت الکترونیکــی اتصــال شــبکه مــدارس 
ــه  ــد ک ــرار می کن ــای اداری برق ــتم عامل ه ــق سیس را از طری
ــرداری  ــره ب ــل به ــک قاب ــرای ادت ــا ب ــای آن ه ــاخت ه زیرس

ــت. اس
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مقیاس ســازی  آموزشــی:  اســتراتژی و سیاســت .3
ادتــک نیــاز بــه یــک چشــم انداز و اســتراتژی روشــن دارد 
کــه در باالتریــن ســطح مدیریتــی بیــان شــده باشــد و 
هــم توســط قانــون پایــدار و هــم بــا تأمیــن اعتبــار آمــوزش 
عادالنــه حمایــت شــود. عــالوه بــر ایــن، دولــت بــا تعییــن 
ســطح  در  تحصیلــی،  پیشــرفت  بــرای  اســتاندارد هایی 
را  نــوآوری  آموزشــی  تکنولــوژی  از  اســتفاده  بــا  مــدارس 

می کنــد. تشــویق 

ســطح  باالتریــن  از  واضحــی  اســتراتژي  و  بینــش  یــک   •
ــتفاده  ــی اس ــه راه جمع ــوان نقش ــه عن ــوزش ب ــتم آم سیس

. د می شــو
را ایجــاد  انتظــارات باالیــی  • اســتانداردهای عملکــردی، 
می کننــد کــه باعث بهبــود عملکرد و مشــروعیت بخشــیدن 

ــود. ــک می ش ــوای ادت ــعه محت ــه توس ب
• برنامــه درســی و سیاســت آموزشــی شــامل انتظاراتــی برای 
دانشــی از فنــاوری پایــه بــرای همــه معلمــان و دانش آموزان 

. است
• منابــع تأمیــن مالــی مناســب بــرای حمایــت مالــی از ادتک 

و پشــتیبانی از اجــرای آن وجــود دارد.



نمی توانــد  تنهایــی  بــه  فنــاوری  انســانی:  4.قابلیــت
مســاله را حــل کنــد - انــواع ذینفعــان بایــد همــکاری کننــد 
ــامل  ــی ش ــان اصل ــد. ذینفع ــی کنن ــدگاه را عمل ــن دی ــا ای ت
انجمن هــای غیردولتــی، مربیــان و طیف وســیعی از رهبران 

ــتند. ــتم هس ــطح از سیس ــن س ــب در چندی ــالح طل اص

• روش هــای مختلــف و متنوعــی بــرای برقــراری ارتبــاط 
محصــول ، فعالیــت ، تحقیــق ، ارزیابــی و تجربه کاربــر وجود 

دارد.
• انجمن هــای غیردولتــی و گروه هــای طرفــداری کیفیــت 

ــد. ــتیبانی می کنن ــر را پش ــاس بزرگت ــک در مقی ادت
• در ایــن صــورت فرصت هــای مــداوم مناســب و برابــری 

ــود دارد. ــان وج ــت ذینفع ــاد ظرفی ــرای ایج ب
ــون  ــان را پیرام ــه ذینفع ــد ک ــور می کنن ــی ظه ــران محل • رهب

یــک هــدف مشــترک جمــع کننــد.

44



45



چهــار مطالعــه مــوردی از نظــر انــواع ادتــک همــراه بــا 
ــک  ــر ی ــده و ه ــذاری ش ــود مقیاس گ ــاص خ ــتم خ اکوسیس
ــذاری آن در  ــزان تأثیرگ ــه می ــه ب ــا توج ــتم ب ــل سیس از عوام
ــده  ــی ش ــور بررس ــر کش ــک در ه ــه ادت ــدی عادالن مقیاس بن
اســت. ایــن عوامــل بــا اســتفاده از رویکــرد برنامه ریــزی 
شــده توســط کارشناســان خــاص کشــور کــه هریــک از آن هــا 
اطالعــات را از ده هــا کشــور جمــع آوری کرده انــد، تهیــه شــده 
اســت. نمودار هــای بررســی پیشــرفت ادتــک در طــول زمان، 
ــی  ــای روز دسترس ــه فناوری ه ــه ب ــرادی ک ــد اف ــزان درص می

ــد. ــان می ده ــد را نش دارن
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بیســت و پنــج ســال سیاســت پایــدار در وزارت آمــوزش و 
پــرورش شــیلی باعث شــده اســت كــه دسترســی مــدارس به 
منابــع دیجیتالــی، کــه غالبــاً در کالس هــای رایانه ای توســط 
معلمــان فراهــم می شــود را تضمیــن کنــد. نوآوری هــای 
ــک  ــازار ادت ــا ب ــت، ام ــور اس ــال ظه ــج در ح ــه تدری ــتر ب بیش
ــابه  ــال، و مش ــون دالر در س ــدود 50 میلی ــت، ح ــک اس کوچ
ــی  ــای درس ــه در کتاب ه ــاالنه وزارتخان ــرمایه گذاری س ــا س ب
ــی  ــت. در حال ــات اس ــه موضوع ــودکان در هم ــه ک ــرای هم ب
کــه بســترهای دولتــی بــرای ترویــج مــدارس ادتــک وجــود 
دارد، در حــال حاضــر هیــچ منبــع عینــی کــه از بررســی 
محصــول و تحقیقــات در مــدارس بــه تصمیم گیــری آگاهانه 
کمــک می کنــد وجــود نــدارد، و وجــود عدالــت در یادگیــری 

ــت. ــم اس ــوزان مبه دانش آم

شیلی
1
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مشخصات:

بازارادتکومدلکسبکار:
ــازار  ــا ب ــابه ب ــدازه مش ــر ان ــک از نظ ــازار ادت ــور ب ــن کش در ای
ــترش  ــر گس ــی ب ــی مبن ــت. تالش  های ــی اس ــای چاپ کتاب ه
نــوآوری انجــام شــده، امــا کســب و کار های بخــش خصوصی 

کمــی بــر ســر کار هســتند.

ایجادزیرساختهایالزم:
یادگیــری  بــرای  الزم  زیرســاخت های  بــه  مــدارس  تمــام 
ــه ای  ــای رایان ــامل کارگاه ه ــا ش ــه عمدت ــتند، ک ــز هس تجهی
بــرای یادگیــری منابع آموزشــی اســت. پلتفرم هــای مدیریت 

ــتند. ــر هس ــی فراگی آموزش

سیاستواستراتژیآموزشی:
ــزی  ــت مرک ــط دول ــتر توس ــور بیش ــن کش ــک در ای ــد ادت رش
انجــام شــده اســت، کــه توســط یــک طــرح و برنامــه تدریجی 
پیــش بــرده شــده اســت. اســتاندارد ها و ارزش های آموزشــی 

بــر أســاس ســواد فنــاوری دیجیبتــال بنــا شــده اســت. 

قابلیتانسانی:
اگرچــه بــرای ارتقــای مهارت هــا و توانایی هــای معلمــان 
ــت،  ــده اس ــادی ش ــه زی ــا توج ــخت افزاری آن ه ــش س و دان
بــه صــورت  تحول هــای در زمینــه کاربرد هــای آموزشــی 

ــت. ــده اس ــی مان ــدود باق مح
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بــرای  بــه تأمیــن اعتبــار  سیاســت های ملــی همچنــان 
ادامــه  فنــاوری  زیرســاخت های  بــه  دسترســی  افزایــش 
می دهــد. در حــال حاضــر، موضوعــات دسترســی و حقــوق 
صاحبــان ســهام، محــور اصلــی اقدامــات دولــت اســت. 
ــون  ــرای آزم ــی ب ــوزش و آمادگ ــی، بازارآم ــش خصوص در بخ
بعــد از مدرســه حــدود 50 میلیــارد دالر آمریــکا اســت. طبقه 
متوســط در چیــن رو بــه رشــد اســت و تحصیــل در اولویــت 
ــت  ــگاه هدای ــان ورودی دانش ــا امتح ــت و ب ــا اس خانواده ه
ــی در  ــرمایه گذاری های خصوص ــروز، س ــه ام ــا ب ــود. ت می ش
بــازار ادتــک در چیــن از ۴/۴ میلیــارد دالر فراتــر رفتــه اســت 
کــه بیشــتر توســعه آن در پکــن و شــانگهای رخ داده اســت. 
بــازار ادتــک از کســب و کار هــا بــه دولــت همچنــان وابســته 
بــه روابــط بــا مدیــران کلیــدی مــدارس اســت. بــه طــور کلــی، 
ــه  ــود ادام ــوغ خ ــه بل ــان ب ــازار همچن ــه ب ــی رود ک ــار م انتظ
دهــد و پیش بینــی می شــود کــه توســعه در شــاخه های 

جانبــی نیــز افزایــش یابــد.

چین
2

50



51



مشخصات:

بازارادتکومدلکسبکار:
ســرمایه گذاری در بخــش خصوصــی ادتــک بســیار زیــاد 
اســت، و بیــش از ۴/۴ میلیــارد دالر در ســال 20۱۸ بــرآورد 
ــش  ــا بخ ــد ت ــل دارن ــن تمای ــیاری از والدی ــت. بس ــده اس ش
ــی و  ــات تکمیل ــرای خدم ــود را ب ــد خ ــی از درآم ــل توجه فاب
ــد.  ــاص دهن ــود اختص ــدان خ ــی فرزن ــه آموزش ــوق برنام ف

ایجادزیرساختهایالزم:
بــرای  همگانــی  درگاه  ملی-ســه  ســطح  در  برنامه هــای 
دسترســی و دو پلتفــرم- هــدف دارد تــا پهنــای باند همگانی 
ــرای  ــی ب ــن، و محل ــری أنالی ــع یادگی ــی، مناب ــرای دسترس را ب
اطالعــات آموزشــی را فراهــم کند. زیرســاخت های پیشــرفته 
پرداخــت بــا تلفــن همــراه ایــن امــکان را فراهــم کــرده 
اســت کــه بتــوان بــا ســرعت زیــاد از خدمــت آنالیــن آموزشــی 

ــرد. ــتفاده ک اس

سیاستواستراتژیآموزشی:
طی بیســت ســال گذشــته، تمرکز بر روی دسترسی و کیفیت 
آموزشــی شــامل ارتقــای بهــره وری از دســتورالعمل های 
مبتنــی بــر فنــاوری بــوده اســت. بــا ایــن حــال، مقــررات 
ــش  ــارکت بخ ــی مش ــش بین ــل پی ــده و غیرقاب ــدود کنن مح

ــت.  ــرده اس ــکل ک ــک را مش ــی در ادت خصوص

قابلیتانسانی:
آمــوزش  فرآیندهــای  بــر  متعــددی  دولتــی  اقدامــات 
معلمــان، از جملــه پــروژه ملی آمــوزش معلمان انجام شــده 
اســت. بــا ایــن حــال، نابرابری هایــی بــه دلیــل تفاوت هــای 
قابلیت هــای  و  توانایی هــا  در  شهری/روســتایی  آمــوزش 

ــت. ــده اس ــی مان ــان باق معلم

52



در اندونــزی، ادتــک عمدتــا از طریــق برنامه هــای مبتنــی بــر 
تلفــن همــراه توســط بــازاری کــه بــا مصــرف کننــده بــه طــور 
مســتقیم در ارتبــاط اســت، در حــال تغییــر اســت. ســه عامل 
ایــن گســترش ســریع را ممکــن می ســازد: ســرمایه گذاری در 
ادتــک، دسترســی گســترده بــه زیرســاخت های فنــاوری )بــه 
عنــوان مثــال ، تلفن هــای همــراه و رســانه های اجتماعــی( و 
ایجــاد یــک محیــط ســازگار بــا سیاســت. در حالــی کــه ادتــک 
ــی  ــش فعل ــت، چال ــرده اس ــد ک ــرعت رش ــه س ــزی ب در اندون
ــه در  ــور عادالن ــه ط ــوزش ب ــت آم ــود کیفی ــور بهب ــن کش ای
ــدارس  ــن م ــرد در بی ــکاف عملک ــتن ش ــور و بس ــر کش سراس

اســت. 

اندونزی
3
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مشخصات:

بازارادتکومدلکسبوکار:
تولیــد برنامه هــای کاربــردی بــرای آمادگــی در آزمــون و 
خصوصــی  تدریــس  بــرای  شــده  طراحــی  نرم افزارهــای 
بــا اســتفاده از تلفــن همــراه بــر بــازار ادتــک حکم فرمــا 
اســت. رســانه های اجتماعــی امــکان بازاریابــی و پخــش بــا 
هزینه هــای کــم را بــرای ارائه دهنــدگان ایــن محصــوالت 

ــت. ــرده اس ــم ک فراه

ایجادزیرساختهایالزم:
وجــود تلفن هــای همــراه شــخصی، و اســتفاده مکــرر از 
رســانه های اجتماعــی موجــب شــده اســت کــه امــکان 
اســتفاده از فنــاوری آموزشــی در خــارج از مدرســه فراهــم 
شــود. زیرســاخت های مبتنــی بــر مدرســه در حال گســترش 
اســت و در دســترس بــودن همــه مــدارس و ارتبــاط یافتــن 
بــا فضــای مجــازی امــکان پذیــر شــده اســت. امــا ادتــک در 

ــت. ــت اس ــت اهمی ــد ارجحی ــط فاق ــن محی ای

سیاستواستراتژیآموزشی:
ــرده  ــان ک ــک را بی ــم اندازی در ادت ــی چش ــت های مل سیاس
اســت کــه شــامل توســعه زیرســاخت ها و ظرفیت هــای 
ــرای  ــازی و اج ــرای پیاده س ــی ب ــت های مل ــت. سیاس الزم اس

ــت. ــداده اس ــاص ن ــرمایه ای را اختص ــک س ادت

قابلیتانسانی:
اســتفاده از ادتــک بــا ســواد شــخصی از فنــاوری پیــش بــرده 
شــده اســت. ظرفیت هــای ســاختاری بــرای ارتقــای آمــوزش 
ــز در  ــاط نی ــی و ارتب ــش، ارزیاب ــی پژوه ــت و حت ــدود اس مح

ایــن زمینــه بســیار انــدک اســت.
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ــت  ــا حمای ــاال ب ــطح ب ــل در س ــکار عم ــال ابت ــش از 35 س بی
مالــی زیــاد منجر بــه دسترســی گســترده در زیرســاخت های 
ادتــک شــده اســت. بازاریابــی مســتقیم توســط تولیــد 
نرم افــزاری  شــرکت های  و  ســخت افزار  عمــده  کننــدگان 
ایــاالت متحــده، رشــد برنامه هــا و پذیــرش محتــوا را تســریع 
ــاوت  ــیار متف ــری بس ــدرت انعطاف پذی ــا ق ــت، ام ــرده اس ک
اســت. تأثیر تحولــی و برابــر در برنامه های یادگیــری مجازی 
کــه باعــث دسترســی گســترده بــه اینترنــت و یادگیــری خانه 
و مدرســه می شــود، بیشــتر آشــکار اســت. ایــن شــامل 
بســترهای توســعه حرفــه ای، مربیگــری معلمــان و منابع باز 
ــه  ــک ب ــازار ادت ــه ب ــود ک ــن زده می ش ــت. تخمی ــی اس آموزش
بیــش از 9 میلیــارد دالر برســد و محصوالتــی کــه پاســخگوی 

نیازهــای فــردی دانشــجویان هســتند رشــد کننــد.

ایاالت متحده آمریکا
4
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مشخصات:

بازارادتکومدلکسبوکار:
بــازار بســیار بزرگــی از ادتــک در آمریــکا وجــود دارد کــه 
شــامل  را  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  تولیدکننده هــای 
ــروش و  ــی ف ــازار یعن ــن ب ــز در ای ــدم تمرک ــا ع ــود. ام می ش

توزیــع یکپارچــه ای بــرای کارآفرین هــا وجــود نــدارد.

ایجادزیرساختهایالزم:
مجــازی  مدیریتــی  ابزار هــای  یادگیــری،  پلتفرم هــای 
ــعه  ــیار توس ــت بس ــه اینترن ــی ب ــکان دسترس ــترده ، ام گس
یافتــه و وســایل ارتباطــی شــخصی وســیعی در مقیــاس 

دارد. وجــود  بزرگــی 

سیاستواستراتژیآموزشی:
بــه  فدرالــی  دولــت  سیاســت های  و  اقدامــات  در 
صــورت پیاپــی بیــان شــده اســت کــه چشــم انداز ادتــک 
ســرمایه گذاری شــده در ایــن کشــور را ارزیابــی می کنــد. 
ــرفت  ــرای پیش ــی را ب ــزی موازین ــی مرک ــتاندارد های علم اس

اســت. کــرده  طبقه بنــدی  ادتــک 

قابلیتانسانی:
بــا  انجمن هــا و گروه هــای همــکار کــه توســط رهبــران 
بصیرتــی اداره و سیاســت گذاری می شــوند، آگاهــی ، آمــوزش 
و حمایت هــای زیــادی را بــرای تحــول آمــوزش بــا اســتفاده از 

فنــاوری را توزیــع کــرده و گســترش داده انــد.
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همانطــور کــه ســابقه رونــد ادتــک در کشــور ها بررســی شــد، مشــاهده می شــود 
ــی در  ــینه طوالن ــدام پیش ــر ک ــکا ه ــده آمری ــاالت متح ــیلی و ای ــور ش ــه دو کش ک
ــای  ــر کارگاه ه ــی ب ــتر مبتن ــی بیش ــن دسترس ــه ای ــد، ک ــک دارن ــه ادت ــی ب دسترس
آموزشــی مبتنــی بــر رایانــه، ابــزار درون کالســی و فراهم ســازی مهارت هــای پایــه 
بــرای دانش آمــوزان و معلمــان بــوده اســت. در مقابــل، چیــن و اندونــزی بیشــتر 
ــت  ــمند و اینترن ــراه هوش ــای هم ــاوری تلفن  ه ــن در فن ــرفت های نوی ــر پیش ب
همــراه تکیــه داشــته اند کــه بــه آن هــا اجــازه داده اســت از خانــه بــه منابــع 
آموزشــی دسترســی داشــته باشــند و بهــره وری زیــادی را از ادتک بــرای کابرد هایی 
از قبیــل آمادگــی بــرای آزمــون و یادگیــری مطالــب آموزشــی داشــته باشــند. هــر 
ــخت افزار ها و  ــه س ــی ب ــی در دسترس ــل توجه ــگاه قاب ــک جای ــه ی ــور ب ــار کش چه
محصــوالت الکترونیکــی دســت یافته انــد کــه باعث شــده اســت افــراد یادگیرنده 
و افــراد یــاد دهنــده در ســطح مناســبی از درک ماهیــت نویدبخش ادتک داشــته 
باشــند. بــا ایــن وجــود، در مــواردی کــه ادتــک در اثــر –یــک نمونــه مناســب بــرای 
ــد،  ــدف می رس ــه ه ــه نقط ــده  ب ــرف کنن ــرای مص ــوالت ب ــتای محص ــه، در راس هم
در ایــن مرحلــه، افــراد یادگیرنــده بــه درســتی در معــرض اثــرات تحولــی آنطــور 
ــی و  ــای درس ــه برنامه ه ــته ب ــا وابس ــه تنه ــد. بلک ــرار نمی گیرن ــد، ق ــد باش ــه بای ک

ــوند. ــوزش می ش ــای آم روش ه

بــرای دســتیابی بــه اســتفاده تحول آمیــز و عادالنــه از ادتــک، آنچــه نیــاز بــه 
ــوض،  ــه در ع ــت بلک ــاص نیس ــت خ ــا خدم ــول ی ــک محص ــازی دارد ی مقیاس س
ــه  ــر ک ــازی مؤث ــن، مقیاس س ــت. بنابرای ــر آن اس ــتفاده مؤث ــا اس ــط ب ــر مرتب تأثی
تأثیــر بســزایی را ایجــاد می کنــد نیازمنــد طراحــی مجــدد قابــل توجهــی از 
ــران  ــای کارب ــا نیازه ــت ت ــک اس ــی ادت ــای اجرای ــات و مدل ه ــوالت، خدم محص

ــازد. ــرآورده س ــا را ب ــوزه آن ه ــا ح ــب ب ــوع و متناس متن

در الگــوی تغییــر اکوسیســتم، هــر یــک از چهــار کشــور - شــیلی، چیــن، اندونــزی و 
ایــاالت متحــده قــرار داده می شــود- و بــر اســاس پیشــرفت آن هــا از طریــق ســه 
ــام  ــر انج ــتفاده، و )3( تأثی ــی، )2( اس ــازی )1( دسترس ــی: مقیاس س ــه اصل مرحل
می شــود. هــدف ایــن نیســت کــه صرفــا یــک قضــاوت انجــام شــود، بلکــه هــدف 
برجســته کــردن ایــن نکتــه اســت کــه اســتفاده از ادتــک بــرای پیشــبرد آمــوزش 
عادالنــه و بــا کیفیــت بــاال فرآینــدی دارد کــه ممکــن اســت ســال ها طــول بکشــد 

تــا مطابــق بــا جایــگاه هــر یــک از مــوارد بررســی شــده رشــد کنــد.



تحقــق تأثیرگــذاری برابــر ادتــک  بســیار هــدف بزرگــی 
اســت. هــر چهار کشــور در ایــن راســتا گام های اساســی 
برداشــته اند و مواضــع فعلــی آن هــا در مــدل نــه ذاتــاً 
خــوب و نــه بــد اســت. مؤلفه هــای مشــترک افزایــش 
اســتفاده از ادتــک و متعاقباً تأثیر آن در سراســر کشــور 

شــامل مــوارد زیــر اســت:

• اقدامــات اســتراتژیک دولــت بــرای پشــتیبانی از زیرســاخت ها 
بــرای دسترســی بــه ادتــک

• ســرمایه گذاری عمومــی و خصوصــی در ایجــاد و خدمــات 
محصــول و خدمــات ادتــک و مشــاغل.

• تمرکز جدی بر ظرفیت سازی و پیشرفت معلمان.
• ارزیابی و ارتباط مداوم مهارت و قدرت عملی ادتک

ــامل  ــه ش ــک ک ــاری ادت ــای تج ــداوم در مدل ه ــای م • نوآوری ه
جمعیت هــای  و  جدیــد  قالب هــای  در  ادتــک  تجاری ســازی 
متنــوع، و ترکیبــی از ســرویس های رایــگان و غیــر رایــگان اســت.
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1/ایجــاد،برقــراریارتبــاط،وتقویــتکــردنچشــماندازی
بــرایاســتفادهتحولگــراوعادالنــهازادتــک.

توســط  کــه  مــدت  طوالنــی  چشــم انداز  کــردن  ایجــاد   •
سیاســت های نوشــته شــده شــکل گرفتــه باشــد، و اگــر ممکــن 
اســت توســط قوانیــن محکمی حمایت شــود تــا این چشــم انداز 
ــا  ــد ب ــدام می توان ــن اق ــود. ای ــظ ش ــی حف ــرات مدیریت در تغیی
ارتبــاط بــا مدیــران مــدارس و والدیــن دانش آمــوزان بــه خوبــی 

ــود. ــی ش عمل

• توصیــف کــردن اینکــه کــدام فنــاوری، بــرای چــه کســانی، چــرا و 
چگونــه عملــی و اجــرا می شــود پیشــنهاد می شــود.

ــن  ــراری ای ــاد و برق ــرای ایج ــی ب ــای مال ــاص حمایت ه • اختص
چشــم انداز توســط دولــت بایــد تضمیــن شــود. همچنیــن بایــد 
ــا  ــوزش آن ه ــانی آم ــه روز رس ــان و ب ــی معلم ــای آموزش برنامه ه
تضمیــن شــود تــا بــا نوآوری هــای جهانــی و منطقــه ای مطابقت 

. بند یا

اقداماتی که توسط 
دولت ها باید انجام شود:
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2/ایجادظرفیتمیانسهامداران

• معلمــان و ســایر ذینفعــان را در درک و اجــرای مدل هــای 
اســتفاده از تحــول در فنــاوری )در مقابــل جایگزینــی ســاده 

ــد. ــر کنن ــال( درگی ــع دیجیت ــا مناب ــم ب ــع منظ مناب

• فراهــم کــردن آمــوزش در مــورد ســازگاری و تنظیــم مدل هــای 
اجرایــی مطابــق بــا نیازهــای گروه های خــاص در قالــب آموزش 
ســازمان یافتــه، تمرین هــای مجــازی، یــا دســتورالعمل های 

مربــوط بــه اجــرا و نظــارت بــر عملکــرد.
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3 / تمرکز بر روی ارتباطات و پژوهش

دربــاره  منظــم  ارتبــاط  و  محصــوالت،  بی طرفانــه  بررســی   •
ادتــک  پیاده ســازی  منفــی  و  مثبــت  واقعیت هــای 

محصــوالت  همایش هــای  در  شــرکت  یــا  کــردن  حمایــت   •
ــی و  ــای ارزیاب ــرکت در دوره ه ــا ش ــدارس و ی ــط م ــدی توس تولی

پژوهــش آزمایشــی. 
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ــط  ــد توس ــه بای ــی ک اقدامات
خصوصــی  ســرمایه گذاران 

ــود: ــام ش ــه انج و خیری

1-/حمایتازرشدمبتکران،انجمنهاوسازمانهایحمایتی

•از طریــق بودجه هــای خیریــه، کمک هــای مالــی اســتراتژیک یــا ســایر 
تأمیــن مالــی ســرمایه گذاری کننــد. ســرمایه گذاری بــرای رشــد و تکمیل 

نوآوری هــا در مراحــل اولیــه چالــش برانگیــز ضــروری اســت.
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2/تحقیق،ارزیابیوارتباطاتمحصول.

توســط  کــه  محصــول  بی طرفانــه  و  بی کیفیــت  ارزیابی هــای  از   •
کنــد. پشــتیبانی  می شــود  انجــام  مســتقل  ســازمان های 

• بــه همایش هــای کاربــران ادتــک و ذینفعان بــرای اشــتراک مطالب 
و تشــویق طراحی هــای مبتنــی بــر اســتفاده کاربر کمــک کنند.

• پشــتیبانی از توســعه و نگهــداری پلتفرم هــا بــرای انتخاب و مقایســه 
ویژگی هــا و شــواهد عملکــرد خــوب

• حمایــت مالــی یــا فراهــم کــردن رهبــری فکــری و بهتریــن روش در 
ً مــورد توجــه قــرار نمی گیرنــد  مــورد موضوعــات مهمــی کــه احتمــاال
ــت  ــی، امنی ــم خصوص ــد حری ــد(، مانن ــی ندارن ــا درآمدزای ــرا آنه )زی

ــتی  ــای بهداش ــت، نگرانی ه ــی اینترن ــا، ایمن داده ه
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و بــاســرمایه کــه ادتــک تجــاری ازمدلهــای /حمایــت 3
شــدهاند. رانــده حاشــیه بــه مشــاوره

ــاد  ــدت، ایج ــرمایه گذاری بلندم ــا س ــک ب ــان ادت ــت از کارآفرین • حمای
فرصت هایــی بــرای تحقیــق و پژوهــش در زمینــه توقــف و بودجــه 
پشــتیبانی و کمک هــای مالــی بــرای توســعه محصــول یــا ســازگاری برای 

ــیه ای ــای حاش نیازه
• شناســایی منابــع متنوعــی از درآمدزایــی، ایجــاد اســتراتژی های فروش 
ــج  ــک را تروی ــه ادت ــه ب ــی عادالن ــه دسترس ــی ک ــع کاالی الکترونیک و توزی

می دهــد.
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آیندهآموزشوفناوریدرمناطقمحروم

ــت، در  ــریع اس ــیار س ــاوری بس ــرفت فن ــر پیش ــال حاض در ح
حالــی کــه تغییــر در بخــش آمــوزش بســیار آهســته اســت. 
بیــن  ارتبــاط  در  فرصت هایــی  ایجــاد  باعــث  امــر  ایــن 
آمــوزش و فنــاوری می شــود و بســیاری از افــراد را بــرای ایجــاد 
زمینه هــای  کــه  می کنــد  تشــویق  آموزشــی  طرح هــای 
ــی را  ــتم های آموزش ــرات سیس ــرای تغیی ــاوری  ب ــذار فن ــر گ اث
شناســایی کننــد و گســترش دهنــد. امــا بــرای پرداختــن بــه 
ــه  ــد ب ــت، بای ــم اس ــش مه ــک چال ــه ی ــه ب ــاله توج ــن مس ای
ــع  ــه در جوام ــی ک ــوع آموزش ــث ن ــون بح ــه پیرام ــواالتی ک س
وجــود دارد پاســخ داد. و تنهــا در ایــن صــورت می تــوان 
ــزرگ  ــدف ب ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــاوری را ب ــب ترین فن مناس

ــرد. ــایی ک ــوزش شناس ــوژی در آم ــتفاده تکنول اس

فقــدان فنــاوری بــه خــودی خــود معیــار محرومیــت اســت. 
ــا و  ــی، آن مکان ه ــای دیجیتال ــدن فناوری ه ــر ش ــا فراگیرت ب
ــه  ــاخت های الزم، ب ــه ICT و زیرس ــی ب ــدون دسترس ــراد ب اف
ویــژه بــرق، کــه بــرای پشــتیبانی از تکنولــوژی ضــروری اســت، 
محروم تــر محســوب می شــوند. از ایــن رو ، محرومــان اغلــب 
در واقــع کســانی خواهنــد بــود کــه بــه حداقــل بــه فنــاوری 
ــم های  ــر روی مکانیس ــد ب ــن، بای ــد. بنابرای ــی دارن دسترس
ــرای  ــوان از ICT ب ــی ت ــا م ــق آن ه ــه از طری ــتقیمی ک غیرمس

تقویــت یادگیــری آن هــا اســتفاده کــرد، تمرکــز کــرد.
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در بنیــادی آمــوزش و ابتدایــی مــدارس آینــده
2025 و 2020 ســالهای

بررســی دســتاوردهای یونســکو در زمینــه آمــوزش بیــن 
ــال  ــت. س ــیده اس ــش کش ــه چال ــوزش را ب ــا 2015 آم 2000 ت
ــن  ــد و همچنی ــزاره جدی ــعه ه ــداف توس ــدات اه 2000 تعه
چارچــوب اقــدام بــرای دســتیابی بــه آمــوزش برای همــه بود 
و ســال 2015 ســالی بــود کــه هــدف آن هــا محقــق شــد. بــا 
وجود پیشــرفت چشــمگیر، اهــداف آموزشــی برآورده نشــد. 
در ســال 2015، آمــوزش و پــرورش بــه طــور جــدی تحــت 
تأمیــن بودجــه خاصــی باقــی نمانــد، 58 میلیون کــودک در 
ســطح جهان از مدرســه محــروم بودنــد، 100 میلیــون کودک 
آمــوزش ابتدایــی را تمــام نکردنــد، فقیرتریــن کــودکان چهار 
ــت  ــد و کیفی ــه نرفتن ــه مدرس ــدان ب ــتر از ثروتمن ــر بیش براب
پاییــن آمــوزش و یادگیــری در مقطــع ابتدایــی بــه معنــای آن 
اســت کــه میلیون هــا کــودک مدرســه را بــدون مهارت هــای 

اساســی تــرک کننــد.

اهــداف توســعه پایــدار  کــه در ســال 2015 اعــالم شــد اکنــون 
چالش هــای  بــه  پرداختــن  بــرای  مهــم  چارچــوب  یــک 
آمــوزش جهانــی را ارائــه می دهــد. صــرف نظــر از اینکــه ایــن 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــا خی ــود ی ــرآورده می ش ــداف ب اه
در اکثــر سیســتم های آموزشــی ، تغییــر آهســته و سیســتمی 
ــتری از  ــداد بیش ــال 2025 تع ــا س ً ت ــاال ــد داد. احتم رخ خواه
افــراد بــه فرصت هــای یادگیــری بــا کیفیــت بهتــر دسترســی 
ــرات  ــال 2020 تغیی ــا س ــود، ت ــن وج ــا ای ــت. ب ــد داش خواهن

ــت. ــوده اس ــه الزم ب ــن زمین ــی در ای اساس
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۱-سرعتآهستهتغییردرآموزشوپرورشادامهدارد

تغییــر  پــرورش  و  آمــوزش  سیســتم های  جهــان  سراســر  در 
خواهــد کــرد، امــا ایــن رونــد کنــد خواهــد بــود. بــر خــالف 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــه انجمن ه ــی ک ــتی، جای ــتم های بهداش سیس
ســرعت در از بیــن بــردن بیماری هــا نقــش داشــته باشــند، 
هیــچ فرآینــد ســاده و ســریعی بــرای جهــل وجــود نــدارد. تغییــر 
بــه احتمــال زیــاد یــا در کشــورهای غنــی از منابــع دارای رهبــری 
سیاســی بینــش اتفــاق می افتــد، یــا در شــرایط بحرانــی کــه 
ً شکســت خــورده باشــد و نیــاز بــه  یــک سیســتم آموزشــی کامــال

بازســازی از ابتــدا دارد.

از مــورد اول را نشــان می دهــد،  فنالنــد یــک مثــال موفــق 
جایــی کــه برنامــه درســی جدیــدی در ســال 2016 معرفــی شــد، 
کــه در آن »تمرکــز روی مهارت هــای عرضــی )عمومــی( اســت 
و در موضوعــات مربــوط بــه مدرســه کار می کنــد. رویه هــای 
اســت  ممکــن  دانش آمــوزان  آن  در  کــه  کالس،  مشــارکتی 
همزمــان بــا چندیــن معلــم در طــول دوره هــای مطالعــات 
پــروژه مبتنــی بــر پدیــده همــکاری داشــته باشــند ، مــورد تاکیــد 
قــرار می گیــرد. ایــن کار بــه صراحــت بــه منظــور پاســخگویی بــه 
ــام  ــت، انج ــده اس ــای آین ــد چالش ه ــت درک می کن ــه دول آنچ

ــد. ش
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۲-افزایــشتنــوعدرفرآینــدیادگیــریوآمــوزشغیــر
یکســان

ــر  ــه نظ ــت، ب ــد اس ــط کن ــوزش فق ــر در آم ــه تغیی ــم اینک علیرغ
می رســد ســاختارهایی کــه در حــال حاضــر وجــود دارنــد منجــر 
ــود.  ــه می ش ــوزش پای ــه آم ــری در ارائ ــوع و نابراب ــش تن ــه افزای ب
فرزنــدان ثروتمنــد و ممتــاز، کــه غالبــاً بــا هزینــه قابــل توجهــی 
ــوزش  ــارت، آم ــا مه ــی ب ــد، معلمان ــی دارن ــالت خصوص تحصی
دیــده و مشــتاق خواهنــد داشــت کــه از برنامه هــا و منابــع 
خالقانــه بــرای ارائــه کیفیــت و یادگیــری مناســب بــرای کــودکان 
اســتفاده خواهنــد کــرد. بســیاری از سیســتم های آمــوزش و 
پــرورش بــا بودجــه دولتــی، بــه ویــژه در زمینه هــای کــم منبــع ، 
از نظــر منابــع محــدود می شــوند. کالس هــای درس پرجمعیــت 
می شــوند، معلمــان بــه انــدازه کافــی آمــوزش نخواهند داشــت، 
محتــوای محتــوای مناســبی وجــود نــدارد. سیســتم های ارزیابی 
فقــط بــر رویکردهــای یادگیــری مســلط خواهــد بــود. کــودکان 
ــدداً از  ــات مج ــی در امتحان ــرای قبول ــد ب ــت بتوانن ــن اس ممک
دانــش پذیرفتــه شــده اســتفاده کننــد، امــا آن هــا در دهــه آینده 
روش هایــی کــه متناســب بــا نیازهــای آن هــا و نیازهــای جوامــع 
ــا  ــاط ب ــع ارتب ــن قط ــال، ای ــرای مث ــد. ب ــاد می گیرن ــد را ی نباش
ــه در  ــه K-12 ک ــوزش پای ــات آم ــه اصالح ــه جاه طلبان ــک برنام ی
ــی  ــای مبن ــود ادعاه ــا وج ــد، ب ــاز ش ــن آغ ــال 2015 در فیلیپی س
ــا  ــرق و آب در صده ــن ب ــدی در تأمی ــکالت ج ــود »مش ــر وج ب
ــد  ــز نخواه ــه موفقیت آمی ــن برنام ــود ای ــی«، وج ــه دولت مدرس

بــود مگــر اینکــه ابتــدا ایــن مشــکالت اصلــی برطــرف شــوند.
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۳-افزایشطرفداریازاهمیتمعلمانباصالحیت

ــا  ــال های 2000 ت ــن س ــرفت بی ــورد پیش ــکو در م ــی یونس بررس
ــق  ــورها طب ــوم کش ــک س ــه در ی ــد ک ــان می کن 2015 خاطرنش
داده هــا در ســال 2015 کمتــر از 75٪ معلمــان مــدارس ابتدایــی 
براســاس معیارهــای ملــی آمــوزش دیده انــد. بــرای تحقــق 
ــال های 2020  ــطوح در س ــه س ــرورش در هم ــوزش و پ ــق آم موف
و 2025، از پیــش دبســتان، از طریــق ابتدایــی و متوســطه تــا 

ــود. ــد ب ــروری خواه ــی ، ض ــوزش عال آم

از ایــن رو قابــل توجه اســت که بســیاری از اقدامــات آموزش های 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــه از فن ــی ک ــژه آن های ــه وی ــی، ب مل
اســتفاده می کننــد، هنــوز تأکیــد اصلی خــود را بــر روی مــدارس، 
نــه بــه آمــوزش معلمــان می گذارنــد. منطــق تأکیــد بیشــتر بــر 
آموزش هــای قبــل و ضمــن خدمــت معلمــان، قانــع کننــده 
اســت، زیــرا یــک معلــم تنهــا در مقطــع ابتدایــی، تأثیــر بســیاری 

در نســل هــای مختلــف کــودکان خواهــد داشــت.
بــرای تقویــت و پشــتیبانی از آمــوزش ضمــن خدمــت بــرای 
معلمــان دارای مهــارت کــه، می تــوان از طریــق مربیگــری مؤثــر 
در مدرســه انجــام داد. بنابرایــن بــه نظــر می رســد کــه در ســال 
2025 تأکیــد بیشــتری بــر ارتقــاء کیفیــت، شایســتگی و جایــگاه 
ــظ  ــت حف ــتر در جه ــای بیش ــام کاره ــن انج ــان و همچنی معلم

ــرد. ــورت گی ــه ص ــن حرف ــا در ای آن ه
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۴-افزایــشحمایــتازبرنامــهدرســیاساســیوتحوالت
آموزشی

ــی  ــه درس ــی برنام ــالح اساس ــا اص ً ب ــاال ــان احتم ــوزش معلم آم
ــران  ــر مفس ــود. اکث ــد ب ــراه خواه ــط هم ــوزش مرتب ــر آم و تغیی
ــوزان  ــور دانش آم ــی را مح ــتم های آموزش ــه سیس ــد ک امیدوارن
ببیننــد و بــا نیازهــای مادام العمــر کــودکان بــرای اشــتغال زایی 
از معلمــان تشــویق می شــود تــا بــه  هماهنگ تــر باشــند. 
جــای اینکــه بــه عنــوان منبــع دانــش شــناخته شــوند، به ســمت 
تســهیل کننــده در فرآینــد آمــوزش کــه کــودکان را تشــویق 
می کننــد و آن هــا را به ســمت روش هــای جدید تفکــر و یادگیری 
ــار  ــری اظه ــان فک ــک جری ــد. ی ــر کنن ــد، تغیی ــی می کنن راهنمای
دارد کــه معلمــان حتــی نبایــد راهنمــا باشــند بلکــه دوســتانی 
ــودکان  ــار ک ــود در کن ــری خ ــای یادگی ــه ه ــه در تجرب ــتند ک هس
قــدم می زننــد. و شــعار »خوانــدن ، تأکیــد و ریتمیــک« بــه چهــار 
دوره »خالقیــت ، همــکاری ، تفکــر انتقــادی و ارتباطــات« تبدیل 
ً در بســیاری از جوامــع باعــث ایجــاد  شــود. اگرچــه، ایــن احتمــاال
چالش هــای اساســی خواهــد شــد، و نیــاز بــه رســیدگی دقیــق 
دارد تــا معلمــان از نظــر موقعیــت و نقــش خــود احســاس 

تضعیــف نکننــد.
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۵-افزایشتنوعدرارائهمحتوا

ــود  ــوا وج ــه محت ــتری در تهی ــیار بیش ــوع بس ــال 2025 تن ــا س ت
خواهــد داشــت و تعــادل دقیــق بیــن انــواع مختلــف و منابــع 
محتــوا در کشــورهای مختلــف متفــاوت خواهــد بــود. دو تنــش 
مرتبــط قابل تشــخیص اســت: بیــن محتــوای جهانــی و محلی؛ 

و بیــن محتــوای اختصاصــی و در دســترس.

ــلط  تر  ــال 2020 مس ــا س ــی ت ــرکت های جهان ــت ش ــن اس ممک
شــوند و محتــوای یکنواختــی را ارائــه دهنــد کــه بــرای آن هــا 
ــای  ــه زبان ه ــد ب ــال بای ــودکان خردس ــه ک ــت. هم ــروری اس ض
جهانــی بداننــد. در بعضــی از مناطــق کــه تقاضــای کافــی 
وجــود دارد، ایــن نســخه دوبــاره بــه زبان هــای محلــی منتشــر 
می شــود. بــا ایــن حــال، تالش هــای مســتمر بــرای توســعه 
ــدا   ــط اه ــب توس ــه اغل ــی، ک ــای بوم ــه زبان ه ــی ب ــوای اصل محت
ســازمان های  و  دارد  ادامــه   ، می شــود  پشــتیبانی  کننــدگان 
ــوزش  ــش آم ــوند. جنب ــایع تر می ش ً ش ــاال ــز احتم ــی نی غیردولت
در دســترس هنــوز در تأمیــن منابــع آموزشــی در ســطح ابتدایی 
رخ نــداده اســت، اگرچه بســیاری از ابتــکارات معلمان را تشــویق 
بــه  آنالیــن  بــه صــورت  را  تــا برنامه هــای درســی  می کننــد 

ــد. ــتراک بگذارن اش

ــات در  ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــر فن ــی ب ــری مبتن ــع یادگی مناب
ســال 2025 بســیاری از انــواع و منابــع دیگــر وجــود خواهــد 
ــه  ــاب و مقال ــن کت ــال جایگزی ــع دیجیت ً مناب ــاال ــت. احتم داش
ــور  ــه ط ــی ب ــی و دیجیتال ــای ویدیوی ــش بازی ه ــوند و نق می ش

جهانــی گســترش می یابــد.
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۶-تأکیدبیشتربریادگیریمادامالعمروغیررسمی

شــناخت شــایعی کــه آمــوزش در جامعه ایجــاد می کنــد در هیچ 
یــک از زمینه هــای اشــتغال یــا اقتصــادی، نیاز هــای اجتماعــی و 
فرهنگــی جوانــان را برطــرف نمی کنــد و موجــب ادامــه یادگیری 

طوالنــی مــدت در طــول زندگــی می شــود.

هــدف مهــم یادگیــری ایــن اســت کــه بــه کــودکان مهــارت هــای 
ــود  ــرای خ ــه ب ــده خالقان ــد در آین ــا بتوانن ــم ت ــادی را بدهی بنی
بیاموزنــد. یادگیــری غیــر رســمی و یادگیــری کــه در خــارج از 
مدرســه صــورت می گیــرد بــه طــور فزاینده ای شــناخته می شــود 
و انــواع جدیــدی از گواهینامــه هــا بــرای ارزیابــی آن هــا و پاداش 
ایــن کــودکان توســعه مــی یابــد. افــراد خردســال ایــن امــکان را 
دارنــد کــه در هر کجــا که هســتند، بیاموزند، نــه تنهــا در مدارس 

بلکــه هــر محلــی کــه بــرای زندگــی خــود کار می کننــد.
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۷-افزایشاجراییکرویکردجامعبراییادگیری

اگــر آمــوزش و پــرورش بهبــود یابــد، نیــاز بــه اتخــاذ یــک رویکــرد 
از نظــر اســتراتژی های کلــی ملــی و هــم در  جامع تــر، هــم 
شــناخت اهمیــت جوامــع در پشــتیبانی از یادگیــری اســت. 
دولت هــا نقشــی اساســی در تهیــه و پشــتیبانی مناســب از 
ــای  ــر حوزه ه ــراد و در سراس ــه اف ــرای هم ــب ب ــری مناس یادگی
قضایــی آن هــا دارنــد. بــا ایــن حــال، بیشــتر افــراد، همچنیــن بر 
نقــش بســیار مهمــی کــه والدیــن در ترغیــب تفکــر انتقــادی و 
رویکــرد آزاد در یادگیــری فرزنــدان خــود دارنــد، تأکیــد می کنند. 
چــه بســا كــه تــا ســال 2025 توجــه بیشــتر بــه تأميــن يادگيــري 
ــروم و  ــاي مح ــژه در زمينه ه ــه وي ــن، ب ــراي والدي ــر ب مادام العم
در ميــان زنــان، تاثيــر مســتقيمي بــر يادگيــري فرزنــدان داشــته 

باشــد.
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۸-افزایشنقشبخشخصوصیدرارائهآموزش

ــا  ــان ب ــی در جه ــش خصوص ــرکت های بخ ــه ش ــی ک ــد فعل رون
ارائــه قراردادهــای کــم هزینــه در کشــورهایی چــون پاکســتان، و 
همچنیــن در هنــد، نیجریــه و آفریقای شــرقی، توســط دولت ها 

بــه توافــق رســیده اند، همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

بــا ایــن حــال، انتقــاد جــدی و رو بــه رشــد مشــکالت بســیار 
واقعــی را بــا بســیاری از ابتکارهــای ایــن بخــش خصوصــی 
ــی از  ــال 2025 برخ ــا س ــه ت ــت ک ــن اس ــد، و ممک ــته می کن برجس
ــه  ــا بودج ــه ب ــی ک ــای دولت ــه آموزش ه ــد ک ــا درک کنن دولت ه
مناســب تأمیــن می شــود می توانــد نتایــج بهتــری را ارائــه 
ــروم  ــای مح ــودکان در زمینه ه ــرای ک ــوزش ب ــه آم ــد. در ارائ ده
بــه رســمیت شــناخته می شــود کــه مشــاغل خــرد و محلــی 
می تواننــد هــم از چنیــن مشــارکت هایی کمــک بگیرنــد و هــم از 

ــد. ــود ببرن ــا س آن ه



۹-نقشهمهجانبهفناوری

ــرعت در  ــه س ــد ب ــده می توان ــاوری در آین ــه فن ــت ک ــکی نیس ش
طــول آمــوزش ابتدایــی ایفــا کنــد. بســیاری از دانش آمــوزان 
بــه  هــا   ICT طریــق  از  حاضــر  حــال  در  ابتدایــی  مــدارس 
یادگیــری و بســیاری از سیســتم های ارزیابــی مبتنــی بــر فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات در ســال 2025 هنــوز مبتنــی بــر ذهنیــت 
»یــاد گرفتــن و مجــددا بــه زبــان آوردن« کــه بــر آمــوزش بســیار 
حاکــم اســت، دسترســی پیــدا می کننــد. بــا ایــن حــال، در 
دســترس بــودن انبــوه اطالعــات بــه صــورت آنالیــن منجــر بــه 
ــد  ــه تأکی ــد ک ــد ش ــی خواه ــد ارزیاب ــتم های جدی ــاد سیس ایج
ــال  ــا س ــه ت ــا ک ــه بس ــت. چ ــه اس ــر از حافظ ــی غی ــر مهارت های ب
2025 بســیاری از مهارت هــای ســوادآموزی ســنتی نیــز جایگزین 
فنــاوری می شــوند، بــه طــوری کــه کــودکان مجبــور بــه یادگیــری 
خوانــدن و نوشــتن و بــه ســادگی صحبــت کــردن و گــوش دادن 

ــند. نباش
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و فنــاوریاطالعــات از اســتفاده تنــوعدر 1-افزایــش
پــرورش و آمــوزش در ارتباطــات

مهمتریــن پیش بینــی ایــن اســت کــه تــا ســال 2025 اســتفاده از 
ICT در آمــوزش و پــرورش بســیار متنوع تــر خواهــد شــد. البتــه 
پیش بینــی چگونگــی اســتفاده آن در هــر زمینــه خــاص بســیار 
دشــوار اســت. كشــورهاي ثروتمنــدي وجــود دارنــد كــه در آن از 
ICT بــه طــور ضعيــف اســتفاده مي شــود، و صرفــاً بــراي تقويــت 
كاهــش هزینه هــا در ضمــن تقويــت مــدل »يادگيــري و تجديــد 
ــد.  ــره می برن ــات به ــودکار اطالع ــي خ ــق ارزیاب ــدد« از طری مج
اگرچــه، در مناطــق بســیار محــروم مــواردی خالقانــه نیــز وجــود 
ــا  ــده ب ــوزش دی ــش آم ــان الهام بخ ــه معلم ــت، ک ــد داش خواه
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات برای ترغیــب کودکان 
بــه کشــف انتقــادی نســبت بــه دانــش و ایده هایــی کمــک 
می کننــد کــه بــه آن هــا در توســعه مهارت هــا و درک جهانــی کــه 

ــد. ــر می ده ــد را تغیی ــی می کنن در آن زندگ

۲-تغییــردرسیســتمهایمــدارسکــهباعــثاســتفاده
ــاوریدرآمــوزشمیشــود. بیشــترازفن

بــه احتمــال زیــاد تــا ســال 2025 در سیســتم آمــوزش و پــرورش 
ــیاری از  ــد. بس ــد ش ــاد خواه ــی ایج ــورها تغییرات ــیاری از کش بس
ایــن مــوارد بــه صراحــت اســتفاده بیشــتر از فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات را در آمــوزش و پــرورش ترغیــب می کننــد کــه بخشــی 

از آن تحــت تأثیــر منافــع باشــد.
متأســفانه، ایــن احتمــال وجــود دارد که چنیــن تغییراتــی غالباً 
بــا ایــن بــاور غلــط کــه ICT می توانــد هزینــه تحویــل آمــوزش را 
کاهــش دهــد و حتــی جایگزیــن معلمــان شــود ، تحــت تأثیــر 

قــرار گیــرد.
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۳-نقشدرحالتحولمعلماندرسیستممدرسهفنی

در ســال 2025 معلمــان در سیســتم های آموزشــی کــه هنــوز بــر مــدارس حاکــم اســت، از 
اهمیــت اساســی برخــوردار خواهنــد بــود. بــا ایــن حــال، در بهتریــن سیســتم ها نقــش آن هــا 
از بــودن ارائــه دهنــده دانــش بــه راهنمــا بــرای کمــک بــه کــودکان در یادگیــری و بــرای حرکــت 
ــا  ــگام کار ب ــت هن ــن اس ــن l,q,u ممک ــت. ای ــرده اس ــر ک ــال تغیی ــات دیجیت ــان از اطالع در جه
فرزنــدان محــروم کــه ممکــن اســت حمایــت والدیــن و جمعــی نداشــته باشــند، بــرای کمک به 
ســاختار و معاشــرت یادگیــری از اهمیــت بیشــتری برخــوردار باشــد. مطمئنــاً، این امــکان برای 
فرزنــدان وجــود خواهــد داشــت کــه بــدون داشــتن چنیــن راهنماهایــی، در مــورد بســیاری 
ــه  ــد ک ــتدالل می کنن ــراد، اس ــتر اف ــا بیش ــد، ام ــب کنن ــات کس ــت اطالع ــق اینترن ــور از طری از ام
آمــوزگاران فرهیختــه بــرای کمــک بــه جوانــان در یادگیــری مناســب حتــی ضروری تــر خواهنــد 
شــد. ایــن بــدان معناســت که آمــوزش معلمــان، هــم قبــل از خدمــت و هــم در دوره خدمت در 
طــول دهــه آینــده اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد زیــرا معلمــان بایــد یــاد بگیرنــد کــه چگونــه 

می تواننــد از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در مــدارس اســتفاده کننــد.

۴-ترکیبجدیدیازمحتوایدیجیتالوتهیهدستگاه

عــدم قطعیــت در مــورد ترکیب دقیق محتــوای دیجیتالی کــه در ســال 2025 بــرای زبان آموزان 
در دســترس خواهــد بــود، وجــود دارد. گرایش هــای موجــود حاکــی از آن اســت کــه محتــوای 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــود، ام ــد ب ــترس خواه ــتری در دس ــیار بیش ــی بس ــی دیجیتال آموزش
خیلــی کمتــر از آن بــه طــور مؤثــر توســط دانش آمــوزان اســتفاده شــود. امــروزه تعــداد کمــی 
از افــراد فراتــر از اولیــن صفحــه موتورهــای جســتجو ماننــد Google یــا ســایت های ویدیویــی 
ماننــد YouTube ، کاوش می کننــد و بنابرایــن بســیار محتمــل اســت کــه ایــن تمرکــز محتــوا 
در آینــده افزایــش می یابــد. در حــال حاضــر، بیشــتر یادگیــری بــه طــور کلــی هنــوز هــم مبتنــی 
بــر متــن اســت، امــا تــا ســال 2025 محتــوای یادگیــری بســیار بیشــتری از طریــق فیلــم، غالبــاً 
ــای  ــا در پهن ــه تقاض ــل مالحظ ــش قاب ــث افزای ــر باع ــن ام ــد. ای ــراه آن می آی ــه هم ــدا ب ــا ص ب
ــم  ــال ک ــا اتص ــی ب ــه در مناطق ــانی ک ــتر کس ــت بیش ــن اس ــن ممک ــود و بنابرای ــد می ش بان
کیفیــت زندگــی می کننــد، ضــرر کننــد، زیــرا بارگیــری فیلم هــای دیجیتــال بــرای آن هــا بســیار 
وقــت گیــر و گــران اســت. کســانی هســتند كــه معتقدنــد اســتفاده از وســایل شــخصی شــما 
می توانــد عامــل حــواس پرتــی در فرآینــد آمــوزش باشــد، زیــرا فرزنــدان ثروتمندتــر، از ســایر 
همســایگان فقیــر خــود دســتگاه هایی بــا عملکــرد باالتــری دارنــد. عــالوه بــر ایــن، نگرانــی در 
مــورد مســائل امنیتــی، و بــازی بــا موبایــل توســط دانش آمــوزان بــه جــای شــرکت در کالس 
نیــز امــری عــادی اســت. در حالــی که چنیــن فشــارهایی علیــه اســتفاده از دســتگاه های تلفن 
همــراه در کالس هــا بایــد تصدیــق شــود، بــا ایــن وجــود بــه احتمــال زیــاد اســتفاده از وســایل 
ــه  ــان و چ ــط معلم ــه توس ــی، چ ــوزش ابتدای ــش آم ــل( در بخ ــا موبای ــت ی ــراه )تبل ــن هم تلف

ــت. ــد داش ــود خواه ــوزان وج ــط دانش آم توس
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۵-ارزیابیودادههایبزرگ

ترکیــب پیشــرفت های وســیع در فناوری هــای هــوش مصنوعــی 
ــزرگ،  ــای ب ــل داده ه ــه و تحلی ــدرت تجزی ــش ق ــا افزای و IoT ب
ارزیابــی شــخصی تر و پاالیــش شــده از افــراد را امکان پذیــر 
کــرده اســت. در حقیقــت، بــه نظــر می رســد کــه ســوابق کاملــی 
از عملکردهــای دانشــگاهی افــراد ، از جملــه هــر عالمتــی کــه از 
ــی  ــان فارغ التحصیل ــا زم ــود ت ــه داده می ش ــه مدرس روز ورود ب
از آمــوزش عالــی، تــا ســال 2020 بــه راحتــی در دســترس باشــد. 
محــرک اصلــی اســتفاده از ایــن فنــاوری، رقابــت روزافــزون 
اشــتغال و تمایــل بســیاری از افــراد بــرای اطمینــان از ایــن اســت 
کــه فرزندانشــان بتواننــد »بهتریــن شــغل ها« را بدســت آورنــد. 
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ــع ــقمناب ــعازطری ــنوجوام ــشوالدی ــردرنق ۶-تغیی
ــراســت ــنامکانپذی آنالی

ــوزش  ــتم های آم ــت سیس ــدم موفقی ــه ع ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــر  ــتر ب ــد بیش ــه تأکی ــر ب ــال 2025 منج ــا س ــان ت ــر جه در سراس
یادگیــری در خــارج از مدرســه و در زمینه هــای غیررســمی شــود. 
بنابرایــن والدیــن و جوامــع بــه دنبــال مســئولیت بیشــتر 
ــع  ــای مناب ــود. تقاض ــد ب ــودکان خواهن ــری ک ــر یادگی ــارت ب نظ
آنالیــن بــا كیفیــت بــاال بــرای حمایــت از كســانی كــه نمی تواننــد 
دســتور ارســال فرزنــدان خود به مدرســه را صــادر كننــد، یا مایل 
نیســتند كــه بــه دالیــل فرهنگــی یــا اجتماعــی در آن هــا شــركت 
كننــد، امــا هنــوز هــم آرزو می كننــد فرزندانشــان تحصیــل كننــد. 
ــن  ــع آنالی ــتفاده از مناب ً اس ــاال ــی، احتم ــور کل ــه ط ــت، ب در حقیق
مؤثــر بــرای حمایــت از مــادران جــوان در یادگیــری نحــوه تربیت 
فرزنــدان خــود، نــه تنهــا از نظــر جســمی بلکــه از نظــر رویکــرد 
آن هــا بــرای یادگیــری، بیشــتر خواهــد بــود. ارزش فعالیت هــای 
پیــش دبســتانی در تحریــک پیشــرفت های بعــدی فرزنــدان از 
ــده  ــناخته ش ــی ش ــه خوب ــرورش ب ــوزش و پ ــتم آم ــق سیس طری
اســت و اســتفاده از ICT بــرای حمایــت از خانواده هــا و بــه ویــژه 

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــی بس ــن فعالیت های ــه چنی ــان ، در ارائ زن
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اظهــارات عمومــی فــوق در مــورد اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در آمــوزش و 
پــرورش نیــز در مناطــق کــم درآمــد و پیرامونــی اعمــال می شــود. بــا ایــن حــال، انتظــار 
ــق  ــد مناط ــیه ای، مانن ــق حاش ــال 2025 مناط ــا س ــی ت ــه حت ــود دارد ک ــترده ای وج گس
ــاز را  ــورد نی ــرق م ــع ب ــا در واق ــال ی ــت اتص ــزوی، کیفی ــر من ــتانی و جزای ــی کوهس جنگل
ــد  ــتاندارد خواه ــر اس ــق مرفه ت ــه در مناط ــاوری ک ــتقرار فن ــواع اس ــند. ان ــته باش نداش
ــد در  ــا بای ــه دولت ه ــت ک ــوار اس ــای دش ــانگر انتخاب ه ــن نش ــزرگ ای ــش ب ــود. در بخ ب
تخصیــص منابــع داشــته باشــند. مناطــق محــروم نــه بــه دلیــل محیــط فیزیکــی، بلکــه 
بــه دلیــل منافــع سیاســی و اقتصــادی دیرینــه محــروم می شــوند. در ادامــه روند هــای 

ــود. ــی می ش ــق بررس ــن مناط ــی در ای احتمال
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۱-افزایشراهحلهاینوآورانهبرایاستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطات
درمناطقمحروم

۲-بهاشتراکگذاریدستگاه

در ســال های اخیــر نــوآوری و آزمایــش زیــادی در مــورد چگونگــی تهیــه ســخت افزارهای 
قــوی و راه حل هــای جدیــد اتصــال در مناطــق پیرامونــی مشــاهده شــده اســت، و 
بنابرایــن ایــن امــکان وجــود دارد کــه در حقیقــت اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــود. . چال ــترده تر ش ــیار گس ــاده بس ــع دور افت ــات در جوام ارتباط
بســیاری از ایــن راه حل هــای نوآورانــه پروژه هــای آزمایشــی بــوده انــد کــه در ابتــدا 
بــرای مقیــاس اصلــی یــا پایــدار طراحــی نشــده اند. آن هــا نشــان می دهنــد چــه چیــزی 
ــن »راه  ــیاری از ای ــال 2025 بس ــا س ً ت ــاال ــد. احتم ــاق می افت ــه اتف ــه آنچ ــت و ن ــن اس ممک
حل هــای فنــی« دیگــری طراحــی می شــود و در دســترس خواهنــد بــود. اگــر بخواهیــم 
تأثیــر بســزایی در آمــوزش داشــته باشــند، بایــد بــه دو موضــوع مهــم توجــه شــود: اول، 
آن هــا بایــد بــرای زمینه هــای خــاص آموزشــی و در راســتای برنامه درســی و اصالحــات در 
آمــوزش تهیــه شــوند. دوم، دولت هــا بایــد تعهــد الزم را داشــته باشــند و منابــع را تأمیــن 

كننــد تــا چنیــن اســتقرارهایی در مقیــاس اصلــی انجــام شــود.

بــه اشــتراک گذاری دســتگاه در حــال حاضــر در مکان هایــی کــه دسترســی بــه آنهــا گــران 
اســت یــا بســیار دشــوار اســت، گســترده اســت و بــه احتمــال زیــاد ایــن مــورد تــا ســال 
2025 ادامــه خواهــد یافــت. ایــن ممکــن اســت بــرای یادگیــری از دو طریــق مثبت باشــد. 
ــای  ــراه در کالس ه ــن هم ــتگاه های تلف ــاد از دس ــتفاده زی ــه اس ــود ک ــا می ش ــدا ادع ابت
درس از یادگیــری مشــارکتی پشــتیبانی می کنــد، امــا در حقیقــت تــا حــدود زیــادی الگوی 
یادگیــری فــردی را تقویــت می کنــد. درعــوض، در مــواردی کــه دســتگاه ها کــم هســتند 
ــی، در  ــری الکترونیک ــج یادگی ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــوزان بای ــان و دانش آم ، معلم
ــواده  ــای خان ــه اعض ــواده ، هم ــه خان ــد. دوم، در زمین ــارکت کنن ــا مش ــتفاده از آن ه اس
می تواننــد بــرای بــه دســت آوردن یادگیــری از یــک دســتگاه تلفــن همــراه منفــرد 
اســتفاده کننــد. اگرچــه بــدون شــک اختالفــات درون خانوادگی وجــود دارد، امــا دختران 
و زنــان در جوامــع پدرســاالر غالبــاً از اســتفاده آن هــا مســتثنی هســتند،  بــا ایــن وجــود 
ایــن پتانســیل را بــرای همــه افــراد یــک خانــواده از جملــه والدیــن فراهــم مــی آورد تــا 
فرصت هــای جدیــد یادگیــری را بدســت آورنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت حمایــت والدیــن 
ــد،  ــت می آی ــه دس ــان ب ــوزش زن ــه از آم ــی ک ــایر مزایای ــالمتی و س ــری، و س ــرای یادگی ب
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تــا ســال 2025 وجــود داشــته باشــد ابتکارهــای مبتنــی بــر 

ــود. ــاد می ش ــی ایج ــن زمینه های ــواده در چنی خان
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۳-استفادهازمراکزدیجیتالچندمنظورهبراییادگیری

۴-ذخیرهمحتوایآنالینبرایاستفادهآفالین

ــی  ــیله مهم ــوان وس ــه عن ــاز ب ــتایی، از دیرب ــانی روس ــز اطالع رس Telecentres، و مراک
ــال  ــه اتص ــی ب ــل دسترس ــه حداق ــتایی ب ــع روس ــی جوام ــکان دسترس ــاد ام ــرای ایج ب
دیجیتالــی تلقــی می شــد، امــا بخشــی از آن هــا نیــز بــه دلیــل عــدم پایــداری و تقویــت 
ــرار  ــود ق ــادی موج ــی و اقتص ــای اجتماع ــادی از نابرابری ه ــادات زی ــورد انتق ــا، م آن ه
گرفتــه اســت. در آنجــا کــه ارتبــاط خــوب تلفــن همــراه وجــود دارد، بــدون شــک نقــش 
ــر  ــات دیگ ــه خدم ــه ارائ ــتمر ب ــاز مس ــا نی ــه ب ــر اینک ــد، مگ ــش می یاب ــا کاه ــده آن ه و فای
ترکیــب شــود. فعالیــت جنبــش کتابخانه هــای عمومــی هنــد بــا ایــن وجــود پتانســیل را 
بــرای کتابخانه هــای دارای اتصــال نشــان می دهــد تــا بــه عنــوان مرکــز یادگیــری بــرای 
ــال 2025  ــه در س ــی ک ــه، در مناطق ــد. در نتیج ــل کنن ــود عم ــاورت خ ــراد در مج ــه اف هم
بــدون اتصــال دیجیتالــی یــا بــرق زیــادی باشــد، بــه احتمــال زیــاد چنیــن مراکــزی، بــه 
ویــژه اگــر در مــدارس مســتقر باشــند، می تواننــد عــالوه بــر ارزشــمندی بــرای مجموعــه 

ــد. ــی بمان ــر باق ــری مؤث ــوزش و یادگی ــه آم ــای ارائ گزینه ه

نمونه هــای خوبــی در مــورد روش هایــی وجــود دارد کــه مــدارس از آن هــا اســتفاده 
می کننــد و می تواننــد بــه محتــوای دیجیتالــی دسترســی پیــدا کننــد گرچــه آن هــا بــرای 
بســیاری از زمان هــا یــا همــه زمان هــا آفالیــن هســتند. چنیــن بارگیــری و ذخیره ســازی از 
محتــوای آموزشــی کلیــدی، بــه ویــژه فیلم هــای بــا پهنــای بانــد ســنگین، در مکان هایــی 
کــه اتصــال خوبــی وجــود دارد، و اســتفاده بعــدی از آن در یــک مدرســه غیــر متصــل از راه 
ً راهــی عالــی اســت کــه از طریــق آن محتــوا و در واقــع مدیریــت فرآیندهــای  دور، احتمــاال
ــی  ــن راه های ــی از اصلی تری ــم یک ــوز ه ً هن ــاال ــود. و احتم ــام ش ــد ارزان انج اداری، می توان
اســت کــه از طریــق آن مــدارس جــدا شــده می تواننــد منابع آموزشــی ارزشــمند دیجیتالی 
ــان  ــط معلم ــاً توس ــی عمدت ــن فعالیت های ــر، چنی ــال حاض ــد. در ح ــت آورن ــه دس را ب

انفــرادی انجــام شــده اســت.
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۵-یادگیریدرحرکت:افزایشاهمیتیادگیریغیررسمیوغیررسمیاز
ICTطریق

یــک پیش بینــی مهــم در مــورد اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــرای آمــوزش 
در مناطــق کــم درآمــد و محیطــی ایــن اســت کــه بــه احتمــال زیــاد به صــورت فزاینــده ای 
ــه  ــی ک ــی در مناطق ــال، حت ــترش اتص ــا و گس ــش هزینه ه ــا کاه ــود. ب ــرک می ش متح
قابلیــت اتصــال کــم دارنــد، یادگیــری دیجیتالــی در خــارج از مدرســه نیــز افزایــش 
می یابــد. می تــوان والدینــی را کــه گاهــی بــه شــهرهای دوردســت می رونــد تصــور کــرد 
کــه بتواننــد بــه طــور خــودکار محتــوای یادگیــری مربوطــه و بــه ویــژه بازی هــا و فیلم هــا 
را بــرای فرزنــدان خــود در تلفن هــای هوشــمند اصلــی خــود بارگیــری کننــد. همــه افــراد 
ــد.  ــری کنن ــی جلوگی ــن محتواهای ــه چنی ــت ب ــد از بازگش ــود می توانن ــای خ در خانه ه
ــی، از  ــای قدیم ــتفاده از فناوری ه ــرای اس ــتفاده ب ــال اس ــیل در ح ــن، پتانس ــر ای ــالوه ب ع
جملــه رادیــو ، بــه روش هــای جدیــد نبایــد دســت کــم گرفــت. رادیــو ذاتــاً موبایــل اســت 
ً هنــوز هــم در ســال 2025 از اهمیــت آموزشــی قابــل توجهــی برخــوردار اســت  و احتمــاال
زیــرا تقریبــاً همــه می تواننــد از طریــق دســتگاه های بســیار کــم هزینــه بــه آن دسترســی 

داشــته باشــند.
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مطالعهموردیکشورپاکستانبهعنوانیککشورمحرومازنظردسترسیبه
فناوریاطالعاتوارتباطاتگسترده

سال جمعیت

2005 153909667

2015 189380513

آموزش در سال 2015آموزش در سال 2005

26/2٪ )32/1 ٪ دختران(31/3٪ )40/5 ٪ دختران(کودکانی بازمانده از تحصیل 

نرخ به اتمام رساندن دوره 
دبستان

64/5٪ )74/7 ٪ از پسران و 
53/7 ٪ از دختران(

71/9٪ )77/9 ٪ از پسران و 
65/3 ٪ از دختران(

کمترین نرخ دانش آموزانی 
که دوره متوسطه را تکمیل 

می کنند.

34٪ )30/2 ٪ از پسران و 
28/5 ٪ از دختران(

52/1٪ )56/6 ٪ از پسران و 
47/2 ٪ از دختران(

نسبت تعداد نو آموزان به تعداد 
معلمان

38/3)2012( 41/4

نسبت تعداد دانش آموزان 
متوسطه به تعداد معلمان

23/3)2012( 21

میزان هزینه دولت بر حسب 
درصد تولید ناخالص داخلی 

)GDP٪(

٪1/2)2014( ٪2/5

نرخ باسوادی میان جوانان 
15-24 سال

65/1٪ )76/7 ٪ از پسران و 
53/1 ٪ از دختران(

73/7٪ )80/2 ٪ از پسران و 
66/8 ٪ از دختران(

ICT در سال ICT 2015 در سال 2005

1793199 14600اتصال ثابت به پهنای باند

تعداد کسانی که تلفن همراه 
دارند.

)٪8/3( 12771203125899638

97/5٪83/9٪میزان دسترسی به الکتریسیته

درصد خانوارهایی که در خانه 
کامپیوتر دارند.

16/1٪در دسترس نیست.

افرادی که از اینترنت استفاده 
می کنند.

٪6/3٪14
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مطالعهموردیکشورانگلستانبهعنوانیککشورپیشرفتهازنظردسترسی
بهفناوریاطالعاتوارتباطاتگسترده

سال جمعیت

2005 60401206

2015 65128861

آموزش در سال 2015آموزش در سال 2005

0/2٪ )0/3 ٪ دختران(0/2٪ )0/2 ٪ دختران(کودکانی بازمانده از تحصیل 

نرخ به اتمام رساندن دوره 
دبستان

در دسترس نیست.٪97 )2010(

کمترین نرخ دانش آموزانی که 
دوره متوسطه را تکمیل می کنند.

در دسترس نیست.در دسترس نیست.

نسبت تعداد نو آموزان به تعداد 
معلمان

17/517/4

نسبت تعداد دانش آموزان 
متوسطه به تعداد معلمان

14/9)2014( 15/8

میزان هزینه دولت بر حسب 
درصد تولید ناخالص داخلی 

)GDP٪(

٪5/2)2013( ٪5/7

نرخ باسوادی میان جوانان 
15-24 سال

تقریبا 99/99٪در دسترس نیست.

 ICT در سال 2005

9898653اتصال ثابت به پهنای باند

65471665 )108/4٪(تعداد کسانی که تلفن همراه دارند.

100٪میزان دسترسی به الکتریسیته

در دسترس نیست.درصد خانوارهایی که در خانه کامپیوتر دارند.

70٪افرادی که از اینترنت استفاده می کنند.
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ــی  ــش بزرگ ــته جه ــه گذش ــک در ده ــت ادت ــی در صنع ــن الملل ــرمایه گذاری های بی س
ــادل 14  ــرمایه ای مع ــال 2019 س ــه در س ــن زمین ــرمایه داران در ای ــه س ــت ک ــته اس داش
برابــر بیشــتر از ســال 2010 بــه ایــن بخــش وارد کردنــد. بــر ایــن اســاس، در بخــش پیــش 
دبســتانی 7 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خطــر پذیــر داشــته اســت کــه نســبت بــه ســال 
ــایت  ــی وبس ــای آموزش ــق گزارش ه ــت. طب ــتر اس ــارد دالر بیش ــدود ۶/5 میلی 20۱7 ح
HolonIO، بیــش از ۸7 میلیــارد دالر پیش بینــی می شــود کــه در ادتــک طــی ســال های 

ــود. ــرمایه گذاری ش ــده س آین

ــت در  ــن اس ــا در چی ــر آنه ــه مق ــرکت هایی ک ــرمایه گذاری ها، ش ــن س ــکان ای ــورد م در م
ــایر  ــا و س ــرا چینی ه ــد، زی ــرار دارن ــته ق ــه گذش ــک ده ــی ی ــو رها در ط ــت کش ــدر لیس ص
ــک در  ــت ادت ــرمایه گذاری های صنع ــرای س ــارد دالر ب ــرمایه گذاران در کل ۱۶/۶ میلی س

ــد. ــه کرده ان ــی هزین ــطح جهان س

خــارج از چیــن، شــرکت های مســتقر در ایــاالت متحــده در طــول یــک دهــه گذشــته در 
مجمــوع ۱0/5 میلیــارد دالر جــذب کردنــد. شــرکت های مســتقر در اروپا ۱/۸ میلیــارد دالر 
جــذب کردنــد. شــرکت های مســتقر در هنــد ۱/۸ میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری داشــتند. 
ــت،  ــان اس ــاط جه ــایر نق ــر آن در س ــه مق ــرکت هایی ک ــزارش HolonIQ، ش ــاس گ براس
ــک  ــرمایه گذاری در ادت ــد. س ــت آوردن ــه دس ــک ب ــوالت ادت ــرای محص ــارد دالر ب ۱/7 میلی
در نقطــه اوج کل بودجــه جهانــی ســرمایه گذاری خطرپذیــر در ســال 2018 قــرار گرفــت و 
مبلــغ ۸/5 میلیــارد دالر را بــه ثبــت رســاند. نمــودار ۱ میــزان ســرمایه گذاری های صنعــت 
ادتــک طــی ســال های 20۱0 تــا 20۱۹ را توســط کشــور های پیشــتاز در زمینــه ادتــک را 

ــد. ــان می ده نش
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ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــان می ده ــک را نش ــت ادت ــرمایه گذاری در صنع ــف س ــای مختل ــودار 2 حوزه ه در نم
ایــن نمــودار تــا ســال 20۱۸، بیشــترین ســرمایه گذاری بــه فنــاوری واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده 
ــر  ــال 2025 مقادی ــا س ــرمایه گذاری ها ت ــن س ــه ای ــود ک ــی  می ش ــت و پیش بین ــته اس ــاص داش اختص
قابــل توجهــی افزایــش پیــدا کنــد. به عنــوان مثــال، تــا ســال 20۱۸ در بخش هــای مختلــف فناوری های 
ادتــک ماننــد واقغیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده، هــوش مصنوعــی، رباتیــک و بالکچیــن بــه ترتیــب 

ــت. ــده اس ــرمایه گذاری ش ــارد دالر س ۱/۸، 0/۸، ۱/۳ و 0/۱ میلی
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میزانسرمایهگذاریایاالتمتحدهدرادتک

ــر  ــی را منتش ــای مال ــه قراردا ه ــرکت EdSurge ک ــط ش ــده توس ــه ش ــاری ارائ ــات آم ــا اطالع ــق ب مطاب
می کنــد، ســرمایه گذاری ها در شــرکت های ادتــک حداقــل بــه مقــدار ۱/۶۶ میلیــارد دالر طــی ۱05 
ــال 20۱۹،  ــت. در س ــوده اس ــر ب ــته حداکث ــال گذش ــج س ــه در پن ــت ک ــیده اس ــال 20۱۹ رس ــرارداد در س ق
ــزان ارزش  ــودار ۳ می ــت. نم ــته اس ــش داش ــد افزای ــته ۱۶ درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــا نس ارزش قرارداد ه

می دهــد. نشــان  را  ســرمایه گذاری ها  و  قرارداد هــا 

هجــوم ســرمایه بــه صنعــت ادتــک ایــاالت متحــده در ســال 2019 تــا حــد زیــادی در چشــم انداز وســیع 
ســرمایه گذاری مشــهود اســت. برتریــن قرارداد هــای ســرمایه گذاری شــده در ســال 20۱۹ توســط 

ــت. ــان داده اس ــدول ۱ نش ــی در ج ــرکت های آمریکای ش
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جدول 1- قرارداد های سرمایه گذاری شده در سال 2019

95

مبلغ سرمایه گذاری )میلیون توضیحاتسرمایه گذار اصلی
شرکتدالر(

General Catalyst فراهم کردن فرصت تحصیالت
157Guild Educationتکمیلی برای کارکنان شرکت ها

 LightSpeed Venture
Partners103توسعه و کوچینگ کارکنانBetterUp

SEEK Group103پلتفرم کورس های آنالینCoursera

 Generation Investment
Management100آموزش توسعه نرم افزارAndela

Great Hill Partners90خدمات آنالین مراقبت امتحانیExamity

General Catalyst دستیار آنالین تصحیح گرامر و
90Grammarlyنوشتار

 Owl Ventures, Jump
 Capital, Signal Peak,

 GSV Accelerate,
AliianceBernstein

75Degreedپلتفرم یادگیری حرفه ای

Bytedance دانشگاه آنالین و توسعه
57Minerva Projectتکنولوژی

TCV 12 محتوای آموزشی برای دوره
50Newselaساله مدرسه

Norwest Venture Partners40پلتفرم آموزش فروشMindTickle

BMW I Ventures پلتفرم سرویس رفت و آمد امن
40Zumمدارس

GSV, Signalfire35پلتفرم ارتباطی دانش آموزانClassDojo

Avathon Capital35پلتفرم آموزش سازمانیEdCast

Summit Pa33پلتفرم آموزش محاسبات ابریA Cloud Guru



روندسرمایهگذاریدرادتک

آموزشعالیودورهمتوسطه

ــه از  ــده ک ــاالت متح ــک ای ــرکت های ادت ــال 2018، ش ــرمایه گذاری در س ــارد دالر س ــذر از ۱/۴5 میلی ــا گ ب
دانش آمــوزان و مربیــان K-12 پشــتیبانی می کننــد، 511 میلیــون دالر جمــع آوری کردنــد و کســانی کــه در 
درجــه اول آموزش هــای بعــد از دوره دوم هســتند ، 590 میلیــون دالر جمــع کردنــد. شــرکت هایی کــه 
محصــوالت آن هــا در بخش هــای یادگیــری پیــش دبســتانی و حرفــه ای مشــغول بــه خدمــت هســتند 
نیــز 350 میلیــون دالر جمــع آوری کردنــد )کــه در نمــودار زیــر بــه عنوان دیگــر معرفــی شــده اند(. نمودار 

ــد. ــان می ده ــف را نش ــای مختل ــرای گروه ه ــک ب ــف ادت ــای مختل ــرمایه گذاری در حوزه ه ــزان س 3 می

ــرکت های  ــت. ش ــوده اس ــی ب ــه حمایت ــمگیر بودج ــش چش ــاهد افزای ــطه، ش ــی متوس ــای آموزش ابزاره
پیشــرو بســته ماننــد CampusLogic )کــه 55 میلیــون دالر حمایــت مالــی داشــته اســت( و شــرکت 
ــر  ــا ب ــزار آن ه ــه اب ــد ک ــت( بودن ــته اس ــی داش ــت مال ــون دالر حمای ــه 50 میلی Commonbond )ک
ــی و  ــک مال ــات کم ــت و از خدم ــته اس ــز داش ــگاهی تمرک ــات دانش ــجویان و مؤسس ــت از دانش حمای
ــان  ــک نش ــال 20۱۸ در ادت ــرمایه گذاری ها را در س ــن س ــدول 2 بزرگتری ــد. ج ــره برده ان ــز به وام متمرک
می دهــد. در ایــن جــدول ســرمایه گذاری های بــزرگ انجــام شــده در آمریــکا و خــارج از آمریــکا و میــزان 

آن هــا ارزیابــی شــده اســت.
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جــدول ۳، تعــداد قرارداد هــای بســته شــده و بــه انجــام رســیده توســط شــرکت های آمریکایــی 
در ســال 20۱۸ را نشــان می دهــد کــه برخــی از شــرکت ها در خــارج از آمریــکا نیــز ســرمایه گذاری 

داشــته اند.
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چشماندازآیندهبازارادتک

زمانــی کــه بــر آینــده ادتــک تمرکــز می شــود، پیــش بینــی می شــود کــه انــدازه بــازار آمــوزش آنالیــن بــه 
صــورت تصاعــدی رشــد کنــد. بســیاری از اســتارتاپ های جدیــد با پشــتیبانی ارائــه دهنــدگان خدمات و 
توســعه برنامه هــای آمــوزش معتبــر وارد بــازار می شــوند تــا دانش آمــوزان، معلمــان و مدیــران را در هــر 
زمــان و هــر مــکان توســط هــر دســتگاه ارتبــاط دهنــد. و ســرانجام، حجــم بزرگــی از بــازار را کــه در ســال 
2016 کــه ارزش آن 247 میلیــون دالر بــوده و پیش بینــی می شــود تــا ســال 2021 ارزش 1960 میلیــون دالر 

داشــته باشــد را تصاحــب می کننــد. 

خارج آمریکاداخل آمریکا

DreamBox Learning130Byju’s540

Connexeo110VIPKID500

MasterClass80Zuoyebang350

CampusLogic55YuanFudao300

Commonbond5017zuoye250

Trilogy Education50Zhangmen120

Varsity Tutors50DadaABC100

Aceable47Knowbox60

Degreed42OpenClassrooms50

 Guild Education,
HandShake

42 Topical Edtech
Group

50

 Chan Zuckerberg
Initiative6اعالم نشده

GSV Accelerate14اعالم نشده

Learn Capital42اعالم نشده

 New Markets Venture
Partners1516

Omidyar Network2124

Owl Ventures1393

Reach Capital2216

Rethink Education2830.2

University Ventures915

مبلغ سرمایه گذاری )میلیون دالر( مبلغ سرمایه گذاری )میلیون دالر(



نتیجهگیری

در راســتای حرکــت تدریجــی از مــدارس ســنتی 
و  ســاختاری  تغییــرات  هوشــمند،  مــدارس  بــه 
تکنولوژیکــی ضــروری اســت؛ ایــن امــر شــامل 
تغییــر در ســاختار مدرســه، نیازهــای آموزشــی 
بــر  عــالوه  می باشــد.  قانونــی  بســتر های  و 
ایــن بایــد شــرایط فکــری و ســطح دانــش را در 
ــای  ــد راه حل ه ــا بتوانن ــرد ت ــاال ب ــوزان ب دانش آم
علمــی و کارســازی را بــرای تطابــق و اســتفاده 
بهینــه از محیــط پویــای جدیــد پیدا کننــد. در عصر 
مختلــف  حوزه هــای  در  تکنولــوژی  ارتباطــات، 
نقــش روز افزونــی را ایفــا می کنــد و از آنجایــی کــه 
جامعــه اطالعاتــی آینــده نیازمنــد افــرادی اســت 
کــه بتوانند فنــاوری اطالعــات را خالقانــه در جهت 
رشــد و توســعه بــه کار برنــد، نظــام آموزشــی بایــد 
فناوری هــای نویــن آموزشــی را در فراینــد تدریــس 
ــی  ــام آموزش ــک نظ ــا ی ــرد ت ــه کار گی ــری ب و یادگی

ــد.  ــت نمای ــرفته تربی پیش
وجــود  ایــران  کشــور  در  بســیاری  مشــکالت 
ــوان از  ــا بت ــوند ت ــل ش ــدا ح ــد در ابت ــه بای دارد ک
تکنولوژی هــای آموزشــی بــه صــورت عادالنــه و 
همگانــی بهــره بــرد. بــه عنــوان مثــال، تعــداد 
زیــادی از کاربــران بــا طــرز اســتفاده از اینترنــت 
آشــنایی ندارنــد، در ایــن خصوص بایــد راهنمایی 

آموزشــی  دوره هــای  و  گیــرد  صــورت  مناســب 
ــه  ــد ب ــران بای ــود. مدی ــزار ش ــران برگ ــرای فراگی ب
تکنولــوژی آموزشــی بــه منظــور ارتقــا کیفیــت 
تدریــس و یادگیــری آســان و بهتــر دانش آمــوزان 

توجــه داشــته باشــند. 
ــن  ــا آخری ــه ب ــان در رابط ــه معلم ــانی ب اطالع رس
جدیــد  روش هــای  و  تکنولــوژی  دســتاورد های 
ــا و  ــوب از کالس ه ــتفاده مطل ــت اس ــس جه تدری
بــاال بــردن کیفیــت آمــوزش در ســطوح مختلــف، 
ــور  ــه منظ ــی ب ــوژی آموزش ــری تکنول ــه کارگی ــا ب ب
ــر  ــان و بهت ــری آس ــس و یادگی ــت تدری ــا کیفی ارتق
آمــوزش  وزرات  می شــود.  انجــام  دانش آمــوزان 
بهینــه ی  تخصیــص  بــه  موظــف  پــرورش,  و 
فضــای فیزیکــی بــه مــدارس کشــور اســت. در 
ــای  ــران، فض ــدارس ای ــیاری از م ــر، بس ــال حاض ح
مراکــز  راه انــدازی  بــرای  نیــاز  مــورد  فیزیکــی 
کامپیوتــر را ندارنــد. بــه عبــارت دیگــر نبــود منابــع 
کافــی در مــدارس، توســعه مــدارس هوشــمند را با 
مشــکل مواجــه ســاخته اســت. بایــد دانســت کــه 
ــد  ــب، می توان ــتراتژی های مناس ــری از اس بهره گی
ــی  ــام آموزش ــول نظ ــای تح ــش هزینه ه ــه کاه ب
کمــک کنــد. نبــود قوانیــن و مقــررات مــورد نیــاز در 
ــورد  ــاخت های م ــودن زیرس ــم نب ــه، فراه وزراتخان

$1960Mn

20212016

$247Mn
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نیــاز؛ ســازگار نبــودن ســاختار و تشــکیالت مدارس 
ــاد  ــرای ایج ــور ب ــی کش ــکالت اساس ــور؛ از مش کش
مــدارس هوشــمند اســت. ســاختار مــدارس ایــران 
کامــال ســنتی اســت و در آن فنــاوری اطالعــات 
جایگاهــی نــدارد. توجــه بــه ایــن نکتــه که فنــاوری 
ــدی  ــش کلی ــمند نق ــدارس هوش ــات در م اطالع
و تعیین کننــده دارد، لــزوم تناســب ســاختار و 
تشــکیالت مــدارس کشــور را بــا فنــاوری اطالعــات 

در  کافــی  منابــع  نبــود  می ســازد.  مشــخص 
از  چالش هاســت.  مهمتریــن  از  یکــی  مــدارس 
آنجایــی کــه تاســیس مــدارس هوشــمند هزینه بر 
نقــاط  دربــاره ی  تحقیقاتــی  اســت  الزم  اســت، 
قــوت، ضعــف، تهدیدهــا و فرصت هــای مــدارس 
اصلــی  چالش هــای  گیــرد.  صــورت  هوشــمند 
کشــور بــرای ایجــاد مــدارس هوشــمند در جــدول 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــر گ زی

چالش های شناسایی شدهشماره         

وجود آمادگی و بلوغ در رابطه با استفاده از فناوری 1
اطالعات در مدیریت مدرسه

وجود انگیزه برای استفاده از فناوری اطالعات در 2
مدیریت مدرسه

درک ضرورت های استفاده از فناوری اطالعات 3
توسط مدیریت مدرسه

وجود فضای فیزیکی مورد نیاز برای اجرای طرح 4
مدرسه هوشمند در مدرسه

فراهم نبودن زیر ساخت های مورد نیاز مانند شبکه 5
محلی و اتصال به اینترنت

سازگار نبودن ساختار و تشکیالت مدارس کشور6

آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس7

انگیزه و عالقه به حرفه معلمی8

تسلط کافی معلمان و دانش آموزان به زبان 9
انگلیسی

باال بودن هزینه های تحول نظام آموزشی10

نبود قوانین و مقررات مورد نیاز در وزارتخانه11

نبود رغبت در جامعه نسبت به فناوری های نوین12

نبود انگیزه در دانش آموزان برای استفاده و 13
بهره برداری مناسب از تجهیزات

14ICT تسلط نداشتن دانش آموزان بر مهارت های

رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان 15
دانش آموزان

16ICT تسلط نداشتن معلمان بر مهارت های

 رایج نبودن استفاده از اینترنت در میان معلمان17                 

نبود محتوای الکترونیکی قابل اعتماد دروس18                  

نبود استانداردهای الزم در زمینه مدارس هوشمند19
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