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پرورشوآموزشدرفناوریکاربردضرورتواکاوی

  انوالی پریسا/   رضایی فاطمه

 چکیده
ای انجام  پرورش با روش کتابخانه و آموزش در فناوری کاربرد ضرورت این پژوه  با هدا واکاوی

های بشر و گسترش  های اطالعاتی وارتباطی نوین به عرصه فعالیت امروزه باورود فناوری شده است.

تربیت به منیور تغییر و روزافزون آن در قرن حاضر، ابزار بسیار کارآمدی دراختیار متخصصان تعلیم و 

یاددهی یادگیری، تعالی بخشی به اهداا تربیتی و اصالحات آموزشی قرار داده است  های روشبهبود 

و موقعیتی به وجود آمده است که آموزش و پرورش ناگزیر است تا کارکردهای نوینی را متناس  با 

تلزم نگاهی نو به نیام آموزش نیازهای زمان برای خود برگزیند دستیابی به کارکردهای نوین مس

که با ورود فناوری دیار ترول اساسی شده است حوزه آموزش و  هایی حوزهوپرورش است. یکی از 

تا موجبات یادگیری فعال ومشارکتی بین  رود میپرورش است. امروزه از آموزش و پرورش انتیار 

زشی مستلزم شناخت همه جانبه دان  آموزان رافراهم آورد. به کارگیری این فناوری در نیام آمو

ها و تهدیدهای نیام آموزشی است. هدا این مطالعه بررسی ضرورت  ، فرصتها قوتو  ها ضعف

با استفاده از روش توصیفی انجام شده و نتایج نشان  که .باشد میکاربرد فناوری درآموزش و پرورش 

ثبیت و پایداری مطال  درسی، داد که: که کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات در تغییر نگرش، ت

مهارت استدالل وقدرت خالقیت و باالخره درتغییر نگرش دان  آموزان وایجاد نگرش مثبت درآنان 

 مؤثر است.

  

 های آموزشی فناوری اطالعات و ارتباطات، مدارس، نیام واژگان کلیدی:

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رودهن منطقۀ پرورش و آموزش تیزهوشان دبیرستان دبیر و الزهرا دانشگاه فارسی ادبیات دکتری دانشجوی 

 تهران یک منطقۀ پرورش و آموزش، قائم نور دبیرستان پرورشی دبیر 
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 مقدمه

و  کنید میشار اجتماع خیدمت بزرگی است که به اق های سازمانآموزش و پرورش به طور کل یکی از 

. امیروزه بیا توجیه بیه رشید و توسیعه میداوم و دهید میهمه افراد را به نروی زیر پوش  خود قرار 

مختلف به ویژه آموزش و پرورش، نییاز بیه  های حوزهجدید در  های نوآوریگسترده و  های دگرگونی

شیده اسیت. بیه طوریکیه در ضروری امری بسیار حائز اهمییت  های مهارتآموزش مداوم و فراگیری 

بسیاری از کشورهای جهان به کارگیری فناوری اطالعیات و ارتباطیات در نییام آموزشیی بیه منییور 

یادگیری مورد توجه خاصیی قیرار گرفتیه اسیت و اسیتفاده از ایین  –ارتقای کیفیت روشهای یاددهی 

بیه منییور  هیا ولتدفناوری در نیام آموزشی کشورها یک ضرورت اساسی تلقی شیده و بسییاری از 

توسعه فناوری در آموزش و پرورش اقدام به سرمایه گیذاری و برنامیه ریزیهیای  های پروژهحمایت از 

(. فناوری اطالعات و ارتباطات یهاریوب و ییا سیاختاری را بیه 2661پلگرام،) اند کردهعمده و کالن 

دانی  آمیوزان و معلمیان و  که از این طریق کیفییت آمیوزش و پیرورش ارتقیا یافتیه، آورد میوجود 

با استفاده از آن به منابع یادگیری وسیعی دست یابند، انگیزه یادگیری خود را افزای  دهنید و  توانند می

شکلهای مختلف یادگیری را مورد استفاده قرار دهند. یادگیری مشارکتی، و یادگیری مبتنی بر پیروژه و 

. از سیوی شیوند میبا استفاده از فناوری تسهیل  یادگیری خودگردان یند نمونه از روشهایی هستند که

فناوری به واسطۀ کاربرد مؤثر و وسیعی که بیرای تمیامی  ای حرفهفرهنگی، اجتماعی و  های نق دیگر 

دست اندرکاران تعلیم و تربیت از قبیل دان  آموزان، معلمان، مدیران و والدین دارد، باید مورد توجیه 

که در یند دهه اخیر که همه ییز را به  هایی نوآورییکی از  و (.1380رحمانی و همکاران،) گیردقرار 

که یگونه به تغییر  آموزد میشدت ترت تأثیر خود قرار داده است، کاربرد فناوری است. فناوری به ما 

نوآوری بییافرینیم تیا  ها سازمانبیرداریم و اصوالً یگونه در ارتباط با مریط و رقابت با سایر  ها سازمان

 کییاربرد (.2663آرمیتییاژ،) باشیییمنییوین اقییدامی هوشییمندانه داشییته  های سییازمانانیم در تقابییل بییا بتییو

کیار و  هیای فعالیتو  هیا فرآوردهجدید اطالعات و ارتباطات، تغییرات شگفت انگیزی در  های فناوری

و  اطالعاتی و ارتبیاطی بیه سیرعت سیاختار اجتمیاعی های فناوریزندگی مردم به وجود آورده است. 

که در آن تولید اطالعات  "جامعه اطالعاتی"و برای  دهند میزندگی مردم را در جهان تغییر  های شیوه

. جوامع اطالعاتی زبان و ادبیات جدید و خیاص خیود را اند گسترشو دان  علمی هدا است، رو به 

صیر کیه بیه دارند که به کلی با ادبیات و مهارتهای عصر کشاورزی و صنعت متفاوت است. در ایین ع

، جوامع برای توسعه خود بیه تولیید و عرضیه اطالعیات و دانی  اند گفتهقولی آن را عصر دانایی هم 
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. در ینین جوامعی، فناوری اطالعات و ارتبیاط نفیوذ و تیأثیر بسییار یشیمگیری در پردازند میعلمی 

و اجرای آن بر  آن به منیور کس  دان ، برنامه ریزی آموزشی های روشآموزشی فنون و  های فناوری

صییف و ) دهند میآموزش سنتی را به سرعت تغییر  های اولویتعهده دارند؛ به طوری که روز به روز 

 هیای اولویتو  شوند میرسمی به تدریج کمرنگ  های مهارت(. به دیگر سخن، دان  و 1386بیرانوند، 

، در کیل در یابند میی کنترل شده، ضرورت و اهمیت بیشتر-جدید مانند رشد عمومی و یادگیری خود

 اسیتآموزشی تیأثیر فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات بسییار مهیم و مثبیت و کارآمید  های زمینهتمام 

درس در کشورهای پیشیرفته  های کالساز آموزش دو سویه یا متعامل به  ای گونه (. نفوذ1361رئوا،)

به جیای ایفیای نقی  ییک باعث شده است که رابطه معلم و شاگرد از اساس دگرگون شود و معلمان 

معلم کامالً آگاه در نق  یک راهنما هاهر شوند. بدین ترتی  تعلیم گیرنده خود مس ولیت ییادگیری را 

بلکه مشتاقانه با راهنمایی معلم و با  کند نمی، در این وضیعت گیرنده دیگه منفعل عمل گیرد میبه عهده 

فین آوری اطالعیات و  کیاربرد .کنید مین توجه به نقاط ضعف و قوت خوی  مسیر یادگیری را تعییی

، تجربیه و نیو آوری اسیت. بنیابراین ییادگیری ارتباطات در آموزش و پرورش زمینه ساز ایجاد انگیزه،

تجربیات کشورهایی یون انیدونزی و  کاربرد آن در آموزش و پرورش یک ضرورت انکارناپذیر است.

سعه اجیرای برنامیه درسیی مبتنیی بیر فین آوری آلمان بیانگر برنامه ریزی دولت این کشورها برای تو

پنج ساله برای توسعه و اجرای فین  ای برنامه 2661اندونزی از سال  اطالعات و ارتباطات است. دولت

آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش تدوین و طراحی کرده است و بر مبنیای آن اسیتفاده 

زاری برای ییادگیری در برنامیه درسیی مراکیز آموزشیی، از فن آوری اطالعات و ارتباطات به عنوان اب

(. دولیت آلمیان هیم بیا شیعار 2664ضروری تشخیص داده شده است )یونسکو، ها دانشگاهمدارس و 

مخابراتی و هم از بعد فرهنگ سازی  های ساختاینترنت برای همه، تغییرات وسیعی را هم از بعد زیر 

 2662کشور اتصال مدارس بیه اینترنیت تیا پاییان سیال  عمومی آغاز کرده است و یکی از اهداا این

بلنید  های برنامیهمیالدی بوده است. همینطور دولت فرانسه، سنگاپور، و کشورهای حوزه خلیج فارس 

از آن  ای نمونیهبه فن آوری اطالعات با سرمایه گذاری عییم آغیاز کردنید کیه  مدتی را برای دستیابی

نابراین موضوع فن آوری اطالعات و حرکت بیه سیمت ترقیق آن پروژه شهر الکترونیکی دبی است. ب

کشورها خواهد بود. کشور اییران در زمینیه  ی توسعهراهبردهای  ترین اصلیضرورتی اجتناب ناپذیر و 

اطالعاتی فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته داشته و حتی در قیاس با برخیی کشیورهای  ی توسعه

رشید و پتانسییل فین آوری  های شیاخص، مقایسیه باشید میدارا  تری پیاییندر حال توسعه نییز رتبیه 
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اطالعات در میان کشورهای مختلف بیان گر آن است کیه اییران پی  از کشیورهای ییون کلمبییا، و 

نزوئال، ترکیه و تایلند قرار دارد. و نکته هشدار دهنده، شکاا فاح  مییان اییران و کشیورهای گیروه 

 های سیالشبکه اینترنت است. فن آوری اطالعیات و ارتباطیات در  سطح فن آوری و میزان حضور در

در آموزش و پرورش یافته اسیت زییرا اسیاس مزیتیت رقیابتی در عصیر  ای ویژهاخیر نق  و اهمیت 

مهیم کیاربرد فین آوری اطالعیات و  (. یکیی از دالییل1381حاجی کتابی، ) دهد میحاضر را تشکیل 

که این کار از طرییق افیزای   باشد مییشبرد کیفیت آموزش ارتباطات در آموزش و پرورش کمک به پ

کیه میتن، صیدا و تصیاویر  ای رسیانهانگیزه فراگیران از جهت یادگیری با استفاده از نرم افزارهای یند 

. این نرم افزارها باعث دخالت دادن دان  آموزان در فراینید پذیرد میصورت  کنند میمتررک را ادغام 

فکیری درجیه  هیای مهارتفراگیری مهارتهای پایه و مفاهیمی که زیر بنیای  آموزش و موجبات تسهیل

 هیا مهارت. بیشترین کاربرد اولیه رایانه برای آموزش، تسلط بر کنند می باالتر و خالقیت هستند را ایجاد

کیه توسیط  پژوهشیی (.1381ضیامنی و کیاردان،) باشید مییاز طریق تقویت و تکرار مرتوای دروس 

( جهت تأثیر کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در آموزش انجام شید 2662) رانهمکاهاریسون و 

و اثر بخی  تیر کیرده و سیب  بیروز  تر عمیقنشان داد که فن آوری اطالعات و ارتباطات آموزش را 

( در ارتباط بیا نقی  فین آوری اطالعیات و ارتباطیات در 2661) تینی. هیروساتو و گردد میخالقیت 

ادگیری انعطاا پذیر در مدارس پژوهشی انجام دادند و معلوم شد که فن آوری اطالعیات ی های برنامه

منابعی برای کمک به معلمان جهت یادگیری انعطاا پذیر باشند و بر این اسیاس  توانند میو ارتباطات 

 ی حیوزهبخ  آموزش و سرمایه گذاری به ویژه در  های استراتژیرا حمایت از  ها دولتیال  اصلی 

ربرد و تقویت فن آوری اطالعات و ارتباطات و آمیوزش معلمیان جهیت اسیتفاده از آن در کیالس کا

( پژوهشی با عنیوان 1383) فروش(. حج 1380شریفی، ) اند کردهدرس کشورهای در حال توسعه بیان 

 نتایج کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در دبیرستانهای شهر تهران انجام داد که هدا آن بررسیی

نق  کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در دروس ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زبیان 

انگلیسی بود، و نتایج نشان داد کیه اسیتفاده از فین آوری اطالعیات و ارتباطیات در تعمییق مرتیوای 

فنیاوری منجیر بیه تریوالتی در  های پیشیرفتآموزش و ییادگیری دروس فیوق نقی  بسیزایی دارد. 

مورد نیاز و متناس  با دنیای متغیر فعلی در دانی  آمیوزان گشیته اسیت.  های شایستگیو  ها تصالحی

عمومی، تصمیم گییری  های صالحیتکه امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی،  هایی صالحیت

 تا موجبات ییادگیری فعیال و مشیارکتی بیین رود میاز آموزش و پرورش انتیار  امروزه و حل مسأله.
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دان  آموزان را فراهم آورد. برای مرقق شدن ینین رویکردی به نایار نیاز به تغییر رویهه های سیابق 

آموزش قدیمی مسلماً پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر عصر جدید نیسیت؛ بنیابراین  های شیوهاست. 

ت و کیاربرد آن آموزشی باید در ارتباط با فن آوری اطالعات و ارتباطیا های سازمان های تالشیکی از 

اطالعیاتی و ارتبیاطی بیه بیشیتر کشیورها  های فناوری(. ورود 1383نیاز آذری،) باشددر برنامه درسی 

متنوع را افزای  داد. امروزه اهمیت آموزشی و  های روشجدید با  های مهارتعالقه به کس  دان  و 

زییرا کیه بیا شیبکه  شیود میپرورشی که متناس  با نیازهای فرد و جامعه باشد بی  از پی  احسیاس 

اطالعاتی پیوند خورده است و متقاضی نیرویی است که بداند یگونه از فین آوری بیه عنیوان ابیزاری 

بر آمده ناشی از جهانی شدن را کاه  دهید.  های یال برای بهره وری خالقیت و یادگیری استفاده و 

اسیت، معلمیان بایید بداننید کیه  مطیرح ها کالساز آنجایی که تمرکز بر تکنولوژی در تمام مدارس و 

را در تدری  به کارگیرند. بنابر آنچه که مطرح شد کاربرد و حضور فن آوری اطالعات و  ها آنیگونه 

 ارتباطات در آموزش و پرورش ضرورتی انکار ناپذیر است.

 تاثیرات فناوری برآموزش و پرورش
مه جانبه فراگیران آن نیام برای ایفای وهیفه عمده نیام آموزشی، باسواد کردن، تربیت و پروراندن ه

شکل به معنای توانایی خواندن و نوشتن و  ترین سادهنق  مناس  خود در جامعه است. باسواد را در 

( لیکن پدید آمدن تروالت 2666رستا،) گیرند میبه معنای درک و فهم در نیر  تر گستردهدر وجه 

را بر این واژه  تری سنگینامع از آن بار معنایی جدید در عرصه فناوری اطالعات و میزان تأثیر جو

. بدین معنا نه تنها استعداد شناسایی شود میوضع کرده است که غالباً از آن به سواد اطالعاتی یاد 

. از سوی دیگر گنجد میاطالعات بلکه توانمندی ارزیابی و استفاده مؤثر از آن در مقوله سواد اطالعاتی 

ه تفکر انتقادی و به فعل در آوردن استعداد بالقوه فراگیر یکی از بستر سازی در جهت حصول ب

راهکارهای اصلی تربیت فراگیر در نیام آموزشی است، زیرا فراگیر با دستیابی به این مهارت خواهد 

و دستکاری تجارب شخصی، منجر به یادگیری  توانست نیریات خود را بر اساس تعامل با مریط،

یادگیری  _(. اولین استدالل برای نیاز فوری در یاددهی 1386رستگار، یف وص) گرددمؤثر در فراگیر 

و اشاعه فناوری اطالعات و ارتباطات این است که دان  آموزان باید با ملزومات عصر اطالعات، که با 

رشد روز افزون استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در زندگی و جامعه در سطح وسیع گسترش 

 شده و بتوانند در این عصر بهتر زندگی کنند. بنابراین مدارس باید به این اهداا بیردازند: اآشن یافته،
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حصول اطمینان از اینکه دان  آموزان به تأثیر فراگیر فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه و در  .1

 .اند بردهپی  شان زندگی

 کر سطح باالی خود را رشد دهند.تف های مهارتبرای دان  آموزان تا بتوانند  هایی فرصتایجاد  .2

الزم برای جست وجو، ارزیابی، سازماندهی و ارائه  های مهارتمجهزکردن دان  آموزان به  .3

اطالعات برای درک بین  فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، ایجاد تغییرات اساسی 

که  کنیم میر دنیایی زندگی در نق  و عملکرد مدارس و معلمان و دان  آموزان ضروری است. ما د

یادگیری را به  های مریطکه  دارد میدر حال تغییر شتابان است. رشد سریع اطالعات ما را بر آن 

سازماندهی کنیم که دان  آموزان را برای رویارویی با یالشهای آینده آماده کند. دان  آموزان  ای گونه

استفاده کنند، لذا تمرکز ما باید بر  ری اطالعاتباید یاد بگیرند که یگونه از فناو ها مریطدر این 

طراحی شود که دان  آموزان مهارتهایی  ای گونهساختار کالس درس باشد، و این ساختارها باید به 

نییر یگونگی جستجو در مراکز اطالعاتی، یگونگی دسترسی به منابع و نروه ارزیابی آنها برای حل 

 های برنامهتمرکز بر این موضوع باشد که یگونه فناوری را با  مسائل خود پیدا کنند. بنابراین باید

درسی تلفیق کنیم؟ بر این اساس برنامه درسی هدا است نه فناوری، در این مفهوم فناوری ابزاری 

 همان(.) استیادگیری  -مؤثر برای دستیابی به نتایج بهتر در فرایند یاددهی 

 

 مدارسضرورت استفاده از فناوری در نظام آموزشی 
مختلف را  های موقعیتمتنوع و متناس  با  های روشجدید، عالقه به کس  دان  با  های فناوریورود 

ادعا نمود که میزان اطالعات بشر هر یهار یا پنج سال  توان میافزای  داده است. به طوری که امروزه 

 1116جو در سال . به عبارت دیگر مجموع اطالعات قابل دسترس برای یک دانششود میدو یندان 

 گیرد میدر دسترس دانشجوی دیگر قرار  2606کمتر از یک درصد اطالعاتی است که در سال 

(. بنابراین با توجه به تروالت وسیع و فراگیر در جوامع، افراد برای پاسچ گویی به 1381)عطاران،

ترول در نیام آموزش که این امر بجز ایجاد  باشند مینیازهای پیچیده مدرن نیازمند آموزش و پرورش 

 یادگیری ممکن نخواهد بود. های مریطو پرورش تغییر در 
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    معلمان و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش ای حرفهتوسعه نق 

فراوانی را در مواجه با کاربرد فناوری در آموزش به عنوان مدیران مریط  ای حرفهمعلمان نیازهای 

باید طیف وسیعی از مهارتهای فنی و آموزشی را در کاربرد  ها آن. باشند مییادگیری فناوری مرور دارا 

جدید در خود ایجاد کنند، این مهارتها از طریق ارتباط  های مدلبه روز مرتوای آموزشی و ایجاد 

کافی در  های گذاری. از طریق سرمایه پذیرد میالکترونیکی با همکاران در دیگر مدارس صورت 

اثربخشی فناوری در مدارس  توان می ها آن ای حرفه های فعالیتمعلمان و ارتقاء  ای هحرفتوسعه و رشد 

 را باال برد.

 

 فناوری ابزاری برای ارتقاء سواد اطالعاتی دان  آموزان 

برای برقراری ارتباط از راه دور و تشریک  ای وسیلهاز فناوری به عنوان  توانند میدان  آموزان 

همگن استفاده کنند. این کاربرد فناوری در تعامل مستقیم با رایانه و دیگر  ایه گروهمساعی، تعامل بین 

. سواد شود میابزارهای ارتباطی، باعث ارتقاء سواد دیجیتال و سواد اطالعاتی در دان  آموزان 

اطالعاتی الزمه باقی ماندن در دنیای رقابتی امروز است و با توسعه این بخ  از فناوری در بین دان  

 .گردد میزان در واقع زمینه مناس  برای ورود آنها به جامعه و تجهیز آنها به ابزار سواد اطالعاتی آمو

 

 فناوری زمینه ساز ترقیق و پژوه  در بین دان  آموزان 

. کنند میدان  آموزان از فناوری برای جستجو، جمع آوری اطالعات و ارزشیابی منابع مختلف استفاده 

تا از تغییرات ایجاد شده در  سازد مینوین، دان  آموزان را قادر  های اوریفندر واقع به کارگیری 

مختلف و مورد عالقه خود آگاه شوند و اطالعات مورد نیاز خود را به دست آورد و با  های زمینه

 نوین تصمیم گیری نمایند. های فناوریاز تغییرات حاصله و روش بکارگیری  توجه به نتیجه گیری

 

 ر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورشعوامل مؤثر ب
توسعه و فناوری اطالعات و  های برنامهیکی از عوامل مهم و اساسی موفقیت  مدیریت و رهبری کیفی:

ارتباطات در آموزش و پرورش، مدیریت و رهبری آگاه، توانمند و با کیفیت است؛ یه مدیران مدارس 

رنامه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس هستند و برای ب در واقع رهبران هدایت کننده
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اثربخ  مدیرتی بر خوردار باشند تا  های شیوهالزم برای استفاده از  های تواناییایفای این نق  باید از 

 (.1386صیف و بیرانوند،) کنندبتوانند برای حمایت از اهداا، هماهنگی را بین عناصر مدرسه ایجاد 

زمانی که مس له فناوری اطالعات  نوین آموزشی: های فناوریح علمی معلمان در بکارگیری افزای  سط

، توسعه مهارتهای معلمان در استفاده از فناوری اطالعات به مثابه شود میو ارتباطات در مدارس مطرح 

ماً به . در حالی که کس  مهارتهای کاربردی لزوگیرد مییکی از عوامل مهم برنامه مورد توجه قرار 

معنای ایجاد تفکر خالق و منطقی در آموزش و پرورش توسعه نیافته نیست. مدارس موفق در زمینه 

 کنند میفناوری اطالعات و ارتباطات مدارسی هستند که فراتر از فن آوری، مسیری را تعیین و طراحی 

ان  اثربخ  دسترسی ، مدیران به دشود می، تفکر خالق ایجاد یابد میکه از آن طریق یادگیری بهبود 

و خود ارزیابی و خود کنترلی  شود میگروههای کاری تشکیل  یابد می، سواد اطالعاتی ارتقاء یابند می

 (.1382دیلمقانی،) شود میجایگزین میزان ارزیابی سنتی 

با وجود اینکه هیچ  موجود در نیام آموزشی برای پذیرش فناوری اطالعاتی در امر آموزش: های یال 

نوین اطالعاتی در سیستم آموزشی ارائه نشده است،  های فناوریخاصی برای شیوه ادغام فرمول 

 پی  روی مدیران و برنامه ریزان نیام آموزشی عبارتند از: های یال  ترین مهم

 راهبردی و برنامه ریزی های یال -1

یستی تمامی برای اصالح وضیعت نیام آموزش و پرورش از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات، با

منابع مورد نیاز با در نیر گرفتن اهداا آموزشی و تعریف اهداا مشخص و هم راستا، به تالش 

منسجم و هدفمند دست بزنند و از جمله عناصری که باید مورد توجه قرار  ای برنامهبرای ارائه 

 بگیرد عبارتند از:

 های روشارتباطات باید به عنوان شناسایی وضیعت فعلی نیام آموزشی: تأثیر فناوری اطالعات و  -

 نهادینه کردن فعالیتهای نیام آموزشی در نیر گرفتند.

تعیین اهداا آموزشی در سطوح مختلف نیام آموزش و پرورش: با توجه به هدفمند بودن نیام  -

موجود  های برنامهتغییرات بسیار شگرفی را در  تواند مینوین آموزشی  های فناوریآموزشی، ادغام 

 (.2662تینو،) نمایداد ایج
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 زیرساختی های یال -2 

مبتنی برفناوری اطالعات و ارتباطات، وجود زیر ساخت  های برنامهبرای رسیدن به سطح مطلوبی از  

 شامل موارد زیر باشند: توانند می ها ساخت. این زیر رسد میمناس  تکنولوژی آموزشی ضروری به نیر 

 ارتباطات در نیام آموزشی که شامل نو سازی مدارس، تغییر  ایجاد فضای مناس  جهت بر قراری

 ارتباطی در مدارس. های سیستمو فراهم آوردن شرایط برای ورود رایانه و  در فضاهای موجود

  برای  ها نیامنوین ارتباطی موفق و الگو برداری از این  های فناوریآموزشی و  های نیامترلیل

 ریزی برای آینده. رسیدن به سطح مطلوب کنونی و برنامه

 آموزشی  های فناوریاز  به خصوص معلمان برای پذیری  این نوع باالبردن سطح آگاهی جامعه و

آموزشی  های برنامهو تأکید بر نق  معلمان به عنوان هدایتگران ترصیلی در مدارس و پشتیبانی از 

 قبل از خدمت و یا درحین خدمت برای معلمان.

 

 یفناوری آموزش های سودمندی
از آن جمله به موارد  توان میدر بهبود فرایند یاددهی/یادگیری دارد که  ای بالقوهفناوری آموزشی توانایی  

 زیر اشاره کرد:

 انفرادی کردن آموزش 

  بهبود کیفیت تدری 

 مقابله با مشکالت آموزش جمعی 

  برابر آموزشی های فرصتایجاد 

 فراهم ساختن آموزش مستمر 

 تقویت نق  معلم 

 (.1381عطاران،) آموزشرجنبه های انسانی تأکید ب 

درصد معلمان از بکارگیری فناوری کامییوتری برای توسعه نیام  17بنابر یک ترقیق ملی در آمریکا 

( گسترش استفاده از کامییوتر مستلزم وجود تجهیزات 2662سیمونز،) کردندآموزشی آمریکا جانبداری 

( با طرح این 1113)1 کوبان آن و حمایت معلمان است.، آموزش وابسته به ها کالسپیشرفته در همه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-cuban 
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تقاضای فراوان  "مورد تقاضا است؟ فناوری علیرغم هزینه بالقوه گران آن اینقدر جذاب و یرا" سؤال

 :داند میناشی از سه عامل  برای فناوری را

 تمایل به آماده کردن دان  آموزان برای پیوستن به نیروی کار فناورانه .1

 برای یادگیری خود مرور ای وسیلهدر تهیه  کامییوترها اسکان بالقوه .2

 درک این واقعیت که استفاده از کامییوتر در کالس کارایی را افزای  خواهد داد. .3

برای از میان برداشتن  توان می( خاطر نشان کردند که فناوری بالقوه 1116) 1و انگل کرادور کولی،

ترصیلی، گوناگون به آنان امکان بدهد تا از گنجینه  های زمینهنابرابر دان  آموزان با پی   های فرصت

اطالعات موجود در شبکه اینترنت بطور مساوی بهره مند شوند. جمع بندیهای نشان داده که با کاربرد 

بازدهی دان  آموزان را افزای  داد. اما پی  از اینکه ما با عجله در هر  توان میبه درستی  کامییوترها

 قرار دهیم نیازمند آن هستیم که راهی مؤثر برای اختصاص منابع مردود پیدا کنیم. کالس یک کامییوتر

 

 گیرینتیجه
سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، و تربیت نسل کنونی و آینده ییک ضیرورت اساسیی بیه منییور 

رشد و توسعه جوامع انسیانی در تمیام ابعیاد اقتصیادی، علمیی، اجتمیاعی و فرهنگیی اسیت. و ورود 

بشیر گسیترش روزافیزون آن در قیرن حاضیر،  هیای فعالیتاطالعاتی و ارتباطی به عرصۀ  های ریفناو

نرو احسین  به داده تا نیام آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت قرار فرصت بسیار مغتنمی را فراروی

از آن استفاده کنند. ورود فناوری به عرصۀ آموزش و پرورش فرصت مغتنمی است برای انجیام برخیی 

نییام آمیوزش و پیرورش  اثربخشیی صالحات و نوآوریهای آموزشی که حاصل آن افزای  کارآیی وا

نیام آموزشی امیروز  کشور است. اگر یه فناوریهای نوین آموزشی تأثیر غیر قابل انکاری در آموزش و

بایید  مدارد و اما قبل از بکارگیری هر ابزاری باید علم به کارگیری از آن را آموخت، نیام آموزشیی هی

ورود آنها را به نیام آموزشی فراهم کنید.  بودن تالش کند پی  از بکارگیری این فناوریها زمینه مساعد

آموزشی مثل هر تغیییر دیگیر، نییاز بیه تغیییر سیاختارها و دییدگاههای  نوین های فناوری به کارگیری

لی میوانعی ییون وجیود و گیرد میاین تغییرات تنها با گذشت زمان صورت  موجود و سنتی را دارد و

تیا از  کنند میبستر سازی های مناس  سعی  در این زمینه و ها هزینهنیاز به  این علم و معلمان نا آشنا با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -Kooli &Kradour & vangel 
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راهگشای  تواند میتغییرات جدید دوری کنند. توسعه مهارتهای الزم برای ورود به آن حیطه از آموزش 

باشد. ایین توسیعه در بلنید میدت نییاز بیه  نوین آموزشی های فناوریبسیاری از مشکالت بکارگیری 

مشارکت و همکاری سایر بخشهای جامعه دارد و فراهم کردن شرایط زیر ساختاری از جملیه فرهنیگ 

سازی در جامعه و پذیرش این تغییرات از طرا جامعه آموزشی به تناس  اهداا و نیازهای آموزشیی 

 هی در امر یادگیری دارد که شامل تغیییر نقی خود است. فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر قابل توج

فراگیران و معلمان، مشارکت بیشتر دان  آموزان با همساالن، افزای  استفاده از منیابع خیارج از متیون 

. بدون شک یکی از مهمترین دالیل بیه باشد میبهبود مهارتهای طراحی و ارائه مطال   درسی و رشد و

م آموزشی آماده کردن بهتر نسل فعلیی دانی  آمیوزان بیرای کارگیری فن آوری در کالس درس و نیا

ورود به مریط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و بیه تبیع آن نیازهیای شیغلی در 

 شود از جمله: بازار کار آینده است. در پایان پیشنهاداتی ارائه می

وری اطالعات و به کارگیری فن آ های شیوهفرهنگ سازی در خصوص مفهوم، ضرورت و  .1

ارتباطات در برنامه درسی مدارس به دلیل تأثیری که بر تغییر نگرش، تثبیت و پایداری مطال  

 درسی، قدرت استدالل، خالقیت و یادگیری دان  آموزان دارد.

درسی مدارس و آموزش و پرورش متناس  با نیازها و توقعات  های برنامهایجاد تغییرات الزم در  .2

 جامعه امروز.

 ایه گذاری و برنامه ریزی جهت گسترش فن آوری اطالعات و ارتباطات در مدارس.سرم .3

توسعه دان  و ترول در نگرش معلمان نسبت به کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات از طریق  .4

 ها. آموزشی ضمن خدمت و کارگاه های دورهبرگزاری 
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