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 فصل اول 

 کلیات 

 مقدمه -1-1

همه چیز تغییر کرده است، جز آموزش و پرورش در جهان امروز، مهارت هایی که دانش و اطالعات را با 

د، معرف اقتصادهای موفق مبتنی بر دانش به شمار کارایی به خدمات و کاالهای نو و ابتکاری تبدیل می کنن

می آیند. از آن جا که دانش و اطالعات به سکه ای رایج برای دست یابی به بهره وری، رقابت پذیری و ثروت 

و رفاه تبدیل شده است.کشورها نیز برای توسعه ی سرمایه انسانی اولویت باالتری قابل شده اند. به این 

ن، دولت ها بر روی راهبردهایی به منظور افزایش دست رسی به آموزش با کیفیت ترتیب در سرتاسر جها

بهتر متمرکز شده اند. تصمیم گیران و سیاست گذاران نیز در پی یافتن پاسخی برای پرسش های کلیدی و 

چالش انگیزی برآمده اند: تعریف آموزش و پرورش با کیفیت در اقتصادی جهانی امروز که بر دانش و 

عات بنا شده چیست؟ آیا آموزش و پرورش با دنیایی که شتابان در حال تغییر است، هم گام پیش می اطال

 رود؟ آیا می توان الگویی مناسب برای اصالحات یافت که قابل اقتباس باشد؟

مشکل آن است که اگر جهان امروز را با دنیای صد سال پیش مقایسه کنیم، با پیشرفت های خیره کننده 

وم، بازرگانی، خدمات پزشکی، ارتباطات و زمینه های بی شمار دیگر رو به رو می شویم. اما چون به ای در عل

مدرسه، در هر کجای دنیا سر بزنیم، با شگفتی بین کالس درس صد سال پیش با امروز تفاوتی احساس نمی 

علم پای تخته سیاه کنیم. دانش آموزان در ردیف های پشت سر هم نشسته، مداد و کاغذ در دست، هر چه م

می گوید و می نویسد با شتاب یادداشت می کنند که آنها را به حافظه سپرده و در زمان امتحان به سرعت 

امور تغییر کرده است اما کم یا بیش پس دهند. در حالی که به واسطه پیشرفت علوم و فنون بسیاری از 
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علمان همان طور دست نخورده باقی مانده آموزش و پرورش و شیوه ی یادگیری دانش آموزان و تدریس م

 است.

در کشورما نیز اکنون به تدریج الزام های عصر دانش و اطالعات و ضرورت هم گام شدن با تحوالت و 

دستاوردهای فناوری و علوم بشری احساس شده است، که شاهد آن تصمیم های اخیر دولت در زمینه ی 

اطالعات و ارتباطات در کشور است. همچنین آموزش و  سرمایه گذاری برای گسترش پر شتاب فناوری

پرورش برای یافتن پاسخی شایسته به نوع پرسش های که در باال به آن اشاره شد درصدد تدوین منشوری 

برای هدایت امر اصالحات در آموزش و پرورش کشور بر آمده است. که تأکید بر کاربرد فناوری اطالعات و 

 شمار می رود. ارتباطات از ارکان آن به

مطالب فوق موید نقش حساس فن آوری اطالعات در پیشرفت و اصالح نظام آموزشی کشور است. بنابراین با 

نظر به این مطالب محقق در این تحقیق سعی نموده تا به بررسی نقش فن آوری اطالعات در پیشرفت 

 تحصیل دانش آموزان بپردازد.

 بیان مسأله -1-2

همه جهان را دربر گرفته است.  22ر اشکال گوناگون آن از دهه نود میالدی در قرن موج فناوری اطالعات د

این موج که از طریق تلفن همراه، ماهواره، رایانه، اینترنت، و.... گسترش می یابد. نحوه ارتباط و تعامل 

و اجتماعی آدمیان، نحوه کار، چگونگی گذران اوقات فراغت، فرهنگ پذیری و بسیاری دیگر از شئون فردی 

حیات آدمی را تحت تأثیر قرارداده است. ولی به نظر می رسد نهاد آموزش و پرورش کم تر از سایر نهادهای 

 اجتماعی از این موج، به صورت آشکار، تأثیر پذیرفته است.

متفکر معروف و نظریه پرداز هوشهای چند گانه در مقاله ای می گوید که اگر این امکان برای ما  1گاردنر

از مدرسه و راهم شود که انسان آغاز قرن بیستم را به جامعه امروز بیاوریم او در مواجهه با جامعه بیرون ف

انطباق با آن دچار مشکل می شود و نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند ولی همین فرد اگر به مدرسه برود، 
                                                 

1
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علم، سخنرانی، پرسش و پاسخ امتحان. محیط مدرسه برایش کامال مانوس و مالوف خواهد بود. تخته سیاه، م

گویی همه چیز در مدرسه مانند یک قرن قبل است و هیچ چیز تغییر نکرده است)رایانه و تعلیم و تربیت 

( این سخن تمثیلی از مقاومت و یاتأثیرناپذیری نظام آموزشی در 2222،تور جیمز، ترجمه محمد عطاران، 

ر چه از سه دهه پیش در جهان صنعتی در ورود نمادهای فناوری برابر تحوالت فناورانه عصر جدید است. گ

اطالعات مانند رایانه به مدارس و یا دانشگاه ها تالش فراوان شده است، ولی به نظر پاره ای دست اندرکاران 

تعلیم و تربیت این تالش چندان نیک انجام نبوده است.و هنوز شیوه های سنتی در مدارس، اقتدار خویش را 

( با توجه به نظریه های جدید تربیتی که خواهان نزدیکی مدرسه و 2222رده اند) ویلیام فالم، حفظ ک

اجتماع هستند و بر آن تاکید دارند که مدرسه باید به نحوی سازمان باید که دانش آموز را برای مواجهه با 

آموزان خود را برای مسائل جامعه آینده مهیا کند، به نظر می رسد که مدارس گریزی ندارند که دانش 

تعریف شده است. آماده کنند. جامعه ای که  1«جامعه اطالعاتی»جوامع آینده که در عصر جدید با عنوان 

ارزش در آن از آن دانش است و آحاد آن باید توان تولید و پردازش اطالعات و تبدیل آن به دانش را داشته 

تواند فراگیرندگان را برای انطباق با جامعه اطالعاتی باشند. اگر این مهم به غفلت واگذار شود و مدرسه ن

تجهیز کند بیم آن می رود که مدرسه قدرت اثر گذاری خود را از دست بدهد و عمال آن چه که زمانی از 

سوی نظریه پردازان مدرسه زدایی همچون آرمان مطرح می شد در عمل به خاطر ناتوانی مدرسه در 

فراموش نباید کرد که امروزه به مدد فناوری های نو، دانش در انحصار  همسازی با وضعیت جدید رخ دهد.

مدرسه و معلم نیست، فضاهای آموزشی که نماد مهم عصر جدید یعنی اینترنت در عالم مجازی ایجاد کرده 

است امکان یادگیری غیر رسمی و موثری را فراهم کرده است که دارای محدودیت زمان، مکان، سن 

الزامات مدرسه رفتن نیست. یعنی نهاد دیر پای مدرسه و رکن اصلی و اساسی آن معلم ،جمعیت و دیگر 

رقبایی یافته اند. که در عرصه رقابت ابزارهای جذاب تری دارند و در این میدان هماوردی یا باید میدان را 

ی خود تعریف واگذار کرد و به حریفان سپرد و یا آن که به ابزارهای نو متمسک شد و نقش های جدید برا
                                                 
1
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کرد. در این ویژه نامه که موضوع آن درباره فناوری اطالعات و تعلیم و تربیت است سعی برآن شده است که 

 از منظرهای مختلف به فناوری اطالعات وتعلیم وتربیت نگریسته شود.

که نباید  مطالب فوق بیانگر اهمیت استفاده از فن آوری نوین در سیستم اموزش و پرورش است، اما نکته ای

مورد غفلت قرار گیرد، بررسی میزان تأثیر و نقش این فن آوریها در آموزش کودکان و نوجوانان است. 

بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد تا با استفاده از روشهای علمی وآماری به بررسی میزان تأثیر این فن 

ق نقش و اهمیت این فن آوری مورد بررسی آوریها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته و از این طری

 قرار گیرد.

 اهمیت و ضرورت تحقیق: -1-2

عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطالعاتی لقب گرفته است، طبیعی 

اید. رشد  است که اطالعات، دانش و آگاهی بعنوان اساسی ترین دارائیها برای انسانها و جوامع  بشری بحساب

( در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه ICTو گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات)

به آنرا بعنوان مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته اند.و معتقدند 

عات بر عهده خواهد داشت ویژگی که عصر حاضر، دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبری آنرا فناوری اطال

مهمی که پدیده فناوری اطالعات از آن برخوردار است. اینست که باعث می شود ارتباط انسان با انسان و 

همچنین اناسن با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابد. فناوری اطالعات به دلیل تحول پذیری و قدرت تأثیر 

ادی، امنیت ملی، جهان شدن و تعدیل مشکالت اطالع رسانی که در رشد آموزشی، فرهنگی، اقتصفراوانی 

بحث انگیزترین رشته های علم و فناوری محسوب می شود.البته این نکته را سنتی دارد، یکی از پویاترین و 

به دلیل ویژگی های خاصی که از آنها برخوردار است. (ITنیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطالعات)

وء استفاده هایی نیز قرار گرفته است. که این سوء استفاده ها، سوء تعبیرهایی را در زمینه همواره مورد س

بکارگیری از این پدیده موجب شده است با این وجود باید به این مسئله اعتراف کرد که فناوری اطالعاتی 
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ت بخشیدن به روند رو به دارای قابلیتهای فراوانی به منظور انتقال دانش، تسهیل ارتباطات و تعامالت و سرع

رشد توسعه دانش و اطالعات می باشد که البته همه اینها در صورت بهره گیری صحیح از این پدیده امکان 

پذیر است. بنابراین شناخت میزان تأثیر گذاری از یکسو و روشها و مکانیزمهای بهتر تأثیر گذاردند این فن 

انان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین لزوم پژوهش آوریها در آموزش بویژه آموزش کودکان و نوجو

 درباب رسیدن به این اهداف نیز بیانگر ضرورت موجود در چنین پژوهشهایی می باشد.

 سواالت تحقیق 1-2

 سوال اصلی:

 استفاده از فن آوری های نوین تا چه میزان بر پیشرفت دانش آموزان) پایه ابتدایی( تأثیر گذار است؟

 فرعی:سوال 

تاچه میزان در سیستم آموزش و پرورش کشور فن آوریهای نوین بعنوان وسایل کمک آموزشی مورد استفاده 

 قرار گرفته اند؟

 میزان استفاده دانش آموزان از فن آوریهای نوین به عنوان وسایل کمک آموزشی تا چه حد است؟

 ان تغییراتی ایجاد کرده است؟آیا استفاده از فن آوریهای نوین در میانگین نمرات دانش آموز

معلمان و برنامه ریزان آموزش و پرورش تا چه میزان با فن آوریهای نوین به عنوان ابزار کمک آموزشی 

 آشنایی دارند؟

 فرضیات تحقیق 1-5

 فرضیه اصلی:

دایی( بنظر می رسد که استفاده از فن آوریهای نوین تا حد زیادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )پایه ابت

 تأثیر گذار است.

 فرضیه فرعی:
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بنظر می رسد در سیستم آموزش و پرورش کشور، فن آوریهای نوین به عنوان وسایل کمک آموزشی کمتر 

 مورد استفاده قرار گرفته اند.

بنظر می رسد میزان استفاده دانش آموزان از فن آوریهای نوین به عنوان وسایل کمک آموزشی در حد پایین 

 می باشد.

ین استفاده از فن آوریهای نوین و میانگین نمرات دانش آموزان )گروه آزمایش و گروه کنترل( تفاوت معنی ب

 داری وجود دارد.

بنظر می رسد معلمان و برنامه ریزان آموزش و پرورش تا حد کمی با فن آوریهای نوین به عنوان ابزار کمک 

 آموزشی آشنایی دارند.

 تعریف متغیرها -1-6

 فن آوری:  -1-6-1

 گردآوری، ساماندهی، ذخیره و نشر اطالعات اعم صوت، تصویر، متن و...

 اطالعات: -1-6-2

( از زوایای مختلف را می توان عنوان نمود از سعی کی کنم Informationتعاریف متفاوت اطالعات ) 

ت وفن آوری اطالعات از لحاظ نظری، اطالعات از منظر تئوری اطالعات و در نهایت منظر علم اطالعا

 اطالعات بسنجم البته خیلی نگران نباشید. موضوع خیلی ساده است با هم مرور می کنم.

در تعریف فوق،  اطالات دربردارنده یک معنی خاص خصوصاً در ارتباط با پیشگوئی احتمالی از داده است.

یامی که به ما اعالم می میزان معنی و محتوای ارائه شده توسط اطالعات مورد توجه قرار می گیرد. مثالً پ

دارای حجم  اندکی محتوای اطالعاتی است در حالیکه یک پیام در « فراد خورشید طلوع می نماید» نماید : 

رابطه با روز قیامت، شامل حجم باالئی  از اطالعات  است. در تعریف ارائه شده از منظر تئوری اطالعات، 

 کیفیت و یا ارزش اطالعات نمی گردد.همانند تعریف ارائه شده قبلی، توجه خاصی به 
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علم اطالعات و فن آوری اطالعات با  اطالعات به عنوان داده جمع آوری شده، ذخیره شده، بازیابی شده، 

پردازش شده و  ارائه شده سروکار دارد. در تعریف فوق  نیز به مواردی همچون اعتبار، کیفیت و ارزش 

 اطالعات به صورت جانبی، توجه می گردد.

 یادگیری : -1-6-2

برای یادگیری تعریف های مختلفی وجود دارد که هریک از آنها بر جنبه های خاصی از فراگیری تاکید می 

می گویند یادگیری یعنی ایجاد « مارکویز» و « هیلگارد»کند و جنبه های دیگر  آن را نادیده می گیرد. 

« گاینه»بر آن که این تغییر براثر اخذ تجربه رخ دهد.  تغییر نسبتا پایدار در رفتار بالقوۀ یادگیرنده، مشروط

می  گوید یادگیری عبارت است از تغییری که در توانایی انسان ایجاد می شود و برای مدتی باقی می ماند و 

نمی توان آن را به سادگی به فرایندهای رشد نسبت داد . بنابراین ، موجودات زنده از راه یادگیری توانایی 

مال را بدست می آورند و بعضی اوقات این توانایی به طور نهایی باقی می ماند و نمود آن به صورت انجام اع

تغییر رفتار تا مدتی به تاخیر می افتد. ما برای به دست  آوردن آگاهی از میزان یادگیری فرد، رفتار قابل 

ثیر از عواملی چون انگیزش، مشاهده یا به اصطالح دقیق تر به عملکرد او مراجعه می کنیم. عملکرد متا

 شرایط محیط و خستگی است.

برای اینکه یادگیری بیشتر و بهتر صورت گیرد و پیشرفت تحصیلی موفقیت آمیز باشد، باید به موارد زیر 

 توجه  بیشتری شود.

 هدف  .1

 اگر بخواهیم بازده و نتایج تربیتی به طور دلخواه حاصل شود، باید هدف روشن و گویا باشد.

 ی آمادگ .2

برای اینکه یادگیرنده در تجربه های آموزشی و تحصیلی خود شرکت فعال و موفقیت آمیز داشته باشد، باید 

 آمادگی بدنی و روانی  کافی داشته باشد.
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 انگیزش  .2

انگیزش یا عالقه به یادگیری در حقیقت ترکیبی از چه چیز آموختن یا چرا آموختن  است. بدین معنی که 

آموختن برای ما سودمند و مطلوب باشد. بسیاری از روان شناسان معتقدند که انگیزش چه چیز بیاموزیم تا 

 مهم ترین عامل موثر در کارایی و یادگیری است.

 . فعالیت 2

برای اینکه حداکثر یادگیری حاصل شود، یادگیرنده را نمی توان موجودی انفعالی یا فعل پذیر دانست. 

ذهنی از شرایط الزم یادگیری است. به سخنی دیگر، دستگاه درون ده فعالیت هایی مانندچابکی و هوشیاری 

 حسی موجود زنده باید هوشیار و چابک باشد و فرایندهای واکنش کننده نیز نیرومند باشد.

 . تمرکز 5

تمرکز را باید متمایز از توجه صرف دانست. در واقع، تمرکز توجه با هدفی است که به گونه  ای موثر به سوی 

 ری گرایش می یابد.یادگی

 . سازماندهی 6

در سازماندهی، یک رشته اجزا و بخش های مختلف معلومات به یکدیگر پیوند می خورند و به عنوان یک کل 

 با معنا ادراک می شوند.

 . فهم 7

فهم  ادراک معناها، استنتاج و پیامدها و کاربردهایی است که تجربه ی معینی را برای یادگیرنده قابل درک 

 کند. می

 . تمرین و تکرار 8
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تکرار اگر درست به کار گرفته شود، گرایش و توانایی یاد گیرنده را برای به خاطر سپردن یا کاستن از تاثیر 

نامطلوب فراموشی افزایش می دهد. تکرار دوباره کاری یا دوباره سازی محض نیست. فعالیت برای یادگیرنده 

 پرآموزی از نظر انگیزش ذاتی بسیار مطولب است. باید با هدف و دارای ارزش واقعی باشد.

یادگیری  تغییری است که بر اثر تجربه یا  آموزش در رفتار »همچنین بسیاری از محققان معتقدند که 

یادگیری، تغییری است که در اثر تدریس مطالب و مهارتهای گوناگون در رفتار « موجود زنده پدید می آید.

ود. ممکن  است این رفتار در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد و یا این رفتار ممکن  با یادگیرندگان ایجاد می ش

 است در کوتاه مدت غیرقابل مشاهده باشد.

 یادگیری الکترونیکی : -1-6-2

، به مجموعه فعالیت های آموزشی اطالق می گردد که با استفاده از ابزارهای یادگیری الکترونیکی 

ویری، رایانه ای، شبکه ای و مجازی و ... صورت می گیرد . به عبارتی ، کلبه الکترونیکی اعم از صوتی، تص

برنامه هایی را که از طریق شبکه  های رایانه ای به ویژه اینترنت، منجر به یادگیر ی می شود یادگیری 

ز جمله الکترونیکی می نامند. اصطالح یادگیری الکترونیکی، شامل مجموعه وسیعی از کابردها و عملکردها، ا

 ، آموزش مبتنی بر کامپیوتر ، کالس های مجازی و همکاری های الکترونیکی  است.«وب»آموزش مبتنی بر 

 فصل دوم 

 روش تحقیق 

 فصل دوم 

 ادبیات نظری تحقیق 

 مقدمه  -2-1

در پنجاه سال گذشته بروز تحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه 

ی متفاوت حیات بشری به دنبال داشته  است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات ها
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بشری مملو از ابداع فناوری های اطالعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می 

 شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.

تولید  اطالعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما  امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از دنیای ارتباطات و 

گذشته با یکدیگر بوده، بگونه ای که داده ها و اطالعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط 

 جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد.

ICT  ارتباطبا فناوری اطالعات و( اتTechnology Communication & Information بدون ، )

شک تحوالت گسترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر 

جوامع بشری بگونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطالعاتی است. 

یی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، دارای نقشی محوری و تعیین کننده جامعه ای که در آن دانا

است. گسترده کاربرد و تاثیرات آن در ابعاد مختلف زندگی امروزی و  آینده جوامع بشری به یکی از 

 مهمترین مباحث روز جهان مبدل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است.

ی دیگر آموزش و پرورش به عنوان سازمان رسمی و  دولتی و زیربنایی در امر تعلیم و تربیت آینده از سو

فردا نقش مهمی در عصر حاضر، در پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان داشته و در این راستا فن سازان 

ریزان این بخش را در حد  آوریهای نوین بعنوان وسایل و ابزار کمک آموزشی می توانند، مسئوالن و برنامه

زیادی یاری و مساعدت نمایند. در دنیای امروز که فن آوریهای نوین در تمامی بخشهای زندگی فردی و 

اجتماعی افراد نفوذ نموده، اگر آموزش و پرورش ا زاین امر غافل بماند، تا حد زیادی نمی  تواند به هدف و 

مطلع به جامعه برسد. از اینرو چگونگی استفاده از فن  کارکرد غایی خود، یعنی تحویل نیروهای فعال و

آوریهای نوین بعنوان ابزارهای کمک آموزشی در سیستم نظام و آموزش و پرورش مسئله ای مهمی است. 

امروزه محققان زیادی در حوزه  های علوم اجتماعی، وقت خود را صرف این مسئله نموده و با بررسی نقاط 
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ده از این وسایل در سیستم های آموزشی، به ارایه راهکارهای مناسب در جهت ضعف و قوت چگونگی استفا

 س افتاده هر چه صحیح تر و بهتر از این وسایل نموده اند.

با این مقدمه، در این فصل به بررسی تعریف، دیدگاهها و رویکردهای موجود در زمینه نحوه استفاده  از فن 

داخته و ضرورتها و بایست ها موجود را مورد بررسی و تجزیه و آوریای نوین در امر آموزش و پرورش پر 

 تحلیل قرار می دهیم.

 فن آوری اطالعات و ارتباطات چیست؟ -2-2

پنجاه سال گذشته بروز تحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های 

مواره از فن آوری  استفاده نموده و کارنامه حیات متفاوتی حیات بشری به دنبال داشته است. انسان ه

بشریت مملو از ابداع فن آوری های متعددی است که جملگی در جهت تسهیل زندگی انسان مطرح شده 

اند. در سالیان اخیر، فن آوری های اطلعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فن آوری های جدید و یا عالی 

ر را در حیات بشریت داشته اند. دنیای  ارتباطات و تولید اطالعات به سرعت در یاد می شود، بیشترین  تاثی

حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرائی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه ای که داده و اطالعات 

قرار می  به سرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان

 گیرد.

فن آوری اطالعات و  ارتباطات، بدون شک تحوالت گ سترده ای را در تمامی عرصه های اجتماعی و 

اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر  آن بر جوامع بشری بگونه ای است که جهان امروز به سرعت در 

میزان دسترسی و  استفاده مفید از   حال تبدیل به یک جامعه اطالعاتی است. جامعه ای که در آن دانائی و

 دانش ، دارای نقشی محوری و تعیین کننده  است.

 حال با  توجه به توضیحات فوق به تعریف اطالعات می پردازیم:
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( به هر نوع داده جمع آوری شده با استفاده از Informationتعریف اطالعات از لحاظ نظری : اطالعات )

، « اطالعات»، مشاهده، شایعه و سایر موارد دیگر اطالق می گردد. در واژه روش های مختلفی نظیر : مطالعه

بار معنائی از قبل تعریف شده ای در رابطه با کیفیت، معتبر بودن و یا صحت داده وجود  نداشته و امکان 

 برخورد با اطالعات معتبر، غیرمعتبر، واقعی، نادرست، صحیح و گمراه کننده، وجود خواهد  داشت.

یف اطالعات از منظر تئوری اطالعات: اطالعات دربردارنده یک معنی خاص خصوصاً در ارتباط با تعر

پیشگوئی احتمالی از داده  است. در تعریف فوق، میزان معنی و محتوای ارائه شده توسط اطالعات مورد 

دارای حجم « نماید فردا خورشید طلوع می» توجه قرار می  گیرد. مثالً پیامی که به ما اعالم می نماید : 

اندکی محتوای اطالعاتی است در حالیکه یک پیام در رابطه با روز قیامت، شامل حجم باالئی از اطالعات  

است. در تعریف ارائه شده از منظر  تئوری اطالعات، همانند تعریف ارائه شده قبلی، توجه خاصی به کیفیت و 

 یا ارزش اطالعات نمی گردد.

ظر علم اطالعات و فن آوری اطالعات: علم اطالعات و فن آوری اطالعات با اطالعات به تعریف اطالعات از من

عنوان داده جمع آوری شده، ذخیره شده، بازیابی شده ، پردازش شده و ارائه شده سروکار دارد. در تعریف 

 فوق نیز به مواردی همچون  اعتبار، کیفیت و ارزش اطالعات به صورت جانبی، توجه می گردد.

در تعاریف فوق، توجه خاصی به کیفیت و یا ارزش اطالعات نشده است. در مقابل اطالعات از واژه ای دیگر و 

، «دانش»در نظر گرفت. « دانش»استفاده می شود که می توان آن را معادل « Knowledge»با نام 

کارشناس و براساس  برخالف ارطالعات، دارای بار معنائی مختص به خود بوده که توسط فرد و یا افرادی

بررسی و مطالعه انجام شده بر روی اطالعات معتبر، حاصل می شود. اطالعات معتبر، به خودی خود مفید و 

قابل  استفاده می باشند ولی قادر به پیشگوئی نتایج نمی باشند. برخی اطالعات معتبر نظیر قیمت یک کاال  

مستقیماً قابل استفاده می باشد، ولی برخی اطالعات دیگر یا خدمات و یا برنامه زمانبندی پروازهای هوائی، 

نظیر داده هواشناسی و یا داده مربوط به آنتی بیوتیک ها صرفاً زمانی مفید و معتبر می باشند که در ابتدا 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی و ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .پژوهشی آس

 14 

توسط کارشناسان متخصص ) دارای دانش الزم(  استفاده و پس از بررسی و آنالیز داده های اولیه، نتایج 

در اختیار عموم عالقه مندان جهت استفاده قرار گیرد. در بطن دانش همواره آنالیز و نتیجه گیری استخراج و 

نهفته است در حالی که، اطالعات در بهترین وضعیت  استنتاج استقرائی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین 

جوامع »را در مقابل » جوامع مبتنی بر دانش»حداقل از لحاظ فلسفی، شایسته و منطقی است که ظهور 

، ترویج نمود. در جوامع مبتنی بر دانش، آموزش و فراگیری به عنوان فرآیند کسب دانش مطرح « اطالعاتی

 بوده تا در مرحله بعد، امکان  ایجاد دانش فراهم می گردد ) ترکیب و آنالیز قیاسی(.

روزنامه، مجله( حاصل می گردید  ی )کتاب،÷از لحاظ تاریخی، دستیابی به اطالعات از طریق رسانه های چا

در حالی که فراگیری دانش از طریق  مدارس و دانشگاهها بدست می  آمد. امروزه، فن  آوری اطالعات و 

ارتباطات افقی جدید در رابطه با  تولید و عرضه اطالعات را  ارائه نموده  است و می بایست بطور همزمان 

اد  دانش، سازماندهی و به خدمت گرفت. ما می بایست در مرحله امکانات موجود را در جهت فراگیری و ایج

اول با بهره گیری از امکانات موجود موفق به فراگیری  دانش بوده تا در ادامه امکان تولید، میسر گردد. 

ارتباطات، می توان به سرعت اقدام به بدیهی است با  استفاده مناسب از دستاوردهای فن آوری اطالعات و 

دانش و در نهایت تولید علم نمود. شاید از زاویه فوق، بتوان مهمترین رسالت فن آوری اطالعات و  فراگیری

ارتباطات را ایجاد زیر ساخت. و بستر مناسب برای فراگیری و تولید علم در نظر گرفت. در جوامعی که 

رابطه با فن آوری  توانسته اند زیر ساخت مناسبی ) صرفاً زیر ساخت ارتباطی مورد نظر نمی باشد( در

فراهم ومیزان تولید دانش در « دانش»اطالعات و ارتباطات ایجاد نمایند، شرایط مناسب برای استفاده از 

 اینگونه جوامع ارتباط مستقیمی با زیر ساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات آنان دارد.

نهایت تولید دانش، ارتباط  استفاده مناسب از دانش و بکارگیری ان در تمامی عرصه های زندگی و در

 مستقیمی با توسعه دارد.

 همانگونه که پیشتر عنوان گردید. بین استفاده و تولید دانش با توسعه ارتباطی مستقیم وجود دارد.
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قطعاً در جوامع توسعه یافته برآیند استفاده از دانش مثبت بوده و در ادامه با توجه به زیر ساخت ها و  

 ، امکان تولید دانش فراهم می گردد.سیاست های تدوین شده

، یکی از شاخص های مهم به منظور سنجش میزان موفقیت برنامه های توسعه است.که « درآمد سرانه»

همواره در آمار اعالم شده توسط سازمان ها ونهادهایی دولتی به آن استناد تا میزان موفقیت برنامه های 

ا تاثیر دانش بر توسعه و در نهایت افزایش در آمد سرانه توسعه، نشان داده شود. به منظور آشنائی ب

شهروندان یک جامعه، دو کشور غنا و کره جنوبی را بررسی می نماییم بر اساس مستندات بانک جهانی، 

چهل سال قبل، میزان درآمد سرانه دو کشور کره جنوبی و غنا معادل یکدیگر بوده است در حالی که امروزه 

ی ها، شش مرتبه بیشتر شده است. به عبارت دیگر شهروندان کره جنوبی شش برابر در آمد سرانه کره ا

نسبت به شهروندان غنائی ثروتمند تر شده و یا مردم غنا نسبت به مردم کره جنوبی شش برابر فقیر تر شده 

ه ای ها در اند. بر اساس بررسی انجام شده، بیش از پنجااه درصد نابرابری فوق، به استفاده موفقیت آمیز کر

رابطه با فراگیری و استفاده از دانش بر می گردد. استفاده موثر و موفقیت آمیز ازدانش، عامل اصلی شکوفائی 

نام برده می شود « معجزه اقتصادی»و موفقیت اقتصادی در برخی کشورهای آسیایی بوده که از آن به عنوان 

ماشین آالت کمتر از سی درصد سهم داشته است. از استفاده از سایر امکانات نظیر جاده ها، ساختمان ها، 

در آسیا اشاره نمود. « انقالب سبز»دیگر نمونه های موجود در این رابطه و نقش دانش و توسعه می توان به 

در این رابطه با استفاده از روش های پیشرفته اقدام به ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد گردید و استفاده 

رگیری اندوخته های خود توانستند حرکتی عظیم و تحولی گسترده را در جامعه خود باعث کنندگان با به کا

گردند. در گذشته دانش )برای توسعه( از طریق کارشناسان و ارتباط مستقیم با فراگیران به آنان منتقل می 

ن مورد نظری گردید. بدیهی است در چنین مواردی میزان سرمایه گذاری محدود به قیمت و تعداد کارشناسا

بود که می بایست رسالت انتقال دانش به مخاطبان خود را انجام دهند هندوستان، یکی از کشورهای موفق 
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در این زمینه بوده که از رسانه های ارتباط جمعی نظیر رادیو و تلویزیون برای نشر دانش استفاده نموده 

 است.

د در زیر ساخت فن آوری اطالعات و ارتباطات، می رادیو، تلویزیون، وتلفن های ثابت از جمله عناصر موجو

باشند) کانالهای نشر اطالعات(، انقالب سبز، اولین تجربه موفقیت آمیز در زمینه استفاده از فن آوری 

 اطالعات و ارتباطات در آسیا می باشد.

ی باشد وشاید افزایش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی شهروندان یک جامعه دارای دستاوردهای بسیار مثبتی م

برخی از دستاوردهای به دست آمده در مرحله اول محسوس و یا ملموس نباشند) مثالً ارتقاء سطح دانش 

شهروندان یک جامعه در رابطه با یک بیماری خاص که به دنبال آن کاهش و یا ریشه کنی بیماری را به 

با حوادث رانندگی که کاهش دنبال خواهد داشت، ارتقاء سطح دانش شهروندان یک جامعه در رابطه 

تصادفات و حوادث رانندگی را به دنبال خواهد داشت( ارتقاء سطح دانش تاثیر مستقیم و مثبتی بر کیفیت 

 زندگی شهروندان یک جامعه را به دنبال داشته و شرایط مناسبی را برای توسعه همه جانبه فراهم می نماید.

رین رسالت فن آوری اطالعات و ارتباطات، ارائه امکانات و زیر با توجه به مطالب فوق می بایست. گفت، مهمت

ساخت الزم برای تولید و توزیع دانش می باشد. بدیهی است از زاویه فوق و با توجه به ارتباط مستقیم 

استفاده و تولید دانش در یک جامعه با توسعه، می توان به اهمیت و جایگاه واقعی فن آوری اطالعات و 

 ارتباط با توسعه همه جانبه بیشتر واقف گردید.ارتباطات در 

 اجزای تشکیل دهنده فن آوری اطالعات -2-2

فناوری اطالعات نیز مانند هر تکنولوژی دیگری، دارای اجزای تشکیل دهند های است، لذا به منظور بررسی 

 موجود است: این اجرا الزم است. نوع نگرش به آن معین شود. دو نوع نگرش نسبت به فناوری اطالعات

 الف( فناوری اطالعات به عنوان بستر پیاده سازی

 ب( فناوری اطالعات به عنوان زیر سیستم های اطالعاتی
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 بخش تفکیک نمود: 5از منظر بسته، پیاده سازی، می توان فناوری اطالعاتی را به 

د اطالعات به کار برده برخش نرم افزار: یعنی برنامه های کامپیوتری که به منظور دریافت، پردازش و تولی -1

 می شوند.

بخش سخت افزار: یعنی امکانات و منابعی که به منظور پردازش ) متن کامپیوترهای شخصی( و یا جهت  -2

 و ...( استفاده می شود. CDذخیره و بازاریابی اطالعات)مثل دیسک، 

ارتباط میان  بخش سخت افزار ارتباطی: امکاناتی که برای زیر ساختارهای فنی جامعه و به منظور -2

 کامپیوترها و پشتیبانی فنی، مانند تلفن، خدمات مخابراتی و یا شبکه های کامپیوتری استفاده می گردد.

نیروی انسانی: افرادی که در این تکنولوژی شاغل هستند و همچنین آنانی که مصرف کننده محصوالت  -2

 این فناوری می باشند.

اولیه و اطالعات خام فناوری اطالعات می باشند که رکن اصلی در داده ها و منابع: داده ها به عنوان مواد  -5

 کارکرد فناوری اطالعات محسوب می گردد البته این داده ها باید قابل اعتماد، جدید و دقیق باشند. 

 ابزارهای فناوری اطالعات 2-2

حوالت اساسی در ابزارهای فناوری اطالعات دارای قدمتی طوالنی است. گر چه با ظهور پدیده اینترنت ت

به وقوع پیوسته است، اما نمی توان از ابزارهای اولیه فناوری اطالعات و اطالعاتی سختی  ITعرصه ابزارهای 

 به میان نیاورد. لذا به اجمال به معرفی برخی از آنها می پردازیم:

 رادیو -2-2-1

ات گسترده ای را در میان انسانها رادیو نخستین و شاید مهمترین رسانه ارتباط جمعی بود که توانست ارتباط

و در نقاط مختلف جهان برقرار نماید و نقش موثری در تبادل اطالعات و آگاهی ها و افزایش سطح دانش و 

فرهنگ عمومی مردم ایفا نماید. تأسیس صدها شبکه رادیویی به زبان های مختلف و در موضوعات متنوع 

قابل دسترسی در سرتا سر جهان توانسته است جایگاه ویژه علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی و آموزشی و 
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ای را در افکار عمومی پیدا کند، به نحوی که با وجود در عرصه های مختلف اطالع رسانی همچنان رادیو 

 دارای طرفداران زیادی است و شاید هم هر روز بر تعداد عالقمندان و شنوندگان آن افزوده گردد.

و، کسی تصور نمی کرد که با پیشرفت تکنولوژی و فناوری، ابزاری اختراع گردد که شاید قبل از پیدایش رادی

 بتواند پیام انسان ها را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان به گوش جهانیان برساند.

 تلویزیون -2-2-2

از مرز صوت  با ورود تلویزیون حلقه ارتباطات و اطالعات تکمیل شد، انتقال اطالعات وآگاهی و ارتباطات

فراتر رفت و تصویر را همراه خود نموده و در نتیجه دارای جذابیت های فراوانی شد، به نحوی که امروزه یکی 

از پر طرفدارترین رسانه جمعی تلویزیون است و تقریباً آحاد جامعه با همه تفاوت های فرهنگی و اقتصادی از 

فراغت انسانها را به خود اختصاص داده است تلویزیون  آن بهره مندهستند و ساعات مفید و موثری از اوقات

توانسته است اطالعات کامل و جامعی را از اتفاقات، تحوالت و رویدادهای جوامع مختلف بشری به صورت 

کامال مفید و موثر در اختیار انسان ها بگذارد و حتی به تعبیری به عنوان یکی از اعضای موثر خانواده همراه 

آدمیان گشته و بعضاً جایگزین و با نقش برتر در هدایت و تربیت اعضای خانواده را عهده دار و همدم زندگی 

گشته است و می رود تا متأثیر نمودن نهاد خانواده، ارتباطات درون خانوادگی و حتی اجتماعی، را معنی 

ارترین و دیگری بخشد و علیرغم برخی از معایب و اثرات مخرب و منفی همچنان موثرترین، پرطرفد

 مهمترین  و فراگیرترین ابزار فناوری اطالعات است.

 تلفن -2-2-2

از دیگر ابزارهای مفید و موثر فناوری اطالعات، تلفن می باشد. گر چه از اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام 

عیین میالدی ( اما همچنان پر طراوت و بسیار موثر و کارآمد نقش ت 1876بل، بیش از یک قرن میگذرد)

کننده ای در توسعه فناوری اطالعات ایفا می کند، به نحوی که همچنان مفاهیم نوین فناوری اطالعات بدان 
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نیازمند است و اصوال شرط کار آمدی فناوری ارتباطات و اطالعات، تقویت زیر ساخت های مخابراتی و 

 ارتباطی است.

در انتقال و مبادله اطالعات فی مابین، نقش  تلفن ارتباط انسان ها را با هم سرعت می بخشد. به راحتی

اساسی ایفا می کند. و با کمتری هزینه بیشترین حجم اطالعات و با سرعت باال را مبادله می نماید. این امر 

با گسترش تلفن های همراه، تلفن های اینترنتی و فاکس و ... همچنان به روز آمدی و اثر بخشی خود در 

 یت می اندیشد.جهت رفاه و سربلندی بشر

 کامپیوتر  -2-2-2

کامپیوتر از ابزارهای مفید فناوری اطالعات است و شاید با ظهور کامپیوتر ، فناوری اطالعات وارد مرحله 

جیدید ازحیات اجتماعی خود شده باشد. به نحوی که امروز نقطه اتکای شبکه های اینترنتی از یک طرف و 

تلویزیون، ویدئو، رادیو و ضبط و پخش از طرف دیگر کامپیوتر می ابزارهای سنتی فناوری اطالعات همچون 

باشد. کامپیوتر با برخورداری از ظرفیت سازی و ذخیره سازی اطالعات در درون خود و با ارائه خدمات 

 گسترده صوتی، تصویری، نوشتاری و گفتاری توانمندی منحصری را در خود جای داده است.

 اینترنت  -2-2-5

مفاهیم نوین اطالع رسانی و فناوری اطالعات است وگرچه از قدمت و سوابق طوالنی برخودار اینترنت از 

سال( اما به سرعت توانسته است همه ابزارهای سنتی اطالع رسانی را متاثر نماید و  2نیست )حدود 

امروزه یک توانمندی های جدیدی را برای توسعه فناوری ارتباطات واطالعات به ارمغان آورد، به نحوی که 

نگرانی فردی و اجتماعی در زمینه های اقتصادی، تجاری، آموزشی ، بازرگانی، مدیریت وحتی امنیت ملی 

کشورها وملت ها به وجود آمده است، از بین بردن فاصله های دور ونزدیک، تولید وعرصه گسترده همه نوع 

مدیریت و »الت اساسی در عرصه های اطالعات و منابع با ارزان ترین هزینه و کمترین زمان ومکان، تحو
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، عرصه آموزش الکترونیکی از جمله خدمات و دستاوردهای گسترده «تجارت الکترونیکی»، گسترش «قدرت

 اینترنت است.

اینترنت در واقع یک شبکه گسترده جهانی است که با اتصال رایانه ها به همدیگر، ضمن حفظ وامنیت 

 onlineهای جدیدی را به صورت همزمان در همه شبکه ها به صورت اطالعات موجود، در شبکه ها قابلیت 

فراهم می نماید. گرچه آن در ابتدا با اهداف نظامی پیش بینی شده بود اما امروزه بزرگترین پشتوانه برای 

مراکز پژوهشی و علمی و آموزشی است به نحوی که توسعه فناوری اطالعات با توسعه علمی و پژوهشی 

معنی داری پیدا نموده است. تالش وزارت علوم برای تغییر ساختار آن نهاد در قالب وزارت  جامعه ارتباط

علوم، تحقیقات و فناوری از این حیث قابل تحسین است و این می تواند نویدبخش گام های اساسی در پیوند 

 بین علم و فناوری اطالعات در جامعه باشد.

دهای جوامع بشری است. روح تحقیق، پژوهش خالقیت اینترنت موجب شناسایی، کشف و رشد استعدا

وابتکار را در محققین احیا می کند، فراگیران را از هر نوع خدمات اطالعاتی و ارتباطی بهره مند می گرداند. 

مراسالت مکتوب با )پست الکترونیکی( بود و برای ارسال  e-mailتوانمندی اینترنت در آغاز مختص به 

و هزینه بسیار کم مورد بهره برداری قرار گرفت؛ اما دیری گذشت که این توانایی به توجه به سرعت زیاد  

را به جامعه ارزانی داشت به  webو  Telnetصورت شتابان افزایش یافت و ظرفیت های جدید همچون 

 یکی از خدمات بسیار مفید، موثر و پرطرفدار اینترنتی است وعمده خدمات اینترنت webنحوی که امروزه 

 از طریق شبکه وب انجام می شود . به طور خالصه اینترنت دارای پنج ویژگی مهم است:

الف( چند رسانه ای       ب( فوق متن     ج( تعاملی بودن    د( دارای خصیصه بایگانی بودن      ه( مجازی 

 بودن 

 انتقال اطالعات است. الف( چندرسانه ای : اصطالح چندرسانه ای به معنی کاربرد رسانه های مختلف برای
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ب( فوق متن : اینترنت از متن خطی سنتی متفاوت است و پیوندهای مربوط را ارایه می کند. متون آموزشی 

سنتی کامالً به صورت خطی عمال خود را در دستیابی به اطالعات مورد نظر خود، در زمان کوتاه محدود می 

یت های خطی و توالی های این محیط می به معنی حرکت محیط بدون محدود Hyperکند واصطالح 

 باشد.

ج( بایگانی بودن: امکان دسترسی به داده های اطالعاتی مختلف، جستجوی آنها و مقایسه و سازماندهی 

 اطالعات را می دهد.

د( مجازی: در اینترنت فرد با واقعیت مجازی سر و کار دارد، در چنین فضایی، کاربرد جهان را با ادراک بی 

جربه می کند. درفضای مجازی فاصله فیزیکی از بین می رود حتی اگر تلویزیون و تلفن این واسطه ت

خصوصیت را داشته باشد. مردم اینک قادرند همزمان وارد بحث وگفتگو شوند وفارغ از مکان اقلیمی خویش، 

 تعامل اجتماعی داشته باشند.

سازمان ها و فعالیت ها را فراهم می کند و بدون  هـ( تعاملی بودن: اینترنت ارتباط متقابل و تعاملی افراد،

 کمترین محدودیتی انسان می تواند با هر آن چه پیرامون خود است، تعامل داشته باشد.

 اینترنت 2-2-6

اینترنت در واقع شبکه های بزرگ محلی و منطقه ای و سازماندهی هستند که ضمن رعایت استانداردهای 

ن خاص طراحی و اجرا می شود و افراد محدودی که عموماً مخاطب و یا اینترنت، برای استفاده کنندگا

 کارکنان یک سازمان، وزارتخانه و یا شرکت خصوصی هستندبه آن دسترسی دارند.

سازمان ها قادرند از همه قابلیت های اینترنت استفاده نمایند. و از خدماتی چون آموزش الکترونیکی، پست 

ی، گفت و گو، کنفرانس های ویدیویی، فعالیت های گروهی، دسترسی به منابع الکترونیکی، تجارت الکترونیک

و بانک های اطالعاتی و... بهره گیرند. آنچه متفاوت است، دسترسی افراد، محدود و خاص به بهره گیری از 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی و ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .پژوهشی آس

 22 

 ( از اینترنت جدا می کنند تا درFirewallخدمات است و به همین دلیل اینترنت ها را با یک فایر وال)

 مقابل حوادث، صدمات و سوء استفاده های احتمالی مصون باشند.

 اکسترانت 2-2-7-1

از جمع بین دو یا چند اینترنت، اکسترانت تشکیل می گردد. و به منظور تبادل ارتباطات و اطالعات بین 

عات افراد، مشتریان، همکاران و شرکای اقتصادی و یا تجاری و دسترسی آسان همه افراد ذینفع به اطال

مشترک راه اندازی می گردد. اکسترانت از طریق شبکه به اینترنت مرتبط می شود. اکسترانت می توان 

 کارهای گروهی و جلسات را به صورت کنفرانس های صوتی و تصویری ارایه دهد.

 بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 2-5

وری اطالعات و ارتباطات از آن برخوردار است. اینست که باعث می یکی از ویژگیهای مهمی که پدیده فنا

شود ارتباط انسان با انسان، همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد. فناوری اطالعات و ارتباطات 

ی به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهم

در انتقال دانش برخوردار است. در باره تأثیرفناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه 

وجود دارد رویکرد اول که به رویکرد اصالح گرا نام گرفته، بر این باور است که اثر فناوریهای جدید) اطالعات 

باعث می شود که آموزش به شیوه سنتی، تنها به و ارتباطات( برآموزش و پرورش تدریجی بوده و این پدیده 

باعث تسریع اصالحات در آموزش و پرورش می شود. در  ICTگونه ای کارآمدتر انجام شود. بعبارت دیگر 

در آموزش و پرورش می باشد  ICTکنار این رویکرد، رویکرد تحول گرا مطرح است که معتقد به تحول زایی 

طالعات و ارتباطات، ابزارهای و حتی خط مشی ها و اهداف تعلیم وتربیت را و بر این باور است که فناوری ا

 به صورت اساسی تغییر داده و متحول می کند.

در این راستان برنامه درسی را می توان دستور کار آموزش دانست  بکار گیری فناوری اطالعات و ارتباطات 

اینکه امکان بهره گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را  در برنامه درسی فواید فراوانی به همراه دارد. از جمله



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی و ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .پژوهشی آس

 23 

برای معلم و دانش آموزان فراهم می آورد این نوع برنامه درسی، بیش از آنکه بخواهد دانش معینی را به 

دانش آموزان القاء کند، زمینه ای فراهم می کند که از طریق آن امکان شکوفایی قابلیتهای فردی دانش 

 ربه های فردی و مستقل آنها افزایش می یابد.آموزان و گسترش تج

 ویژگیها 2-5-1

 عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطالعاتی لقب گرفته است.

طبیعی است که اطالعات، دانش و آگاهی بعنوان اساسی ترین دارائیها برای انسانها و جوامع بشری بحساب 

( در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که ICTناوری اطالعات و ارتباطات )آید. رشد و گسترش ف

میزان توجه به آنرا بعنوان مهمترنی شاخص توسعه یافتگی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته اند، 

د داشت. و معتقدند که عصر حاضر، دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبری آنرا فناوری اطالعات بر عهده خواه

ویژگی مهمی که پدیده فناوری اطالعات از آن برخوردار است اینست که باعث می شود ارتباط انسان با 

 انسان و همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابد.

فناوری اطالعات به دلیل تحول پذیری و قدرت تاثیر فراوانی که در رشد آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، امنیت 

هانی شدن و تعدیل مشکالت اطالع رسانی، سنتی دارد. یکی از پویاترین و بحث انگیزترین رشته های ملی، ج

( به ITعلم و فناوری محسوب می شود. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطالعات)

ی نیز قرار گرفته است که دلیل ویژگی های خاصی که از آنها برخوردار است همواره مورد سوء استفاده های

این سوء استفاده ها، سوء تعبیرهایی را که در زمینه بکارگیری از این پدیده موجب شده است با این وجود 

باید به این مسئله اعتراف کرد که فناوری اطالعاتی دارای قابلیتهای فراوانی به منظور انتقال دانش، تسهیل 

روند رو به رشد توسعه دانش و اطالعات می باشد که البته همه ارتباطات و تعامالت و سرعت بخشیدن به 

 اینها در صورت بهره گیری صحیح از این پدیده امکان پذیر است.

 ماهیت فناوری اطالعات و ارتباطات 2-5-2
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فناوری اطالعات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطالعات، اندیشه ها، مفاهیم، و پیام ها 

 اهم می کند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت، دارای تعاریف گوناگونی است.را فر

فناوری اطالعات همانگونه که پیشتر عنوان شد، به مجموعه ای از ابزار و روشها اطالق می شود که به نحوی 

ند فناوری اطالعات در اطالعات را در اشکال مختلف جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می ک

 ( 1277جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است) علی ابراهیمی، 

اصطالح فناوری اطالعات را می توان از دو دیدگاه موردمشاهده قرار داد. از دیدگاه اول، اصطالح فناوری 

پردازش، بازاریابی، انتقال و اطالعات برای توصیف فنونی بکار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی، 

دریافت اطالعات یاری می کند . از دیدگاه دوم، ناوری اطالعات به مجموعه ای از ابزارها و روش ها گفته می 

 شود که امکان تولید، پردازش و عرضه ی اطالعات را برای کاربر انسانی فراهم می آورد.

بشری دانست که برای طراحی و ساخت محصوالت همچنین فناوری را می توان بعنوان یک فعالیت هدفمند 

مختلف از آن بهره گرفته شده و نوع خاصی از دانش اطالعاتی که فناوری برای حل مسأله علمی به صورتی 

علمی به کار می برد، فناوری اطالعات گفته می شود فناوری اطالعات به دلیل تحول پذیری و قدرت تأثیر 

( و 1282تماعی، امنیت ملی، جهانی شدن )انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، فراوانی که در رشد اقتصادی، اج

تعدیل مشکالت اطالع رسانی سنتی دارد، یکی از پویاترین و بحث انگیزترین رشته های علم و فناوری 

محسوب میشود اهمیت این پدیده در حدی است که آنرا همانند محور و مرکز مجموعه ای از فعالیتهای 

ه دانسته اند که کنترل مدیریت، بهره وری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم را با یک مرکزیت هدایت شد

 (1282محمود زرگر، «)از به عهده دارد

تعریف کرده اند در جای دیگر و با افقی باالتر در تعریف فناوری اطالعات آورده شده است که : فناوری 

ابزار در حوزه انسانهاست. که با نوآوری همراه می باشد)علی  اطالعات بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و

 (1277ابراهیمی، 
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در کنار تعاریفی که این پدیده را با نگاهی مثبت نگریسته اند باید توجه شود که آن از محدودیتهائی نیز 

ی برخوردار است قرار گرفتن ویژگیهای همچون شمول مفاهیم عمومی، پیچیدگی، سرعت، رشد، مقیاس ها

تعیین پذیری و در عین حال انعطاف پذیری و ... نشان دهنده برخی محدودیتهای فناوری اطالعات هستند 

 که در بهره گیری از آن نمی توان این محدودیتها را از نظر دور داشت.

 فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت 2-5-2

ه بارانی تشبیه کرد که اگر در جای مناسب ببارد می توان را می توان ب (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

باعث رویش و زنده شدن طبیعت شود ولی در صورتی که در جای نامناسب ببارد می تواند سبب جاری 

شدن سیل یا منشاء شکل گیری با تالق شود ورود این پدیده به حوزه تعلیم و تربیت نیز خالی از این دو 

است به این نکته توجه شود که پیش از فراهم کردن امکان آمیختگی این دو  نقش نیست. بنابراین الزم

مقوله باید زمینه سازی فرهنگی، علمی مناسب برای آن صورت گیرد اگر اساس تعلیم و تربیت انتقال دانش 

و آگاهی است و دانش نیز چیزی جز اطالعات شناخته شده نمی باشد. پس الزم است برای انتقال اطالعات 

مهارتهای مناسب برای این منظور توجه کرد. فناوری اطالعات و ارتباطات در طی زمانی کوتاه، توانسته  به

است به یکی از اجزای اساسی تشکیل دههنده جوامع مدرن تبدیل شود بگونه ای که در بسیاری از کشورها 

سلط بر مهارتها و مفاهیم به موازات خواندن، نوشتن و حساب کردن، درک فناوری اطالعات و ارتباطات و ت

پایه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخشی از هسته مرکزی آموزش و پرورش این جوامع مورد توجه 

قرار گرفته است)به نقل از دانیل معاون مدیر کل در امور آموزش و پرورش یونسکو( در حوزه تعلیم و تربیت، 

و ترکیبات به کارگیری کامپیوتر و برقراری ارتباط است که  فناوریهای اطالعات و ارتباطات مجموعه وسایل

به اشکال مختلف معلمان، دانش آموزان، فرآیند یادگیری و گستره باالیی از فعالیتهای آموزشی را مورد 

 (1277حمایت قرار می دهند )علی ابراهیمی، 

 بررسی استعدادهای فناوری اطالعات در نظام آموزش و پرورش 2-5-5
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 هش محدودیت های یادگیری و تقویت برابری فرصت هاالف( کا

 امکان تسهیل دست یابی همگاان به فرصت های یادگیری با کیفیت خوب و به بهای مناسب. -

امکان از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از زمان یادگیری )زمان یادگیری در طول شبانه روز با  -

 ره ی تحصیلی، طول یا روز یا سال تحصیلی و ...( در همه ی اوقات سال(، طول یادگیری)طول دو

مکان یادگیری)یادگیری موثر و سازمان یافته در هر جامی تواند صورت پذیرد( و فاصله میان فراگیر ومنابع 

 یادگیری از جمله معلم.

امکان از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از جنس، نژاد، قومیت، موقعیت اقتصادی، اجتماعی  -

 گیر، که هر یک از آنها می تواند در فرآیند یاددهی، یادگیری اختالل ایجاد کند.فرا

امکان از میان برداشته شدن قسمتی از محدودیتهای ناشی از معلولیت های جسمی و ذهنی در فرآیند  -

 یادگیری.

یات فرد ، در نتیجه به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان ارایه ی آموزش فراگیر، محور در طول ح -

با هزینه ی کمتر، سرعت بیشتر و کیفیت مطلوب تر متناسب با نیازها و توانایی های فرد و پاسخ گوی 

 سیاست ها و راهبردهای نظام فراهم می گردد.

 ب( تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات.

فکر طبیعی، خالقیت ذهنی برای به تربیت منابه انسانی مورد نیاز عصر دانش و اطالعات با توانایی ت -

 کارگیری فناوری اطالعات در جهت حل مسایل پیش رو.

 پ( باال بردن کارایی و بهره وری در آموزش و پرورش

 خود کارکردن نظام های اداری و اجرایی آموزش و پرورش -

ارفرمایان و سیاست امکان تقویت تمرکز زدایی و اعتالی مشارکت مردم، اولیا، دانش آموزان، معلمان و ک -

 گذاری، اجرا و نظارت و ارزش یابی از فعالیت های آموزشی.
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 تقویت سیستم تصمیم گیری و مدیریت مبتنی بر اطالعات ، از طریق نظارت متمرکز و اجرای غیر متمرکز. -

گاه ها و امکان ایجاد مدارس و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی مجازی) مانند موزه ها، کتابخانه ها، آزمایش

 کارگاه های مجازی(

امکان کاهش هزینه ی دست یابی به اطالعات نادر و پر هزینه ی مورد نیاز در آموزش های تخصصی و  -

 در پژوهش ها

 بررسی رویکردهای موجود در زمینه تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت: 2-5-5

طالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد در به طور کلی درباره تأثیر ورود فناروی ا

این باره می توان به گستره ای از آراء اشاره کرد که همه آنها به این نکته قائلند که: اثر فناوری های جدید 

 بر آموزش و پرورش، تدریجی است و این اثر سبب می شود که آموزش به شیوه سنتی به گونه ای کارآمدتر

باعث تسریع اطالعات در آموزش و پرورش می شود) رویکرد اصالح گرا( در  ICTانجام شود. بر این اساس 

در آموزش و پرورش بوده و براین  ICTکنار این رویکرد، رویکرددیگری وجود دارد که معتقد به تحول زایی 

صورت اساسی تغییر داده و آنها را  باور است که فناوریهای جدید، ابزارهای و حتی اهداف تعلیم و تربیت را به

 .2متحول می کند) رویکرد تحول گرا( 

اشاره کرد. او تاریخ شکل  2را پذیرفته اند، می توان به ماسون  ICTاز جمله کسانی که دیدگاه اصالح گرانه 

فناوری گیری فناوری جدید را تاریخ یک انقالب ناکام می داند و ایده تحول بنیادی آموزش و پرورش بر اثر 

جدید را رد می کن. به عبارت دیگر او معتقد است که فناوری های جدید فرایند تعلیم و تربیت را تسریع می 

در دیدگاه تحول گرانه خود، معتقد است که فناوری اطالعات و  2کند و نه متحول، در مقابل راست 

نیز معتقدند  5رابطه بیگم و گرین ارتباطات برمرزهای ساختاری نظام آموزشی سنتی فائق آمده است در این 

که ورود فناوری جدید به مدارس و محیطهای آموزشی، صرفا منجر به کار آمد کردن روش انتقال دانش 

نشده، بلکه موجب خلق زمینه های جدید اجتماعی)واطالعاتی( برای یادگیری شده است همچنین رزنیک به 
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:به زعم او عده ای 1وری اطالعات و ارتباطات( اشاره می کندسه دیدگاه درباره اینترنت )بعنوان جزئی از فنا

اینترنت را به عنوان یک راه و روش جدیدی برای آموزش می دانند.)در اینجا با تأکید بر رویکرد تحول گرایی 

ICI  در آموزش و پرورش، اعتقاد بر اینست که اینترنت، فرایند آموزش را متحول کرده و اهداف آموزشی و

 ا آن روشهای آموزش را تغییر می دهد(.متناسب ب

عده ای دیگر اینترنت را بعنوان یک پایگاه اطالعاتی وسیع می دانند که برای دانش آموزان فرصت کشف 

در آموزش و  ICIکردن را فراهم می آورد.)این دیدگاه با تأکید بردو رویکرد تحول گرانه و اصالح گرانه 

را به  2که بوسیله آن دانش آموزان امکان خود آموزی و خود محوری  پرورش ، اینترنت را ابزاری می داند

 دست می آورد و در نتیجه آن امکان کشف پدیده های علمی ، برای آنها فراهم می شود.

عده ای نیز آنرا بعنوان یک رسانه جدید می بیند که فرصت جدید رابرای دانش آموزان به منظور بحث و 

روی ساخت ها وموضوعات علمی فراهم می آورد)این دیدگاه با تأکید بر  گفتگو، مشارکت و همکاری بر

در آموزش و پرورش، معتقد بر اینست که اینترنت، سبب می شود که آموزش به  ICIرویکرد اصالح گرانه 

همان شیوه سنتی ولی با ابزاری جدید که فرصت های مناسب تری را برای دانش آموزان فراهم می کند. 

 (Resnick، 1996.()انجام پذیرد

بنابرآنچه گفته شد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که درجهان امروز و با وضعیتی که بر اثر حرکت 

بوجود آمده است دیگر رویه های سنتی انتقال دانش از طریق متن، ورقه، تمرین و  2بسوی دهکده جهانی 

ع شده از رسانه ها بسر می برند. را به خود معطوف مانند آنها نمی تواند توجه جوانانی را که در جهان اشبا

کند به نظر ضروری می رسد که عناصر اصلی نظامهای آموزشی بویژه معلمان در معرض تحوالت آموزشی 

متناسب با پیشرفتهای جهان امروز قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت فناوری های جدید بیابند و به 

ود که به ورود فناوری های جدید به کالسها و محیط های آموزشی ، منجر به راهبردهایی طرح ش» موازات آ

آموزش و یادگیری بهتر شود. و در عمل باعث شود که نقش معلم به عنوان منبع قدرت که اطالعات در 
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انحصار اوست از بین برود. و نقش او از ناشر اطالعات به نقش تسهیل کننده فرایند کسب اطالعات تغییر 

 (1285) محمود محمودی، یابد.

به موازات تغییراتی که در عناصر نظام آموزشی در نتیجه ورود فناوری اطالعات به وجود می آید، تغییرات در 

 سطح مدارس نیز قابل توجه است. در این رابطه به هشت تغییر اساسی می توان اشاره کرد:

مانهای افراد درون مدرسه و درون نظام افراد درون مدرسه: بصیرت به آرزوها و آر 2تغییر در بصیرت  -1

با ورود فناوریهای جدید به مدرسه، رسالت ها شفاف تر می شود و  -2آموزشی به عنوان یک کل اشاره دارد. 

مبنای روشن تری را برای تصمیم گیری فراهم می کنند بیان واضح و روشن رسالتها به اعضای جامعه 

ای مدرسه را برای آینده واقدام موزون و هماهنگ به طور مناسب یادگیری این امکان را می دهدتا آرمانه

 ترین تجسم نمایند.

تغییر در فلسفه یادگیری و پداگوزی: نحوه تعامل معلمان و دانش آموزان و نحوه اداره مدرسه برای  -2

محیط یادگیری، بخشی از فسلفه یادگیری و پداگوژی مدرسه است . با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به 

مدرسه، این فلسفه دچار تغییر شده و محیطی که در آن معلم به عنوان فراهم کننده اصلی محتوای آموزش 

شناخته می شود) فلسفه معلم محور( به محیطی تبدیل می شود که در آن معلم نقش تسهیل کننده فرایند 

 کسب اطالعات توسط دانش آموزان را برعهده دارد) فلسفه دانش آموز محور(

تغییر در تدوین طرحها و خط مشی ها: ورود فناوری اطالعات به محیط مدرسه و تغییری که در نتیجه  -2

آن در فلسفه آموزش و یادگیری در مدرسه بوجود می آید . این زمینه را فراهم می کند که خط مشی های 

کلی و جزئی نیز تغییر  آموزشی نیز دچار تغییر شوند. با شکل گیری این تغییر رویه های دستیابی به اهداف

 می کنند.

: عالوه بر تغییرات ساختاری که جهت آنها بسوی طراحی 1تغییر در تسهیالت و منابع اطالعات  -2

ارگونومیک )امنیت و مهندسی محیط کار( می باشد ورود فناوری های جدید به مدرسه این امکان را فراهم 
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ات روز جهان در سطحی وسیع آگاهی یابند. همچنین می آورد که دانش آموزان و معلمان بتوانند از اطالع

ابزارهای جانبی مانند میکروسکوپ های دیجیتالی، نرم افزارهای مختلف تحقیقاتی و غیره این امکان را 

 فراهم می کند که دانش آموزان ارتباط نزدیکتری با محتوای آموزشی برقرار نمایند.

، بویژه معلمان: به موازات توسعه فناوری های اطالعات تغییر در توانائی های حرفه ای کارکنان مدرسه -5

درمدرسه، این احساس نیاز در کارکنان شکل می گیرد که توانائیهای خود را باال برده به مهارتهای اساسی در 

 سطح وسیع است یابند.

کند تغییر در میزان مشارکت جامعه: همانطور که مشخص است فناوری اطالعات این امکان را فراهم می  -6

که تعامل میان مدرسه با جامعه) والدین، بنگاههای علمی، صنعت، موسسات خصوصی، سازمانهای اجتماعی، 

 مذهبی واجتماعی و همچنین سایر موسسات آموزشی( به طور چشمگیری افزایش یابد.

زشی تغییر در شیوه ارزیابی: ارزیابی هم شامل ارزیابی از دانش آموزان و هم ارزشیابی کلی نظام آمو -7

بعنوان دو جنبه ای که کامال در هم تنیده هستند، می باشد. ارزشیابی کلی نظام آموزشی از طریق بررسی 

حجم تعامالت میان نظام آموزشی با ابعاد مختلف جامعه مانند صنعت، دانشگاه و .... سنجیده  می شود 

وه قلم و کاغذ، روش ترکیبی و فناوری این امکان را هم فراهم می کند که ارزیابی دانش آموزان بجای شی

 (1285تحولی باشد بگونه ای که متناسب به ویژگی های هر دانش آموز تهیه گردد. )محمود محمودی، 

 بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص نحوه کاربرد فناوری اطالعات در آموزش و پرورش  2-6

 زان.فناوری به عنوان یک موضوع درسی مستقل در برنامه درس دانش آمو -1

 آموزش به کمک فناوری -2

 تلفیق فناوری در سایر دروس -2

شاید نکته کلیدی در بحث فناوری اطالعات و آموزش و پرورش در این مبحث وجود دارد که نوع نگاه 

سیاست گذاران، تصمیم سازان و کارشناسان ارشد و دست اندرکاران امور آموزش وپرورش چگونه است تا بر 
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در نظام های آموزشی ترسیم گردد. زیرا آنچه که می تواند فناوری اطالعات را به  ITهمان اساس جایگاه 

عنوان فرصت و یا تهدید درآورد، طرح تفکر و اندیشه بهره گیران نظام های آموزشی است. اینک ضمن شرح 

ش اجتمالی نگاه های موجود در جوامع مختلف نسبت به جایگاه فناوری اطالعات در آموزش و پرورش تال

 بیان گردد. ITخواهد شد مناسب ترین روش و شیوه بهره برداری از 

 تدریس فناوری به عنوان یک موضوع و واحد درسی مستقل در برنامه های درسی  2-6-1

مطالعات نشان می دهد که در برخی از نظام های آموزشی، راه و ورود فناوری اطالعات درقالب یک عنون 

ین و برنامه های درسی است در این روش دانش آموزان ضمن اشنایی با درسی مستقل همچون سایر عناو

مفاهیم فناوری اطالعات با نحوه کار ابزارهای اطالع رسانی آموزش می بینند و تالش نظام های آموزشی آن 

است که از این برنامه درسی به عنوان یک مهارت در کنار سایر مهارت های آموزشی و فنی بهره گیرند . به 

ین دلیل بیشترین تجربه در دوره متوسطه و تکیه اصلی بر روی رشته های مهارتی همچون فنی وحرفه هم

ای، هنرستان ها و... بوده است که این تجربه در کشور انگلستان و دربرخی دیگر از کشورهای اروپایی رایج 

ن وآمریکا نیز امروزه به بوده است و حتی تعدادی از کشورهای آسیایی همچون کره، هندوستان، مالزی، ژاپ

 نوع آموزش فناوری را در مجموعه برنامه های درسی عدد درسی خود منظور نموده اند.

 آموزش به کمک فناوری  2-6-2

رویکرد دوم استفاده از فناوری به عنوان ابزار آموزش است. یعنی بدون این که نظام برنامه ریزی درسی و یا 

ی به امر فناوری به عنوان تکنولوژی جهت انتقال مفاهیم آموزشی به کار می آموزش تغییر یابد با نگاه ابزار

رود. امری که معموالً در مدارس با استفاده از تلویزیون، ویدئو، ویدئو پروژکتور و اورهد متداول و رایج بوده 

عات همچون است . در این رویکرد عالوه بر ابزارهای فناوری آموزشی سنتی از ابزارهای نوین فناوری اطال

کامپیوتر، و اینترنت و اینترنت نیز استفاده می شود برای تبیین مطلب به نمودار زیر که فرآیند یادگیری را 

 بیان می کند توجه فرمایید.
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 نمودار عوامل و زیر بناهای یادگیری 

می کنند.  در این نمودار فرآیند یادگیری به صورت میدانی نشان داده شده است که در آن چهار نیرو عمل

بعد افقی رابطه بین دست اندرکاران فرآیند یادگیری) معلم و شاگرد( را نشان می دهد بعد عمودی نشان 

دهنده زیر بنای یادگیری است که محتوای تدریس و یادگیری را در برمی گیردفرآیند یادگیری در میان این 

، در تنظیم فرآیند یادگیری به وسیله چهار نیرو اتفاق می افتد و سهم سطح سازمان و مدیریت، درمدرسه

 دایره بیرونی نشان داده شده است.

نمودار مذکور این نظر را تأیید می کند که انتخاب فرآیند یادگیری هم ناشی از شرایط ساختاری است که از 

شالوده یادگیری حاصل می شود و هم نتیجه خصوصیات شخصی است که درجریان یادگیری ایفای نقش 

تغییرات خاصی از این نیروها ممکن است به تنش منجر شود . اما نیاز به تغییرات اصولی در فرآیند می کند. 

یادگیری نیست. بدیهی است که بهره گیری از فناوری اطالعات در فرآیند یادگیری به صورت یک رسانه، 

با تغییر در نقش های معلم شالوده و ساختار یادگیری را تغییر خواهد داد. و این امر فقط در ارتباط مستقیم 

و دانش و با تحوالت ساختاری محتوای امکان پذیر است تا بتوان از توان بالقوه ای که فناوری اطالعات برای 

 ارتقاء و بهبود فرآیند یادگیری فراهم می کند سود جست.

ی شود. اگر فرآیند در طبقه بندی سنتی، فرآیند یادگیری، بیشتر فعالیت ها با اراده و نظارت معلم انجام م

یادگیری بیشتر دانش آموزان محور باشد و دانش آموزان مسئول انجام کارهای خود گردند. نقش معلم نقش 

هدایت کننده و راهنما خواهد بود. و بالطبع از امکانات فناوری اطالعات بیشتر استفاده خواهد شد. و این با 

ی، عالقه مندی به کارهای علمی، برخورداری ویژگی های دانش آموزی یعنی باال بودن حس کنجکاو

ازروحیه جست و جو گری، احساس مسئولیت بیشتر برای یادگیری از طریق ابزارهای فناوری و... تناسب 

بیشتری دارد، اما چون در حال حاضر غالب نظام های آموزشی معلم محور هستند و در نتیجه بیشتر کارها و 

فناوری ارتباطات و اطالعات کمتر استفاده می شود اگر بنا باشد از  مسئولیت ها بر دوش معلم است . از
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فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار آموزشی بیشتر استفاده شود حداقل آن است که در فرآیند تدریس و 

 یادگیری تغییرات اساسی ایجاد شود و در نتیجه فناوری جایگاه خود را در نظام آموزشی پیدا خواهد نمود.

ین نکته مهم خالی از لطف نیست که گر چه وجود ابزارهای فناوری اطالعات در مدارس از جمله ذکر ا

کامپیوتر و اینترنت نشانه توسعه یافتگی مدارس و نظام های آموزشی است و از عوامل عقب ماندگی 

اید تصور کشورهای در حال توسعه نیافته، نداشتن و یا کم داشتن امکانات سخت افزاری یکسان است امانب

شود که صرفا با گسترش امکانات سخت افزاری و توسعه کمی کامپیوتر در مدارس و ابزارهای چند رسانه ای 

به تنهایی انقالب آوزشی برای معلمان، دانش آموزان  دست اندر کاران امور آموزشی نه تنها ورود فناوری 

ه کارانه آموزشی منجر خواهد شد به اطالعات ایجاد تحول خواهد کرد بلکه به تقویت نگرش های محافظ

عبارت دیگر این فناوری اطالعات نیست که عامل تغییر اساسی می شود بلکه انسان ها نگرش های محافظه 

کارانه آموزشی منجر خواهد شد. به عبارت دیگر انسان ها عامل اصلی تغییرند. به همین دلیل در صحبت 

 در فرآیند یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی یک ضرورت است. استفاده ابزاری از فناوری اطالعات، تغییر

 تلفیق فناوری با سایر دروس 2-6-2

در این رویکرد فناوری اطالعات ازحاشیه به متن برنامه ورود پیدا می کند یعنی بر عکسب رویکرد اول که 

درسی پیش بینی شده بود  ، به عنوان یک واحد درسی در کنار سایر برنامه ها و عناوینITفناوری اطالعات 

و یا در نگاه دوم که از فناوری اطالعات به عنوان ابزار کمک آموزشی برای تسهیل جریان یادگیری به کمک 

معلم انجام می پذیرفت .در این شیوه فناوری اطالعات با نظام برنامه ریزی درسی تلفیق می گردد و تغییر 

روش ها و شیوه های یادیگیری، نقش و وظایف معلمان،  اساسی در مولفه های اصلی آموزش یعنی محتوا،

نقش و جایگاه دانش آموزان و در یک کلمه در نظام آموزشی تغییر اساسی ایجاد خواهد کرد و گامی اساسی 

 برای اصطالحات در نظام های آموزشی پیش بینی می شود.

 ه مدل استخراج و عمل شده است.مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که تا کنون این رویکرد)تلفیق( در س
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 مدل اول: رویکرد تلفیقی تعدادی از عناوین درسی با فناوری اطالعات.

براساس مجموعه اسناد و مدارک و مطالعات و تجارب بین الملل برخی از نظام های آموزشی در سطوح 

یت و منابع مکفی در مختلف ملی، منطقه ای و محلی با اولویت گذاری مفاهیم و محتوای دروسی که از قابل

شبکه های اینترنت برخوردار می باشند و زمینه یادگیری را تسهیل می کنند و انتخاب دروس مورد نظر با 

استفاده از فناوری اطالعات بدون حذف و یا حتی کمرنگ نمودن نقش معلم، محتوای درسی و نظام 

 offlineلب شبکه های آموزشی و )ارزشیابی و یا حتی مدرسه به ارایه یک یا چند واحد درسی در قا

online ارایه می نماید . بر اساس این روش معلم با طراحی درس در میحط وب و یا حتی با تولید محتوای )

 های آموزشی سعی در بهره گیری کافی از قابلیت  فناوری اطالعات می نماید. CDدروس به صورت 

های آموزشی از جمله در ایران و در تعداد از دبیرستان  این رویکرد هم اکنون در بسیاری از کشورها و نظام

 های تهران در حال اجراست.

 مدول دوم: رویکرد تلفیقی کلیه برنامه های درسی با فناوری اطالعات.

آنچه در این روش مورد توجه و انتظار است این است که با استفاده از تلفیق و فناوری ارتباطات و اطالعات 

رت هوشمند ارایه گردد به نحوی که سیستم فناوری اطالعات به صورت اساسی مبنای محتوای دروس به صو

یادگیری و یاددهی قرار گیرد و با تغییر نقش و موقعیت های معلمان و دانش آموزان و فرآیند یادگیری، با 

ا در خواهد توانست کشف و شناسایی قابلیت های فراگیران و دانش آموزان و دانشجویان آنان ر ITکمک 

جهت بهره مندی کامل از همه توانایی های شبکه های جهانی و منابع آموزشی به کمک ابزارهای چند رسانه 

ای هدایت نماید .به عبارت دیگر با هوشمند نمودن مدارس و سیستم آموزش و پرورش، نحیط یادگیری 

هر مکان( و آموزش تمام فعال، با نشاط را فراهم نمود و زمینه آموزش فراگیر )آموزش در هر زمان و 

مدارس هوشمند نیز نامیده  Smart school( رامهیا می نماید. این رویکرد که به عنوان مدل 7/22وقت)
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توسعه قابل  ITمی شود تجربه ای است که در بسیاری از کشورها به ویژه در کشور مالزی که در امر 

 مالحظه ای داشته است. در حال اجراست.

مدارس هوشمند تحول عظیمی را در نظام های آموزشی به دنبال خواهد داشت که  پیش بینی می شود که

از طریق آن دانش آموز، فناوری اطالعات را در تمامی زمینه های آموزشی و پرورشی به کارخواهند بست. 

این تحول شاهد مدیریت و برنامه های درسی نیز خواهد شد. در سطح کالس درس، عالوه بر کتب درسی و 

خواهیم بود که در  CDد آموزشی رایج، شاهد معرفی نرم افزارها و درس افزارهای چند رسانه ای نظیر موا

آن از صدا ، تصویر و کارتون نیز استفاده خواهد شد. هدف اصلی تربیت نیروی کار مجهز به سواد رایانه ای 

 است که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

از دانشگاه هاروارد ارایه شده است بر دو اصل مهم « دیوید پر کینز»توسط  مدارس هوشمند که نخستین بار

 یادگیری تأکید دارند.

 یادگیری محصول تفکر است و تمام دانش آموزان توان یادگیری تفکر منطقی را دارند. -1

یادگیری باید با درک عمیق همراه باشد، درکی که خود حاصل به کار بستن دانش به صورت منعطف و   -2

 ال است.فع

 نظر به اهمیت این موضوع در بخش های بعدی بیشتر به ابعاد مدارس هوشمند خواهیم پرداخت.

 (Virtual schoolمدل سوم: مدرسه مجازی)

مدرسه مجازی نامی کمابیشن آشناست، اما شاید ابعاد آن هنوز به وضوح تبیین نشده باشد. در رویکرد 

، در نظام های ITزشی تالش بر این است که از همه قابلیت های تلفیق فناوری اطالعات با برنامه های آمو

آموزشی بهره گرفته شود به نحوی که امکان مجازی ساختن همه مولفه های آموزشی حتی مدرسه فراهم 

گردد. و در نتیجه فراگیران اعم از دانش آموزان و دانشجویان خواهند توانست. بدون حضور مستمر و دایمی 

زشی نیازهای تحصیلی و آموزشی خود را برطرف سازند البته این تفاوت اساسی با آموزش در محیط های آمو
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غیر حضوری دارد در آموزش غیر حضوری دارد در آموزش غیر حضوری فراگیران اعم از دانش آموزان و 

دانشجویان خواهند توانست بدون حضور مستمر و دایمی در محیط های آموزشی نیازهای تحصیلی و 

وزش غیرحضوری «خود را برطرف سازند. البته این تفاوت  اساسی با  آموزش غیرحضوری دارد. در آ آموزشی

فراگیر نیاز به حضور مستمر در کالس یا مدرسه و یا  انجام تکالیف آموزشی ندارد، بلکه در ایام آزمون و 

یل می باشد؛ اما در امتحانات تحصیلی موظف به شرکت در  امتحان و قبولی در آزمون برای  ادامه تحص

( فراگیر موظف به ثبت نام در واحد آموزشی e-learningسیستم آموزشی مجازی یا آموزش الکترونیک )

اعم از دانشگاه یا مدرسه، حضور در کالس ها می باشد اما به صورت مجازی. انجام تکالیف، حضور در فوق 

خواهد بود. به عبارت دیگر همه مراحل و شرایط برنامه  ها، برقراری ارتباط مستمر به صورت  مجازی و ... 

گذران تحصیلی محیط واحد آموزشی را پشت سر خواهند گذاشت؛ اما به صورت مجازی و غیرحضوری و 

 الکترونیک .

گرچه این مدل توسعه فناوری اطالعات در نظام های آموزشی عموماً در سطح محیط های دانشگاهی تجربه 

شتاب بیشتری در حال گسترش است، به نحوی که در حال حاضر در سطح  شده است و همچنان با سرت و

وزارت علوم تالش های گسترده ای در این بخش در حال انجام شدن و تعدادی از دانشگاه ها از جمله 

دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور و ... در حال تدارک پذیرش 

باشد و حتی مجوزهای برای افراد و موسسات در این خصوص صادر شده است و در سطح  دانشجو می

مدارس بسیار محدود از یان مدل آموزشی استفاده گردیده است و نخستین بار در کشور انگلستان با حذف 

ر این تجربه را به صورت ناموفق اجرا نموده است؛ اما در هر صورت پرداختن ان د face to faceآموزش 

نظام های آموزش و پرورش عمومی همچنان به عنوان یک رویکرد مورد توجه است و گرچه مقاومت های 

زیادی برای ورود آن در حوزه آموزش عمومی باالخص در دوره های آموزش ابتدایی وجود دارد اما برای دوره 

 های دبیرستان و متوسطه مورد توجه است.
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 هشت  گرایش نوین در فناوری آموزش 

کامپیوترها در سطح مدرسه ها و موسسه های آموزش عالی گسترده شده  اند.  رایش اول گ

 در واقع هر فراگیر در هر موسسه آموزشی رسمی به کامپیوتر دسترسی دارد.

 شبکه بندی، سریع تر رشد را در کاربرد فناوری آموزشی داشته است. گرایش دوم 

 زیونی تقریباً همگانی شده است.دست یابی مدرسه به منابع تلوی گرایش سوم

گرایش 

 چهارم

جانب داری از بهره گیری فناوری آموزشی در میان سیاست گذاران افزایش 

 یافته است.

فناوری آموزشی به طور فزاینده ای در خانه ها و محیط های اجتماعی در  گرایش پنجم 

 دسترس قرار گرفته است.

ربرد فناوری آموزشی با تصاعد هندسی توسعه یافته شیوه های نوین در ارایه کا گرایش ششم 

 اند.

 اصرار تازه ای وجود دارد که معلمان باید سواد فناوری آموزشی داشته باشند. گرایش هفتم

گرایش 

 هشتم

فناوری آموزشی محمل عمده ای برای حرکت به سوی اطالعات آموزشی 

 قلمداد می شود.

 

 یادگیری الکترونیکی  -2-7

 ریف تع -2-7-1

به مجموعه فعالیت های آموزشی اطالق می گردد که با استفاده از ابزارهای « یادگیری الکترونیکی»

الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای، شبکه ای و مجازی و ... صورت می گیرد. به عبارتی، کلیه 

ر به یادگیری می شود یادگیری برنامه هایی را که از طریق شبکه  های رایانه  ای به ویژه اینترنت، منج
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الکترونیکی می نامند. اصطالح یادگیری الکترونیکی، شامل مجموعه وسیعی از کاربردها و عملکردها، از جمله 

 ، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، کالس های مجازی و همکاری های الکترونیکی است.«وب»آموزش مبتنی بر 

ز اینترنت، اینترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره ای، نوارهای از ابزارهای یادگیری الکترونیکی می توان ا

 ویدئویی یا صوتی، تلویزیون محاوره ای و دیسک های فشرده نام برد.

 ویژگی های یادگیری الکترونیکی  -2-7-2

 اهم خصوصیات یادگیری الکترونیکی را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

 به عنوان راهنما و تسهیل کننده است. دانش آموز محور بوده و نقش معلم -1

 دوره های آموزشی به صورت تعاملی ) کاربرد  تعاملی در امر یاددهی و یادگیری( هستند. -2

 فعالیت دارد. 7/22برای تمامی گروه های سنی و در همه جا و همه وقت با شعار  -2

 م می آورد.یادگیری مشارکتی است، یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گرد ه -2

 یادگیری سریع، زنده و پویا و در عین حال کم هزنیه است. -5

یادگیری فردی، یعنی براساس عالیق و  توانایی های فردی است. جامع، یعنی امکان استفاده از همه  -6

منابع و ابزارهای آموزشی و یادگیری مثل کالس های مجازی، شبیه سازی را دارد و فرصت های آموزشی 

 ا در اختیار همگان قرار می دهد.برابر ر

کلیه فعالیت ها از جمله مدیریت، ثبت نام ، دریافت شهریه و نظارت بر روی شبکه اینترنت انجام می  -7

شود . به عالوه کلیه خدمات آموزش مثل ثبت نام، آموزش و اعطای گواهینامه از همین طریق قابل ا نجام 

 است.

 های مختلف قرار دارند، تهیه می شوند. دروس، توسط استادانی که در محل -8

در یک جمع بندی کلی و با ترسیم جدول زیر، شاید بتوان ویژگی های مهم یادگیری الکترونیکی را براساس 

 مقایسه دو نگرش سنتی و مدرن نسبت به امر آموزش بهتر بیان نمود:



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی و ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .پژوهشی آس

 39 

 نگرش سنتی نگرش هوشمند و جدید نگرش به آموزش 

کارهای گروهی، عضوی از تیم  تاکید در امر آموزش 

 بودن، همکاری و مشارکت

 کارهای فردی

مدیریت اطالعات و تولید د  وظیفه فراگیران

انش و مهارت جدید، روش 

 پیدا کردن اطالعات

حفظ مطالب و ذخیره سازی 

 مطالب از پیش تعیین شده 

مجموعه فراگیر و یک تیم در  رابطه یاددهنده و یادگیرنده

تولید   جهت سازندگی و

دانش و متناسب با نیازهای 

 روز جامعه

 دانا و ناآگاه )تاحدی نادان(

شاگرد، محور، مسئولیت  محوریت و مسئولیت 

 یادگیری بر  دوش شاگرد

معلم، محور، مسئولیت 

یادگیری بر دوش ملعم و 

 توسعه آموزشی 

فعال، مشارکت در تولید و  فراگیران )یادگیرها(

سازماندهی مهارت ها، 

ربیات و دانش، عمالً تج

مستقل از معلم ولیکن 

نیازمند به سیستم پشتیبانی 

 )مربی(

غیرفعال و وابسته به یاددهنده 

 )ملعم و مربی(

 محدود و انتخابی نامحدود و متنوع محتوای درسی
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 کمی  کیفی عمل یادگیری

تغییر )همگام با تغییرات و  پایداری منب قدرت و تحکیم

 نیازهای جامعه(

   م آموزشی سیست

تنیده در سیستم )غیرقابل  نقش فناوری 

 تفکیک(

عنصر اضافه شده به سیستم 

 )به راحتی قابل تفکیک(

 

 مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی  -2-7-2

 یادگیری الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی از مزایای زیر نیز برخوردار است:

 روز و ایام هفته  قابل استفاده بودن در کلیه ساعات -1

 برخورداری از کیفیت باالتر در ارایه خدمات تحصیلی و تربیتی  -2

 برخورداری از پیوستگی و  ارتباط باالتر در امر آموزش  -2

 قابل اندازه گیری بودن نتایج آموزش  -2

 خودکار بودن فراگیر در امر  آموزش  -5

 سی آسان به آنها قابلیت نگهداری اطالعات و منابع آموزشی و دستر -6

 انواع یادگیری الکترونیکی  -2-7-2

 در یک تقسیم بندی کالن می  توان یادگیری الکترونیکی را در دو سطح بیان داشت:

 online(Network Based Learning)الف( یادگیری الکترونیکی به صورت 

 offline (Training CD & e- book)ب( یادگیری الکترونیکی به صورت 

 onlineیادگیری الکترونیکی به صورت  -2-7-2-1
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)همیشه در  onlineبه کلیه برنامه ها و فعالیت ها و خدمات آموزشی زا طریق شبکه )وب( به صورت 

 می گویند. onlineدسترس( یا روی خط و بدون وقفه ارایه می گردد، آموزش 

ی شود که به وسیله مجموعه به آن دسته آموزش های از راه دور گفته م onlineبه عبارت دیگر آموزش 

وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی مبتنی بر فناوری و شامل آموزش های رایانه ای، وب، 

 (Network Based Learning)اینترنت و همچنین مدرسه، کالسه و دانشگاه مجازی باشد. 

 offlineیادگیری الکترونیکی به صورت  -2-7-2-2

های آموزشی انجام می  CDو با  تولید  Webای الکترونیکی که بدون استفاده از شبکه بخشی از آموزش ه

( آموزش خودکار یا خودآموزی بدون offline( گویند. از ویژگی های آموزشی )offlineگیرد آموزش )

( chatارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی هم چون )

 ( می باشد.teleconferenceکردن،)

 ( در دو سطح انجام می گیرد:offlineآموزش )

 ( public CD & e-boolsالف(سطح  آموزش های عمومی )

 ( private CD & e-booksب( سطح آموزش های عمومی )

 ، پژوهشی با عنوان نقش فناوری های نو در یادگیری و آموزش در مدارس ابتدایی و 1996در سال 

راهنمایی آمریکا در هفت ناحیه آموزش و پرورش شهرهای شیکاگو، دایتون، دیترویت، همفیس، میامیف 

 اکلند و واشنگتن دی سی انجام شده است که خالصه نتایج این تحقیق به شرح زیر است:

 رشد مهارت های گوناگون فکری  -1

چون  استدالل و توانایی حل فنون  فناوری های جدید از قدرت برانگیخته کردن رشد مهارت های فکری،

 یادگیری و خالقیت برخوردار است.

 مشخص بودن آموخته  های مبتنی بر فناوری های نو -2
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فناوری های نو می توانند در روش های گوناگون یادگیری بهتر موضوعات گوناگون و رشد مهارت  ها و 

ری به دانش قبلی و نوع فعالیت های دیدگاه های گوناگون، نقش داشته باشند. ماهیت ومیزان یادگی

 یادگیری مبتنی بر فناوری بستگی دارد.

 انگیزش دانش  آموزان  -2

اغلب دانش آموزان به آن دسته از فعالیت های یادگیری عالقه بیشتر و خودانگیخته ای دارند که در آنها از 

 فناوری های نو  استفاده می شود نه به رویکردهای سنتی کالسی.

 ه دانش آموزان با دانش رابط -2

فراخنای توجه یاتمرکز، که  اغلب دانش آموزان مایل اند صرف فعالیت های یادگیری بکنند در محیط هایی 

که در آنها فناوری نو مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر از محیط هایی است که از شیوه های سنتی در امر 

 آموزش ا ستفاده می شود.

 ش ایجاد روحیه پژوه -5

فناوری های نو، از قدرت ایجاد انگیزش برای پژوهش، به منظور کسب اطالعات وسیع تر در زمینه هر یک از 

موضوعات، یافتن راه حلی قانع کننده تر برای هر مساله و دستیابی به روابط گسترده تر میان داده ها و  

 اطالعات گوناگون برخوردار است.

 همیاری گسترده دانش آموزان  -6

ربرد فناوری های جدید، همیاری میان دانش آموزان را در یک کالس و یا کالس  ای متفاوت و یا مداس کا

متفاوت، چه دور و چه نزدیک به منظور دستیابی به واقعیت های جدید،  دستیابی به اطالعاتی که صرفاً از 

آموزان و احتماال دیگران را  پیش تعیین نشده اند و اجر ای پروژه های اصیل مبنی بر نیازها واقعی دانش 

 گسترده تر می کند.

 یادگیری منسجم تر و واقعی تر  -7
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دستاوردهای فناوری های نو مانند قابلیت بالقوه، شبیه سازی، دستکاری مجازی، تلفیق سریع داده های 

مهمی متنوع، تصایر گرافیکی و کارکردهای دیگری که در پیوند دانش با جنبه های گوناگون شخصیت نقش 

 دارد و موجب می شود مطالب متعدد به طور کامل جذب شوند.

 «تاثیر پیامدهای کاربردمناسب فناوری جدید بر نقش آموزشی معلم ها »

 برخورداری از اطالعات در زمینه منابع جدید آموزشی و حمایت از به کارگیری آنها  -8

د دسترسی پذیری و  ارزش منابع متعدد و تنوع معلم ها با استفاده از فناوری های نو، اطالعاتی را در مور

آموزشی را در مدت زمانی کوتاه به دست می آورند و اغلب از حمایت های موجود در زمینه کاربرد آنها بهره 

 می گیرند.

 مشارکت و همیاری معلم ها با اشخاص دیگر  -9

ر داخل و خارج از نظام مدرسه، فناوری های جدید، مشارکت وهمیاری معلم ها با همکاران و اشخاص دیگر د

 در زمینه برنامه ریزی و  توسعه فعالیت های یادگیری دانش آموزان تسهیل می کند.

 جهت برنامه ریزی  -12

برنامه ریزی آموزشی هر معلمی، مستلزم هماهنگی کامل میان دیدگاه او نسبت به آموزش، پیامدهای 

است که مورد  استفاده قرار می دهد. بنابراین هنگامی که  یادیگری مورد انتظار و ویژگی های فناوری هایی

معلم به تنظیم و ارایه فعالیت هایی که اجرای آنها مستلزم کار واقعی و مشارکت و همیاری دانش آموزان 

 دیگر است بیشتر اهمیت می دهد و امکان دستیابی نتایج بیشتر می شود.

 روابط بین معلم ها و  دانش آموزان  -11

ده از فناوری های جدید به گونه ای باشد که بتواند توانایی های بالقوه ملعم  ها را به کار گیرد، در  اگر استفا

آن صورت تمایل معلم به دانش آموزان به تسهیل گر، مشاور و راهنما در زمینه کشف یادگیری کامل و 

 تدریجی دانش، مهارت ها و کسب دیدگاههای جدید جلوه گر خواهد شد.
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 دی از معلم و یادگیری تصویر جدی -12

در محیطی که فناوری های جدید  نقش اساسی ایفا می کنند معلم ها دیگر دانش و معلومات را به مثابه 

مجموعه ای از واقعیت ها تلقی نمی کنند که باید به  دانش آموزان انتقال یابند، بلکه آن را بیشتر یک 

و مشکالت و نتایج به دست آورده را با دانش  فرآیند پیوسته پژوهش تلقی می کنند که طی آن مسایل

 آموزان خود در میان می گذارند.

 ارزیابی یادگیری  -12

فناوری های نو ارتباط نسبت میان دانش آموزان و ارزیابی یادگیری های آنان را تقویت می کند و روش های 

 یستند.ارزیابی معتبر را مورد استفاده قرار می دهد که معموال در حال حاضر موجود ن

 تشخیص مشکالت موردی  -12

با فراهم آوردن امکان مرور سریع روش  های یادگیری مورد  استفاده دانش آموزان ، فناروی های نو 

تشخیص نقاط قوت و ضعف دانش آموزان را برای معلم تسهیل می کند و به او امکان می دهد تا مشکالت 

آنان را در گذشته شناسایی می کند و درصدد موردی هریک از دانش آموزانو یادیگری نادرست یا ضعف 

 اطالع آنها برآید.

 بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش  -2-8

 دستاوردها  -2-8-1

قابلیت  استفاده از چندرسانه ای در آموزش این امکان را فراهم می کند که یادگیری نه فقط با حس شنوایی 

کل گسترده و همه جانبه ای با استفاه از ابزارها و وسائل صوتی و تصویری بلکه حواس بینایی انسان را به ش

در فرآیند یاددهی و یادگیری مداخله دهند. مطالعات نیز نشان می  دهد که میزان یادگیری از طریق سمعی 

و درصد افزایش می یابد. وسائل چند رسانه ای ضمن تعمیق بخشیدن به امر یادگیری، انگیزه  75و بصری تا 

عالقه و میل رغبت یادگیری را در دانش آموزان افزایش می دهد و به دلیل تنوع و جاذبه خاصی که به همراه 
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دارد آموزش را لذت بخش و مثر می کند به عالوه امکانی را فراهم خواهد ساخت که بسیاری از این امکانات 

داری قرار می گیرند به صورت مستمر و و وسایل که هم اینکه در مدارس و مراکز آموزشی کمتر مورد بهره بر

 موثر در امر آموزش به کار گرفته شوند.

از دیگر فوائد به کارگیری فناوری اطالعات در آموزش کاربردی ستودن  آموزش است. از کارکرد موثر و 

ه کارآمد توسعه و فناوی در آموزش، عملی نمودن بسیاری از مفاهیم چه در فرایند یاددهی و یادگیری و چ

در مراحل یادگیری می باشد. از دیگر دستاوردهای فناوری اطالعات در آموزش، تحقق آموزش مادام العمر 

 ساعته در هفت روز هفته. 22می باشد یعنی آموزش بدون محدودیت زمان و مکان و به عبارتی آموزش 

شرایطی با گسترش دستری به منابع متعدد و متنوع از امتیازات یادگیری الکترونیکی است. در چنین 

فناوری ارتباطات و اطالعات، امکان دسترسی به منابع و متون سایر کشورها، کتابخانه ها ومراکز آموزشی و 

علمی دنیا فراهم  گردد. دنیای اینترنت دنیای تحقق رویها و حل مشکالت الینحل و دیرینه آموزش و فرصت 

 های جدید یادگیری است.

به مجموعه فعالیت های آموزشی اطالق می گردد که با استفاده از ابزارهای تعریف یادگیری الکترونیکی: 

 الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای، شبکه ای، و مجازی و ... صورت می گیرد.

 مزایای یادگیری الکترونیکی  -2-8-2

، متناسب با نوع فعالیت ارتقای سریع و موثر سطح دانش مورد نیاز دانش آموزان، دانشجویان و فراگیران -1

 آن ها

 سهولت دسترسی به منابع متعدد و مختلف آموزشی  -2

 افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات روز   -2

 ساعته( 22)هفت روز در هفته و  7/22امکان دسترسی فراگیر، منابع آموزشی به صورت  -2

 ینه بسیار کمتر گسترش آموزش برای همه، با هز -5
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 کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانش آ موزان، دانشجویان و فراگیران آموزشی  -6

امکان ثبت و ضبط، فعالیت ها و برنامه های آموزشی و پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و  -7

 دانشجویان 

 توسط معلمان و استادان اجازه تهیه و آماده سازی و  ارائه مدل های مختلف آموزشی  -8

تسهیالت الزم و مناسب برای امر ثبت نام دانش آموزان و دانشجویان، خدمات تحصیلی و مشاوره ای به   -9

 دانش آموزان و اولیای آنان و سایر خدمات آموزشی 

همه افزایش انگیزه  های آموزشی فراگیران، ارتقای سطح یادگیری، خودکار بودن دانش آموزان و پرور  -12

 جانبه استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان 

 محدودیت  ها  -2-8-2

 افزایش هزینه های اولیه نسبتاً باال  -1

محدودیت دسترسی همگان، اعم از دانش آموزان و دانشجویان در بهره برداری و دسترسی به رایانه و  -2

 خدمات جانبی آن 

 وزشی و هدایت نظام یافته آن ها محدودیت اعمال مدیریت و نظارت بر منابع آم -2

محروم ماندن فراگیران در بهره مندی از روابط اخالقی و تربیتی بین معلمان و دانش آموزان و استادن و  -2

 دانشجویان 

 کم بودن پهنای ماند در ارسال چند رسانه مطالب آموزشی  -5

 مکاتب فکری گوناگون در امر یادگیری الکترونیکی  -2-8-2

ام های یادگیری رایانه ای، برمبنای رویکرد یادگیر ی رفتاگرایی طراحی شده است. مکتب فکری اولین نظ

( تاثیر پذیرفت. این مکتب تاکید می کرد 1972( و اسکینر )1927(، پاولوف ) 1912رفتارگرایی از ثرندایک )

 1952تری اندرسون، یادگیری، تغییر در رفتار قابل مشاهده است و علت آن محرک بیرونی در محیط است )
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(. رفتارگراها مدعی اند رفتار قابل مشاهده است که نشان می دهد یادگیرنده چیزی را فرا گرفته است 22: 

یانه. رفتارگراها به آنچه در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد کاری ندارند.در پاسخ، بعضی از مربیان و آموزش 

ابل مشاهده نیست و یادگیری بیش از تغییر در رفتار است. به دهنده ها ادعا کرده اند که هر نوع یادگیری ق

 همین دلیل، تغییر جهتی از رفتارگرایی به نظریه های یادگیری شناختی صورت گرفت.

روانشناسی شناختی مدعی است یادگیری شامل به کارگیری حافظه، انگیزش و تفکر است و اندیشه و تفکر 

کند. آنها یادگیری را به منزله ی فرایندی درونی در نظر دارند و  منطقی نقش مهمی در یادگیری بازی می 

تاکید می کنند که مقدار یادگیری یادگیرنده به میزان توانایی پردازش یادگیرنده، میزان تالش وی در فرایند 

 (.22:  1952یادگیری، عمق پردازش و ساختار موجود دانش وی بستگی دارد )تری اندرسون، 

ه سمت رویکرد ساخت گرایی وجود داشته است. نظریه های ساخت گ رایی معتقدند که اخیراً حرکتی ب

یادگیرندگان اطالعات و جهان را براساس واقعیت فردی شان تفسیر و تعبیر می کنند و از طریق مشاهده، 

 پردازش و تفسیر  یاد می گیرند و سپس این دانش )اطالعات( را درون اختصاصی خود، به صورت شخصی در

( یادگیرندگان زمانی بهتر یاد می گیرند که بتوانند آنچه را یاد می 22:  1952می آورند ) تری اندرسون ، 

 گیرند به منزله ی زمینه ای برای کاربردهای فوری و برای کسب معنای فردی تلقی کنند.

ل قرار می گیرند زمانی که مکاتب فکری رفتارگرایی، شاختن گرایی و ساخت گرایی به طور دقیق مورد تحلی

هم پوشی های فراوانی در مفاهیم و  اصول ظاهر می شود. طراحی و یادگیری الکترونیکی می تواند ش امل 

(، این سه مکتب فکری می توانند به منزله ی 1992اصولی از هر سه نظریه باشد. به عقیده ارتمر و نیوبای )

یی می تواند برای یاد دادن چیستی )حقایق( طبقه بندی یادگیری استفاده شوند. راهبردهای رفتارگرا

استفاده شود. راهبردهای شناخت گرایی می تواند برای یاد دادن چگونگی )فرایندها و اصول( استفاده شود و 

راهبردهای ساخت گرایی می تواند برای یاد دادن چرایی استفاده شود ) تفکر سطح باال که معناسازی فردی 

( به تجزیه و تحلیل الگوهای 2221ه ای را ارتقا می بخشد(. جانیکی و ال لیگل )و یادگیری موقعیتی و زمین
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گوناگون طراحی آموزشی مبتنی بر وب را شناسایی و  تعیین کنند. اجزاء و عناصر طراحی در هریک از 

 مکاتب یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی در قسمت بعد آورده شده است.

 ادگیری رفتارگرایی مکتب ی -2-8-2-1

تلقی می کند،پاسخ به محرک به لحاظ کمی می  « جعبه ی سیاه»مکتب رفتارگرایی ذهن را به مثابه ی 

تواند مورد مشاهده قرار بگیرد. به طور کلی، در این دیدگاه فرایندهای فکری ذهن نادیده گرفته می شود. 

که توسط شاخص های یادگیری مورد مشاهده و بنابراین، این مکتب رفتارهای آشکاری را بررسی می کند  

 ( .22:  1952سنجش اند )تری اندرسون، 

 پیشنهادهای مکتب رفتارگرایی برای طراحی یادگیری الکترونیکی عبارتند از :

نتایج و پیامدهای یادگیری باید به طور واضح و روشن برای یادگیرندگان بیان شود تا آنان بتوانند انتظار  -1

 گیرند و قضاوت کنند که آیا به نتایج درس الکترونیکی رسیده اند یا نه .اترا در نظر ب

یادگیرندگان باید آزمون شوند تا مشخص شود که آیا به نتایج یادگیری دست یافته اند یا خیر. بدین  -2

منظور، ازمون الکترونیکی یا شکل های دیگر ارزیابی باید در سلسله مراتب یادگیری گنجانده شده است تا 

ح موفقیت یادگیری باید در ترتیب و توالی مناسبی ارائه شده باشد تا یادگیری ارتقا پیدا کند. این ترتیب سط

 و توالی می تواند شکل های ساده به پیچیده شناخته به ناشناخته به کار برده را شامل گردد.

ر خود نظارت و کنترل به یادگیرندگان بازخوردهای مناسب داده شود به گونه ای که بر چگونگی انجام کا -2

 داشته باشند و در صورت لزوم، تصحیح اشتباهات را دریافت کنند.

 مکتب یادگیری شناخت  گرایی  -2-8-2-2

شناخت گراها به یادگیری به منزله ی فرایند درونی، دربرگیرنده حافظه، تفکر، تامل، انتزاع، انگیزش و 

ری را از دیدگاه پردازش اطالعات و نقش انواع حافظه فراشناخت نگاه می کنند. روان شناسی شناختی یادگی

(. قبل از پردازش، اطالعات و احساسات از طریق 1-1در خالل یادگیری یادگیرند بررسی می کند )شکل 
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منبع حسی دریافت می شود. این اطالعات برای کمتر از یک ثانیه در منبع حسی باقی می ماند )تری 

 اطالعات فوراً به حافظ فعال )در حال کار( انتقال پیدا نکند از بین می رود.(. اگر این 25:  1952اندرسون، 

در آموزش الکترونیکی باید راهبردهایی اتخاذ شد تا به یادگیرندگان اجازه دهد آماده ی دریافت محتوای 

یادگیری می شوند. به گونه ای که محتوای یادگیری از حواس به منبع حسی و سپس به حافظه ی فعال 

نتقل می شود. مقدار اطالعات انتقال داده شده به حافظه فعال به میزان توجه به اطالعات جدید بستگی م

دارد و نیز اینکه آیا ساخت های شناختی برای درک و فهم اطالعات مناسب است یا خیر. بنابرایم، وظیفه ی 

گیری مناسب پردازش طراحان آموزشی است که ببینند که آیا در حال حاضر، ساخت های شناختی یاد

اطالعات است و در صورتی که ساختار شناسی موجود مناسب نباشد، باید از راهبردهای پیش از آموزش 

 مانند پیش سازمان دهنده ها، به منزله ی بخشی از فرایند یادگیری استفاده شود.

 

ایسه و سازماندهی ج( بایگانی بودن: امکان دسترسی به داده های اطالعاتی مختلف، جستجوی آنها و مق

 اطالعات را می دهد.

د( مجازی: در اینترنت فرد با واقعیت مجازی سر و کار دارد، در چنین فضایی، کاربرد جهان را با ادراک بی 

واسطه تجربه می کند. درفضای مجازی فاصله فیزیکی از بین می رود حتی اگر تلویزیون و تلفن این 

درند همزمان وارد بحث وگفتگو شوند وفارغ از مکان اقلیمی خویش، خصوصیت را داشته باشد. مردم اینک قا

 تعامل اجتماعی داشته باشند.

هـ( تعاملی بودن: اینترنت ارتباط متقابل و تعاملی افراد، سازمان ها و فعالیت ها را فراهم می کند و بدون 

 ته باشد.کمترین محدودیتی انسان می تواند با هر آن چه پیرامون خود است، تعامل داش

 اینترنت 2-2-6
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اینترنت در واقع شبکه های بزرگ محلی و منطقه ای و سازماندهی هستند که ضمن رعایت استانداردهای 

اینترنت، برای استفاده کنندگان خاص طراحی و اجرا می شود و افراد محدودی که عموماً مخاطب و یا 

 آن دسترسی دارند.کارکنان یک سازمان، وزارتخانه و یا شرکت خصوصی هستندبه 

سازمان ها قادرند از همه قابلیت های اینترنت استفاده نمایند. و از خدماتی چون آموزش الکترونیکی، پست 

الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، گفت و گو، کنفرانس های ویدیویی، فعالیت های گروهی، دسترسی به منابع 

ت است، دسترسی افراد، محدود و خاص به بهره گیری از و بانک های اطالعاتی و... بهره گیرند. آنچه متفاو

( از اینترنت جدا می کنند تا در Firewallخدمات است و به همین دلیل اینترنت ها را با یک فایر وال)

 مقابل حوادث، صدمات و سوء استفاده های احتمالی مصون باشند.

 اکسترانت 2-2-7-1

شکیل می گردد. و به منظور تبادل ارتباطات و اطالعات بین از جمع بین دو یا چند اینترنت، اکسترانت ت

افراد، مشتریان، همکاران و شرکای اقتصادی و یا تجاری و دسترسی آسان همه افراد ذینفع به اطالعات 

مشترک راه اندازی می گردد. اکسترانت از طریق شبکه به اینترنت مرتبط می شود. اکسترانت می توان 

 را به صورت کنفرانس های صوتی و تصویری ارایه دهد. کارهای گروهی و جلسات

 بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 2-5

یکی از ویژگیهای مهمی که پدیده فناوری اطالعات و ارتباطات از آن برخوردار است. اینست که باعث می 

افته و ارتقاء یابد. فناوری اطالعات و ارتباطات شود ارتباط انسان با انسان، همچنین انسان با محیط تسهیل ی

به دلیل قدرت تحول پذیری و توانایی ارتباط پویا که می تواند با دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمی 

در انتقال دانش برخوردار است. در باره تأثیرفناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه 

کرد اول که به رویکرد اصالح گرا نام گرفته، بر این باور است که اثر فناوریهای جدید) اطالعات وجود دارد روی

و ارتباطات( برآموزش و پرورش تدریجی بوده و این پدیده باعث می شود که آموزش به شیوه سنتی، تنها به 
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و پرورش می شود. در باعث تسریع اصالحات در آموزش  ICTگونه ای کارآمدتر انجام شود. بعبارت دیگر 

در آموزش و پرورش می باشد  ICTکنار این رویکرد، رویکرد تحول گرا مطرح است که معتقد به تحول زایی 

و بر این باور است که فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهای و حتی خط مشی ها و اهداف تعلیم وتربیت را 

 به صورت اساسی تغییر داده و متحول می کند.

راستان برنامه درسی را می توان دستور کار آموزش دانست  بکار گیری فناوری اطالعات و ارتباطات  در این

در برنامه درسی فواید فراوانی به همراه دارد. از جمله اینکه امکان بهره گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را 

ز آنکه بخواهد دانش معینی را به برای معلم و دانش آموزان فراهم می آورد این نوع برنامه درسی، بیش ا

دانش آموزان القاء کند، زمینه ای فراهم می کند که از طریق آن امکان شکوفایی قابلیتهای فردی دانش 

 آموزان و گسترش تجربه های فردی و مستقل آنها افزایش می یابد.

 ویژگیها 2-5-1

 امعه اطالعاتی لقب گرفته است.عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا ج

طبیعی است که اطالعات، دانش و آگاهی بعنوان اساسی ترین دارائیها برای انسانها و جوامع بشری بحساب 

( در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که ICTآید. رشد و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات )

یافتگی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته اند،  میزان توجه به آنرا بعنوان مهمترنی شاخص توسعه

و معتقدند که عصر حاضر، دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبری آنرا فناوری اطالعات بر عهده خواهد داشت. 

ویژگی مهمی که پدیده فناوری اطالعات از آن برخوردار است اینست که باعث می شود ارتباط انسان با 

 نسان با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابد.انسان و همچنین ا

فناوری اطالعات به دلیل تحول پذیری و قدرت تاثیر فراوانی که در رشد آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، امنیت 

ملی، جهانی شدن و تعدیل مشکالت اطالع رسانی، سنتی دارد. یکی از پویاترین و بحث انگیزترین رشته های 

( به ITالبته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که فناوری اطالعات) علم و فناوری محسوب می شود.
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دلیل ویژگی های خاصی که از آنها برخوردار است همواره مورد سوء استفاده هایی نیز قرار گرفته است که 

وجود این سوء استفاده ها، سوء تعبیرهایی را که در زمینه بکارگیری از این پدیده موجب شده است با این 

باید به این مسئله اعتراف کرد که فناوری اطالعاتی دارای قابلیتهای فراوانی به منظور انتقال دانش، تسهیل 

ارتباطات و تعامالت و سرعت بخشیدن به روند رو به رشد توسعه دانش و اطالعات می باشد که البته همه 

 اینها در صورت بهره گیری صحیح از این پدیده امکان پذیر است.

 ماهیت فناوری اطالعات و ارتباطات 2-5-2

فناوری اطالعات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطالعات، اندیشه ها، مفاهیم، و پیام ها 

 را فراهم می کند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت، دارای تعاریف گوناگونی است.

پیشتر عنوان شد، به مجموعه ای از ابزار و روشها اطالق می شود که به نحوی فناوری اطالعات همانگونه که 

اطالعات را در اشکال مختلف جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کند فناوری اطالعات در 

 ( 1277جهت گسترش توانمندیهای اندیشه انسان تکوین یافته است) علی ابراهیمی، 

را می توان از دو دیدگاه موردمشاهده قرار داد. از دیدگاه اول، اصطالح فناوری  اصطالح فناوری اطالعات

اطالعات برای توصیف فنونی بکار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازاریابی، انتقال و 

ها گفته می  دریافت اطالعات یاری می کند . از دیدگاه دوم، ناوری اطالعات به مجموعه ای از ابزارها و روش

 شود که امکان تولید، پردازش و عرضه ی اطالعات را برای کاربر انسانی فراهم می آورد.

همچنین فناوری را می توان بعنوان یک فعالیت هدفمند بشری دانست که برای طراحی و ساخت محصوالت 

أله علمی به صورتی مختلف از آن بهره گرفته شده و نوع خاصی از دانش اطالعاتی که فناوری برای حل مس

علمی به کار می برد، فناوری اطالعات گفته می شود فناوری اطالعات به دلیل تحول پذیری و قدرت تأثیر 

( و 1282فراوانی که در رشد اقتصادی، اجتماعی، امنیت ملی، جهانی شدن )انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، 

اترین و بحث انگیزترین رشته های علم و فناوری تعدیل مشکالت اطالع رسانی سنتی دارد، یکی از پوی
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محسوب میشود اهمیت این پدیده در حدی است که آنرا همانند محور و مرکز مجموعه ای از فعالیتهای 

هدایت شده دانسته اند که کنترل مدیریت، بهره وری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم را با یک مرکزیت 

 (1282 محمود زرگر،«)از به عهده دارد

تعریف کرده اند در جای دیگر و با افقی باالتر در تعریف فناوری اطالعات آورده شده است که : فناوری 

اطالعات بیشتر یک استراتژی، اندیشه، فکر و ابزار در حوزه انسانهاست. که با نوآوری همراه می باشد)علی 

 (1277ابراهیمی، 

ثبت نگریسته اند باید توجه شود که آن از محدودیتهائی نیز در کنار تعاریفی که این پدیده را با نگاهی م

برخوردار است قرار گرفتن ویژگیهای همچون شمول مفاهیم عمومی، پیچیدگی، سرعت، رشد، مقیاس های 

تعیین پذیری و در عین حال انعطاف پذیری و ... نشان دهنده برخی محدودیتهای فناوری اطالعات هستند 

 نمی توان این محدودیتها را از نظر دور داشت. که در بهره گیری از آن

 فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم وتربیت 2-5-2

را می توان به بارانی تشبیه کرد که اگر در جای مناسب ببارد می توان  (ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات 

ببارد می تواند سبب جاری باعث رویش و زنده شدن طبیعت شود ولی در صورتی که در جای نامناسب 

شدن سیل یا منشاء شکل گیری با تالق شود ورود این پدیده به حوزه تعلیم و تربیت نیز خالی از این دو 

نقش نیست. بنابراین الزم است به این نکته توجه شود که پیش از فراهم کردن امکان آمیختگی این دو 

ن صورت گیرد اگر اساس تعلیم و تربیت انتقال دانش مقوله باید زمینه سازی فرهنگی، علمی مناسب برای آ

و آگاهی است و دانش نیز چیزی جز اطالعات شناخته شده نمی باشد. پس الزم است برای انتقال اطالعات 

به مهارتهای مناسب برای این منظور توجه کرد. فناوری اطالعات و ارتباطات در طی زمانی کوتاه، توانسته 

ساسی تشکیل دههنده جوامع مدرن تبدیل شود بگونه ای که در بسیاری از کشورها است به یکی از اجزای ا

به موازات خواندن، نوشتن و حساب کردن، درک فناوری اطالعات و ارتباطات و تسلط بر مهارتها و مفاهیم 
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ه پایه فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان بخشی از هسته مرکزی آموزش و پرورش این جوامع مورد توج

قرار گرفته است)به نقل از دانیل معاون مدیر کل در امور آموزش و پرورش یونسکو( در حوزه تعلیم و تربیت، 

فناوریهای اطالعات و ارتباطات مجموعه وسایل و ترکیبات به کارگیری کامپیوتر و برقراری ارتباط است که 

االیی از فعالیتهای آموزشی را مورد به اشکال مختلف معلمان، دانش آموزان، فرآیند یادگیری و گستره ب

 (1277حمایت قرار می دهند )علی ابراهیمی، 

 بررسی استعدادهای فناوری اطالعات در نظام آموزش و پرورش 2-5-5

 الف( کاهش محدودیت های یادگیری و تقویت برابری فرصت ها

 ی مناسب.امکان تسهیل دست یابی همگاان به فرصت های یادگیری با کیفیت خوب و به بها -

امکان از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از زمان یادگیری )زمان یادگیری در طول شبانه روز با  -

 در همه ی اوقات سال(، طول یادگیری)طول دوره ی تحصیلی، طول یا روز یا سال تحصیلی و ...( 

و فاصله میان فراگیر ومنابع  مکان یادگیری)یادگیری موثر و سازمان یافته در هر جامی تواند صورت پذیرد(

 یادگیری از جمله معلم.

امکان از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از جنس، نژاد، قومیت، موقعیت اقتصادی، اجتماعی  -

 فراگیر، که هر یک از آنها می تواند در فرآیند یاددهی، یادگیری اختالل ایجاد کند.

یتهای ناشی از معلولیت های جسمی و ذهنی در فرآیند امکان از میان برداشته شدن قسمتی از محدود -

 یادگیری.

در نتیجه به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات، امکان ارایه ی آموزش فراگیر، محور در طول حیات فرد ،  -

با هزینه ی کمتر، سرعت بیشتر و کیفیت مطلوب تر متناسب با نیازها و توانایی های فرد و پاسخ گوی 

 بردهای نظام فراهم می گردد.سیاست ها و راه

 ب( تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات.
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تربیت منابه انسانی مورد نیاز عصر دانش و اطالعات با توانایی تفکر طبیعی، خالقیت ذهنی برای به  -

 کارگیری فناوری اطالعات در جهت حل مسایل پیش رو.

 زش و پرورشپ( باال بردن کارایی و بهره وری در آمو

 خود کارکردن نظام های اداری و اجرایی آموزش و پرورش -

امکان تقویت تمرکز زدایی و اعتالی مشارکت مردم، اولیا، دانش آموزان، معلمان و کارفرمایان و سیاست  -

 گذاری، اجرا و نظارت و ارزش یابی از فعالیت های آموزشی.

 اطالعات ، از طریق نظارت متمرکز و اجرای غیر متمرکز.تقویت سیستم تصمیم گیری و مدیریت مبتنی بر  -

امکان ایجاد مدارس و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی مجازی) مانند موزه ها، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها و 

 کارگاه های مجازی(

امکان کاهش هزینه ی دست یابی به اطالعات نادر و پر هزینه ی مورد نیاز در آموزش های تخصصی و  -

 در پژوهش ها

 بررسی رویکردهای موجود در زمینه تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت: 2-5-5

به طور کلی درباره تأثیر ورود فناروی اطالعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت دو دیدگاه وجود دارد در 

ه آنها به این نکته قائلند که: اثر فناوری های جدید این باره می توان به گستره ای از آراء اشاره کرد که هم

بر آموزش و پرورش، تدریجی است و این اثر سبب می شود که آموزش به شیوه سنتی به گونه ای کارآمدتر 

باعث تسریع اطالعات در آموزش و پرورش می شود) رویکرد اصالح گرا( در  ICTانجام شود. بر این اساس 

در آموزش و پرورش بوده و براین  ICTددیگری وجود دارد که معتقد به تحول زایی کنار این رویکرد، رویکر

باور است که فناوریهای جدید، ابزارهای و حتی اهداف تعلیم و تربیت را به صورت اساسی تغییر داده و آنها را 

 .2متحول می کند) رویکرد تحول گرا( 
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اشاره کرد. او تاریخ شکل  2ته اند، می توان به ماسون را پذیرف ICTاز جمله کسانی که دیدگاه اصالح گرانه 

گیری فناوری جدید را تاریخ یک انقالب ناکام می داند و ایده تحول بنیادی آموزش و پرورش بر اثر فناوری 

جدید را رد می کن. به عبارت دیگر او معتقد است که فناوری های جدید فرایند تعلیم و تربیت را تسریع می 

در دیدگاه تحول گرانه خود، معتقد است که فناوری اطالعات و  2حول، در مقابل راست کند و نه مت

نیز معتقدند  5ارتباطات برمرزهای ساختاری نظام آموزشی سنتی فائق آمده است در این رابطه بیگم و گرین 

دانش  که ورود فناوری جدید به مدارس و محیطهای آموزشی، صرفا منجر به کار آمد کردن روش انتقال

نشده، بلکه موجب خلق زمینه های جدید اجتماعی)واطالعاتی( برای یادگیری شده است همچنین رزنیک به 

:به زعم او عده ای 1سه دیدگاه درباره اینترنت )بعنوان جزئی از فناوری اطالعات و ارتباطات( اشاره می کند

در اینجا با تأکید بر رویکرد تحول گرایی اینترنت را به عنوان یک راه و روش جدیدی برای آموزش می دانند.)

ICI  در آموزش و پرورش، اعتقاد بر اینست که اینترنت، فرایند آموزش را متحول کرده و اهداف آموزشی و

 متناسب با آن روشهای آموزش را تغییر می دهد(.

زان فرصت کشف عده ای دیگر اینترنت را بعنوان یک پایگاه اطالعاتی وسیع می دانند که برای دانش آمو

در آموزش و  ICIکردن را فراهم می آورد.)این دیدگاه با تأکید بردو رویکرد تحول گرانه و اصالح گرانه 

را به  2پرورش ، اینترنت را ابزاری می داند که بوسیله آن دانش آموزان امکان خود آموزی و خود محوری 

 برای آنها فراهم می شود.دست می آورد و در نتیجه آن امکان کشف پدیده های علمی ، 

عده ای نیز آنرا بعنوان یک رسانه جدید می بیند که فرصت جدید رابرای دانش آموزان به منظور بحث و 

گفتگو، مشارکت و همکاری بر روی ساخت ها وموضوعات علمی فراهم می آورد)این دیدگاه با تأکید بر 

ینست که اینترنت، سبب می شود که آموزش به در آموزش و پرورش، معتقد بر ا ICIرویکرد اصالح گرانه 

همان شیوه سنتی ولی با ابزاری جدید که فرصت های مناسب تری را برای دانش آموزان فراهم می کند. 

 (Resnick، 1996انجام پذیرد.()
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بنابرآنچه گفته شد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که درجهان امروز و با وضعیتی که بر اثر حرکت 

بوجود آمده است دیگر رویه های سنتی انتقال دانش از طریق متن، ورقه، تمرین و  2ی دهکده جهانی بسو

مانند آنها نمی تواند توجه جوانانی را که در جهان اشباع شده از رسانه ها بسر می برند. را به خود معطوف 

معرض تحوالت آموزشی  کند به نظر ضروری می رسد که عناصر اصلی نظامهای آموزشی بویژه معلمان در

متناسب با پیشرفتهای جهان امروز قرار گیرند و آگاهی بیشتری از قابلیت فناوری های جدید بیابند و به 

راهبردهایی طرح شود که به ورود فناوری های جدید به کالسها و محیط های آموزشی ، منجر به » موازات آ

نقش معلم به عنوان منبع قدرت که اطالعات در آموزش و یادگیری بهتر شود. و در عمل باعث شود که 

انحصار اوست از بین برود. و نقش او از ناشر اطالعات به نقش تسهیل کننده فرایند کسب اطالعات تغییر 

 (1285یابد.) محمود محمودی، 

ات در به موازات تغییراتی که در عناصر نظام آموزشی در نتیجه ورود فناوری اطالعات به وجود می آید، تغییر

 سطح مدارس نیز قابل توجه است. در این رابطه به هشت تغییر اساسی می توان اشاره کرد:

افراد درون مدرسه: بصیرت به آرزوها و آرمانهای افراد درون مدرسه و درون نظام  2تغییر در بصیرت  -8

شفاف تر می شود و با ورود فناوریهای جدید به مدرسه، رسالت ها  -2آموزشی به عنوان یک کل اشاره دارد. 

مبنای روشن تری را برای تصمیم گیری فراهم می کنند بیان واضح و روشن رسالتها به اعضای جامعه 

یادگیری این امکان را می دهدتا آرمانهای مدرسه را برای آینده واقدام موزون و هماهنگ به طور مناسب 

 ترین تجسم نمایند.

تعامل معلمان و دانش آموزان و نحوه اداره مدرسه برای تغییر در فلسفه یادگیری و پداگوزی: نحوه  -9

یادگیری، بخشی از فسلفه یادگیری و پداگوژی مدرسه است . با ورود فناوری اطالعات و ارتباطات به محیط 

مدرسه، این فلسفه دچار تغییر شده و محیطی که در آن معلم به عنوان فراهم کننده اصلی محتوای آموزش 
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سفه معلم محور( به محیطی تبدیل می شود که در آن معلم نقش تسهیل کننده فرایند شناخته می شود) فل

 کسب اطالعات توسط دانش آموزان را برعهده دارد) فلسفه دانش آموز محور(

تغییر در تدوین طرحها و خط مشی ها: ورود فناوری اطالعات به محیط مدرسه و تغییری که در  -12

ی در مدرسه بوجود می آید . این زمینه را فراهم می کند که خط مشی نتیجه آن در فلسفه آموزش و یادگیر

های آموزشی نیز دچار تغییر شوند. با شکل گیری این تغییر رویه های دستیابی به اهداف کلی و جزئی نیز 

 تغییر می کنند.

: عالوه بر تغییرات ساختاری که جهت آنها بسوی طراحی 1تغییر در تسهیالت و منابع اطالعات  -11

ارگونومیک )امنیت و مهندسی محیط کار( می باشد ورود فناوری های جدید به مدرسه این امکان را فراهم 

می آورد که دانش آموزان و معلمان بتوانند از اطالعات روز جهان در سطحی وسیع آگاهی یابند. همچنین 

تی و غیره این امکان را ابزارهای جانبی مانند میکروسکوپ های دیجیتالی، نرم افزارهای مختلف تحقیقا

 فراهم می کند که دانش آموزان ارتباط نزدیکتری با محتوای آموزشی برقرار نمایند.

تغییر در توانائی های حرفه ای کارکنان مدرسه، بویژه معلمان: به موازات توسعه فناوری های  -12

را باال برده به مهارتهای  اطالعات درمدرسه، این احساس نیاز در کارکنان شکل می گیرد که توانائیهای خود

 اساسی در سطح وسیع است یابند.

تغییر در میزان مشارکت جامعه: همانطور که مشخص است فناوری اطالعات این امکان را فراهم  -12

می کند که تعامل میان مدرسه با جامعه) والدین، بنگاههای علمی، صنعت، موسسات خصوصی، سازمانهای 

 چنین سایر موسسات آموزشی( به طور چشمگیری افزایش یابد.اجتماعی، مذهبی واجتماعی و هم

تغییر در شیوه ارزیابی: ارزیابی هم شامل ارزیابی از دانش آموزان و هم ارزشیابی کلی نظام آموزشی  -12

بعنوان دو جنبه ای که کامال در هم تنیده هستند، می باشد. ارزشیابی کلی نظام آموزشی از طریق بررسی 

نظام آموزشی با ابعاد مختلف جامعه مانند صنعت، دانشگاه و .... سنجیده  می شود حجم تعامالت میان 
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فناوری این امکان را هم فراهم می کند که ارزیابی دانش آموزان بجای شیوه قلم و کاغذ، روش ترکیبی و 

 (1285تحولی باشد بگونه ای که متناسب به ویژگی های هر دانش آموز تهیه گردد. )محمود محمودی، 

 بررسی دیدگاههای مختلف در خصوص نحوه کاربرد فناوری اطالعات در آموزش و پرورش  2-6

 فناوری به عنوان یک موضوع درسی مستقل در برنامه درس دانش آموزان. -1

 آموزش به کمک فناوری -2

 تلفیق فناوری در سایر دروس -2

شاید نکته کلیدی در بحث فناوری اطالعات و آموزش و پرورش در این مبحث وجود دارد که نوع نگاه 

سیاست گذاران، تصمیم سازان و کارشناسان ارشد و دست اندرکاران امور آموزش وپرورش چگونه است تا بر 

اوری اطالعات را به در نظام های آموزشی ترسیم گردد. زیرا آنچه که می تواند فن ITهمان اساس جایگاه 

عنوان فرصت و یا تهدید درآورد، طرح تفکر و اندیشه بهره گیران نظام های آموزشی است. اینک ضمن شرح 

اجتمالی نگاه های موجود در جوامع مختلف نسبت به جایگاه فناوری اطالعات در آموزش و پرورش تالش 

 گردد.بیان  ITخواهد شد مناسب ترین روش و شیوه بهره برداری از 

 تدریس فناوری به عنوان یک موضوع و واحد درسی مستقل در برنامه های درسی  2-6-1

مطالعات نشان می دهد که در برخی از نظام های آموزشی، راه و ورود فناوری اطالعات درقالب یک عنون 

ی با درسی مستقل همچون سایر عناوین و برنامه های درسی است در این روش دانش آموزان ضمن اشنای

مفاهیم فناوری اطالعات با نحوه کار ابزارهای اطالع رسانی آموزش می بینند و تالش نظام های آموزشی آن 

است که از این برنامه درسی به عنوان یک مهارت در کنار سایر مهارت های آموزشی و فنی بهره گیرند . به 

شته های مهارتی همچون فنی وحرفه همین دلیل بیشترین تجربه در دوره متوسطه و تکیه اصلی بر روی ر

ای، هنرستان ها و... بوده است که این تجربه در کشور انگلستان و دربرخی دیگر از کشورهای اروپایی رایج 
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بوده است و حتی تعدادی از کشورهای آسیایی همچون کره، هندوستان، مالزی، ژاپن وآمریکا نیز امروزه به 

 امه های درسی عدد درسی خود منظور نموده اند.نوع آموزش فناوری را در مجموعه برن

 آموزش به کمک فناوری  2-6-2

رویکرد دوم استفاده از فناوری به عنوان ابزار آموزش است. یعنی بدون این که نظام برنامه ریزی درسی و یا 

ی به کار می آموزش تغییر یابد با نگاه ابزاری به امر فناوری به عنوان تکنولوژی جهت انتقال مفاهیم آموزش

رود. امری که معموالً در مدارس با استفاده از تلویزیون، ویدئو، ویدئو پروژکتور و اورهد متداول و رایج بوده 

است . در این رویکرد عالوه بر ابزارهای فناوری آموزشی سنتی از ابزارهای نوین فناوری اطالعات همچون 

ود برای تبیین مطلب به نمودار زیر که فرآیند یادگیری را کامپیوتر، و اینترنت و اینترنت نیز استفاده می ش

 بیان می کند توجه فرمایید.

 نمودار عوامل و زیر بناهای یادگیری 

در این نمودار فرآیند یادگیری به صورت میدانی نشان داده شده است که در آن چهار نیرو عمل می کنند. 

) معلم و شاگرد( را نشان می دهد بعد عمودی نشان بعد افقی رابطه بین دست اندرکاران فرآیند یادگیری

دهنده زیر بنای یادگیری است که محتوای تدریس و یادگیری را در برمی گیردفرآیند یادگیری در میان این 

چهار نیرو اتفاق می افتد و سهم سطح سازمان و مدیریت، درمدرسه، در تنظیم فرآیند یادگیری به وسیله 

 شده است. دایره بیرونی نشان داده

نمودار مذکور این نظر را تأیید می کند که انتخاب فرآیند یادگیری هم ناشی از شرایط ساختاری است که از 

شالوده یادگیری حاصل می شود و هم نتیجه خصوصیات شخصی است که درجریان یادگیری ایفای نقش 

نیاز به تغییرات اصولی در فرآیند  می کند. تغییرات خاصی از این نیروها ممکن است به تنش منجر شود . اما

یادگیری نیست. بدیهی است که بهره گیری از فناوری اطالعات در فرآیند یادگیری به صورت یک رسانه، 

شالوده و ساختار یادگیری را تغییر خواهد داد. و این امر فقط در ارتباط مستقیم با تغییر در نقش های معلم 
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ی امکان پذیر است تا بتوان از توان بالقوه ای که فناوری اطالعات برای و دانش و با تحوالت ساختاری محتوا

 ارتقاء و بهبود فرآیند یادگیری فراهم می کند سود جست.

در طبقه بندی سنتی، فرآیند یادگیری، بیشتر فعالیت ها با اراده و نظارت معلم انجام می شود. اگر فرآیند 

انش آموزان مسئول انجام کارهای خود گردند. نقش معلم نقش یادگیری بیشتر دانش آموزان محور باشد و د

هدایت کننده و راهنما خواهد بود. و بالطبع از امکانات فناوری اطالعات بیشتر استفاده خواهد شد. و این با 

ویژگی های دانش آموزی یعنی باال بودن حس کنجکاوی، عالقه مندی به کارهای علمی، برخورداری 

گری، احساس مسئولیت بیشتر برای یادگیری از طریق ابزارهای فناوری و... تناسب ازروحیه جست و جو 

بیشتری دارد، اما چون در حال حاضر غالب نظام های آموزشی معلم محور هستند و در نتیجه بیشتر کارها و 

شد از مسئولیت ها بر دوش معلم است . از فناوری ارتباطات و اطالعات کمتر استفاده می شود اگر بنا با

فناوری اطالعات به عنوان یک ابزار آموزشی بیشتر استفاده شود حداقل آن است که در فرآیند تدریس و 

 یادگیری تغییرات اساسی ایجاد شود و در نتیجه فناوری جایگاه خود را در نظام آموزشی پیدا خواهد نمود.

ی اطالعات در مدارس از جمله ذکر این نکته مهم خالی از لطف نیست که گر چه وجود ابزارهای فناور

کامپیوتر و اینترنت نشانه توسعه یافتگی مدارس و نظام های آموزشی است و از عوامل عقب ماندگی 

کشورهای در حال توسعه نیافته، نداشتن و یا کم داشتن امکانات سخت افزاری یکسان است امانباید تصور 

کمی کامپیوتر در مدارس و ابزارهای چند رسانه ای شود که صرفا با گسترش امکانات سخت افزاری و توسعه 

به تنهایی انقالب آوزشی برای معلمان، دانش آموزان  دست اندر کاران امور آموزشی نه تنها ورود فناوری 

اطالعات ایجاد تحول خواهد کرد بلکه به تقویت نگرش های محافظه کارانه آموزشی منجر خواهد شد به 

العات نیست که عامل تغییر اساسی می شود بلکه انسان ها نگرش های محافظه عبارت دیگر این فناوری اط

کارانه آموزشی منجر خواهد شد. به عبارت دیگر انسان ها عامل اصلی تغییرند. به همین دلیل در صحبت 

 استفاده ابزاری از فناوری اطالعات، تغییر در فرآیند یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی یک ضرورت است.
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 تلفیق فناوری با سایر دروس 2-6-2

در این رویکرد فناوری اطالعات ازحاشیه به متن برنامه ورود پیدا می کند یعنی بر عکسب رویکرد اول که 

، به عنوان یک واحد درسی در کنار سایر برنامه ها و عناوین درسی پیش بینی شده بود ITفناوری اطالعات 

عات به عنوان ابزار کمک آموزشی برای تسهیل جریان یادگیری به کمک و یا در نگاه دوم که از فناوری اطال

معلم انجام می پذیرفت .در این شیوه فناوری اطالعات با نظام برنامه ریزی درسی تلفیق می گردد و تغییر 

اساسی در مولفه های اصلی آموزش یعنی محتوا، روش ها و شیوه های یادیگیری، نقش و وظایف معلمان، 

یگاه دانش آموزان و در یک کلمه در نظام آموزشی تغییر اساسی ایجاد خواهد کرد و گامی اساسی نقش و جا

 برای اصطالحات در نظام های آموزشی پیش بینی می شود.

 مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که تا کنون این رویکرد)تلفیق( در سه مدل استخراج و عمل شده است.

 ی از عناوین درسی با فناوری اطالعات.مدل اول: رویکرد تلفیقی تعداد

براساس مجموعه اسناد و مدارک و مطالعات و تجارب بین الملل برخی از نظام های آموزشی در سطوح 

مختلف ملی، منطقه ای و محلی با اولویت گذاری مفاهیم و محتوای دروسی که از قابلیت و منابع مکفی در 

مینه یادگیری را تسهیل می کنند و انتخاب دروس مورد نظر با شبکه های اینترنت برخوردار می باشند و ز

استفاده از فناوری اطالعات بدون حذف و یا حتی کمرنگ نمودن نقش معلم، محتوای درسی و نظام 

 offlineارزشیابی و یا حتی مدرسه به ارایه یک یا چند واحد درسی در قالب شبکه های آموزشی و )

onlineاساس این روش معلم با طراحی درس در میحط وب و یا حتی با تولید محتوای  ( ارایه می نماید . بر

 های آموزشی سعی در بهره گیری کافی از قابلیت  فناوری اطالعات می نماید. CDدروس به صورت 

این رویکرد هم اکنون در بسیاری از کشورها و نظام های آموزشی از جمله در ایران و در تعداد از دبیرستان 

 هران در حال اجراست.های ت

 مدول دوم: رویکرد تلفیقی کلیه برنامه های درسی با فناوری اطالعات.
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آنچه در این روش مورد توجه و انتظار است این است که با استفاده از تلفیق و فناوری ارتباطات و اطالعات 

ورت اساسی مبنای محتوای دروس به صورت هوشمند ارایه گردد به نحوی که سیستم فناوری اطالعات به ص

یادگیری و یاددهی قرار گیرد و با تغییر نقش و موقعیت های معلمان و دانش آموزان و فرآیند یادگیری، با 

خواهد توانست کشف و شناسایی قابلیت های فراگیران و دانش آموزان و دانشجویان آنان را در  ITکمک 

و منابع آموزشی به کمک ابزارهای چند رسانه  جهت بهره مندی کامل از همه توانایی های شبکه های جهانی

ای هدایت نماید .به عبارت دیگر با هوشمند نمودن مدارس و سیستم آموزش و پرورش، نحیط یادگیری 

فعال، با نشاط را فراهم نمود و زمینه آموزش فراگیر )آموزش در هر زمان و هر مکان( و آموزش تمام 

مدارس هوشمند نیز نامیده  Smart schoolرد که به عنوان مدل ( رامهیا می نماید. این رویک7/22وقت)

توسعه قابل  ITمی شود تجربه ای است که در بسیاری از کشورها به ویژه در کشور مالزی که در امر 

 مالحظه ای داشته است. در حال اجراست.

واهد داشت که پیش بینی می شود که مدارس هوشمند تحول عظیمی را در نظام های آموزشی به دنبال خ

از طریق آن دانش آموز، فناوری اطالعات را در تمامی زمینه های آموزشی و پرورشی به کارخواهند بست. 

این تحول شاهد مدیریت و برنامه های درسی نیز خواهد شد. در سطح کالس درس، عالوه بر کتب درسی و 

خواهیم بود که در  CDرسانه ای نظیر مواد آموزشی رایج، شاهد معرفی نرم افزارها و درس افزارهای چند 

آن از صدا ، تصویر و کارتون نیز استفاده خواهد شد. هدف اصلی تربیت نیروی کار مجهز به سواد رایانه ای 

 است که بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد.

دو اصل مهم  از دانشگاه هاروارد ارایه شده است بر« دیوید پر کینز»مدارس هوشمند که نخستین بار توسط 

 یادگیری تأکید دارند.

 یادگیری محصول تفکر است و تمام دانش آموزان توان یادگیری تفکر منطقی را دارند. -2
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یادگیری باید با درک عمیق همراه باشد، درکی که خود حاصل به کار بستن دانش به صورت منعطف و   -2

 فعال است.

 بعاد مدارس هوشمند خواهیم پرداخت.نظر به اهمیت این موضوع در بخش های بعدی بیشتر به ا

 (Virtual schoolمدل سوم: مدرسه مجازی)

مدرسه مجازی نامی کمابیشن آشناست، اما شاید ابعاد آن هنوز به وضوح تبیین نشده باشد. در رویکرد 

، در نظام های ITتلفیق فناوری اطالعات با برنامه های آموزشی تالش بر این است که از همه قابلیت های 

آموزشی بهره گرفته شود به نحوی که امکان مجازی ساختن همه مولفه های آموزشی حتی مدرسه فراهم 

گردد. و در نتیجه فراگیران اعم از دانش آموزان و دانشجویان خواهند توانست. بدون حضور مستمر و دایمی 

تفاوت اساسی با آموزش در محیط های آموزشی نیازهای تحصیلی و آموزشی خود را برطرف سازند البته این 

غیر حضوری دارد در آموزش غیر حضوری دارد در آموزش غیر حضوری فراگیران اعم از دانش آموزان و 

دانشجویان خواهند توانست بدون حضور مستمر و دایمی در محیط های آموزشی نیازهای تحصیلی و 

وزش غیرحضوری «حضوری دارد. در آآموزشی خود را برطرف سازند. البته این تفاوت  اساسی با  آموزش غیر

فراگیر نیاز به حضور مستمر در کالس یا مدرسه و یا  انجام تکالیف آموزشی ندارد، بلکه در ایام آزمون و 

امتحانات تحصیلی موظف به شرکت در  امتحان و قبولی در آزمون برای  ادامه تحصیل می باشد؛ اما در 

( فراگیر موظف به ثبت نام در واحد آموزشی e-learning)سیستم آموزشی مجازی یا آموزش الکترونیک 

اعم از دانشگاه یا مدرسه، حضور در کالس ها می باشد اما به صورت مجازی. انجام تکالیف، حضور در فوق 

برنامه  ها، برقراری ارتباط مستمر به صورت  مجازی و ... خواهد بود. به عبارت دیگر همه مراحل و شرایط 

حیط واحد آموزشی را پشت سر خواهند گذاشت؛ اما به صورت مجازی و غیرحضوری و گذران تحصیلی م

 الکترونیک .
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گرچه این مدل توسعه فناوری اطالعات در نظام های آموزشی عموماً در سطح محیط های دانشگاهی تجربه 

سطح شده است و همچنان با سرت و شتاب بیشتری در حال گسترش است، به نحوی که در حال حاضر در 

وزارت علوم تالش های گسترده ای در این بخش در حال انجام شدن و تعدادی از دانشگاه ها از جمله 

دانشگاه تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشگاه اصفهان، دانشگاه پیام نور و ... در حال تدارک پذیرش 

شده است و در سطح دانشجو می باشد و حتی مجوزهای برای افراد و موسسات در این خصوص صادر 

مدارس بسیار محدود از یان مدل آموزشی استفاده گردیده است و نخستین بار در کشور انگلستان با حذف 

این تجربه را به صورت ناموفق اجرا نموده است؛ اما در هر صورت پرداختن ان در  face to faceآموزش 

مورد توجه است و گرچه مقاومت های نظام های آموزش و پرورش عمومی همچنان به عنوان یک رویکرد 

زیادی برای ورود آن در حوزه آموزش عمومی باالخص در دوره های آموزش ابتدایی وجود دارد اما برای دوره 

 های دبیرستان و متوسطه مورد توجه است.

 هشت  گرایش نوین در فناوری آموزش 

لی گسترده شده  اند. کامپیوترها در سطح مدرسه ها و موسسه های آموزش عا گرایش اول 

 در واقع هر فراگیر در هر موسسه آموزشی رسمی به کامپیوتر دسترسی دارد.

 شبکه بندی، سریع تر رشد را در کاربرد فناوری آموزشی داشته است. گرایش دوم 

 دست یابی مدرسه به منابع تلویزیونی تقریباً همگانی شده است. گرایش سوم

گرایش 

 چهارم

هره گیری فناوری آموزشی در میان سیاست گذاران افزایش جانب داری از ب

 یافته است.

فناوری آموزشی به طور فزاینده ای در خانه ها و محیط های اجتماعی در  گرایش پنجم 

 دسترس قرار گرفته است.

شیوه های نوین در ارایه کاربرد فناوری آموزشی با تصاعد هندسی توسعه یافته  گرایش ششم 
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 اند.

 اصرار تازه ای وجود دارد که معلمان باید سواد فناوری آموزشی داشته باشند. هفتم گرایش

گرایش 

 هشتم

فناوری آموزشی محمل عمده ای برای حرکت به سوی اطالعات آموزشی 

 قلمداد می شود.

 

 یادگیری الکترونیکی  -2-7

 تعریف  -2-7-1

ق می گردد که با استفاده از ابزارهای به مجموعه فعالیت های آموزشی اطال« یادگیری الکترونیکی»

الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای، شبکه ای و مجازی و ... صورت می گیرد. به عبارتی، کلیه 

برنامه هایی را که از طریق شبکه  های رایانه  ای به ویژه اینترنت، منجر به یادگیری می شود یادگیری 

ادگیری الکترونیکی، شامل مجموعه وسیعی از کاربردها و عملکردها، از جمله الکترونیکی می نامند. اصطالح ی

 ، آموزش مبتنی بر کامپیوتر، کالس های مجازی و همکاری های الکترونیکی است.«وب»آموزش مبتنی بر 

 از ابزارهای یادگیری الکترونیکی می توان از اینترنت، اینترانت، اکسترانت، انتشار ماهواره ای، نوارهای

 ویدئویی یا صوتی، تلویزیون محاوره ای و دیسک های فشرده نام برد.

 ویژگی های یادگیری الکترونیکی  -2-7-2

 اهم خصوصیات یادگیری الکترونیکی را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

 دانش آموز محور بوده و نقش معلم به عنوان راهنما و تسهیل کننده است. -1

 صورت تعاملی ) کاربرد  تعاملی در امر یاددهی و یادگیری( هستند. دوره های آموزشی به -2

 فعالیت دارد. 7/22برای تمامی گروه های سنی و در همه جا و همه وقت با شعار  -2

 یادگیری مشارکتی است، یادگیرندگان، معلمان و متخصصان را گرد هم می آورد. -2
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 زنیه است.یادگیری سریع، زنده و پویا و در عین حال کم ه -5

یادگیری فردی، یعنی براساس عالیق و  توانایی های فردی است. جامع، یعنی امکان استفاده از همه  -6

منابع و ابزارهای آموزشی و یادگیری مثل کالس های مجازی، شبیه سازی را دارد و فرصت های آموزشی 

 برابر را در اختیار همگان قرار می دهد.

مدیریت، ثبت نام ، دریافت شهریه و نظارت بر روی شبکه اینترنت انجام می کلیه فعالیت ها از جمله  -7

شود . به عالوه کلیه خدمات آموزش مثل ثبت نام، آموزش و اعطای گواهینامه از همین طریق قابل ا نجام 

 است.

 دروس، توسط استادانی که در محل های مختلف قرار دارند، تهیه می شوند. -8

با ترسیم جدول زیر، شاید بتوان ویژگی های مهم یادگیری الکترونیکی را براساس  در یک جمع بندی کلی و

 مقایسه دو نگرش سنتی و مدرن نسبت به امر آموزش بهتر بیان نمود:

 نگرش سنتی نگرش هوشمند و جدید نگرش به آموزش 

کارهای گروهی، عضوی از تیم  تاکید در امر آموزش 

 بودن، همکاری و مشارکت

 ردیکارهای ف

مدیریت اطالعات و تولید د  وظیفه فراگیران

انش و مهارت جدید، روش 

 پیدا کردن اطالعات

حفظ مطالب و ذخیره سازی 

 مطالب از پیش تعیین شده 

مجموعه فراگیر و یک تیم در  رابطه یاددهنده و یادگیرنده

جهت سازندگی و تولید  

دانش و متناسب با نیازهای 

 روز جامعه

 )تاحدی نادان(دانا و ناآگاه 
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شاگرد، محور، مسئولیت  محوریت و مسئولیت 

 یادگیری بر  دوش شاگرد

معلم، محور، مسئولیت 

یادگیری بر دوش ملعم و 

 توسعه آموزشی 

فعال، مشارکت در تولید و  فراگیران )یادگیرها(

سازماندهی مهارت ها، 

تجربیات و دانش، عمالً 

مستقل از معلم ولیکن 

پشتیبانی نیازمند به سیستم 

 )مربی(

غیرفعال و وابسته به یاددهنده 

 )ملعم و مربی(

 محدود و انتخابی نامحدود و متنوع محتوای درسی

 کمی  کیفی عمل یادگیری

تغییر )همگام با تغییرات و  پایداری منب قدرت و تحکیم

 نیازهای جامعه(

   سیستم آموزشی 

تنیده در سیستم )غیرقابل  نقش فناوری 

 تفکیک(

نصر اضافه شده به سیستم ع

 )به راحتی قابل تفکیک(

 

 مقایسه یادگیری الکترونیکی با آموزش سنتی  -2-7-2

 یادگیری الکترونیکی نسبت به آموزش سنتی از مزایای زیر نیز برخوردار است:

 قابل استفاده بودن در کلیه ساعات روز و ایام هفته  -1
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 دمات تحصیلی و تربیتی برخورداری از کیفیت باالتر در ارایه خ -2

 برخورداری از پیوستگی و  ارتباط باالتر در امر آموزش  -2

 قابل اندازه گیری بودن نتایج آموزش  -2

 خودکار بودن فراگیر در امر  آموزش  -5

 قابلیت نگهداری اطالعات و منابع آموزشی و دسترسی آسان به آنها  -6

 انواع یادگیری الکترونیکی  -2-7-2

 قسیم بندی کالن می  توان یادگیری الکترونیکی را در دو سطح بیان داشت:در یک ت

 online(Network Based Learning)الف( یادگیری الکترونیکی به صورت 

 offline (Training CD & e- book)ب( یادگیری الکترونیکی به صورت 

 onlineیادگیری الکترونیکی به صورت  -2-7-2-1

)همیشه در  onlineعالیت ها و خدمات آموزشی زا طریق شبکه )وب( به صورت به کلیه برنامه ها و ف

 می گویند. onlineدسترس( یا روی خط و بدون وقفه ارایه می گردد، آموزش 

به آن دسته آموزش های از راه دور گفته می شود که به وسیله مجموعه  onlineبه عبارت دیگر آموزش 

روش های آموزشی مبتنی بر فناوری و شامل آموزش های رایانه ای، وب، وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و 

 (Network Based Learning)اینترنت و همچنین مدرسه، کالسه و دانشگاه مجازی باشد. 

 offlineیادگیری الکترونیکی به صورت  -2-7-2-2

های آموزشی انجام می  CDو با  تولید  Webبخشی از آموزش های الکترونیکی که بدون استفاده از شبکه 

( آموزش خودکار یا خودآموزی بدون offline( گویند. از ویژگی های آموزشی )offlineگیرد آموزش )

( chatارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی هم چون )

 ( می باشد.teleconferenceکردن،)
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 سطح انجام می گیرد:( در دو offlineآموزش )

 ( public CD & e-boolsالف(سطح  آموزش های عمومی )

 ( private CD & e-booksب( سطح آموزش های عمومی )

، پژوهشی با عنوان نقش فناوری های نو در یادگیری و آموزش در مدارس ابتدایی و  1996در سال 

، دایتون، دیترویت، همفیس، میامیف راهنمایی آمریکا در هفت ناحیه آموزش و پرورش شهرهای شیکاگو

 اکلند و واشنگتن دی سی انجام شده است که خالصه نتایج این تحقیق به شرح زیر است:

 رشد مهارت های گوناگون فکری  -1

فناوری های جدید از قدرت برانگیخته کردن رشد مهارت های فکری، چون  استدالل و توانایی حل فنون 

 است. یادگیری و خالقیت برخوردار

 مشخص بودن آموخته  های مبتنی بر فناوری های نو -2

فناوری های نو می توانند در روش های گوناگون یادگیری بهتر موضوعات گوناگون و رشد مهارت  ها و 

دیدگاه های گوناگون، نقش داشته باشند. ماهیت ومیزان یادگیری به دانش قبلی و نوع فعالیت های 

 بستگی دارد.یادگیری مبتنی بر فناوری 

 انگیزش دانش  آموزان  -2

اغلب دانش آموزان به آن دسته از فعالیت های یادگیری عالقه بیشتر و خودانگیخته ای دارند که در آنها از 

 فناوری های نو  استفاده می شود نه به رویکردهای سنتی کالسی.

 رابطه دانش آموزان با دانش  -2

ش آموزان مایل اند صرف فعالیت های یادگیری بکنند در محیط هایی فراخنای توجه یاتمرکز، که  اغلب دان

که در آنها فناوری نو مورد استفاده قرار می گیرد بیشتر از محیط هایی است که از شیوه های سنتی در امر 

 آموزش ا ستفاده می شود.
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 ایجاد روحیه پژوهش  -5

ور کسب اطالعات وسیع تر در زمینه هر یک از فناوری های نو، از قدرت ایجاد انگیزش برای پژوهش، به منظ

موضوعات، یافتن راه حلی قانع کننده تر برای هر مساله و دستیابی به روابط گسترده تر میان داده ها و  

 اطالعات گوناگون برخوردار است.

 همیاری گسترده دانش آموزان  -6

س و یا کالس  ای متفاوت و یا مداس کاربرد فناوری های جدید، همیاری میان دانش آموزان را در یک کال

متفاوت، چه دور و چه نزدیک به منظور دستیابی به واقعیت های جدید،  دستیابی به اطالعاتی که صرفاً از 

پیش تعیین نشده اند و اجر ای پروژه های اصیل مبنی بر نیازها واقعی دانش  آموزان و احتماال دیگران را 

 گسترده تر می کند.

 منسجم تر و واقعی تر یادگیری  -7

دستاوردهای فناوری های نو مانند قابلیت بالقوه، شبیه سازی، دستکاری مجازی، تلفیق سریع داده های 

متنوع، تصایر گرافیکی و کارکردهای دیگری که در پیوند دانش با جنبه های گوناگون شخصیت نقش مهمی 

 دارد و موجب می شود مطالب متعدد به طور کامل جذب شوند.

 «تاثیر پیامدهای کاربردمناسب فناوری جدید بر نقش آموزشی معلم ها »

 برخورداری از اطالعات در زمینه منابع جدید آموزشی و حمایت از به کارگیری آنها  -8

معلم ها با استفاده از فناوری های نو، اطالعاتی را در مورد دسترسی پذیری و  ارزش منابع متعدد و تنوع 

ت زمانی کوتاه به دست می آورند و اغلب از حمایت های موجود در زمینه کاربرد آنها بهره آموزشی را در مد

 می گیرند.

 مشارکت و همیاری معلم ها با اشخاص دیگر  -9
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فناوری های جدید، مشارکت وهمیاری معلم ها با همکاران و اشخاص دیگر در داخل و خارج از نظام مدرسه، 

 ه فعالیت های یادگیری دانش آموزان تسهیل می کند.در زمینه برنامه ریزی و  توسع

 جهت برنامه ریزی  -12

برنامه ریزی آموزشی هر معلمی، مستلزم هماهنگی کامل میان دیدگاه او نسبت به آموزش، پیامدهای 

یادیگری مورد انتظار و ویژگی های فناوری هایی است که مورد  استفاده قرار می دهد. بنابراین هنگامی که 

م به تنظیم و ارایه فعالیت هایی که اجرای آنها مستلزم کار واقعی و مشارکت و همیاری دانش آموزان معل

 دیگر است بیشتر اهمیت می دهد و امکان دستیابی نتایج بیشتر می شود.

 روابط بین معلم ها و  دانش آموزان  -15

ای بالقوه ملعم  ها را به کار گیرد، در  اگر استفاده از فناوری های جدید به گونه ای باشد که بتواند توانایی ه

آن صورت تمایل معلم به دانش آموزان به تسهیل گر، مشاور و راهنما در زمینه کشف یادگیری کامل و 

 تدریجی دانش، مهارت ها و کسب دیدگاههای جدید جلوه گر خواهد شد.

 تصویر جدیدی از معلم و یادگیری  -16

اسی ایفا می کنند معلم ها دیگر دانش و معلومات را به مثابه در محیطی که فناوری های جدید  نقش اس

مجموعه ای از واقعیت ها تلقی نمی کنند که باید به  دانش آموزان انتقال یابند، بلکه آن را بیشتر یک 

فرآیند پیوسته پژوهش تلقی می کنند که طی آن مسایل و مشکالت و نتایج به دست آورده را با دانش 

 یان می گذارند.آموزان خود در م

 ارزیابی یادگیری  -17

فناوری های نو ارتباط نسبت میان دانش آموزان و ارزیابی یادگیری های آنان را تقویت می کند و روش های 

 ارزیابی معتبر را مورد استفاده قرار می دهد که معموال در حال حاضر موجود نیستند.

 تشخیص مشکالت موردی  -18
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روش  های یادگیری مورد  استفاده دانش آموزان ، فناروی های نو  با فراهم آوردن امکان مرور سریع

تشخیص نقاط قوت و ضعف دانش آموزان را برای معلم تسهیل می کند و به او امکان می دهد تا مشکالت 

موردی هریک از دانش آموزانو یادیگری نادرست یا ضعف آنان را در گذشته شناسایی می کند و درصدد 

 اطالع آنها برآید.

 بررسی رابطه یادگیری الکترونیکی و آموزش و پرورش  -2-8

 دستاوردها  -2-8-1

قابلیت  استفاده از چندرسانه ای در آموزش این امکان را فراهم می کند که یادگیری نه فقط با حس شنوایی 

ی و تصویری بلکه حواس بینایی انسان را به شکل گسترده و همه جانبه ای با استفاه از ابزارها و وسائل صوت

در فرآیند یاددهی و یادگیری مداخله دهند. مطالعات نیز نشان می  دهد که میزان یادگیری از طریق سمعی 

درصد افزایش می یابد. وسائل چند رسانه ای ضمن تعمیق بخشیدن به امر یادگیری، انگیزه و  75و بصری تا 

د و به دلیل تنوع و جاذبه خاصی که به همراه عالقه و میل رغبت یادگیری را در دانش آموزان افزایش می ده

دارد آموزش را لذت بخش و مثر می کند به عالوه امکانی را فراهم خواهد ساخت که بسیاری از این امکانات 

و وسایل که هم اینکه در مدارس و مراکز آموزشی کمتر مورد بهره برداری قرار می گیرند به صورت مستمر و 

 ار گرفته شوند.موثر در امر آموزش به ک

از دیگر فوائد به کارگیری فناوری اطالعات در آموزش کاربردی ستودن  آموزش است. از کارکرد موثر و 

کارآمد توسعه و فناوی در آموزش، عملی نمودن بسیاری از مفاهیم چه در فرایند یاددهی و یادگیری و چه 

عات در آموزش، تحقق آموزش مادام العمر در مراحل یادگیری می باشد. از دیگر دستاوردهای فناوری اطال

 ساعته در هفت روز هفته. 22می باشد یعنی آموزش بدون محدودیت زمان و مکان و به عبارتی آموزش 

دستری به منابع متعدد و متنوع از امتیازات یادگیری الکترونیکی است. در چنین شرایطی با گسترش 

ه منابع و متون سایر کشورها، کتابخانه ها ومراکز آموزشی و فناوری ارتباطات و اطالعات، امکان دسترسی ب
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علمی دنیا فراهم  گردد. دنیای اینترنت دنیای تحقق رویها و حل مشکالت الینحل و دیرینه آموزش و فرصت 

 های جدید یادگیری است.

ز ابزارهای تعریف یادگیری الکترونیکی: به مجموعه فعالیت های آموزشی اطالق می گردد که با استفاده ا

 الکترونیکی اعم از صوتی، تصویری، رایانه ای، شبکه ای، و مجازی و ... صورت می گیرد.

 مزایای یادگیری الکترونیکی  -2-8-2

ارتقای سریع و موثر سطح دانش مورد نیاز دانش آموزان، دانشجویان و فراگیران، متناسب با نوع فعالیت  -1

 آن ها

 دد و مختلف آموزشی سهولت دسترسی به منابع متع -2

 افزایش نیروی انسانی مجرب و همگام با فناوری اطالعات و ارتباطات روز   -2

 ساعته( 22)هفت روز در هفته و  7/22امکان دسترسی فراگیر، منابع آموزشی به صورت  -2

 گسترش آموزش برای همه، با هزینه بسیار کمتر  -5

 آ موزان، دانشجویان و فراگیران آموزشی کاهش زمان و هزینه رفت و آمد برای دانش  -6

امکان ثبت و ضبط، فعالیت ها و برنامه های آموزشی و پیگیری مستمر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و  -7

 دانشجویان 

 اجازه تهیه و آماده سازی و  ارائه مدل های مختلف آموزشی توسط معلمان و استادان  -8

بت نام دانش آموزان و دانشجویان، خدمات تحصیلی و مشاوره ای به  تسهیالت الزم و مناسب برای امر ث -9

 دانش آموزان و اولیای آنان و سایر خدمات آموزشی 

افزایش انگیزه  های آموزشی فراگیران، ارتقای سطح یادگیری، خودکار بودن دانش آموزان و پرور همه  -12

 جانبه استعدادهای دانش آموزان و دانشجویان 

 دیت  ها محدو -2-8-2



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی و ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .پژوهشی آس

 75 

 افزایش هزینه های اولیه نسبتاً باال  -1

محدودیت دسترسی همگان، اعم از دانش آموزان و دانشجویان در بهره برداری و دسترسی به رایانه و  -2

 خدمات جانبی آن 

 محدودیت اعمال مدیریت و نظارت بر منابع آموزشی و هدایت نظام یافته آن ها  -2

بهره مندی از روابط اخالقی و تربیتی بین معلمان و دانش آموزان و استادن و  محروم ماندن فراگیران در -2

 دانشجویان 

 کم بودن پهنای ماند در ارسال چند رسانه مطالب آموزشی  -5

 مکاتب فکری گوناگون در امر یادگیری الکترونیکی  -2-8-2

یی طراحی شده است. مکتب فکری اولین نظام های یادگیری رایانه ای، برمبنای رویکرد یادگیر ی رفتاگرا

( تاثیر پذیرفت. این مکتب تاکید می کرد 1972( و اسکینر )1927(، پاولوف ) 1912رفتارگرایی از ثرندایک )

 1952یادگیری، تغییر در رفتار قابل مشاهده است و علت آن محرک بیرونی در محیط است )تری اندرسون، 

شاهده است که نشان می دهد یادگیرنده چیزی را فرا گرفته است (. رفتارگراها مدعی اند رفتار قابل م22: 

یانه. رفتارگراها به آنچه در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد کاری ندارند.در پاسخ، بعضی از مربیان و آموزش 

دهنده ها ادعا کرده اند که هر نوع یادگیری قابل مشاهده نیست و یادگیری بیش از تغییر در رفتار است. به 

 مین دلیل، تغییر جهتی از رفتارگرایی به نظریه های یادگیری شناختی صورت گرفت.ه

روانشناسی شناختی مدعی است یادگیری شامل به کارگیری حافظه، انگیزش و تفکر است و اندیشه و تفکر 

د و  منطقی نقش مهمی در یادگیری بازی می کند. آنها یادگیری را به منزله ی فرایندی درونی در نظر دارن

تاکید می کنند که مقدار یادگیری یادگیرنده به میزان توانایی پردازش یادگیرنده، میزان تالش وی در فرایند 

 (.22:  1952یادگیری، عمق پردازش و ساختار موجود دانش وی بستگی دارد )تری اندرسون، 
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رایی معتقدند که اخیراً حرکتی به سمت رویکرد ساخت گرایی وجود داشته است. نظریه های ساخت گ 

یادگیرندگان اطالعات و جهان را براساس واقعیت فردی شان تفسیر و تعبیر می کنند و از طریق مشاهده، 

پردازش و تفسیر  یاد می گیرند و سپس این دانش )اطالعات( را درون اختصاصی خود، به صورت شخصی در 

تر یاد می گیرند که بتوانند آنچه را یاد می ( یادگیرندگان زمانی به22:  1952می آورند ) تری اندرسون ، 

 گیرند به منزله ی زمینه ای برای کاربردهای فوری و برای کسب معنای فردی تلقی کنند.

زمانی که مکاتب فکری رفتارگرایی، شاختن گرایی و ساخت گرایی به طور دقیق مورد تحلیل قرار می گیرند 

ر می شود. طراحی و یادگیری الکترونیکی می تواند ش امل هم پوشی های فراوانی در مفاهیم و  اصول ظاه

(، این سه مکتب فکری می توانند به منزله ی 1992اصولی از هر سه نظریه باشد. به عقیده ارتمر و نیوبای )

طبقه بندی یادگیری استفاده شوند. راهبردهای رفتارگرایی می تواند برای یاد دادن چیستی )حقایق( 

ردهای شناخت گرایی می تواند برای یاد دادن چگونگی )فرایندها و اصول( استفاده شود و استفاده شود. راهب

راهبردهای ساخت گرایی می تواند برای یاد دادن چرایی استفاده شود ) تفکر سطح باال که معناسازی فردی 

و تحلیل الگوهای ( به تجزیه 2221و یادگیری موقعیتی و زمینه ای را ارتقا می بخشد(. جانیکی و ال لیگل )

گوناگون طراحی آموزشی مبتنی بر وب را شناسایی و  تعیین کنند. اجزاء و عناصر طراحی در هریک از 

 مکاتب یادگیری رفتارگرایی، شناخت گرایی و ساخت گرایی در قسمت بعد آورده شده است.

 مکتب یادگیری رفتارگرایی  -2-8-2-1

تلقی می کند،پاسخ به محرک به لحاظ کمی می  « ه ی سیاهجعب»مکتب رفتارگرایی ذهن را به مثابه ی 

تواند مورد مشاهده قرار بگیرد. به طور کلی، در این دیدگاه فرایندهای فکری ذهن نادیده گرفته می شود. 

بنابراین، این مکتب رفتارهای آشکاری را بررسی می کند  که توسط شاخص های یادگیری مورد مشاهده و 

 ( .22:  1952سون، سنجش اند )تری اندر

 پیشنهادهای مکتب رفتارگرایی برای طراحی یادگیری الکترونیکی عبارتند از :
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نتایج و پیامدهای یادگیری باید به طور واضح و روشن برای یادگیرندگان بیان شود تا آنان بتوانند انتظار  -2

 ند یا نه .اترا در نظر بگیرند و قضاوت کنند که آیا به نتایج درس الکترونیکی رسیده ا

یادگیرندگان باید آزمون شوند تا مشخص شود که آیا به نتایج یادگیری دست یافته اند یا خیر. بدین  -5

منظور، ازمون الکترونیکی یا شکل های دیگر ارزیابی باید در سلسله مراتب یادگیری گنجانده شده است تا 

اشد تا یادگیری ارتقا پیدا کند. این ترتیب سطح موفقیت یادگیری باید در ترتیب و توالی مناسبی ارائه شده ب

 و توالی می تواند شکل های ساده به پیچیده شناخته به ناشناخته به کار برده را شامل گردد.

به یادگیرندگان بازخوردهای مناسب داده شود به گونه ای که بر چگونگی انجام کار خود نظارت و کنترل  -6

 باهات را دریافت کنند.داشته باشند و در صورت لزوم، تصحیح اشت

 مکتب یادگیری شناخت  گرایی  -2-8-2-2

شناخت گراها به یادگیری به منزله ی فرایند درونی، دربرگیرنده حافظه، تفکر، تامل، انتزاع، انگیزش و 

فراشناخت نگاه می کنند. روان شناسی شناختی یادگیری را از دیدگاه پردازش اطالعات و نقش انواع حافظه 

(. قبل از پردازش، اطالعات و احساسات از طریق 1-1یادگیری یادگیرند بررسی می کند )شکل در خالل 

منبع حسی دریافت می شود. این اطالعات برای کمتر از یک ثانیه در منبع حسی باقی می ماند )تری 

 از بین می رود.(. اگر این اطالعات فوراً به حافظ فعال )در حال کار( انتقال پیدا نکند 25:  1952اندرسون، 

در آموزش الکترونیکی باید راهبردهایی اتخاذ شد تا به یادگیرندگان اجازه دهد آماده ی دریافت محتوای 

یادگیری می شوند. به گونه ای که محتوای یادگیری از حواس به منبع حسی و سپس به حافظه ی فعال 

به میزان توجه به اطالعات جدید بستگی منتقل می شود. مقدار اطالعات انتقال داده شده به حافظه فعال 

دارد و نیز اینکه آیا ساخت های شناختی برای درک و فهم اطالعات مناسب است یا خیر. بنابرایم، وظیفه ی 

طراحان آموزشی است که ببینند که آیا در حال حاضر، ساخت های شناختی یادگیری مناسب پردازش 
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موجود مناسب نباشد، باید از راهبردهای پیش از آموزش اطالعات است و در صورتی که ساختار شناسی 

 مانند پیش سازمان دهنده ها، به منزله ی بخشی از فرایند یادگیری استفاده شود.

به کاوش کردن فکر کردن، خواندن، نوشتن، تحقیق کردن، اختراع کردن، حل کردن مسائل و تجربه کردن 

 مسائل و تجربه کردن جهان جلب کنند.

 ده ی رسانه بودن فناوری با چهار کانون مختلف توسعه داند:آنها عقی

، دستیابی به بانک های اطالعاتی و  spread sheetرسانه برای تحقیق )مانند الگوسازی داده ها،  .1

 مشاهدات تحت وب و میکروسکوپ ها و ابرمتن ها 

همزمان، نرم افزار  رسانه برای ارتباط مانند واژه پردازی، پست الکترونیکی، برگزاری همایش های .2

 گرافیک، شبیه سازی ها و آموزش های خصوصی.

 رسانه ای برای ساخت مانند : روبوتیک ها ، طرح کمک با کامپیوتر و سیستم های کنترل. .2

رسانه برای بیان مانند ویدئوی ارتباطی، نرم افزار متحرک سازی و تصیف موسیقی مربیان باید نوع  .2

ه استفاده می شود، در نظر بگیرند و سپس تعیین کنند که آیا هدف خاص فناوری ای که در مدرسه یا منطق

فناوری، اهداف مدرسه را برای یادگیری دانش آموز در برمی گیرد یا خیر؟ تنها در این صورت است که می 

رد توان برای خرید تجهیزات و مواد مربوط به فناوری، برنامه ریزی کرد و تاثیر فناوری را در انجام اهداف مو

 ارزیابی قرار داد.

عامل دوم این است که ارزیابی تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز مساله ای پیچیده است. در تحقیق 

روی فناوری و پیشرفت دانش آموز، بیشتر از ارزیابی های استاندارد شده سنتی استفاده شده است تا 

. این تحقیق بیشتر روی دانش دانش آموزان درباره تغییرات عملکرد دانش آموز را در مورد ارزیابی قرار دهند

ی حقایق مجزا تمرکز می کند و به چگونگی فکرکردن دانش آموزان، کمتر توجه کرده است. در این تحقیق 

و طی پانزده سال اخیر، بیشتر روی روش های معنی دار و جدیدی تاکید شده است که از آنها برای ارزیابی 
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زان می دانند و درک کرده اند استفاده می شود. برای ارزیابی تاثیرات فناوری کردن مطالبی که دانش آمو

خاص در پیشرفت دانش آموز باید ابزارها و روش های ارزیابی با بازده یادگیری ارتقاء داده شده و به وسیله 

ی باشد ی آن فناوری ها متناسب باشند. عامل سومی که در تاثیر فناوری روی پیشرفت دانش آموز موثر م

این است که باید بین تغییرات فناوری به کار برده شده در کالس درس و تغییرات عوامل آموزشی 

همبستگی وجود داشته باشد. در ابتدا تعیین پیشرفت دانش آموز براساس روش های سنتی که شامل 

شرفت دانش آموز بررسی علمی و اجتماعی بود انجام می شود به ای طریق که در این روش ها دیگر یعنی پی

می باشند تغییر دادن تنها یکی از دو وجود دارد یا خیر؟اما چون مدارس، محیط های اجتماعی پیچیده ای 

 غیرممکن است. –مورد ذکر شده فناوری و پیشرفت دانش آموز 

که اگر یک فناوری جدید در کالس درس ارائه شود موارد دیگر نیز تغییر می کنند. به عنوان مثال، هنگامی 

فناوری در کالس تلفیق می شود برداشت های معلمان درباره ی قابلیت های دانش آموزان نیز تغییر می 

 کند.

 همچنین معلمان بیشتر خودشان را به عنوان مربی و کمتر به عنوان مدرس می بینند.

زایش یابد و مثال دیگر اینکه ، استفاده از فناوری اطالعات باعث می شود همکاری میان دانش آموزان اف

همین مورد تاثیری مثبت روی پیشرفت دانش آموز دارد. این سه عامل نشان می دهند که اکنون ارتباط بین 

فناوری و پیشرفت دانش آموز، و اصالح کردن مهارت های فکری بسیار دشوار است و مدارسی که به روش 

جود این پژوهش های خاص درباره ی های مختلف ، فناوری را تلفیق می کنند در حال تغییر هستند. با و

فناوری ویادگیری دانش آموز ثابت می کنند که انجام تحقیقات براساس سه عامل مذکور ، امکان پذیر است 

و همچنین استفاده از فناوری که در بافت کالس درس، تلفیق شده است تاثیری مثبت روی پیشرفت دانش 

 آموز دارد.
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استفاده از فناوری دست پیدا کرده اند. این موارد عبارتند از : اهداف محققان به یافته هایی درباره ی 

آموزشی خاص و مشاهده ی یادگیری از طریق فناوری، توسعه ی حرفه ای دایم، تغییرات ساختاری در 

 برنامه ی مدرسه، زیربنای محکم و پشتیبانی فنی وارزیابی دایم.

 خود کنترلی دانش آموزان  بررسی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در -2-12

ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه جهانی و ره آورده های مانند کامپیوتر، اینترنت و ... تحوالت 

 شگرفی را در نظام آموزشی جهان ایجاد کرد.

ام و در این امر تالش کشورها را در جهت ایجاد پاردایم های نوین آموزشی برانگیخت به گونه ای که همه نظ

 های آموزشی جهان را دستخوش تغییرات کرد.

شاید نتوان گفت این تغییرات در همه جا یکسان بوده ولی هیچ نظامی از آن مستثنی نیست. پیشرفت فن 

 آوری منجر به تغییر در شیوه ها ، تفکرات، نوع رفتارها، فرهنگ واقتصاد در آموزش شد.

ررسمی و مجازی تغییر یافتند به گونه ای که می توان نظام های آموزشی از سنتی به سوی آموزش های غی

گفت امروزه معلم محوری در مدارس جای خود را به فراگیر محوری داده است و دانش آموزان مسئولیت 

 یادگیری خود را برعهده می گیرند.

خگوی با تنوع فراوان در نیازها و عالیق دانش آموزان ورود فناوری اطالعات و ارتباطات توانست پاس

 استانداردهای آموزشی با توجه به شرایط متفاوت برای یادگیری درعرصه جهانی باشد، به گونه ای که :

دیگر آموزش ها بر پایه خواندن و نوشتن نخواهد بود ، بلکه مهارت های فناوری واطالعات و ارتباطات  -

 آموخته می شود.

نیست و به فرای مرزها و محدودیت ها دانش و یادگیری دانش آموزان محدود به زمان و مکان خاص  -

 گسترش می یابد.

 حضور فیزیکی معلم و شاگرد در سر کالس ضروری نخواهد بود. -



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 

فقط سه هزار تومان به سایت علمی و ویرایش این کنش پژوهی با قیمت 

 www.asemankafinet.irمان مراجعه کنید .پژوهشی آس

 81 

 آموزش های انفرادی مطابق با استعدادها و توان دانش آموزان امکان پذیر خواهد بود. -

 امکان انجام آزمایش های مجازی برای دانش آموزان فراهم می شود. -

 نعطاف پذیر خواهد بود و انگیزه برای یادگیریرا افزایش می دهد.محتوای آموزشی ا -

با ادغام فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی فراگیران انگیزه بیشتری در یادگیری خواهند  -

 داشت.

دانش آموزان از منابع مختلف می توانند جهت انجام کارهای گروهی و پروژه های خوداستفاده کنند  -

 داد کاغذی به سوی پروژه ای سوق داده می شود.وارزشیابی م

معلمان نقش یک راهنما و تسهیل گر را در فضای داخلی کالس و در عرصه بین المللی رقابت های علمی  -

 می کند و با استفاده از تکنولوژی و فناوری در روش تدریش موثرتری خواهند داشت.

سی منجر به غنی شدن یادگیری می شوند. کتاب های الکترونیکی، اینترنت در کنار کتاب های در -

محتوای آموزشی متنوع و انعطاف پذیر خواهد بود و براساس نیازهای دانش آموزان در دسترس قرار می 

 گیرد و آن ها در یادگیری محتوای آزادی عمل خواهند داشت.

سایر افراد و محیط های آموزشی مجازی به وجود خواهد آمد که در آن یادگیری ، ارتباط با معلم و  -

تبادل اندیشه ها در هر زمان و مکان صورت می گیرد و فرصت های آموزشی برای دانش آموزان بدون توجه 

 به رده سنی و جنسی فراهم می شود.

الزمه تطبیق دادن دانش آموزان با این شرایط این است که آن ها مسئولیت یادگیری خود را برعهدۀ گیرند 

شند. فراگیران می بایست افرادی خود راهبرد، مسئولیت پذیر و مستقل باشند و به و در یادگیری خود آزاد با

دانسته های خود بپردازند و بر روند کاری شان نظارت داشته باشند در این صورت است که می ارزشیابی 

 توانند از میزان پیشرفت خود آگاهی پیدا کنند.
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باشند و شیوه صحیح آموختن را بیاموزند و می توانند  دانش آموزان یاد می گیرند به جستجوی نیازهای خود

به ارزیابی میزان یادگیری خود بپردازند و بازخوردهای پی در پی از روند کاری خود را دریافت کنند در این 

 صورت است که برای یادگیری بیشتر تالش می کنند.

مه به آن و کیفیت آموزشی می باتوجه به حجم اطالعات زیاد و استفاده از نوآوری در جهت دسترسی ه

بایست استفاده از آن در کشور ضروری شود و دراین راستا باید دیدگاه های فلسفی، اعتقادی، ارزشی، 

 فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی را در نظر داشته باشیم و یک چشم انداز جدیدی برای آن ها تعریف کنیم.

 در نتیجه سیاستگذاران در زمینه های :

 زایش سطح آگاهی مردم و حقوق شهروندی(اجتماعی )اف -

 فرهنگی ) افزایش سطح آگاهی مردم و حقوق شهروندی( -

 فرهنگی )نحوه استفاده و فرهنگسازی( -

 اقتصادی )امکان دسترسی همگان به آن( -

 فنی )گسترش وب سایت ها و شبکه های مخابراتی و ارتباطی( -

یه دوره های تحصیلی آموزش معلمان و مربیان آموزشی )فراهم آوردن مقدمات استفاده از فن آوری در کل -

 و دانش آموزان، ادغام فناوری با برنامه های درسی(

می بایست برای نهادینه کردن فناوری اطالعات و ارتباطات بستر مناسبی برا فراهم کنند. در این صورت 

دسترسی به سایت  است که با به کارگیری فن آوری، دسترسی آسان به اینترنت، نرم افزارهای تدریس و

های علمی و آموزشی گوناگون، برقراری ارتباط و تشریک مساعی وتبادل علمی بین دانش آموزان فراهم 

 خواهد شد، که خود در خود فراگیران و خودکنترلی دانش آموزان نقش بسزایی خواهد داشت.

 بررسی پیش نیازهای توسعه یادگیری الکترونیکی در ایران  -2-11
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( بسیاری از امور زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تحت ICTوسعه فناوری ارتباطات و اطالعات )امروزه با ت

تاثیر این پدیده قرار گرفته است و به لحاظ عمق، حجم و سرعت تاثیرگذاری آن، به زودی همه ابعاد زندگی 

دهکده » به یک انسان ها را در مراحل مختلف و در مشاغل متعدد متحول خواهد ساخت و جهان را عمالً

 تبدیل خواهد نمود.« جهانی

حوادثی که هم اینک در هر نقطه از این سیاه رخ می دهد در کمترین زمان ممکن به سراسر جهان مخابره 

می شود. اگر یک روزی در جامعه کشاورزی، ابزار تولید وسایل کار و کشاورزی، برخورداری ازتوان جسمی و 

انسان ها به جامعه صنعتی، این ابزارها و وسایل جای خود را به ابزارهای زمین مناسب بوده است با ورود 

صنعتی و ماشینی داده اند. به نحوی که در صده های اخیر، زندگی بدون برخورداری از امکانات صنعتی 

ور به عالوه تحوالت ناشی از ظههمچون ماشین، هواپیما، تلفن و ابزارهای مشابه، تقریباً غیرممکن بوده است، 

پدیده های عصر صنعتی به حدی بوده است که همه ابعاد فردی و اجتماعی و نظام های آموزشی، اقتصادی، 

سیاسی وتجاری را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. از مشخصات بارز زندگی در عصر صنعتی، ماشینی 

ه های صنعتی بیشتر باشد شدن انسان است و بالطبع هر میزان امکان بهره برداری از این ابزارها و مولف

 امکان رشد و توسعه جوامع و افراد نیز بیشتر خواهد شد.

امروز جوامع به سمت شکل گیری جامعه اطالعاتی حرکت می کنند جامعه ای که در آینده ای نه چندان 

نی دور فاصله ها از میان برداشته خواهد شد و آنچه پیش از این محلی بود جهانی خواهد شد. هیجان فراوا

در فناوری های اطالعاتی نهفته است. تلفن، تلویزیون و رایانه با هم ادغام می شوند و نوید دنیای را می دهند 

 که نوآوری و پویایی بشر نیروی محرکه آن محسوب می شود.

آنچه در دنیای یک پارچه فردا اهمیت دارد فکر واندیشه است. روزی دانش در جامعه حرف اول را خواهد زد، 

 وری ها منجر به فناوری های هوشمندی می شوند که ارتباطات را تبیین می کنند.نوآ
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و از آن طریق  PCدر جهان همگرایی، تلفن به خودی خود هدف نیست، بلکه وسیله ای است برای اتصال به 

 به اینترنت و برای ورود به جامعه جهانی مبتنی بر اطالعات.

به شمار می آید؛ اما به نظر می رسد قوه ابتکار و توانمندی و  هر چند فناوری اطالعات نیروی قدرتمندی

خالقیت انسان قوی تر از آن است، زیرا آنچه مهمتر است شیوه به کارگیری فناوری اطالعات در حل 

 مشکالت و مسایل جامعه بشری و آن هم فقط از قدرت دانش و مهارت انسان ساخته است.

در اوایل دهه هفتاد برای « پروفسور ماسودا»تین بار در برنامه ی که شاید واژه جامعه اطالعاتی برای نخس

( تدوین و ارایه کرد، Johoka Shakaiآینده ژاپن و جهت گیری این کشور به سمت یک جامعه اطالعاتی )

به کار برده شده باشد. وی جوامع را به سه دسته ماقبل صنعتی )کشاورزی (، صنعتی و پساصنعتی تقسیم 

 جامعه اطالعاتی به عنوان مرحله پس از صنعتی نام برده است.نمود واز 

جامعه اطالعاتی همچون تمدن ها و جوامع گذشته دارای مختصات و ویژگی های مخصوص خود است و 

معموالً با ویژگی های جامعه اطالعات محور، تخصص محور، جامعه ارتباطات، جامعه یادگیری، جامعه 

 توصیف می شود.پسامدرن یا پساصنعتی و غیره 

در نتیجه، شاید بتوان گفت که اطالعات، دانش و دانایی محوری و چه مشترک جامعه اطالعاتی است و 

بالطبع هر ابزار، وسیله، فرهنگ، برنامه و مسیری که بتواند راه دسترسی آسان به اطالعات، دانش و دانایی را 

را فراهم نماید از موقعیت ممتازی برخوردار در جامعه تسهیل نماید و مدیریت وامکان بهره برداری آن 

خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر در جوامع دیروز و امروز داشتن سواد پایه عمومی ، برخورداری از وسایل و 

ابزارهای ماشینی و صنعتی در منزل مثل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، صنعت برق و یا تلفن و 

وده است، امروزه داشتن سواد رایانه ای، آشنایی با کامپیوتر، آشنایی با زبان ها تلویزیون از ملزومات زندگی ب

و فرهنگ های دیگر، برخورداری از مهارت ابزارهای مورد نیاز جامعه مثل تلفن همراه، رایانه، اینترنت و سایر 

انش پایه امروز سواد ابزارهای نوین فناوری اطالعات از نیازهای اساسی امروز و فردای جامعه است. سواد و د
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دیجیتالی صحنه تصمیم سازی و تصمیم گیری در زندگی فردی و اجتماعی حذف خواهند شد. یعنی همان 

گونه که تا دیروز داشتن یک مدرک تحصیلی پایه برای اشتغال و زندگی امری واجب و الزامی بود، جامعه در 

دیجیتالی بهره مند باشند. سواد پایه ای ، سواد فردا فقط انسان هایی نقش آفرینی خواهند کرد که از سواد 

کارکردی، سواد فناورانه و باالخره سواد اطالعاتی چهار سطح سواد در جامعه امروز هستند و اکنون ما به 

( به سطح سواد باالی سایبری Basic Iiteracyشدت نیازمند یک پرش بلند از سطح سواد پایه ای )

(Cyber fluency.می باشیم ) 

وری ارتباطات و اطالعات تاثیر خود را در همه عرصه ها گسترش داده است. این تاثیر در جوامع پیشرفته، فنا

بسیار بیشتر است و این امر موجب شده است که فاصله میان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بیشتر 

است، نگرانی ها مضاعف شود واز آن جایی که این شکاف اصطالحاً به یک شگاف دیجیتالی تبدیل شده 

 خواهد شد.

درصد جمعیت جهان درکشورهای در حال توسعه زندگی می کنند؛ اما سهم آنان  82در حال حاضر ، حدود 

درصد است و یا سهم کشورهای در حال توسعه از اینترنت فقط  22از درآمد ومصرف منابع جهانی کمتر از 

ساالن به اینترنت دسترسی دارند حال آن که در درصد از بزرگ 56درصد است. در ایاالت متحده  12

درصد یا حتی کمتر به اینترنت متصل هستند. در تمامی آفریقا، فقط  2-2کشورهای در حال توسعه فقط 

میلیون خط تلفن وجود دارد که کمتر از تعداد تلفن های نیویورک یا توکیو است. یک سوم مردم جهان  12

 تلفنی برقرار نکرده اند.حتی یک بار در طول عمرشان تماس 

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش آموزش نیروی انسانی می تواند در کاهش 

( ابزار مهمی برای پردازش اطالعات می باشد و نسل های ICTاین فاصله نقش به سزایی داشته باشد ؛ زیرا )

ضروری در دوران تحصیل و آموزش خود دسترسی آینده برای کسب مهارت و شایستگی باید به اطالعات 

پیدا نمایند تا بتوانند در جامعه حضور داشته باشند. از آن جایی که مشکل اصلی ما در شرایط حاضر و آینده 
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کمبود ابزارها و تجهیزات نیست؛ بلکه نداشتن مهارت ودانش بهره برداری از این ابزارهاست. تنها راه غلبه بر 

وزش می تواند امروزه آموزه به عنوان کلید موفقیت برای افراد، سازمان ها و کل «م به آاین مشکالت اهتما

در کشور  ICTاقتصاد شناخته می شود. به همین دلیل می توان گفت که توسعه آموزش، زیربنای توسعه 

 است.

ر کشور برای میل به عالوه اهمیت این امر در کشور، آنگاه مضاعف می شود که اوالً : ظرفیت های فراوانی د

به پیشرفت و توسعه فراهم گردیده است از جمله : گسترش آموزش عمومی، توسعه آموزش عالی، مبارزه با 

بی سوادی در طی دو دهه اخیر )توسعه نهضت سوادآموزی(، اهتمام به زیرساخت های اصلی کشور در بخش 

اخص های منابع انسانی، افزایش امید به ارتباطات، اقتصاد، صنعت، تجارت، جدیت به امر توسعه و بهبود ش

زندگی در بعد پیروزی انقالب اسالمی و ده ها زمینه ی مناسب دیگر برای رشد و توسعه همه جانبه کشور و 

سال سن دارند میل به تحصیل، 22درصد جمعیت زیر  72جوان بودن ترکیب جمعیتی کشور که بیش از 

خص های سن جوانی است و به ویژه جوانان ایرانی که از تحقیق، اشتغال و توسعه و پیشرفت که از شا

احساس عقب ماندگی رنج می برند و عالقمندند شایستگی ها وتوانایی های آنان به رسمیت شناخته شود و 

آنگاه زمینه برای رشد و تعالی پیشرفت فراهم گردد. به نظر می رسد در چنین شرایطی سرمایه گذاری در 

( با تاکید بر یادگیری الکترونیکی می تواند پاسخ مناسب و ICTاطات و اطالعات )بخش آموزش فناوری ارتب

مقتضی برای تحقق این اهداف باشد. به عبارت دیگر در جامعه اطالعاتی به دلیل تغییر در نحوه گردش 

جود اطالعات از حالت عمودی به حالت افقی، بین افراد و همچنین بین نهادها به سرعت مناسبات افقی به و

می آید و همین تسهیل مناسبات باعث تکوین سریع تر نهادهای مدنی می شود. این پی آمد را باید از پیش 

شناخت و آن را آموزش داد. دولت به ویژه در این بخش باید آمادگی بیشتری برای شرایط برخواسته از 

 مناسبات افقی داشته باشند.
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ترده اجتماعی به عنوان یک مطالبه اجتماعی می انجامد. این مناسبات افقی عمال به بروز پدیده مشارکت گس

مطالبات اگر درست درک نشوند بحران زا خواهند بود. این پدیده درگذر از جوامع غیراطالعاتی به جوامع 

اطالعاتی به دلیل میل سنتی دولت ها در کنترل اطالعات، همشه امکان بروز دارد. به عبارت دیگر حضور 

انی جدید الکترونیک باعث به حاشیه رفتن منابع اطالع رسانی قدیمی )مانند کتاب، معلم منابع اطالع رس

وغیره می شود و به طور همزمان تمایل دولت ها به کنترل منابع اطالع رسانی به مثابه یک عادت قدیمی در 

 نقش بازدارنده ظهور می کند که باید از ابتدا برای آن فکر کرد.

 ربرد فناوری اطالعات در آموزش و پرورش ایران بررسی موانع کا -2-12

 موانع درون نظام آموزشی  -2-12-1

آموزش و پرورش، به رغم تالش های صورت گرفته، در حیطه های برنامه ریزی تفصیلی آموزش و درسی و  -

نعطافی نیز در حیطه های اجرایی و اداری، نظام متمرکزی است. این تمرکز، برنامه ی درسی یکسان و بدون ا

را، از لحاظ محتوا، شیوه های آموزش و تدریس و نوع ارزش یابی برای هر موضوع درسی، برای کلیه دانش 

آموزان، اعم از شهری، روستایی و عشایری؛ با هر نوع استعداد، عالقه و خاستگاه اقتصادی واجتماعی، از هر 

تاب درسی واحد و آیین نامه ی آموزشی جنس، نژاد، زبان و فرهنگ و ... تجویز می کند. این تمرکز در ک

یکسان تجلی می کند. در چنین نظامی عمالً هیچ گونه نوآوری و ابتکار چشم گیر و موثری امکان نهادینه 

شدن نمی یابد، زیرا هر اقدامی باید از باال تصمیم گیری شده و به طور سراسری به اجرا گذاشته شود، اما 

بیاید به صورت یک دستور اداری و از سر رفع تکلیف برخورد می کند و به  بدنه ی اجرایی با هر چه از باال

مجرد برخورد با یک مانع پیش بینی نشده، اجرای دستور را متوقف می کند. در این شرایط کاربرد فناوری 

اطالعات در آموزش تنها در سطح حداقل، مثالً به صورت یک موضوع درسی، امکان پذیر خواهد شد. افزون 

تمرکز، توان برنامه ریزی درسی و رهبری فرآیند یادگیری، که از مهارت های اصلی آن، به واسطه ی این بر 

در کاربرد فناوری در آموزش به شما می رود، در معلمان رشد نیافته است. عالوه بر تمرکز، دولتی بودن کلیه 
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بالندگی بخش خصوصی دراین زمینه ی فعالیت های تهیه و تولید مواد و نرم افزارهای آموزشی مانع رشد و 

شده است وحال آنکه شرط موفقیت برنامه ی کاربردی فناوری اطالعات در آموزش مشارکت فعال بخش 

 خصوصی است.

نیروی انسانی در آموزش و پرورش از نظر کاربرد فناوری اطالعات در آموزش با دو نارسای عمده روبه رو  -

خالقیت ذهنی، روحیه ی جستجوگری ومهارت مدیریت فرایند پرورش نیافتن تفکر منطقی،  -1است: 

یادگیری ناشی از نارسایی های برنامه های تربیت معلم و مساعد نبودن شرایط محیط کار برای بروز و 

ضعف قابل توجه انگیزه ناشی از عالقمند نبودن به حرفه معلمی  -2شکوفایی هر نوع خالقیت در معالمان و 

ی ایفای این نقش نداشتن، جو مدیریت امرانه و غیرمشارکتی حاکم بر روابط اداری، کمی یا توان الزم را برا

نداشتن حرفه ی حقوق و دستمزد، احساس وجود تبعیض بین کارکنان دولت با معلمان و باالخره منزلت 

عات در معلمی. با توجه به نقش کلیدی معلمان و مدیران میانی در موفقیت برنامه های کاربرد فناوری اطال

آموزش، در طراحی برنامه های کاربرد فناوری اطالعات در آموزش برای رفع یا تقلیل این محدودیت ها باید 

 چاره ی ویژه ای اندیشیده شود.

در نقاط روستایی، احتمال فقدان  -1نامناسب بودن فضای کالبدی آموزشگاه ها به ویژه در موارد زیر:  -

ن و موثر، تعداد کم دانش آموز و چند پایه بودن کالس ها، فقر عمومی و جریان برق و ارتباط تلفنی مطمئ

مسایل خاص  -2عدم امکان دسترسی خانواده ها به تسهیالت الزم برای بهره بردن از فناوری اطالعات ،

به طور کلی نامناسب بودن طراحی مدارس )نقشه های تیپ( از لحاظ استقرار  -2مدارس عشایری ، 

 اطالعات در مدرسه. تسهیالت فناوری

 موانع محیطی  -2-12-2

همراه شدن پدیده ی مدرک گرایی که از فرهنگ دوتی بودن بازار کار ایران واستفاده ممتد از درآمدهای  -

حاصل شده است، با مساله ی غامض آزمون سراسری دانشگاه )اعم از دولتی و ناشی از فروش نفت خام 
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پرورش ایران چهار اصل یادگیری: یادگیری چگونه آموختن، غیردولتی( سبب شده است در آموزش و 

یادگیری با دگیران زیستن، یادگیری برای به کار بردن و یادگیری برای بهتر زیستن تبدیل به یک اصل مادر 

می شود: یادگیری برای کسب نمره ی مناسب جهت به دست آوردن مدرک تحصیلی باالتر. تحمیل شدن 

شده است که فقط جنبه هایی از یادگیری که فرد را به این هدف می رساند  این فرهنگ به مدارس سبب

مورد توجه قرار گیرد و دانش آموز، معلم، مدیریت مدرسه و آموزش و پرورش، والدین و به طور کلی جامعه 

غییر از توجه به انواع دیگر یادگیری که به کار زندگی شاد ومفید در جامعه ی مدنی پویا و دایماً در حال ت

خواهد آمد، با آگاهی غفلت کنند. برای چنین نوع یادگیری، چندان نیازی به کاربرد فناوری اطالعات و 

 ارتباطات نخواهد بود.

در دانشگاه های کشور در زمینه ی تخصص های مرتبط با کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش،  -

های الزم فعالیت آموزشی قابل توجهی صورت نمی گیرد. به ویژه تهیه محتوای آموزشی مناسب ونرم افزار

همچنین توان تحقیقاتی کشور در این زمینه بسیار اندک و سازمان نایافته است. وجود این نارسایی ها سبب 

می شود توان طراحی برنامه های مناسب برای کاربرد فناوری اطالعات در آموزش، تربیت نیروی فنی برای 

نظارت و ارزش یابی از برنامه ها با کندی، در فضای غیررقابتی و با کیفیت ضعیفی صورت اجرای برنامه ها و 

 پذیرد.

محدودیت های ناشی از متفاوت بودن زبان نرم افزارهای رایانه ای آموزشی موجود در دنیا با زبان فارسی و  -

اینترنت با آن روبه رو می  مین سبب دانش آموزان در تعامل با دنیای خارج از طریقنیز محدودیتی که به ه

 شوند، کوشش مضاعفی را از جانب طراحان ایرانی نرم افزارهای رایانه ای آموزشی طلب خواهد کرد.

ناکارآمدی شبکه و تجهیزات مخابراتی کشور در تامین ارتباط آسان، ارزان، مطمئن و ایمن از یک سو و  -

ی پدیدآورندگان نرم افزارهای آموزشی از سوی دیگر فقدان قوانین مناسب برای دفاع از حقوق مادی و معنو
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از جمله موانعی به شمار می رود که به ویژه مانع گسترش فعالیت فرهنگیان عالقه مند و بخش خصوصی در 

 سرمایه گذاری در این زمینه می شود.

ذشته از مساله ی تامین منابع مالی در آموزش و پرورش وکسری بودجه مزمن این بخش در یک دهه ی گ -

جمله موانع پیش روی کاربرد فناوری اطالعات در آموزش است. زیرا این برنامه در آغاز نیازمند سرمایه 

گذاری قابل توجه برای تجهیز مدارس، استقرار شبکه ها، طراحی، تدوین وتولید محتوای برنامه ها ونرم 

 افزارهای الزم می باشد.

 العات در نظام آموزش و پرورش ایران بررسی راههای اثرگذاری فن آوری اط -2-12

 دیدگاه آرمانی ) چشم انداز بلندمدت( -1-12-1

یاددهی  –با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در جامعه و در نظام آموزش و پرورش محیط یادگیری 

گیری فناوری فراهم خواهد شد که در آن کلیه ی دانش آموزان با خالقیت ذهنی وتفکر منطقی تونایی به کار

اطالعات و ارتباطات را به منظور کسب دانش و پرورش مهارت های مرد نیاز برای رسیدن به آرمان های 

شخصی، تحقق هدف های آموزش و پرورش ومشارکت فعال در جامعه ی مبتنی بر دانش واطالعات داشته 

 باشند.

 هدف ها ) ماموریت ها( -1-12-2

داز بلند مدت( با استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات هدف های برای تحقق دیدگاه آرمانی )چشم ان

 )ماموریت ه ا( زیر دنبال می شود:

کوشش در جهت ارتقای کیفیت یادگیری، اعطای « منشور اصالحات آموزش و پرورش»در چارچوب  -

دمات مسئولیت یادگیری به خود دانش آموز و برقراری نظام منسجم وهماهنگ و جامع برای ارایه ی خ

 آموزشی به دانش آموز، متناسب با نیازهای او در هر زمان وهر مکان که آن را طلب کند.
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تربیت منابع انسانی موردنیاز عصر دانش واطالعات دارای توانایی تفکر منطقی، خالقیت ذهنی، و دانش،  -

 نگرش و مهارت های الزم برای مشارکت فعال در اجتماع.

اقتصادی وهمچنین  -ناشی از جنس، نژاد، قومیت، موقعیت اجتماعیاز میان برداشتن محدودیت های  -

 محدودیت های ناشی از معلولیت های جسمی و ذهنی دانش آموزان در فرایند یاددهی و یادگیری.

ارتقای بهره وری واثربخشی منابع از طریق تقویت نظام تصمیم گیری و مدیریت مبتنی براطالعات،  -

اجرایی و برقراری نظام نظارت متمرکز و اجرای غیرمتمرکز در آموزش و  خودکارسازی نظام های اداری و

 پرورش.

 سیاست ها واصولی که برای رسیدن به هدف ها باید رعایت شود -1-12-2

 جنبه های کلی: –الف 

مطالعات مختلف در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده است که موفقیت در متحول  -

و پرورش به کمک فناوری اطالعات وارتباطات مستلزم همراه شدن چهارنوع امکانات به کردن نظام آموزش 

 شرح زیر است:

رایانه های مستقر در مدرسه و خانه ی دانش آموز که به شبکه های جهانی متصل شده و در سراسر  -1

 کشور گسترده باشد.

یادگیری  –باطات در فرایند یاددهی معلمانی که برای کار با رایانه و استفاده از فناوری اطالعات و ارت -2

 تربیت شده و از انگیزه و شوق باالیی برخوردار باشند.

محتوای برنامه هایی که در شبکه ها در دسترس دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد با هدف های  -2

 آموزشی سازگار بوده واز نظر یاددهی و یادگیری کارا و موثر باشند.

م بر آموزش و پرورش مناسب و موافق با تحوالت فناوری اطالعات و ارتباطات محیط اداری و فرهنگ حاک -2

 و کاربرد آن در آموزش و پرورش باشد.
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که از این جمع بندی حاصل می شود آن است که در ایران الزم است به برنامه ریزی کالن، پیام کلی 

قالب آن با مرحله بندی عملیات،  منسجم و همه جانبه برای فناوری اطالعات وارتباطات تاکید داشت و در

متناسب با امکانات مالی و توان تجهیز نیروی انسانی و تهیه ی محتوای برنامه ها به گسترش انها اقدام 

کرد.شروع برنامه باید از دشوارترین وزمان برترین بخش کار که تهیه ی بستر قانونی ونهادسازی برای تهیه 

معلمان و مدیران میانی است آغاز شود وسرمایه گذاری سنگین برای ی محتوا وایجاد انگیزه واشتیاق در 

 تجهیزات و تاسیسات شبکه به تناسب پیشرفت در زمینه های نرم افزاری صورت پذیرد.

طراحی و تدوین برنامه های فناوری اطالعات وارتباطات در آموزش الزم است با ارزش یابی علمی و دقیق  -

ی که به صورت پراکنده در این زمینه در آموزش و پرورش در سراسر کشور از طرح ها و برنامه های مختلف

سال برای آن سرمایه گذاری مدیریتی، مالی  12صورت گرفته آغاز شود.از جمله ی این برنامه ها که بیش از 

و شبکه گسترده ی کارگزاران آن در « طرح جامع انفورماتیک آموزش و پرورش»وانسانی صورت گرفته است

و سایر فعالیت های در دست تجربه سازمان « شبکه رشد»ها و مناطق است. همچنین از تجربه  استان

آموزشی خصوصی و نیز تجربه های مدارس دولتی  -پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و نهادهای پژوهشی

پیشنهاد  وغیردولتی پراکنده در سراسر کشور در این زمینه استفاده به عمل آید. در این زمینه توجه به دو

 مشخص زیر برای بهبود اثربخشی طرح جامع انفورماتیک در آموزش و پرورش در خور تامل است:

که در آن با به کارگیری یافته های « برنامه ریزی و بودجه بندی منطقه آموزش و پرورش»تدوین الگوی  -1

ن منابع تخصیص حاصل از سیستم های عملیاتی طرح مزبور در سطح مناطق آموزش و پرورش بتوان میزا

یافته به منطقه ومدرسه را عامل و انگیزه ای برای کسب باالترین عملکرد آموزشی ممکن قرار داد. منظور از 

عملکرد آموزشی، ترکیب دستاوردهای پوشش تحصیلی و کیفیت یادگیری است که شاخص آن از ترکیب 

یج آزمون استاندارد(، ضرایب معرف تعداد دانش آموزان تحت پوشش، ضرایب معرف کیفیت آموزش )مثال نتا

کارایی )مثال نرخ اتالف یا نرخ های گذر و ارتقا( و ضرایب معرف شرایط محیطی ) مثال ضریب محرومیت 
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منطقه( به دست می آید. از این طریق آموزش و پرورش می تواند به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات از 

مدیران مدارس و مناطق برای کاربرد شیوه ی مدیریت مبتنی بر یک سو، به طور موثر انگیزه ی الزم را در 

اطالعات فراهم آورد و از سوی دیگر، با استفاده از داده های علمی ومطمئن، اطمینان خاطر نسبی تصمیم 

 گیران و نظارت کنندگان سطوح عالی تر نظارت را در مورد مصرف بهینه ی منابع جلب کند.

ش بودن سرمایه گ ذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات الزم است که از برای حصول اطمینان از اثربخ -2

یک سو، در نظام آموزش و پرورش هدف های شناختی، نگرش ها و مهارت ها به صورت استاندارد و قابل 

سنجش و اندازه گیری آنها اندازه گیری برای هر نوع و سطح آموزش تعریف شود و از سوی دیگر ابزارهای 

هنجار گردد. در این زمینه تجربه های ایران در زمینه شرکت در آزمون بین المللی علوم وریاضیات تدوین و ب

(TIMMS و آزمون های )PIRLS  وABC  و همچنین پژوهش های انجام شده درداخل کشور در زمینه

ایی به کار استاندارد کردن پاره ای از ابزارهای سنجش پیشرفت تحصیلی می تواند برای تدوین چنین ابزاره

آید. با این کار می توان مجموعه فعالیت هایی را که برای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود 

یاددهی در آموزش و پرورش صورت می گیرد  در ارتباط با یافته های مجموع عملیات مندرج در  -یادگیری

داری را در نظر گرفتن عوامل وعملکردهای طرح جامع انفورماتیک قرار داد و سیاست گذاری های اجرایی و ا

 محتوایی و کیفی یادگیری ویاددهی تعدیل و تصحیح کرد.

برای آماده سازی محیط اداری واصالح فرهنگ حاکم بر آن متناسب با کاربرد فناوری اطالعات و  -

شد. شیوه ارتباطات در آموزش، تکیه یاصلی باید بر بهبود و تقویت مدیریت علمی در آموزش و پرورش با

های این مهم باید نهادینه شده و تائید عموم کارکنان به ویژه معلمان نسبت به آن کسب شود. در این زمینه 

 نظام مدیریت مبنی بر اطالعات می تواند برنامه شناخت و پرورش مدیران شایسته را پشتیبانی و تقویت کند.

شبکه ی ارتباطی و زیرساخت های مخابراتی وزارت آموزش و پرورش باید تهمیدات الزم را برای ایجاد  -

که با هزینه ی کم، سرعت باال، کارایی زیاد و با ایمنی در دسترس دانش آموزان، خانواده ها، کلیه ی 
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عالقمندان آموزش مداوم، معلمان ، مدیران و نیز تمامی مدارس و ادارات آموزش و پرورش قرار داشته باشد، 

 به عمل آورد.

ود بودجه مربوط به کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، برای مصون الزم است کوشش ش -

ماندن از آسیب های ناشی از کسری بودجه مزمن وزارت آموزش و پرورش در سال های اخیر، همواره به 

صورت ردیف مستقلی در قانون های بودجه کل کشور و برنامه های توسعه در نظر گرفته شود. در توسعه 

های مرتبط با کاربرد فناوری اطالعات ارتباطات نیز باید کامال انضباط بودجه ای رعایت شود و از  فعالیت

بلند پروازی های متداول در بخش دولتی که با بودجه ای اندک تعهدات سنگینی ایجاد می کند و بر حجم 

 طرح های در دست اجرا و خاتمه ناپذیر می افزاید، احتراز گردد.

 تقسیم کار: سازماندهی و -ب

برای شکستن تمرکز و انحصار بخش دولتی در امور مرتبط با تهیه ی محتوا ونرم افزارهای آموزشی الزم  -

 است اقدامات زیر دنبال شود:

متمرکز کردن تدریجی فعالیت وزارت آموزش و پرورش بر مقوله ی برنامه ریزی درسی و سیاست های  -1

مند در سراسر کشور در تهیه ی محتوای برنامه ها و تهیه ی نرم کالن آن و مشارکت دادن نیروهای عالق

افزارهای الزم برای رسیدن به هدف ها و سیاست های مصوب. به این ترتیب امکان ایجاد یک سازمان 

کوچک ولی برخوردا ای توان لمی باال در امر پژوهش، برنامه ریزی، نظارت وارزش یابی در وزارت آموزش و 

 آید.پرورش فراهم می 

حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد بازار رقابتی نرم افزارهای مناسب و ارزان آموزشی، ارایه ی خدمات  -2

فناوری اطالعات وارتباطات و عرضه، نصب ونگهداری سخت افزارها و زیرساخت های فناوری اطالعات 

ت و تسهیالت مالی وبانکی وارتباطات در آموزش و پرورش. این کار مستلزم حمایت های فنی و قانونی دول

 است.
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اصالح قوانین و مقررات موجود و تدوین و تصویب قوانین جدید به منظور : حمایت از حقوق مبتکران و  -2

زارهای آموزشی، حفظ حریم خصوصی افراد از دسترسی افراد غیرمجاز به اطالعات تهیه کنندگان نرم اف

تباطی، برقراری امکان جایگزینی اسناد کاغذی با شخصی، ایمنی و سالمت پایگاه ها و شبکه های ار

 اسنادالکترونیکی و حذف امضای حضوری و ...

به دلیل وابسته نبودن یادگیری ویاددهی به کمک فناوری اطالعات و ارتباطات به زمان و مکان خاص، می  -

های آموزش مادام العمر  توان با با بهره گیری از نرم افزارهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجرای برنامه

، به ویژه با تجدید نظر در ماموریت سازمان نهضت سوادآموزی و ارایه ی آموزش های ضمن خدمت در 

زمینه ی فناوری اطالعات و ارتباطات به شاغالن سایر بخش های اجتماعی و اقتصادی با همکاری سایر 

ات فراغت و دوران بازنشستگی و کهن سالی وزارت خانه های مسئول و ارایه ی آموزش های مناسب برای اوق

 را با صرفه جویی قابل مالحظه ای بهبود بخشید .

محوری را در الگوی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا، مدرسه روستایی می تواند )و باید( نقش 

نش آموزان و معلمان برعهده گیرد. امکانات رایانه ای و پایگاه و شبکه اینترنتی مدرسه روستا به کمک دا

مدرسه می تواند به عنوان پایگاه اطالعات جمعیتی وبهداشتی، جغرافیایی، آموزشی، مشاهیر فرهنگی و 

تاریخی، اقتصادی، تغییرات جوی، مقوله های فرهنگی و سنن و آداب بومی، زبان وگویش محلی و نیز به 

ت های روستا به کار گفته شود. با این کاز از عنوان دریچه ی ارایه ی نیازها و درخواست ها و اعالم اولوی

دوباره کاری و ایجاد تسهیالت مکرر برای دستگاه های مختلف دولتی مستقر در روستا پرهیز شده و ضمن 

بهره برداری بهینه از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات مدرسه و صرفه جویی در هزینه های دولت، به 

نوان عامل و موتور توسعه در روستا باز گردانده شود. این نکته الزم است تا در مدرسه نیز نقش اصلی آن به ع

سطح تصمیم گیری کالن دولت درباره ی فناوری اطالعات و ارتباطات )مثال شورای عالی فناوری اطالعات و 
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روستا  ارتباطات(مطرح شده و قبل از آن که وزارت خانه های دیگر برای سرمایه گذاری در این زمینه برای

 دست به اقدامات وسیعی بزنند ، تکلیف آن روشن شود.

 تربیت نیروی انسانی: -ب

 در زمینه تربیت نیروی انسانی، رعایت سیاست ها ونکات زیر ضروری است:

آماده کردن معلمان برای کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با توجه به کثرت افراد  -

ن نیازمند سازماندهی ویژه ای است که تشکیالت اداری و اجرایی موجود توان انجام مشمول و فشردگی زما

آن را ندارد. استفاده از امکانات فناوری اطالعات و ارتباطات برای اجرای آموزش ضمن خدمت معلمان و 

 سرمایه گذاری برای تهیه ی محتوای جذاب موثر آموزشی می تواند تا حدودی ضعف تشکیالت اجرایی را

 جبران کند.

ایجاد انگیزه در معلمان ، به ویژه با اصالح شیوه های مدیریت مبتنی بر اطالعات و ایجاد بستر مساعد  -

برای مشارکت آنان در تصمیم سازی ها و در تهیه ی محتوای دروس الزمه گسترش کاربرد فناوری اطالعات 

ی کشور برای ایجاد نوآوری و ابتکار باید و ارتباطات در آموزش است. به توان معلمان در نقاط دورافتاده 

موید این نکته « معلم پژوهنده»اعتماد کرد و آن را نادیده نباید گرفت. نتایج حاصل از تجربه حمایت نشده 

 است.

برای تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح مختلف: مربیان تدریس دروس فناوری اطالعات و  -

سان راهبری زیرساخت ها و شبکه ها در مدارس، محققان وتهیه ارتباطات در دوره های مختلف، کارشنا

کنندگان محتوای دیجیتالی برای استفاده در کالس های درس و پایگاه و شبکه های آموزشی با کمک 

 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید اقدام شود.

ش باید اولویت به تربیت در پرورش نیروی انسانی متخصص کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموز -

طراحان فرم افزاری رایانه ای درباره ی علوم موضوعات درسی و نیز تربیت برنامه ریزان درسی متخصص در 
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فناوری اطالعات و ارتباطات داد شود. تقویت توان کارشناسی دراین دو زمینه برای دو بخش دولتی و 

 خصوصی ضروری است.

 قلمرو پژوهش : –ت 

ی مناسب برای مدیریت پژوهش در زمینه ی کلیه ی مباحث مرتبط با فناوری اطالعات و تقویت نهادها -

ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش )بخش دولتی( و برقراری تسهیالت فنی و مالی مناسب برای ایجاد و 

برای  توسعه ی نهادهای پژوهشی مستقل و غیردولتی، به منظور فرآهم آوردن بستر علمی و ابزارهای مناسب

تقویت امور برنامه ریزی، سیاست گذاری و ارزش یابی در بخش دولتی، مهم ترین نکته در این جا انتخاب 

 رویکرد مدیریت پژوهش در بخش دولتی به جای اجرای پژوهش در این زمینه است.

امه های یکی از زمینه های کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، تقویت و گسترش برن -

و نیز پژوهش های دانش آموزی است. این گونه برنامه ها « تکریم و بزرگ داشت معلم»و « معلم پژوهنده»

گذاشته می شود، به که هم اکنون به دلیل انعطاف نظام اداری و آموزشی به شکل صوری و کم اثر به اجرا

 کیفیت یادگیری و یاددهی درآید.کمک فناوری اطالعات وارتباطات می تواند به ابزاری موثر در بهبود 

 مقوله ی سخت افزار و جنبه های اقتصادی فناوری اطالعات وارتباطات: -ث

در طراحی و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش باید به استفاده ی بهینه از زمان و سرعت  -

با میکروالکترونیک، رایانه  انجام طرح ها توجه کافی مبذول داشت. سه عرصه ی مهم علوم و فنون مرتبط

ومخابرات از متحول ترین عرصه های علمی دنیا به شمار می آیند و تغییرات سخت افزای و نرم افزاری 

مرتبط با این عرصه بسیار پرشتاب است. بازتاب این سرعت در ایران، عمر متوسط تجهیزات سخت افزاری 

ن مشخصات فنی و انتخاب تجهیزت پرهزینه ی شبکه و سال تقلیل داده است. تعیی 2رایانه را به کمتر از 

رایانه و ابزارهای جانبی آن باید از یک سو، با توجه به عمر مفید دستگاه ها و بهای آنها از سوی دیگر، نیازها 

و شرایط کاری مدارس و مناطق آموزش و پرورش صورت پذیرد. از جمله استفاده ی رایانه همراه )لپ تاپ( 
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های رومیزی در آموزش ابتدایی و راهنمایی که آزادی عمل بیشتری را برای معلمان به همراه  به جای رایانه

داشته ودر هزینه های ایجاد کارگاه های فناوری اطالعات و ارتباطات می تواند صرفه جویی ایجاد کند، پس 

 فایده راه حل بدیلی به شمار می آید. –از تحلیل هزینه 

رها نشان می دهد که در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، بررسی تجربیات سایر کشو -

برخالف نظر عموم، هزینه ی تهیه رایانه کمتر از یک سوم مجموع هزینه ی به کارگیری فناوری اطالعات و 

ارتباطات در آموزش را تشکیل می دهد. معموالً به علل مختلف هزینه ی استقرار شبکه ی داخلی، تهیه ی 

افزارها و استفاده از خدمات مخابرات و شبکه های جهانی، در برآورد اولیه هزینه طرح ها نادیده یا ناچیز نرم 

در نظر گرفته می شود که موجب گمراهی تصمیم گیران و طوالنی شدن زمان اجرای طرح ها و ناکارآمدن 

 شدن سرمایه گذاری های انجام گرفته خواهد شد.

ز فناوری اطالعات وارتباطات در آموزش به سرعت و وسعت باند ارتباط به گسترش و ژرفای استفاده ا -

شبکه های جهانی وابسته است. بنابراین بدون رشد فناوری اطالعات و ارتباطات در کل کشور، به ویژه 

درزندگی روزمره ی مردم نمی توان انتظار داشت بتوان در محیط های آموزشی به صورت نظام مند و موثر از 

 ی مزایای فناوری اطالعات و ارتباطات بهره مند شد.تمام

در مراحل مقدماتی کار و در سطح آشنا کردن دانش آموزان و معلمان با رایانه و کاربرد آن در آموزش می  -

های از رده خارج شده ی ادارات و شرکت های دولتی ) و احتماالً خصوصی( را به کار گرفت. راه توان رایانه 

کاری که این تجهیزات را جمع آوری، تعمیر و آماده به کار کند در شروع برنامه ها صرفه اندازی و سازو

 جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

 برنامه های عمده ی فناوری اطالعات وارتباطات در آموزش  -1-12-2
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اطات در آموزش و حوزه های انتخابی به منظور توسعه ی سازمان یافته و هدف مندفناوری اطالعات و ارتب

پرورش که به تناسب ماهیت فعالیت های مندرج در هر برنامه و سنخیت با آن با وظایف محوله به شاخه 

 های عمده ی تشکیالت وزارت آموزش و پرورش دسته بندی شده است، عبارتند از :

 تربیت نیروی انسانی شامل طرح های : 1-2

 ری در شبکه های جهانی برای معلمان برگزاری دوره ی آشنایی با رایانه و ناوب -

 طراحی محتوای مناسب دوره های آموزش فناوری اطالعات برای کارکنان، سازمان دهی و اجرای دوره ها  -

 تربیت مسئوالن فناوری اطالعات و ارتباطات برای تصدی امور مرتبط در مدارس  -

ت و ارتباطات در آموزش در سطوح پی گیری و حمایت از ایجاد دوره های کاربرد فناوری اطالعا -

 کارشناسی و باالتر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی 

 برنامه ریزی درسی و تهیه ی نرم افزار شامل طرح های: -2-2

 طراحی و ارایه ی درس آشنایی با رایانه و اینترنت در کلیه سطوح آموزشی  -

 «شبکه رشد»گسترش و تقویت  -

 حتوای مناسب با فناوری اطالعات برای دروس اصلی هر سطح تحصیلی طراحی و به کارگیری م -

 «مدارس هوشمند»طراحی و اجرای  -

 برقراری نظام استانداردها و ارزش یابی یادگیری و عملکرد  -

 در هم تنیدن کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی کلیه ی سطوح آموزشی  -

 امل طرح های :امور اجرایی و اداری ش -2-2

 وزارت آموزش و پرورش « طرح جامع انفورماتیک»گسترش و تقویت  -

 خودکارسازی امور اداری در آموزش و پرورش  -

 زیرساخت ها، شبکه ها و سخت افزارهای شامل طرح های : -2-2
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 با تسهیالت اتصال به شبکه ی جهانی در مدارس « فناوری آموزشی و اطالعات»ایجاد کارگاه  -

 برقراری تسهیالت خرید رایانه برای معلمان  -

 سیاست گذاری و مدیریت شامل طرح های : -5-2

 بررسی، تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه ها و استانداردها  -

 برقراری امکانات پست الکترونیک برای معلمان و دانش آموزان  -

 دیریت در آموزش و پرورش استقرار نظام مدیریت مبتنی بر اطالعات در کلیه ی سطوح م -

تشویق و حمایت از نهادهای بخش خصوصی فعال در زمینه ی کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات در  -

 آموزش 

 آمور پژوهشی شامل طرح های : -6-2

 تقویت وگسترش نهادهای پژوهشی در زمینه ی کاربرد فناوری اطالعات وارتباطات در آموزش  -

 های مرتبط با کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطت در آموزش طراحی و اجرای پژوهش  -

 مراحل اجرای برنامه ها  -1-12-1-5

با توجه به اقدامات در دست اجرا در زمینه ی فناوری اطالعات وارتباطات در وزارت آموزش و پرورش، لزوم 

امه ریزی و اجرایی، مرحله رعایت توالی فعالیت های به هم پیوسته وامکان تجهیز توان اجرایی در نظام برن

 بندی اقدامات اجرایی برنامه ها به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 تا پایان برنامه سوم توسعه  –مرحله اول 

با تسهیالت اتصال به شبکه های جهانی در کلیه ی مدارس « فناوری آموزشی و اطالعات»ایجاد کارگاه  -

نت در کلیه شاخه ها و رشته های دوره متوسطه، مراکز متوسطه و ارایه ی درس آشنایی با رایانه و اینتر

 تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای.
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وزارت آموزش و پروش اتصال مناطق آموزش و « طرح جامع انفورماتیک»در ادامه ی فعالیت های  -

 پرورش و بخش اداری کلیه ی مدارس به اینترنت.

ها و استانداردهای الزم برای ایجاد بستر مناسب برای بررسی، تدوین و تصویب قوانین و آیین نامه  -

طراحی محتوای دروس و برنامه های آموزشی سازگار با فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح گسترده با 

 مشارکت بخش خصوصی.

و سازمان دهی، طراحی محتوای مناسب دوره های آموزش فناوری اطالعات و « شبکه رشد»گسترش  -

 ی محدود و آزمایشی آن برای معلمان، مدیران و کارشناسان. ارتباطات و اجرا

 تربیت یک مسئول فناوری اطالعات و ارتباطات برای هر مدرسه . -

 برگزاری دوره آشنایی بت رایانه و ناوبری در شبکه های جهانی معلمان متوسطه. -

ای معلمان و دانش برقراری تسهیالت خرید رایانه برای معلمان متوسطه وامکانات پست الکترونیک بر -

 آموزان دوره متوسطه.

استقرار نظام مدیریت مبتنی بر اطالعات در سطح مناطق آموزشی و طراحی و اجرای آزمایشی  -

 خودکارسازی امور اداری در آموزش و پرورش.

پی گیری و حمایت از ایجاد دوره های کارشناسی و باالتر مرتبط با کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات  -

 موزش دانشگاه ها.در آ

 تقویت و گسترش نهادهای پژوهشی در زمینه ی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش. -

 تشویق و حمایت از نهادهای بخش خصوصی فعال در زمینه ی کاربرد فناوری اطالعات در آموزش. -

 تا پایان برنامه چهار توسعه  –مرحله دوم 

انفورماتیک و شبکه رشد و طراحی و به کارگیری محتوای ادامه وگسترش فعالیت های طرح جامع  -

 متناسب فناوری اطالعات برای دروس اصلی هر سطح تحصیلی.
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با تسهیالت اتصال به شبکه های جهانی در کلیه ی مدارس « کارگاه فناوری آموزشی واطالعات»ایجاد  -

و اینترنت در دوره های آموزش  ابتدایی و راهنمایی وکودکان استثنایی، ارایه ی درس آشنایی با رایانه

 ابتدایی و راهنمایی کودکان استثنایی.

تربیت یک مسئول فناوری اطالعات و ارتباطات برای هر مدرسه ابتدایی، راهنمایی و کودکان استثنایی  -

متصدی فناوری اطالعات برای مدارس کم جمعیت شهری ومدارس  –دارای ظرفیت کافی و تربت یک معلم 

 روستایی.

اری دروه ی آشنایی با رایانه و ناوبری در شبکه های جهانی برای معلمان ابتدایی، راهنمایی برگز -

 واستثنایی.

برقراری تسهیالت خرید رایانه برای معلمان ابتدایی، راهنمایی و استثنایی وامکانات پست الکترونیک برای  -

 ملعمان و دانش آموزان این دوره ها.

 در دوره متوسطه.« ارس هوشمندمد»طراحی و اجرای آزمایشی طرح  -

خودکارسازی کامل امور اداری واجرایی در آموزش و پرورش، برقراری نظام استانداردها و ارزش یابی  -

یادگیری و عملکرد وتخصیص منابع به مناطق و مدارس آموزش و پرورش براساس عملکرد و کیفیت 

 آموزشی.

 تا پایان برنامه پنجم توسعه  –مرحله سوم 

 گسترش فعالیت های مرحله دوم.ادامه و -

در دوره های متوسطه، کودکان استثنایی، تربیت معلم  1+  112رساندن نسبت دانش آموزان به رایانه به  -

 در دوره های ابتدایی و راهنمایی. 1+22و کاردانی فنی وحرفه ای و به 

 اجرای طرح مدارس هوشمند در کلیه ی سطوح آموزشی . -
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ری اطالعات و ارتباطات در برنامه ی درسی کلیه ی سطوح آموزشی و مبتنی در هم تنیدن کاربرد فناو -

 یاددهی بر این اساس. -کردن کلیه ی فعالیت های یادگیری

 فصل سوم 

 پیشینه تحقیق 

 مقدمه  -2-1

نقش فن آوری ازطالعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )پایه »هدف از انجام این پژوهش بررسی 

 است.« مونه شهرستان رشتابتدایی( دبستان ن

انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت موضوعی تحقیق و امکانات اجرائی آن دارد در تحقیق 

حاضر با توجه به هدفهای آن که با عنایت به کاربردی بودن آن تالش مضاعفی به عمل آمده تا از اصول 

کوچک در جهت غنای پژوهش اجتماعی ناجا  علمی برای حل مساله استفاده شود و از این طریق گامی

 برداشته شود.

 نوع تحقیق  -2-2

(  52، 1281تحقیقات علمی براساس دو مبنا یعنی هدف وماهیت و روش تقسیم بندی می شود )حافظ نیا، 

تحقیقات با در نظر گرفتن معیار کاربرد به سه گروه عملگرا، بنیان گرا و کاربردی تقسیم می شود. پژوهش 

ظر نوع و هدف کاربردی در آموزش و پرورش می باشد و منظور از پژوهش کاربردی روشی است حاضر از ن

که برای مسئله ای اجتماعی انجام می پذید و رابطه ای منطقی بین کار پژوهش و جامعه پدید آمده و در 

 (72، 1278نتیجه محقق در اندیشه کاربرد دستاوردها نیز قرار می گیرد )ساروخانی، 

 یق روش تحق -2-2

روش تحقیق به عنوان هدایت گر جستجوهای علمی، در جهت دستیابی به حقیقت به شکلهای مختلف 

دسته بندی می شود. هر کدام از این دسته بندیها در برگیرنده روشهای مختلفی هستند که کاربردها، مزایا و 
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های تحقیق به شدت تحت معایب خاص خود را دارند و پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاورد

 (155، 1278تاثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق برگزیده است )خاکی، 

پیمایشی استفاده می شود زیرا هدف از انجام این نوع  –در پژوهش حاضر دو روش اسنادی )کتابخانه ای( 

پژوهشگر  پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت با یک موضع است در این تحقیق

سعی می نماید آنچه را که هست بدون هیچگونه دخالت یا دخل وتصرف و استنتاج ذهنی گزارش دهد. به 

عبارت دیگر این تحقیق وضع موجود در بررسی می کند و به توصیف منظم ونظامدار وضعیت معنی می 

د تا با توسل به داده پردازد هدف نهایی از پژوهش فوق جنبه کاربردی آن است چرا که محقق تالش می کن

 ها به راه کرها و نتایج مناسب کاربردی جهت رسیدن به اهداف تحقق دسترسی پیدا کند.

ویژگی های تحقیقات توصیفی عبارت است از : الف(جمع آوری اطالعات واقعی و مفصل از پدیده ای و غیره، 

بی وقایع فلذا از آنجایی که تحقیق ب( شناسایی و بررسی مسائل، شرایط و وقایع جاری، ج( شناسایی ارزشیا

حاضر قصد دارد تا به بررسی نقش فن آوری اطالعات در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )پایه ابتدایی( 

بپردازد. بنابراین قصد دارد عوامل موثر را در بررسی موضوع فوق بررسی « دبستان نمونه شهرستان رشت 

عات در امر کمک آموزشی، به برنامه ریزان ومسئوالن آموزش و نموده و جهت استفاده بهینه از فن آوری اطال

پرورش ارائه طریق نماید و با این توضیح بنابراین با توجه ماهیت پژوهش این تحقیق جزوه پژوهش های 

 پیمایشی جای می گیرد.

 واحد تحلیل  -2-2

این تحقیق واحد واحدی است که از آن اطالعات به دست می آوریم و خصوصیاتش را توصیف می کنیم در 

 تحلیل فرد می باشد.

 جامعه آماری -2-5
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جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشد. 

و صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری 

 ( 1278،5 مشترک از سایر جوامع باشد )آذر، مومنی،

-88،  87-86جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی 

 می باشند. 87

 روش نمونه گیری  -2-6

نمونه عبارت است از مجموعه از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود. 

ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد. )نادری، نراقی، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و 

1282  ،162 ) 

در این پژوهش از روش نمونه گیری استفاده شده و جهت تعیین حجم نمونه نیز براساس فرمول کوکران 

 محاسبه شده که برابر با نفر است. روش محاسبه به طریق زیر می باشد:

 ؟؟؟؟؟

T2می باشد. 96/1درصد، برابر  95ل اطمینان در سطح =با توجه به درصد احتما 

P  احتمال وجود صفت = 

q  احتمال فقدان صفت = 

N  نفر  222= تعداد کل جمعیت مورد مطالعه می باشد که برابر است با 

D  در نظر گرفته شده است.5= احتمال خطا که در تحقیق % 

N ت آمد.= تعداد حجم نمونه است که از طریق فرمول کوکران بدس 

 ابزار جمع آوری  -2-7
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ابزار سنجش واندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می تواند اطالعات مورد نیاز را برای 

تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه ونهایتاً کشف حقیقت گردآوری نماید. این ابزارها نقش 

را می توانند جای دهند. بنابراین باید به گونه ای  ظرفهایی را بازی می کنند که مظروف متناسب با خود

طراحی وسازمان داده شوند که بتوانند مظروف مورد نظر را که همان اطالعات مربوط به اندازه گیری و 

 سنجش متغیرهای مورد مطالعه است به نحوه مطلوب جمع آوری نمایند.

گیری ومقیاسها وسایلی هستند که محقق به کمک  ابزار اندازه»در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت : 

 ( 122،  1281آنها قادر است اطالعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید ) حافظ نیا، 

 ابزار و روشهای جمع آوری اطالعات در این پژوهش به دو طریق زیر صورت گرفته است:

، جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و بررسی برای تدوین ادبیات موضوع و مباحث نظری تحقیق -1

اسنادی اقدام گردید. بدین صورت که با مطالعه متون، مقاالت، کتب و منابع مربوط به عنوان تحقیق، 

اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش فیش برداری جمع آوری گردید و همچنین با مراجعه حضوری به رده 

گیالن و بررسی اسنادی کلیه فعالیتها و اقدامات ناجا در طول دوره بحران که  های تخصصی در مرکز واستان

 مرتبط با موضوع پژوهش بوده است با تالش فراوان استخراج گردید.

برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تست پیشرفت تحصیلی استاندارد متناسب با  -2

 مقطع تحصیلی استفاده شده است.

 پرسشنامه  2و پایائی  2 روائی -2-8

 روائی تحقیق  -2-8-1

روایی از واژه روا به معنی جائز و درست گرفته شده است مقصود از روائی آن خصیصه ای است که آنچه را 

مدعی اندازه گیری آن است همان را از ابتدا اندازه گیری کند. ابزاری که دارای روایی است به آن معناست 

 ان چیزی را اندازه می گیرد که به خاطر آن طراحی شده است.که آن ابزار دقیقاً هم
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 روش های مختلف برای تعیین روائی عبارتند از :

 اظهار نظر گروهی )کارشناسان و متخصصان(

 تکرار آزمایش 

 استدالل منطقی 

 استفاده از روش های آماری )تحلیل آماری (

حصیلی استاندارد استفاده می نماید که روایی در تحقیق فوق محقق برای بررسی روائی از تست پیشرفت ت

 آن قبالً در پژوهش های مشابه مورد سنجش قرار گرفته است.

 پایائی پرسشنامه  -2-8-2

پایائی به معنای ثبات اندازه گیری داده ها در زمان های مختلف می باشد هر چه این ثبات بیشتر باشد 

ضریب الفای کرونباخ استفاده می نماید  1/2محاسبه پایائی  خطای اندازه گیری کاهش می یابد. معموالً برای

( در این تحقیق نیز از  a > 7/2<1و کوچکتر یا مساوی یک می باشد ) 7/2که مقدار آن بزرگتر یا مساوی 

 این روش استفاده می گردد.

 روش تجزیه و تحلیل داده ها  -2-9

ی مورد پژوهش از طریق تست مورد استفاده محقق داده های به دست آمده را پس از جمع آوری از نمونه ها

مور تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این راستا جهت تجزیه  spss.ver.12با استفاده از نرم افزار آماری 

 وتحلیل اطالعات به روش زیر اقدام گردید:

 جدول توزیع فراوانی برای متغیرهای فردی پاسخگویان  -

 زمودنی ها جداول توزیع فراوانی برای نمرات آ -

 ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی تست تحقیق  -

 برای دو گروه مستقل ) پارامتری( جهت بررسی رابطه بین فرضیات تحقیق  tآزمون  -
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 فصل چهارم 

 تجزیه و تحلیل داده ها 

 ( : توزیع فراوانی شیوع آموزشی 2جدول شماره )

 درصد تعداد شیوه آموزش

 52 181 سنتی

 52 181 اطالعات با فن آوری

 122 262 جمع

 

همانگونه که در جدول فوق مشخص است نیمی از افراد مورد پژوهش به شیوه سنتی آموزش دیده و نیمی 

 دیگر با استفاده از فن آوری اطالعات.

 ( : توزیع فراوانی جنسیت افراد 2جدول شماره )

 درصد فراوانی جنسیت

 2/55 222 پسر

 8/22 162 دختر

 122 262 جمع

 

 درصد نیز دانش آموزان دختر می باشند. 8/22درصد از افراد نمونه دانش آموزان پسر و  2/55

 ( توزیع فراوانی شغل پدر دانش آموزان 2جدول شماره )

 درصد فراوانی نوع شغل پدر

 5/21 112 فرهنگی
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 8/8 22 آزاد

 1/2 15 نظامی

 7/9 25 کارگر

 2/12 52 کارمند

 6/2 12 پزشک

 9/27 121 یرسا

 122 262 جمع 

 

درصد از دانش آموزان شغل پدرشان  5/21در جدول فوق وضعیت شغل دانش آموزان نشان داده شده است. 

 درصد نیز نظامی بود. 1/2درصد آزاد و  8/8درصد کارگر،  7/9درصد کارمند بود . شغل پدر  2/12فرهنگی و 

 آموزان ( توزیع فراوانی شغل مادر دانش 5جدول شماره )

 درصد فراوانی نوع شغل مادر

 7/52 198 خانه دار

 5/5 22 کارگر

 5/5 22 کارمند

 1/19 69 فرهنگی

 2/7 26 آزاد

 8 29 سایر 

 122 262 جمع
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 1/19درصد( خانه دار و  7/52همانطور که در جدول فوق مشخص است مادر بیش از نیمی از دانش آموزان )

 درصد نیز فرهنگی بود.

 ( توزیع فراوانی میزان تحصیالت پدر  دانش آموزان 6شماره )جدول 

 درصد فراوانی سطح تحصیالت پدر 

 6/2 12 بیسواد

 2/22 72 ابتدایی

 2/28 121 راهنمایی

 7/22 111 دیپلم

 2/12 27 فوق دیپلم

 9/6 25 لیسانس و باالتر 

 122 262 جمع

 

درصد دارای تحصیالت دیپلم و  7/22آن است که بررسی وضعیت تحصیالت پدر دانش آموزان حاکی از 

 درصد دارای تحصیالت عالیه بودند. 1/17درصد نیز راهنمایی بود. همچنین  2/28سطح تحصیالت 

 ( توزیع فراوانی میزان تحصیالت مادر  دانش آموزان 7جدول شماره )

 درصد فراوانی نوع شغل پدر

 9/9 26 بیسواد

 6/27 122 ابتدایی

 5/21 78 راهنمایی

 8/21 115 دیپلم



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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 2/5 19 فوق دیپلم

 9/2 12 لیسانس و باالتر 

 122 262 جمع

 

درصد  5/21درصد از دانش آموزان دیپلم،  5/21درصد از دانش آموزان دیپلم،  8/21تحصیالت مادر 

 درصد هم دارای تحصیالت عالیه بودند. 1/9درصد نیز ابتدایی بود و همچنین  6/27راهنمایی و 

 1286-87( : توزیع نمرات درس علوم دانش آموزان در نوبت اول سال تحصیلی 8ول شماره )جد

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

22/12 25/18 19 52/1 22/1 58/2- 25/2- 

 

ه در جدول بود. همانطور ک 52/1و با واریانس  22/18میانگین نمرات درس علوم دانش آموزان در نوبت اول 

 فوق و نیز نمودار زیر مشخص است نمرات دانش آموزان کمی چولگی منفی دارد.

 1286-87( : توزیع نمرات درس علوم دانش آموزان در نوبت دوم سال تحصیلی 9جدول شماره )

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

19/18 25/18 19 29/1 22/1 22/2- 62/2- 

 

بود. همانطور که در جدول  29/1و با واریانس  19/18گین نمرات درس علوم دانش آموزان در نوبت دوم میان

 فوق و نیز نمودار زیر مشخص است نمرات دانش آموزان کمی چولگی منفی دارد.

 1286-87( : توزیع نمرات درس ریاضی دانش آموزان در نوبت اول سال تحصیلی 12جدول شماره )

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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بودند.  21/1و واریانس برابر با  56/18دانش آموزان در درس ریاضی و در نوبت اول دارای میانگینی برابر با 

 است. -26/1ضریب چولگی این درس نیز 

 1286-87ی ( : توزیع نمرات درس ریاضی دانش آموزان در نوبت دوم سال تحصیل11جدول شماره )

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

55/18 19 19 75/1 22/1 22/2 98/2- 

 

 -98/2و چولگی  75/1، واریانس  55/18نمرات دانش آموزان در درس ریاضی و در نوبت دوم دارای میانگین 

 بود.

 1286-87اول سال تحصیلی  ( : توزیع نمرات درس دیکته دانش آموزان در نوبت12جدول شماره )

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

25/18 19 22 82/1 25/1 58/2- 62/2- 

 

بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان در درس دیکته و در نوبت اول نشان می دهد که در این درس میانگین 

 است. -62/2و ضریب چولگی 82/1و با واریانس  25/18برابر 

 1286-87( : توزیع نمرات درس دیکته  دانش آموزان در نوبت دوم سال تحصیلی 12جدول شماره )

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

25/18 28/18 22 77/1 22/1 82/2- 22/2- 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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درس میانگین بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان در درس دیکته و در نوبت دوم نشان می دهد که در این 

 است. -22/2و ضریب چولگی 77/1و با واریانس  25/18برابر 

-87بنویسیم  دانش آموزان در نوبت اول سال تحصیلی  -( : توزیع نمرات درس فارسی12جدول شماره )

1286 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

72/18 19 22 17/1 28/1 66/2 89/2- 

 

بنویسیم و در نوبت اول نشان می دهد که در این  -ت نمرات دانش آموزان در درس فارسی بررسی وضعی

 است. -89/2و ضریب چولگی 17/1و با واریانس  72/18درس میانگین برابر 

-87بنویسیم  دانش آموزان در نوبت دوم سال تحصیلی  -( : توزیع نمرات درس فارسی 15جدول شماره )

1286 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

22/18 52/18 22 22/2 22/1 85/2- 52/2- 

 

نشان می دهد که در این  دولو در نوبت  بنویسیم -فارسی بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان در درس 

 است. -52/2و ضریب چولگی  22/2و با واریانس  22/18درس میانگین برابر 

-87بخوانیم  دانش آموزان در نوبت اول سال تحصیلی  -ات درس فارسی( : توزیع نمر16جدول شماره )

1286 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

21/18 78/18 22 88/1 27/1 29/2- 79/2- 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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بخوانیم و در نوبت اول نشان می دهد که در این -بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان در درس فارسی 

 است. -79/2و ضریب چولگی 88/1و با واریانس  21/18ن برابر درس میانگی

-87بخوانیم  دانش آموزان در نوبت دوم سال تحصیلی  -( : توزیع نمرات درس فارسی17جدول شماره )

1286 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار واریانس نما میانه میانگین

25/18 28/18 22 77/1 22/1 82/2- 22/2- 

 

بخوانیم و در نوبت اول نشان می دهد که در این  -ت دانش آموزان در درس فارسی بررسی وضعیت نمرا

 است. -88/2و ضریب چولگی 68/1و با واریانس  22/18درس میانگین برابر 

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  1-1آزمون فرضیه 

 ل( تاثیر مثبت دارد.آموزان در دروس علوم )نوبت او

  1-1مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 18جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  25/1 62/17 181 سنتی

52/6 

 

21/277 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 22/18 79/2 

Leven
,
s test : F= 122/26                  P= 2/22 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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به دست آمده  t=6/25استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  1-1برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  1-1است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 

از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور معنی درس علوم )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفاده 

 ( 62/17در مقابل  22/18داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  2-1آزمون فرضیه 

 ت دوم( تاثیر مثبت دارد.آموزان در دروس علوم )نوب

  2-1مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 19جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  22/1 82/18 181 سنتی

22/6 

 

58/281 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 57/18 82/2 

Leven
,
s test : F= 22/92                  P= 2/22 

 

به دست آمده  t=6/22استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  2-1برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  2-1است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 

ه از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور معنی ( دانش آموزانی که با استفاددومدرس علوم )نوبت 

 72در مقابل  57/18داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  1-2آزمون فرضیه 

 ول( تاثیر مثبت دارد.آموزان در دروس ریاضی)نوبت ا



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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  1-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 22جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  22/1 22/18 181 سنتی

29/5 

 

92/266 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 88/18 72/2 

Leven
,
s test : F= 122/87                  P= 2/22 

 

به دست آمده  t=5/29استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  1-2برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  1-2است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 

ه از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور معنی )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفادریاضی درس 

 ( 22/17در مقابل  88/18داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  2-2آزمون فرضیه 

 نوبت دوم( تاثیر مثبت دارد.آموزان در دروس ریاضی )

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 18جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  52/1 22/18 181 سنتی

17/8 

 

76/272 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 28/19 82/2 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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Leven
,
s test : F= 127/28                  P= 2/22 

 

به دست آمده  t=8/17استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  2-2برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  2-2است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 

ستفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور معنی ریاضی )نوبت اول( دانش آموزانی که با ا درس

 ( 22/18در مقابل  28/19داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  1-2آزمون فرضیه 

 کته )نوبت دوم( تاثیر مثبت دارد.آموزان در دروس دی

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 18جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  22/1 81/17 181 سنتی

22/12 

 

99/222 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 29/19 92/2 

Leven
,
s test : F= 56/62                  P= 2/22 

 

به دست  t=12/22استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  1-2برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی  1-2است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22آمده و سطح معناداری آن 

ه با استفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور دیکته )نوبت اول( دانش آموزانی ک میانگین درس



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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در مقابل  29/19معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

81/17 ) 

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  2-2آزمون فرضیه 

 روس دیکته )نوبت دوم( تاثیر مثبت دارد.آموزان در د

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 22جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  25/1 79/17 181 سنتی

76/8 

 

27/228 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 92/18 25/1 

Leven
,
s test : F= 11/21                  P= 2/22 

 

به دست آمده =t 76/8استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  2-2برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  2-2است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 

نی که با استفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور معنی ( دانش آموزادومدیکته )نوبت  درس

 ( 79/17در مقابل  92/18داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

: بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش  1-2آزمون فرضیه 

 در دروس فارسی بنویسیم )نوبت اول( تاثیر مثبت دارد.آموزان 

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 22جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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 معناداری

  22/1 55/18 181 سنتی

25/2 

 

25/229 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 92/18 89/2 

Leven
,
s test : F= 12/12                   P= 2/22 

 

به دست آمده =t 25/2استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  1-2برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  1-2است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 

( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به دومنوبت درس فارسی بنویسیم )

در  92/18طور معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

 ( 55/18مقابل 

 

ت تحصیلی دانش : بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرف 2-2آزمون فرضیه 

 آموزان در دروس فارسی بنویسیم )نوبت دوم( تاثیر مثبت دارد.

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 22جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  52/1 56/17 181 سنتی

25/12 

 

72/282 

 

با فن آوری  22/2

 اتاطالع

181 92/18 87/2 
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Leven
,
s test : F= 12/12                   P= 2/22 

 

به دست =t 25/12استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  2-2برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی  2-2است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22آمده و سطح معناداری آن 

گین درس فارسی بنویسیم )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده میان

در  92/18اند به طور معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

 ( 56/17مقابل 

 

ر کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش : بهره گیری از فن آوری های اطالعاتی د 1-5آزمون فرضیه 

 آموزان در دروس فارسی بنویسیم )نوبت اول( تاثیر مثبت دارد.

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 22جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  62/1 92/17 181 سنتی

12/7 

 

25/267 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 89/18 82/2 

Leven
,
s test : F= 122/27                  P= 2/22 

 

به دست آمده =t 12/7استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  1-5برای آزمون فرضیه 

یید می گردد. یعنی میانگین تا 1-5است بنابراین می توان گفت که فرضیه  P= 2/22و سطح معناداری آن 
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درس فارسی بخوانیم )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور 

در مقابل  89/18معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

92/17 ) 

ن آوری های اطالعاتی در کالس های درس در پیشرفت تحصیلی دانش : بهره گیری از ف 2-5آزمون فرضیه 

 آموزان در دروس فارسی بخوانیم )نوبت دوم( تاثیر مثبت دارد.

 2-2مربوط به فرضیه  t-test( : نتایج آزمون 27جدول شماره )

سطح  درجه آزادی tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد شیوه تدریس

 معناداری

  22/1 55/18 181 سنتی

25/2 

 

25/229 

 

با فن آوری  22/2

 اطالعات

181 92/18 89/2 

Leven
,
s test : F= 12/12                   P= 2/22 

 

به دست آمده =t 68/6استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که  t-testاز آزمون  2-5برای آزمون فرضیه 

تایید می گردد. یعنی میانگین  2-5گفت که فرضیه  است بنابراین می توان P= 2/22و سطح معناداری آن 

درس فارسی بخوانیم )نوبت دوم( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعاتی آموزش دیده اند به طور 

در مقابل  86/18معنی داری بیشتر از میانگین دانش آموزانی است که به شیوه سنتی آموزش دیده اند. )

99/17 ) 

 فصل پنجم 

 صه و نتیجه گیری خال
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هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فن آوری اطالعاتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی بود. 

جامعه آماری پژوهش را همه دانش آموزان مقطع ابتدایی مدارس غیرانتفاعی شهر رشت در سال تحصیلی 

نفر به شیوه نمونه گیری چند  262افراد  نفر بود. از این 5862تشکیل می داد که تعداد آنان  87/1286

بنویسیم و فارسی  –درصد علوم، ریاضی، دیکته، فارسی  5مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند ونمرات 

 بخوانیم آنان در دو نوبت اول و دوم جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. –

اتی آموزش دیده بودند و شیوه آموزش نیمی دیگر سنتی نیمی از افراد نمونه با استفاده از فن آوری اطالع

 5/21درصد دانش آموزان دختر بودند. شغل پدر  8/22درصد از افراد نمونه دانش آموزان پسر و  2/55بود. 

درصد از دانش آموزان  7/52درصد کارگر بود.  7/9درصد کارمند و  2/12درصد از دانش آموزان فرهنگی، 

درصد از  2/52درصد کارمند بود. سطح تحصیالت پدران  5/5درصد فرهنگی و  1/19مادرانشان خانه دار، 

درصد باالتر از دیپلم بود. این موضوع در خصوص  1/17درصد دیپلم و  7/22دانش آموزان زیر دیپلم، 

م درصد و باالتر از دیپل 8/21درصد، دیپلم  59تحصیالت مادران دانش آموزان به این صورت است: زیر دیپلم 

 درصد. 1/9

 t-testبرای آزمون فرضیات با توجه به اینکه میانگین نمرات در دو گروه مستقل مقایسه می شدند، از آزمون 

استفاده شد. تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت ومشخص شد که میانگین دروس دانش آموزان 

میانگین دروس دانش آموزانی بود که شیوه که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند بیشتر از 

 آموزش آنها سنتی بود. نتایج فرضیات به تفکیک به قرار ذیل می باشد:

میانگین درس علوم )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند به  -

 (.62/17در مقابل  57/18ی بود. ) طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنت

میانگین درس علوم )نوبت دوم( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند به  -

 (.72/17در مقابل  57/18طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 
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انی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند به میانگین درس ریاضی )نوبت اول( دانش آموز -

 (.82/17در مقابل  57/18طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 

میانگین درس ریاضی )نوبت دوم( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند به  -

 (.22/18در مقابل  28/19بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) طور معنی داری 

میانگین درس دیکته )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند به  -

 (.81/17بل در مقا 29/19طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 

میانگین درس دیکته )نوبت دوم( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش دیده اند به  -

 (.79/17در مقابل  92/18طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 

استفاده از فن آوری اطالعات آموزش بنویسیم )نوبت اول( دانش آموزانی که با  -میانگین درس فارسی  -

در  92/18دیده اند به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 

 (.56/18مقابل 

بنویسیم )نوبت دوم( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش  -میانگین درس فارسی  -

در  92/18بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) دیده اند به طور معنی داری 

 (.56/17مقابل 

بخوانیم )نوبت اول( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش  –میانگین درس فارسی  -

در  89/18دیده اند به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 

 (.92/17مقابل 

بخوانیم )نوبت دوم( دانش آموزانی که با استفاده از فن آوری اطالعات آموزش  -میانگین درس فارسی -

در  86/18دیده اند به طور معنی داری بیشتر از دانش آموزانی است که شیوه آموزش آنها سنتی بود. ) 

 (.99/17مقابل 



فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل این 
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جه گرفت که استفاده از فن آوری اطالعات بر پیشرفت تحصیلی فوق می توان نتی فرضیاتبا توجه به نتایج 

 دانش آموزان تاثیر مثبت داشته و باعث باال رفتن میانگین این دانش آموزان می گردد.


