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هدیچک  

نیازهاي  از . تا اطالعات وجود نداشته باشد امکان تامین هیچ یک به اطالعات است یکی ازاساسی ترین نیازهاي بشر دسترسی 
است  باشد. اطالعات عنصري زهاي بشري می. پس به گونه اي میتوان عنوان کرد که اطالعات مادر تمام نیا بشري وجود ندارد

باط میان ولی به دلیل محدود بودن نیازهاي بشر چندان مورد توجه قرارنداشت. با برقراري ارت که همواره با بشر همراه بوده است
ه آنرا اي شد کاطالعات نیز اهمیت پیدا کرد تا آنجا که بشر وارد دوره  جوامع و پدید آمدن نیازهاي مختلف و ابداعات گوناگون

، افراد  اطالعات میبا توجه به حجم عظاشد.اجتماعی میبعصراطالعات نامید . اطالعات با زندگی بشر آمیخته شده و پدیده اي 
 و دنید قیاز طر دانش آموزان ، يریادگی یروانشناسي ها افتهیا ســاس  بر ، شــوند یم یتاطالعات هدا  تیریمد يبه ســو

فعال  ه ســبببی کمک آموزشــ لیوســا رای، ز آموزند یهتر و راحت تر مب را ی، مطالب درســ مختلف لیوســا يریکارگه ب
 ين آورف زیگفت انگش دهی. ظهور پد ازندس یم رتریو دلپذتر یعمل، تر ی،ا مر آموزش را واقع کردن حواس مختلف دانش آموزان

ت باعث گسترش فرص شرویپ يآموزش و پرورش کشورها یم رسمتوسعه آن در نظا  و ستمیدهه آخر قرن ب  دو اطالعات در 
نوان به ع العاتطاي فن آور کرد،یرو نیا ســت. درا  شــده يریادگیو  یبه منابع آموزشــ آســان یو دسترس يریادگی يها
تباطات را اطالعات و ار يرفناو جهیمورد توجه قرار داده اســت. در نت يریادگی -  یاددهی ندیگذار در فرا ریتاث لهیبزار و وسا کی
افزون  ه روز. توسع مورد استفاده قرار داد يریادگی آموزش و  ییو کارآ تیفیک يارتقا  يبرا رومندین  يعنوان ابزار به  توان  یم

 طیحماز يدیانسان، موجب شده تا شکل جد يها يازمندیآن با ن قیها و سرعت فراوان تطب يفناور نیبر ا یمبتن يها ابزار
از  ياریبس يته مرکزاطالعات و ارتباطات، هس يفناور يشــود. آموزش مهارت ها جادیا ری، فعال و فراگ خالق یتعاملو يریگادی

.داد لیآموزش و پرورش جهان را تشک ينظام ها  

 

مات کلیدي : آموزش , فناوري اطالعات , آموزش از راه دورکل  
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 مقدمه 
گسترده  يریتأث تیو ترب میجمله تعلزای آدم یگوناگون زندگ ياطالعات در حوزه ها يفناور یعنیدستاوردش  نیو آخر يفناور

بسط  موجبات ن،ینو میطالعات وا ستفادها زا بزارها و مفاه ا يو همکاران، ). گسترش فناور یاست(ضرغام گذاشته يریو چشمگ
 نهیزم کند و یفراهم م  وستهیو معلمان به روش پ انیجو، دانش اعم از دانش آموزان رانیفراگ يرا برا آسان یاطالعات و دسترس

 يصاداقت  ، یآموزش يها فرصت از یزمان شک دانش آموزان   یب . سازد یم سریرا م یاطالعات و تعامالت فرهنگ  عیتبادل سر
یاري پور (جوکارو اشنددسترسی داشته ب نهیکم هز وی اطالعات هاي فناوري و انهیخواهند شد که به را برخوردار بهتر  یواجتماع
و  يتصاداق ، یآموزش يجنبش ها ییشکوفا ها شکوفایی جنبشارتباطات باعث  اطالعات و يانقالب فناور گرید) ازسوي 1388
 ياریو بر بس ده،یارتباطات به سرعت جهان را در نورد يشدن است فناور داریحال پددر د،یدرهزاره جد ون يایشده و دن یفرهنگ

نبوده  یستثنم ریتاث نیا شود از یمحسوب م  ازهایاز ن یکیکه  زین پرورشآموزش و در .  گذاشته است ریبشر تاث یاز ابعاد زندگ
 و آمار ی. با بررس قرار گرفته است  اطالعات در آموزش و پرورش مورد توجه يگسترش فناور ایدن ياز کشورها ياریاست. دربس

 رهاکشوز ا ياریبس که در میابی یمجهان در يکشورها درآموزش و پرورش اطالعات يگسترش فناور زانیاطالعات موجود در م
برنامه  رنت،نتیو ا انهیرا همچون یگوناگون مدارس با امکانات زیتجه يبرا،حال توسعهو در افتهیتوسعه  ياز جمله کشورها ایدن ي
دارد . وجود یجامع يها  

  
 فناوري اطالعات و ارتباطات

 رآنهاد یآمادگ جادیدانش آموزان به منظور ا يرشد مهارت ها يبرا ییطالعات به توسعه فرصت هاا يشناخت ارزش بالقوه فناور
که  ، اطالعات و ارتباطات يفناور يها یژگیاز و یکی).  1388ي پور اریکند (جوکار و  یکمک م یطالعاتا جامعه به ورود يبرا
است  یمناسب  نسبتا یاز بستر ارتباط یسرعت ناش نیا . اشدب یآن م است سرعت توسعه  ظهآن قابل مالح يامور کاربر هیکلدر

مورد توجه  رشتیبه عنوان ابزار توسعه ب ارتباطات   اطالعات و ي. استفاده از فناور که اکنون در سراسر جهان گسترده شده است
 يفناور  يااز نمونه ه يرسانه اچند  فشردهي لوح ها جادیا ، یکیالکتروند به موا يمتون کاغذ لیکاربران قرار گرفته است. تبد

ه عنوان را ب اطالعات يدهد فناور یم رییرا تغ یزندگ ياز جنبه ها ياریاست که بس ییرویارتباطات ن اطالعات و  بارز آن است 
ه رسد ک یظرمکند.به نیم فیتعر ،يزیظارت و برنامه ر،نيریگ میتصم ،یابیرز اي راب دیجد ییارهایقدرتمند، مع يربستر و ابزا

ترده گس اریشوند،حجم اطالعات بسیم تیاطالعات هدا  تیریمد يافراد به سو ، اطالعات میبه حجم عظ  با توجه امروزه درقرن
باشد و  تیفیقابل دسترس و با ک دیفرد با هر ازیاطالعات مورد ن به اطالعات موثق و یابیدست  گونهاطالعات چ تیفیاست اما ک

خود را مورد  ی، نظام آموزش ها یعقب افتادگ  جبران يبرا  جوامع شتریمروزه ب. ا )2000 کیویندارد (بر یارزش یگرنه دسترس
 و دیجد يتکنولوژ  مواد ، لیوسا جامعه از یاجتماع يها نهاد گریکنند همگام با د یم یدهند و سع یهمه جانبه قرار م یبررس
استفاده  یجوامع انسان يازهایبه ن ییپاسخ گو و  یانسان  يها هیسرما کنترل  و یبازده شیافزا به منظور یآموزش يها ينوآور

ارزنده ب تجار نیاز ا یکی.رندیکشورها بهره گریسا یو فن یتجارب علمو قاتیتحق جیکنند از نتا یم یجوامع سع نیکنند. اغلب ا
ناخت ش تیاهم یآموزش يلوژمختلف تکنو ياستفاده ازجنبه ها ، مثمرثمر واقع شود یآموزش يها و نهاد مراکز تواند در یکه م

 یآموزش يانکته را در نظر گرفت که درحوزه نرم افزاره  نیا دیبا است . سیتدر ندیدر فرآ یکمک آموزش لیو کاربرد وسا قیدق
 یم  اآنها ر  نیرا در کالس درس به وجود آورده اند که مهم تر یعینرم افزارها تحوالت وس نیا . هستند رییبه سرعت درحال تغ

موجب   همسئل نیا و به  خارج  کالس دسترسی دشته باشنداست  اختهقادر س که دانش آموزان را دانست   تیواقع نیدرا توان
 یقاصد آموزشم يها برا انهیاز معلمان از را یمین بایکه تقر نشان داده اند قاتیشده است.تحق يریادگی يآنان برا زهیانگ شیافزا
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مچنین فمند می شوند، همی کنند باعث ایجاد یادگیري معنی دار و هد از تدریس حمایت ناوري هایی که . فکنند یاستفاده م
.روش هاي سنتی و معلم محور به تدریس و یادگیري فراگیر محور می شوند باعث تغییر   

  ایتگیري هددانش آموزان را در یادنتایج مطالعات نشان می دهد که معلمان ماهر در کاربرد فناوري اطالعات بهتر می توانند 
مهارت ها در  کنند. حل مسئله و مهارت هاي سطح باالي تفکر، تفسیر و تحلیل اطالعات، مدیریت زمان و توانایی اولویت بندي

توانند فضاي اطالعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر اطالعات توسعه می یابد و این منوط به این است که معلمان و دانش آموزان ب
. از فناوري استفاده کنند به نحو موثر و اصولی  

 
  ارزشیابی اثربخشی فناوري اطالعات

دریس فناوري در ت  استفاده هدف و ناگزیر به سوي  به صورت هدفمند و چه بدون   ، چه با این که نظام هاي تربیتی همگام 
هد که ق نشان می دبه ارزشیابی از اثربخشی فناوري در کالس درس می شود. نتایج یک تحقی بیشتري   می روند توجه

.ارزشیابی از اثر بخشی فناوري بر تدریس می تواند هفت پیامد انتقادي به دنبال داشته باشد   

.اثر بخشی فناوري با اثر بخشی فعالیت هاي دیگر مدرسه ارتباط دارد و درهم تنیده است) 1   

.به طور گسترده اي مورد نیاز است وسایل و ابزارهاي دقیق براي ارزشیابی از اثر فناوري بر تعلیم و تربیت) 2   

راین نمره هاي آزمون هاي استاندارد اطالعات محدودي را براي توسعه برنامه فناوري اطالعات در مدرسه عرضه می کند، بناب) 3 
.مدارس باید در جست وجوي ابزارهاي دقیق و اضافی براي جمع آوري داده هاي سودمند براي این هدف باشند   

ازهاي اید یافته هاي ارزشیابی خود از اثرات فناوري اطالعات در تدریس را به صورت گزارش منتشر کنند تا نیمدارس ب) 4 
.گوناگون مدارس و افراد دیگر برآورده شود   

.ددر ارزشیابی باید تالش شود تا پاسخ ها با پرسش هاي گوناگون درباره اثربخشی فناوري آموزشی متناسب باش) 5    

حصر به فرد قش بسیار زیادي در ارزشیابی اثر بخشی فناوري آموزشی در تدریس دارند و این به تنهایی وظیفه منمعلمان ن) 6 
.خاصی نیست   

کاربرد نوآوري ها، ممکن است در مدارس نتایج خود را جدا از خط مشی هاي رسمی مدرسه نشان دهد، زیرا برخی خط ) 7 
.فناوري هاي آموزشی نیاز به تغییر و اصالح داردمشی هاي موجود در مدارس براي استفاده از   

است،  ابتدایی ترین نیاز براي محقق ساختن اثربخشی فناوري اطالعات در مدارس، وجود تجهیزات، سخت افزار و نرم افزار مناسب  

جهیزات اما به هر حال وجود تجهیزات و زیربناها به تنهایی این نیاز را برطرف نمی کند، عوامل بسیار مهم تري در استفاده از این ت  

. به زودي معلمان مجبورند ازوجود دارد نرم  ، آنان باید بدانند از سخت افزار و در تدریس استفاده کنند اطالعات  رایانه و فناوري    

د.محیط حمایتی الزم برخوردار باشنبهره بگیرند پس باید از زمان کافی و   وجود چگونهافزارهاي م  

بهت ومی انی حاصل می شود که از سردرگباالترین میزان موفقیت در امر استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در یادگیري زم  

.  یممتمرکز کن  شگفتی هاي یادگیري  با سات خود را اطالعات و ارتباطات خارج شویم و ذهن و احسا زدگی در مورد فناوري  

جامعیت در سیاست ها و هدفمندي سیاستگذاري هاي اجرایی است   تبیین سیاستگذاري آموزشی صحیح  شفافیت و جامعیت  
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ها را براي  فناوري استفاده از . قانون ها و الزاماتی که  فراهم می کند را  فناوري   براي استفاده قابلیت هاي مناسب  فضاي   که  

.مقاصد مفروض، تسهیل یا سخت می نماید، اهمیت دارد  

 قابلیت انعطاف فناوري و یادگیري الکترونیکی

میتوان  . در صورتی ویژگی هاي اصلی فناوري اطالعات و ارتباطات است  از انعطاف پذیر به اطالعات مناسب  دسترسی آسان و   

تخاب بزند. گیرنده بتواند از میان تجربیات متنوعی که در اختیار او قرار دارد، دست به انکه یاد گفت آموزش داراي انعطاف است  

ت مناسب و با سرع ه به محتوا تسهیل شود و بتوان درهرلحظه هرمکانگیرند دسترسی یاددسترسی انعطاف پذیر سبب می شود  

اف پذیر به. دسترسی انعط دگیري شکل فردي به خود می گیرد. بنابراین یا گیرنده قرار داد در اختیار یاد  را گیري  یاد تجارب   

ازل و ، من ارگاه هامحتوا و منابع  یادگیري از طریق فناوري هاي  اطالعاتی و ارتباطی شبکه اي در کالس هاي درس معمولی ک  

فناوري   افزار هاي گروهی و . در این  زمینه ها  انواع  الکترونیکی هستند اجتماعی ویژگی هاي شاخص یادگیري  دیگر  مراکز   

فاوت گیرندگانی که در مکان هاي مت گروهی میان یاد پرسش و جست وجوي   جو براي ایجاد  را می توان  کنفرانس رایانه اي  

دگان  و . از طریق  فناوري هاي یادگیري  الکترونیکی یادگیرن، مورد استفاده قرار داد اند و هم زمان در یک محل حضور ندارند  

فاوتمعلمان می توانند به فعالیتهاي تعاملی هم زمان و نا همزمان بپردازند و این تعامل ممکن است در مکان ها و زمانهاي مت  

ه ک  دارد  يدیجد يبه مهارت ها  ازین  ره کالس خودااد يبرا یعضو علم آمده نشان داد که هر دسته ب  جینتا . .صورت گیرد   

در  زهیانگ جادیا ان،یپا یمداوم و ب یابیارز،يریادگی -یاددهی ندیبه فرا یساخت ده يفتن آنها براتازه، به هم با يها دهیکشف ا  

  ها هارتم نیاز کشورها ا ياریدر بس نیاز مهمتر رندگانیگ ادیجامعه  یسازمانده  باالخره و  گریکدیگفتگو با  يبرا انیدانشجو

ورد توجه م يریادگی -یاددهی يروشها تیفیک يبه منظور ارتقا یم آموزشاطالعات و ارتباطات در نظا يفناور يریبه کارگ .ست  

  تیفیک قیطر  نیاز ا  آورد که یم  را به وجود يساختار  ایچوب و  اطالعات و ارتباطات چهار ياست فناور گرفته  قرار یخاص

  ابندیدست  یعیوس يریادگیه منابع ب يفناور نیا از ستفادها اب توانند یدانش آموزان و معلمان م ، افتهی  آمورش و پرورش ارتقا

, 1385و همکاران،  یرا مورد استفاده قرار دهند (رحمان يریادگیمختلف  يها دهند و شکل شیافزا  خود را يریادگی زهیانگ ،  

)50ص   

   وانعن  ر از همه بهاستفاده قرار گرفته اند و مهم ت ارتباطات با چهار نقش مختلف در آموزش معلمان مورد  دیجد يها يفناور

از   مواد  عیتوز ، یکه از نظر مرب ، یمواد آموزش عی، توز نقش نی. اول روند یبه کار م یمواد آموزش دینوشتن و تول يبرا يابزار  

  نیدومکند. یم استفاده کننده دارد فرق يکه برا یو مناسبت نهیاز نظر هز یکند و ل ینم یفرق چیه  نترنتیا  ایپست و  قیطر



 

CECIT٢٠١٩, 28  1398آبان  

 

به صورت  ها وتری، اگر کامپ نقش نیگردد. سوم یم یموارد باعث ارتباط دو طرفه مصنوع یکه در بعض یکینقش، ارتباط الکترون  

ارتباط  ياتوان بر یرا م يوتریکام يها يفناور ورت، در آن ص کنند  دایپ یدسترس نترنتیو دانش آموزان به ا ندیشبکه در آ  

تواند  یمعلمان م يبرا میمستق یمدار و دسترس -نقش آموزش منبع  نیده قرار داد. و چهارمچند طرفه مورد استفا ایدو طرفه   

)1384باشد (پراتون و همکاران،  يادیاشکال گوناگون ز يمختلف دارا يدر رسانه ها   

 

 ضرورت به کارگیري ابزارهاي فناوري اطالعاتی و ارتباطی در امر آموزش

هت در جامعه در ج خودنقش مناسب  يفایا يآن نظام برا رانیجانبه فراگ پروراندن همه و تیترب ،یعمده نظام آموزش فهیوظ  

  ،یشآموز يها ندیقش فران قرار داد و  ینیب ازب  مورد یمتفاوت توان از وجوه  یم  را فیتعر نیچه ا . گر آن جامعه است یتعال

موزش آ گرید يقرار داد. از سو یبررس مورد   ریفراگ  تیخصش نیآنها در تکو  از  کیهر  يها کارکرد ...  و یپژوهش ، یپرورش  

  يسو فن شوند و از نیاست که بعدها خود متخصصان و خبرگان ا يافراد تیترب يبرا يساز نهیزم ات،اطالع يفناور يافزارها

) .1381( منتظر د. متمتع خواهند ش يفناور نیشود که بعدها به عنوان کار از ا یفراهم م يمقدمات آموزش افراد گرید  

 

فناوري اطالعات در آموزش ایمزا  

که شامل: اشاره کرده است ریبه موارد ز يفناور نیا يایازجمله مزا است . ییایمزا يدارا ینسبت به آموزش سنت يبر فناور یآموزش مبتن  

تعامل؛  جادیا تیاز قابل يبرخوردار -  

و قدرت حافظه؛  زهیباال بردن انگ -  

پرسش و پاسخ؛ قیز طرا يبازخورد فور -  

ارائه نمودار، قیشتر از طریب ییواقع نما-  

  ر،یعکس، صوت، تصاو -

  ؛يساز هیمتحرك و شب-

آموزش در هر زمان و مکان؛ -  

  ؛يآموزش انفراد -

شتر؛یب يکنترل و نظار -  

قبل از آغاز آموزش. یمطالب آموزش تیفیکنترل ک  -  
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 نتیجه گیري

. توسعه ادد استفاده قرار آموزش مورد ییکاراو تیفیک يرتقاا يراب رومندین يتوان به عنوان ابزار یتباطات را ماطالعات و ار يامروزه فناور  

  طیمح ز اي دیجد  ، موجب شده تا شکل انسان يها يازمندیآن با ن قیها و سرعت فراوان تطب يفناور نیا رب یمبتن يبزارهاا افزون روز 

و ارتباطات  اطالعات  يفناور ) .1388 سمنان، یمرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشک( شود. جادی رایو فراگخالق، فعال  یو تعامل يریادگی   

که سواد  را دارد تیقابل نی، بلکه ا شود ی، حساب کردن واستدالل کردن م ، نوشتن از مرز خواندن  هیپا يمهارت ها  ينه تنها باعث ارتقا  

و  آموزش ياز نظام ها  ياریبس يمرکز ي، هسته  اطالعات و ارتباطات يفناور يرو آموزش مهارت ها نیاز ا ، خشدارتقا ب زیرا ن یاطالعات  

  جادیا  يبرا یستگی، تجربه و شا و پژوهش قیبر تحق  یدانش مبتن قیتلف ) 1387ي پور و همکاران دیسع داده ( لیپرورش جهان را تشک

  داریات پداطالع يممکن شد که فناور یشده، زمان نییبه اهداف تع  لیبه منظور ن نترل توان ک شینو جهت افزا يها دهیا  و بروز تیخالق

  ، فرصت ها و اطالعات عیپردازش و توز ، يجمع آور يراب  الزم ا مکانات   ا فراهم کردنب نیهمچن اطالعات و ارتباطات يها يفناور.  آمد

.  رده استک جادیآموزش و پرورش ا نقش رسالت  رییتغ و  يریگ ادیو  یده ادی  دنیفرا لیتسه نهیدر دو زم آموزش   يبرا  یامکانات خوب  

و  يمنطقه ا ،یمل ،یمحل یاطالع رسان  يشبکه ها  و ظهور  ورود ؛ یو اطالع رسان انهیدر صنعت را ریاخ  يها شرفتیپ) . 1384(زمانی ,   

  زانیر برنامه ، طراحان يرو شیرا پ دیجد يابزارها و روش ها  ، یارتباط يها يفن آور  ؛ ها ي: چند رسانه ا نترنتیا ژهیو به و یالملل نیب

و  (از مدارس تا دانشگاه ها)  یبه مراکز آموزش یاطالعات دیجد يها يقرار داده است. نفوذ فن آور یآموزش يبرنامه ها انیو مجر رانیو مد  

ول شده اند و متح يریادگی یسنت يالگوها ب،یترت نیساخته است. به ادگرگون  یرا به طور کل يوشاگرد یمنازل، روابط ساده معلم یحت  

.از اطالعات و دانش مواجه هستند يکاربران با حجم گسترده ا  
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