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 آموزان تأثیرات آن بر یادگیری دانش و  و پرورشی یهای نوین آموزشفناوری
 

 بدریه صحرانورد 

 اوز   بخش  پرورش و آموزش رسمی  دبیر فارسی،  ادبیات  و زبان ارشد کارشناسی

 

 چکیده 

 که گیروقت ج،را پر است کاری و آید می حساب به انسانی امر پرثمرترین و ترینظریف دشوارترین، از تربیت و  تعلیم امروزه

 انتقال  تنها و پرورش آموزش از هدف  آن در  که دانند می ایهدور را کنونی  عصر نشیند. می بار  دیر به  آن نهایی ثمره  و  نتایج

 و مخاطبان در و شایسته مطلوب هاینگرش تثبیت و  ایجاد آن بلکه رسالت نیست، جدید  نسل هر  به بشری تجارب و  معلومات

اینانسان وجودی ابعاد تعالی و شد ر نهایت در و آنان یدگزن هایاقعیت و درک  تحقیقات یدوره توانمی را عصر هاست 

انفجار تبادالت،  . است گردیده تحوالت  دچار انسان زندگی تکنولوژی، رشد با امروزه  نهاد.  نام ارتباطات عصر و  دانش فنآوری، 

یکی  .است داده قرار آموزشی های برنامه مجریان روی پیش را جدید یهاروش رسانی، اطالع و رایانه صنعت در اخیر هایپیشرفت

یادگیری دانش امروزه در  فناوریاز مهمترین عناصری که  از  استفاده  زیادی دارد،  تأثیری  روند تدریس معلمان  های  آموزان و 

تبع   به  و  مزایای  دارای  است که  پرورش  و  آموزش  فناورینوین در سیستم  است.   صنعت، تجارت، در انقالبی نوین، معایبی 

 است. مؤسسات نموده بنیادی  و عمیق تحوالت دستخوش نیز یادگیری را و آموزش و  کرده ایجاد  اجتماعی  روابط و  خدمات

 و  شوند می مندبهره  ارتباطات و  اطالعات فناوری یبالقوه امکانات و ها مزیت  از که باشند  نهادهایی باید نخستین عالی آموزش

این    . نمایندمی  اقدام  آموزشی نوین هایمحیط اندازیراه به نسبت مجازی، هاینظام تبیین و  اطالعات  عصر با برای هماهنگی 

کتابخانه  مطالعات  برمبنای  و  تحلیلی  و  توصیفی  روش  با  که  از  مقاله  تعاریفی  که ضمن  است  آن  بر  است،  گرفته  صورت  ای 

 وری در امر یادگیری را بررسی کند. ه یزان بهرفناوری نوین به بررسی این عنصر در سیستم آموزشی و م
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 مقدمه 

برای درک و را کاربرد علمی دانش مهندسی    فناوریکنند.  تعریف میعملیات    یندها وآتوسعه محصوالت، خدمات فر  فناوری 

یادگیری   ای علمی است از کاربرد علم تدریس و کادمی ملی مهندسان مجموعهآی  زشموآت فناوری  ئبه تعریف هی  بنا  آموزشی

  امروز  دنیای  در  زندگی   . اندیافته  گسترش  کاربردها   این  به  کمك   برای  که  هاییو روش  ابزار  با   همراه،  در دنیای واقعی کالس

گونه که بدون داشتن چنین ابزاری آن  است،  ارتباطات  ی اطالعات وفناور  از  استفاده  هایمهارت  و کسب  کامل  شناخت  نیازمند

از  رقابت بسیار مشکل و  آن  دنبال هب  زندگی و   دیگر   عبارت  است. به های زیادی در زندگی روزمرهدست دادن فرصت  مستلزم 

ن آنست از  واهند تواخ  افرادی  و تنها   بود   خواهد  انجام   قابل   و اینترنت  رایانه  از طریق  روزانه  کارهای  تمام   که  شود می  بینی پیش

   . کسب کرده باشند های الزم راموزشآاستفاده کنند که 

  که یطورهحوزه آموزش داشته است؛ ب  جمله  بشر از  یبر ابعاد مختلف زندگ  یقیو کاربرد آن، آثار عم  یارسانه  یننو  هاییفناور

نوظهور فائق    هاییفناور  ین فته از انشأت گر  ییراتاند که چگونه بر تغشده  چالش مواجه  ینبا ا  ین در هزاره نو  یمراکز آموزش

انقالب   یك  در آستانه  را  یدر بستر رسانه، نظام آموزش   یژهوهانتقال اطالعات ب  یسمو گسترش مکان  یجیتالد  فنآوری  . قدرتیندآ

ممکن   یرغ   یاطالعات به امر  یفناور  هاییرساختاز ز  وریبهره  دانش در عصر اطالعات بدون  ید که تول  یقرار داده است، به نحو

روش  از  که نهادی یا سازمان فرد، هر است. داده نشان را  خود کارایی متعدد هایدر عرصه آموزشی فناوری   .شده است  یلتبد

 در آموزشی  است. فناوری افزوده خود بخشی اثر و وریبهره بر  پیش از بیش بهره گرفته، آموزشی فناوری علم پیشنهادی های

 ناشناخته هایراه خود پرتوافکنی با تا است، آموزش نهاده راه  روندگان پای در پیش که تاس چراغی سان به پرورش و آموزش

 سازد.  روشن را تاریك و

 تغیرات از حاصل شرایط با خود انطباق  به قادر بالقوه آنان تا کند ایجاد فراگیران  در را یادگیری قابلیت باید پرورش  و آموزش 

 نیروی تنها و مطلق قادر یگانه عنوان به معلم عصر دیگر که پذیرفت باید را واقعیت این باشند. از طرفی بشری دانش مداوم

 برای یادگیری، در محض تئوری بر تکیه و تدریس سنتی  های شیوه سینه، به سینه آموزش و برآمده یاددهی اقتدار صاحب

کارایی دانش تحوالت در تغییر  تنوع  از  حاصل نشده بینیپیش نامحدود  هایزمینه به گوییپاسخ  و نداشته  را  الزم بشری 

 و ایجاد است، آن گیر گریبان ما  آموزشی نظام که هابحران این بر غلبه راه تنها  نیست. ما زمان آموزش هایضرورت جوابگوی

 رد را ما حدودی تا تواندمی آموزش منظم طراحی و تدریس نوین هایروش و آموزشی فناوری از استفاده فرهنگ بارور ساختن

 نماید.  یاری شده یاد مشکالت رفع

 گسترش  با دارد. انکارناپذیری و کارساز مؤثر، بسیار نقش عالی آموزش  و پرورش  و آموزش  گسترش برای  آموزشی فناوری

آموزشی وسایل و فناوری  و فیزیك آموزش هایایستگاه و الکتریکی و ساده میکروسکوپ ویدئو، تلویزیون، جمله از کمك 

این مقاله که با روش    برد. باال بسیار توانمی را دانشجو و آموز آموزش دانش امکان دانشگاه، و مدرسه در اهیآزمایشگ وسایل

ای صورت گرفته است، بر آن است که ضمن تعاریفی از فناوری نوین به بررسی  توصیفی و تحلیلی و برمبنای مطالعات کتابخانه

 . ر امر یادگیری را بررسی کنداین عنصر در سیستم آموزشی و میزان بهره وری د

 

 آموزشی فناوری

 و اصول بر با تکیه است توانسته  اهداف با ارتباط در آموزش چگونگی بر رویکردی مفهوم به آموزشی فناوری امروز جهان در

 و کالس تابلوی و گچ  همانند ایساده اشیاء از را، اعم دسترس در وسائل ابزار یادگیری، شناسیویژه روان به و علمی  هاییافته
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شیوه بر این، عالوه و گیرد خدمت به آن کیفیت بردن باال و کردن آموزش بهینه برای کامپیوتر، مانند ایپیچیده دستگاه یا

 تولید و تهیه به اقدام خویش، راهنمایی معلمان با و کنند برخورد خالقانه درسی مطالب با آموزاندانش که دهد نشان هایی

 حاصل  آموزش از مطلوب نتایج  تا گیرند بکار را خود هایمهارت و  عالیق راه این در و  نمایند نیاز مورد شیآموز مواد از برخی

  شود.

 هایزمینه در  علمی  هاییافته از متأثر است، تربیتی علوم از ایمجموعه  زیر که علمی یرشته یك عنوان به آموزشی فناوری

 (. 1386 . )رضوی،است بنیادی علوم دیگر و مهندسی وملع  ارتباطات، علوم شناسی،روان چون گوناگون

 در علمی هاییافته کاربرد  معنای به فناوری .گرفت کمك « فناوری»  واژه معنای از توانمی  آموزشی فناوری درک منظور به

 برخی .است یآموزش هایموقعیت در علمی  هاییافته از گیریبهره آموزشی، فناوری اساس، این بر است؛ عملی هایموقعیت

 ارزشیابی و اجرا طراحی، و پندارندمی آموزشی ابزار از فراتر را آن  برخی پندارند، می آموزشی ابزارهای معادل را آموزشی فناوری

   .گیردمی بر در نیز را آموزش

 به که دارد اشاره یی هارسانه به نخست روش :کرد تعریف روش دو به توانمی را آموزشی »فناوری  :نویسدمی باره  این در رائو

 بر استفاده کرد.  آن نظایر و سیاه تخته درسی،  کتاب معلم، کنار در را آنها توانمی و اندآمده وجود به ارتباطی سبب انقالب

 افزارهای نرم  و افزاررا سخت آنها هایحرف افراد که  دیگری اقالم و رایانه اوره، پروژکتور  فیلم، تلویزیون، تعریف این اساس

 از است، شده شناخته کمتر که فناوری آموزشی تعریف دهد. دومینمی شکل را آموزشی فناوری مفهوم خوانند،می وطهمرب

 آموزشی فناوری است. آن یدهنده تشکیل اجزای از چیزی بیش آموزشی فناوری مفهوم، این در رود.می فراتر ابزار و رسانه

 نتایج اساس بر خاص، هایهدف قالب در تدریس و یادگیری فرایند کل ابیارزشیو   اجرا طراحی، نظامند روش از است عبارت

 که انسانی غیر و انسانی منابع از ترکیبی بکارگیری همچنین و ارتباطات و انسانی یادگیری یتحقیق درباره از آمده بدست

 (.1392گردد. )رضوی، می مؤثرتر به آموزش منجر

 ی صورت، واژه این در بدانیم، آموزش فرایند ارزشیابی و اجرا  طراحی، شامل آن لشک ترینساده در را  فناوری آموزشی اگر

-فعالیت از  جزئی طراحی آموزشی نتیجه، در است. آموزشی طراحی معادل است، نهفته آموزشی فناوری مفهوم در که طراحی

 فناوری هایفعالیت از یکی به قعوا در شود، بحث می آموزشی طراحی از هرگاه و است آموزشی فناوری یدهنده تشکیل های

 (. 1374است. )فردانش،  شده اشاره آموزشی

 در ما که را جدید روشی هایفناوری کنیم.می  استفاده  اجتماعی ارتباطات برای نوین هایفناوری این از شخصی زندگی در    

 از ما ند.نکمی آرایی باز  دهیممی شکل را آنها چگونه اینکه و گزینیممی بر خود ارتباطات

 ها،ویکی به ها، دسترسیداده پایگاه در  جتسجو  اجتماعی، هایشبکه اینترنتی، هایانجمن در شرکت متنی، پیام تویتر، ایمیل،

 در  اما .کنیممی  استفاده آمازون از خرید یا تولید، کاربر محتوای با هایسایت  و هابالگ

)هارسیم،   یادگیری هایپارادایم اکتشاف و بررسی برای یکم فرصت نیازها، یا عالقه برخالف ای،حرفه زندگی دارد.  وجود 

1393.) 

 

 موزشیآ تاریخچه فناوری  

 :است گذاشته سر پشت را انقالب پنج تاکنون اطالعات فناوری تاریخ

 بعد ایناک.   مارک و تراع بزرگترین ماشین حساب به نام هارودارداخ و با   ظهور کامپیوتر در طول جنگ جهانی دوم انقالب اول:
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 .جابزاستیو توسط  کامپیوتر اپل1977در سال  پرسونال کامپیوتر(.)  (pc)های شخصی پیدایش رایانه انقالب دوم: 

 ها، استفاده از ریزپردازنده انقالب سوم:

 رابرتز اولین برنامه پست الکترونیك را نوشت.  1972در سال راه اندازی اینترنت. چهارم:انقالب  

 خطوط بدون سیم.  ارتباطات ورش گست  انقالب پنجم:

 

 یادگیری 

به عنوان یك فرآیندی تعریف می غالباً  به اطالعات، مرتبط یادگیری  با نزدیك شدن  شود که فراگیر در آن به صورت فعاالنه 

ربه  کند. یادگیری فرآیندی است که براساس تجها با دانش قبلی خود و کنترل و هدایت فرایند یادگیری خود عمل میکردن آن

از قبیل جان واتسون   کند. رفتارآید و تغییراتی نسبت دایمی در احساس، تفکر و رفتار فرد ایجاد میبه وجود می ، و  1گرایانی 

چنانکه آموزش    ،کننددانستند و معتقد بودند که در رشد، یادگیری نقش اصلی را ایفا میپذیر می، انسان را انعطاف23  2اسکیند 

نظاولیه می آنچه کوتواند صرف  از  عالقهر  تمایالت  استعدادها  از  توانایی دک  نوع ها،  هر  به  را  او  برد  ارث  به  اجداد  و  نژاد،  ها، 

تأثیر رویدادهای  تواند تحتفطری است، می  -برنامه زیستیرسد تابع  قد بود آنچه که به نظر میهان معت.  بزرگسالی تبدیل کند 

   . های رشدی نقشی ندارندگیری و تجربه در تفاوت ( معتقدند که یاد 2002ن)گرا، دنیس، گزل و تامسومحیطی قرار بگیرد، مك

تواند تا حدودی رفتارهای حرکتی را تسریع کند. تحریك بیشتر میدهند که تمرین با  های اخیر نشان میحال پژوهش با این

نمی عملکرد  به  منجر  یادگیری  صرف  میضمنا  را  چیزها  از  بسیاری  افراد،  چون  این    ،آموزندشود  کارگرفتن  به  امکان  ولی 

بیش دائمی رفتار در نتیجه    شود و آن را تغییرات کم و آید. با توجه به تعریفی که از یادگیری میها برایشان پیش نمیآموخته

تولد  دانند، میتجربه می زمان  از  فرد  دلیل که  این  به  بود،  مواجه خواهیم  زندگی  یادگیری در  انواع  با  تصور کرد که  تا  توان 

گفتن، غذاخوردن، ارتباط های مکرر برای راه رفتن، سخنکند. تالشهای مختلف کسب میسالمندی تجارب مختلفی در حوزه

مهارتبا همساال آموزشگاهی  مطالب  خود،  از  دفاع  نمونهن،  و...  مشاغل  یادگیری  رانندگی  مثل  را های  یادگیری  مختلف  های 

   (.61: 1389)صفوی، اند. معرفی کرده

 واقع در یادگیری .سازدمی آماده محیطی  رویدادهای  با مقابله برای را افراد و  است کننده دگرگون فعالیتی طورکلی،  به یگیریاد

-قالب در که  است ایگسترده  بسیار مفهوم دارای حقیقت در یادگیری  .هاستتجربه فرآورده هم و است فرایند رشته یك هم

 اثر در که است تغییری یادگیری،  .آید می وجود به ...و تفکر استدالل،  در معلومات ردربکا مساله، حل نو، هاینگرش چون هایی 

 باشد مشاهده قابل مدت کوتاه  در رفتار این است ممکن. شودمی ایجاد فراگیران رفتار در گوناگون هایمهارت و مطالب تدریس

 در تغییر موجب زندگی  طول  در هاآموخته این هرحال، به.  باشد مشاهده  غیرقابل   مدت کوتاه در است ممکن رفتار این یا  و

 و اطالعات کسب به مختلف نیازهای به دستیابی  برای هاانسان شد،  ذکر که  طورهمان .شوندمی یادگیرندگان بینش و رفتار

 و نظرگرفت در را یگیریاد  هایتفاوت و سالیق و نیازها در اختالف این باید یادگیری در بنابراین .آموزندمی و پردازندمی  دانش

 توجه آموختنی مواد به نسبت یادگیرنده  های انگیزه به باید  بگیرند،  یاد  را مطلبی  یکسان، طور به افراد که  داشت انتظار نباید 

 (. 1399)قاسمی و محمودی،  .کرد

 
1 - John B.Watson 
2 - Vaskynd 
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شرفت، تغییراتی را به دنبال  فرآیند عموماً متغیرهایی درحال تعامل هستند. نوع پی  بنابراین یادگیری یك فرآیند است در هر    

 .نیستپذیر  آورد بررسی همه عوامل مؤثّر در فرآیند یادگیری امکانمی

 

 پرورش و آموزش و فناوری نوین 

شرایط   را آن اصلی علت توانمی شوند که می تغییر دستخوش تاحدی آموزش و تربیت های روش و هاشیوه در هر عصری

در   تربیت عوامل موثرترین از یکی  امروزه،  تردید دانست. بی ها  رسانه گسترش و  ظهور ، یدجد دنیای  در البته و  مکانی  و  زمانی 

  .دارند سروکار  جامعه اقشار همه با  دارند که  را عمومی  دانشگاه  حکم  خود،  دامنه وسعت  با  آنها باشند.  می  ها رسانه ای، جامعه هر

های  فاصله درنوردیدن با نوین هایرسانه گرفته، نام تغییر رص ع  نیز و اطالعات و ارتباطات هایفنآوری عصر که جدید عصر در

آن   به ایتازه مفهوم و معنا و ساخته دگرگون را تربیت و تعلیم  ویژه  به بشر زندگی  مختلف هایعرصه تمامی  زمانی و  مکانی 

 (. 1396است. )احسانی، بخشیده

 هاپایه یهمه   در دبیرستان تا دبستانپیش ی دوره زا .است آموزشیفناوری بکارگیری برای عظیم بستری  پرورش و  آموزش

 این  از اینمونه .باشدمی آموزشی جدید ابزارهای و هارسانه ها،روش کارگیری به نیازمند

 در مختلف تدریس  هایروش و پوسترها تصاویر، آموزشی، افزارهای نرم ها،ایرسانه چند ها، دی سی از استفاده بکارگیری

 (.1394)زنگنه، . است درس کالس

 کاربرد آموزش، در فناوری .شد وارد پرورشی و آموزشی هایفعالیت یحوزه به جدی صورت به  1969 سال در آموزشی فناوری

 در آموزشی الگوی تغییر واقع در .دارند کار و سر آن با خود عملکرد در آموزشی مؤسسات که   است فرایندی هر برای فناوری

-می   کننده تسهیل باشد، کننده کنترل آنکه از بیش را فناوری نقش و است  داده افزایش را نده گیریاد مسؤلیت  اخیر هایسال

 (. 1386. )رضوی،داند

است. و آموزش  یعرصه در تحول مذکور، فناوری یتوسعه دستاوردهای مهمترین از یکی شكبی      هایکالس پرورش 

 قابل هایقابلیتو   هاظرفیت از الکترونیك یادگیری کلی طور به و مجازی دانشگاه هوشمند، مدارس مجازی، مدارس مجازی،

 (.1383)گری، است. مهارت یتوسعه  برای اتکا

امر نوین هایفناوری ابزارهای کارگیری به ضرورت  این نتایج که است شده ثابت مختلفی علمی تحقیقات در  آموزش در 

 تأکید جدید هایفناوری از استفاده با آموزشی، هایحیطی مسازغنی طریق از آموزش وریبهره سطح افزایش بر تحقیقات

 -باددهی سیستماتیك فرآیند در را آموزشی های جدیدرسانه از استفاده آموزشی، تکنولوژی متخصصان آن بر عالوه    دارند.

 (.1389دهند. )شکاری،می قرار تأکید مورد دانشگاهی مؤسسات و مدارس در یادگیری

-می آگاهی های آن،پدیده و جهان از آزمایشگاه، و کتاب کالس، محیط و مدرس  طریق از  فراگیران زش،آمو سنتی ی شیوه در

 اطالعات بسیار به مخابراتی و الکترونیکی یشبکه طریق از که است کرده فراهم آنها برای را امکان این فناوری اکنون یافتند.

با   تعامل رقابت، یادگیری، به فراگیران ایرایانه هایشبکه طریق از یابد. دست مورد نظرش هایموضوع یدرباره ایگسترده

 گذارند. می اشتراک به نوین فضای در را خود فرهنگی عناصر و پردازندمی جهان سراسر در همسطح افراد دیگر

 کیفیت بهبود در می سازد، میسّر را آموزشی غنی منابع و اشخاص علمی، اطالعات به دسترسی اینکه بر عالوه فناوری نوین،

 میسر علمی مؤسسات با مدارس  ارتباط فناوری، این از با استفاده باشد. مؤثر تواندمی نیز جدید دانش تولید و درسی هایبرنامه

 برای رایانه هنگامی که این، بر عالوه شد؛ خواهد کمتر  علمی پیشرو مؤسسات و آموزشی مراکز بین موجود شکاف و شد خواهد
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یادگیریفرصت شود،می گرفته کار به سنتی درس کالس از رفتن فراتر  به آموزش حالت این در و  یابدمی گسترش های 

 در ما برای که را تغییراتی توانیممی فقط ما  .شودمی تبدیل تجربه این در فراگیران و معلمان شدن سهیم و یادگیری یتجربه

 توانایی به آینده،  یادگیری مراکز به   ایرایانه کالس تبدیل برای ما یهاتوانایی و هامهارت   کنیم.  بینی پیش است، وقوع حال

 (. 1384دارد. )گریستون و آندرسون، بستگی خودمان یادگیری تداوم شوق  و یادگیرنده برای تجربیات  انواع ساختن فراهم در ما

 ویژگی  :است نموده اشاره چنین دگانیادگیرن و مربیان جدید کارکردهای و اطالعات هایفناوری از ناشی تحوالت یدرباره

 هر زمان در و  همه جا در را آموزش قادرند مکانی، و زمانی هایمحدودیت از گذر با که است این اطالعات فناوری یبرجسته

از   بسیاری نظر از است. کرده تبدیل آموزش فرآیند در دگرگونی برای پرقدرت اهرمی به را آنها امر، این .سازند برقرار

 هایفرصت به توسّل با فراگیران بیشتر استقالل و  فعالیت امکان آوردن فراهم  با  دیجیتال نوین هایفناوری آموزش، صصانمتخ

 به دسترسی و یکدیگر از یادگیری امکان مختلف، هایفرهنگ میان در و مرزها سراسر در علمی هایطرح در جدید، همفکری

 تغییر حال در اطالعات هایفناوری جهت، این در کنند.می آماده آموزشی انقالب یبرا را زمینه اطالعات، از ای گستردهرشته 

 جدید،  اطالعات سیر در را فراگیران که کنندمی  تبدیل راهنما به دانش،  منبع صرف نقش از را آنها و معلمان هستند نقش

 یادگیری به  را معلم سوی از یادگیری روند کنترل  کانون آموزش،  در تحول  این .دهند یاری حل مسائل و انتخاب  جستجو،

 همکاری و تعاملی  محیط یك در یادگیری مرکزیت تحول، این اثر در گفت توانمی حتی  .است داده تغییر فراگیر توسط

 (.1389به نقل از ابراهیم آبادی، 2775 یونسکو، شود. می استوار گروهی

 

 و پرورش  درآموزش جدید هایفناوری

تکنولوژی فناوری  در ضرورت   .شودمی استفاده علمی هاییافته و دانش نتایج از  که است  علمی مهارت  هرگونه معنی به و 

 کاربردی در سطح مسائل آموزشی حل برای که بردمی بهره راهبردهایی و اصول که گفت باید  آموزشی تکنولوژی از استفاده

 :عامل اطالعات فناوری حضور باید گفت آموزشی تکنولوژی کاربرد لزوم در موثر عوامل در بررسی .است استفاده قابل

 تکنولوژی  و علوم سریع پیشرفت با آموزشی نظام همکاری و هماهنگی  -1

 آموزشی نظام مشکالت و مسائل افزایش از پیشگیری و رفع، کاهش  -2

 امروز تکنولوژی   عمیق موثر و بنیادی یادگیری  تحقق منظور به  آموزش جریان  در  بیشتر چه هر فعالیت و مشارکت  -3

 مشکالت تحلیل  و تجزیه که برای هاسازمان و ابزار ها، ایده فرآیندها، افراد، شامل که و منسجمی پیچیده فرآیند از است عبارت

 .رودمی کار به دارند، دخالت یادگیری انسان هایجنبه تمامی در که مشکالتی حل راه کنترل و ارزشیابی اجرا، ایجاد، و

 

 آموزش  در نوین اوریفن از گیریبهره مزایای

 : است برخوردار ذیل حشر به مزایایی از آموزش امر  در اطالعات فناوری از استفاده

 

 :هافرصت برابر توقیف و یادگیری هایمحدودیت كاهش الف(

 .مناسب بهای به و  خوب کیفیت با یادگیری هایفرصت به همگان یابیدست تسهیل ✓
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 منابع و فراگیر میان یادگیری، فاصله مکان یادگیری، طول یادگیری، زمان از ناشی هایمحدودیت شدن برداشته از میان ✓

 .معلم جمله از یادگیری

 .اجتماعی فراگیر -اقتصادی موفقیت قومیت، نژاد، جنس، از ناشی هایمحدودیت برداشتن میان از ✓

 .رآیند یادگیریف در ذهنی و جسمی های معلولیت از ناشی هایمحدودیت از قسمتی شدن برداشته میان از ✓

 بیشتر سرعت کمتر، با هزینه فرد حیات طول در محور  -فراگیر آموزش ارائه امکان ارتباطات و  اطالعات فناوری کمك به ✓

 .شودمی فراهم فرد هایتوانایی  و نیازها با متناسب تر مطلو کیفیت و

 

 عصر نیاز مورد منابع انسانی است قادر اطالعات فناوری اطالعات: و  دانش عصر با متناسب انسانی نیروی  تربیت (ب

 .نماید تربیت مسایل، حل جهت در ابزارهای فناوری بکارگیری برای منطقی تفکر توانایی با را اطالعات و دانش

 

 :پرورش و آموزش در وریبهره و  كارایی بردن باال (ج

 .پرورش و آموزش در وریبهره و کارایی بودن خودکار ✓

 و نظارت اجرا، گذاری،در سیاست کارفرمایان و معلمان آموزان، دانش اولیا، مردم، مشارکت تالیاع  و زدایی تمرکز تقویت ✓

 .آموزشی هایفعالیت از ارزشیابی

 .متمرکز اجرای غیر و متمرکز نظارت طریق از اطالعات بر مبتنی مدیریت و گیریتصمیم سیستم تقویت ✓

 .یمجاز فرهنگی و آموزشی نهادهای سایر و مدارس ایجاد ✓

 ( 1389)بابایی،   ها در پژوهش  و تخصصی های آموزش در نیاز مورد هزینه پر و نادر اطالعات  به دستیابی هزینه کاهش ✓

 

 آموزش  در  ارتباطات  و اطالعات فناوری از استفاده موانع

 از برخی که ددگر مواجه هاومحدودیت موانع برخی با است ممکن آموزش امر در ارتباطات و  اطالعات فناوری از استفاده    

 : است ذیل شرح به موانع

 اطالعات. عرصة فناوری در فعال معلمان خصوص در پرورش و آموزش نظام سوی از الزم حمایت عدم ✓

 و تعلیم مراکز معلمان بین و در کشور تربیت و تعلیم مراکز در ارتباطات و اطالعات فناوری  از استفاده نبودن فراگیر   ✓

 . تربیت

 . است گرفته را جدید با شرایط مواجهه و خالق  گیری تصمیم جای که هابخشنامه چارچوب  در ظیفهو انجام به تمایل ✓

 .ایالزحمهحق  هیچ بدون الکترونیك محتوای تولید برای درس کالس  از خارج در زیاد وقت صرف ✓

 تدریس.   نوین هایروش کاربرد در نوگرایی از دوری و تربیت  و تعلیم امر به سنتی نگرش ✓

 

  در بین معلمان  ای فناوری نوینمزای 

 در و آورده روی آموزشی و فناوری اطالعات فناوری به باید پرورش و سنتی آموزش  هایروش و معیارها تحول و تغییر برای

 به پیشرفت  امید بتوانیم تا کرده فراهم را ....و اورهد، پروژکتور اینترنت،  کامپیوتر،  جمله از  آموزشی  و امکانات وسایل مدارس
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 فرایندها ارزیابی و مدیریت گیری،بهره و توسعه  طراحی، عمل و نظریه با بیشتر اطالعات چون فناوری در  باشیم داشته علمی

 کرد و یاد آموزشی اهداف برای علم  خالقانة به کارگیری توانمی آن (. از12:1385داریم. )نجفی، سروکار یادگیری منابع و

 دیگر سوی از و  کرده علمی فراهم موضوعات و یادگیری به را فردی معلمان عالقة و گرایش زمینة خالقانه کاربرد همین

 گردد.می آموزانتحصیلی دانش و پیشرفت علمی رشد موجب

 برای و است های آموزشینظام در آموزشی انقالب یك آغازگر خصوص، کامپیوتر به و، آموزشی فناوری این، بر عالوه      

یادگیری یك نقش تواندمی مدارس  در یادگیری  فرایندهای توسعة و تقویت رویکرد  رونق بخش و خودآموز مستقل، منبع 

 از را یادگیری و توان آموزشمی فناوری این از صحیح گیریبهره با در واقع،  و، کند ایفا آموزاندانش برای را یادگیری تداوم

 (. 63:1385داد. )محبی، انتقال مدرسه از خارج هایمحیط و  به منازل مدرسه و کالس درون

 

 یادگیری  فناوری عمل یحوزه

است:  شامل  یادگیری فناوری موارد    و  هاشبکه از استفاده ای،رسانه چند ابزارهای با یادگیری رایانه،  بر مبتنی یادگیری این 

 .است یادگیری از پشتیبانی برای ارتباطی هایسیستم

 :شودمی املش زیر شرح به را وسیعی یدامنه یادگیری فناوری 

 رایانه  کمك به آموزش ✓

 رایانه کمك به یادگیری ✓

 یارانه بر مبتنی یادگیری ✓

 رایانه، بر مبتنی کارآموزی ✓

 رایانه راه از ارتباطات و تعامالت  و رایانه کمك به سنجش ✓

 (. 1394مکاران، . )زنگنه و هاست آموزش محتوای با یادگیرنده تعامل یا و ارتباط تسهیل شده، ذکر هایدامنه یهمه دیدگاه 

 

 های نوین در یادگیری تأثیر فناوری

 فناوری  .قرارگیرد آموزشی تکنولوژی  در خدمت تواندمی تجهیزات  اگرچه  نیست؛ آموزشی  تجهیزات  فقط تکنولوژی آموزشی

 تئوری با  هماهنگی  برای است که ناگزیر  آموزش  .است یادگیرییاددهی فرآیند تسهیل برای ابزار کارگیری در به مهم  عاملی

آموزشی مدرن ابزار  و مناسب تجهیزات  کارگیری به نسبت روش و  نگرش تغییر نسبت نماید اقدام تکنولوژی   تهیه  به و 

که و بگمارد همت رایانه یعنی صنعتی فرا دنیای ابزار و وسیله مهمترین کند   به نیز  را آن از استفاده و  تکنولوژی تالش 

 .بیاموزاند فراگیران

 که  است کرده اشاره  زیر  موارد به فناوری این  مزایای  از جمله  است  مزایایی دارای  سنتی  آموزش  به  نسبت  فناوری  بر مبتنی  آموزش 

 :شامل موارد زیر است

 تعامل ایجاد قابلیت از  برخورداری  -1

  حافظه؛ قدرت و انگیزه بردن باال -2

  پاسخ؛ و  پرسش طریق از فوری  بازخورد   -3

  سازی؛ شبیه و متحرک تصاویر، صوت، ودار،عکس،نم  ارائه  طریق  از  بیشتر  نمایی واقع  -4
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 گیری نتیجه

فناوری و  اطالعات  عصر  داریم  قرار  آن  در  که  عصری  و  میدوران  ارتباطی  نوین  سرهای  بزرگ باشد.  غول  این  فراگیری  عت 

در   و  روز  هر  فنارتباطی  رشد  به  روند  به  توجه  با  است  داده  قرار  خود  شعاع  تحت  را  بشر  زندگی  اوقات  های  آوریتمامی 

تر با یکدیگر در ارتباط  توان گفت که جوامع بشری با استفاده از ابزارهای کنونی به راحتی هرچه تمامتکنولوژی عصر جدید می

های زندگی جدیدی در سطح دنیا در حال گسترش و انتقال  ها و روشتند و همین امر باعث شده است تا سبكو تعامل هس

 استفاده مورد  آموزش  کارایی و کیفیت  ارتقای  برای  نیرومند ابزاری  عنوان  به توانمی را  ارتباطات و اطالعات فناوری امروزه  باشند.

 تا شده موجب  انسان، های نیازمندی  با آن  تطبیق  فراوان  سرعت  و ها فناوری  این  ر ب مبتنی  ابزارهای  روزافزون توسعه  داد. قرار 

 .شود ایجاد وفراگیر  فعال خالق، تعاملی و یادگیری محیط  از  جدیدی شکل

 )وبالگ، وب امکانات چون مواردی معرفی شدند. آموزش دنیای به نوینی هایرسانه و ابزرارها فناوری آموزشی، گسترش با

 همراه وسایل دیگر و هاتاپ لپ همراه، گوشی چون هایآموز، فناوری خود هایدیسی  ،)ابزارها دیگر و ، Rss سایت، پادکست،

 ابزارها هم پروژکتور  ویدئو و شخصی هایرایانه ضبط صوتی، هایکاست های تلویزیونی،برنامه روند.می کار به یادگیری برای  که

 به بسیار توجه های اخیرسال در است. گرفته صورت یادگیری خدمت در وری آموزشیفنا گسترش که با هستند هاییرسانه و

 یجامعه یا فراصنعتی به صنعتی یجامعه از تغییر حاضر قرن  .است شده درس کالس در نوین هایفناوری از بهره گیری

 فرهنگ اگر میان، این در حال آید.می ارشم به هاملت جوامع و ها،انسان دانایی تریناساسی دانش  و اطالعات و است اطالعاتی

 تقویت به بلکه کرد؛ نخواهد تحول ایجاد  ارتباطات اطالعات و فناوری تنها  نه نپذیرد تحول آموزشی نظام در یادگیری یاددهی
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انسان بلکه کند؛می تغییر ایجاد تنهایی به که اطالعات نیست فناوری این زیرا انجامید؛  خواهد آموزش محافظه کارانه هایسنت

 . است ارتباطات و فناوری اطالعات گسترش و اشاعه عنصر مهمترین انسانی نیروی و تحوالند اصلی عامل ها

 

 پیشنهادات

 اقدامات مقطع، سطح این معلمان و آموزان  دانش احتیاج مورد اطالعات رسانی روز به به، نسبت آموزشی گذاران سیاست -

 آورند  عمل به  را الزم

 .دهند توسعه  آموزشی  سطح  در را جدید هایفناوری نفوذ  میزان آموزشی  هایگذاریسیاست متولیان  شودمی پیشنهاد -

 تقویت نوین های فناوری از استفاده با جامعه فرهنگ با متناسب آموزاندانش غیرکالمی و کالمی ارتباط شودمی پیشنهاد -

 .گردد

 توسعه و اصالح آموزان دانش بیشتر مندیبهره برای رورشی  موزشی و پ آهای نوین  فناوری هایزیرساخت شودمی پیشنهاد -

 .گردد
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