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 2، فرهاد رنجبر 1مهری جهانی 

 دانشجوی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد علی آباد کتول 1

 فرهنگی و مدرس دانشگاه فرهنگیان گلستان و دانشگاه آزاد علی آباد کتول ،دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه اصفهان 2

 

 چکیده 

دیریتی و سازمانی موثر بر پذیرش فناوری اطالعات در مدارس انجاام شاده پیوناد فنااوری ف بررسی عوامل ماین پژوهش با هد

اطالعات  با هدف های مدرسه و هم چنین آموزش و فرهنگ سازی بر سودمندی درک شده کاربرد فناوری اطالعات اثار مبتات 

عات هدایت می شاوند باا ورود فنااوری راد به سوی مدیریت اطالحجم عملیات اطالعات، افو معناداری دارند. امروزه با توجه به  

ارتتاطات به سازمان عملکردهای مدیریت آموزشی دستخوش تغییر می شود. و این تغییر در صورتی شکل می گیرد که در ابتدا 

و به ت ها را فراهم نماید. س زمینه بروز این فعالیتوانمندی ها و فعالیت های حوزه فناوری اطالعات و ارتتاطات را شناخته و سپ

دنتال آن مدیریت آموزشی با شرایط جدید آشنایی الزم را پیدار نموده تا بهره گیری از ظرفیت هاایی کاه فنااوری اطالعاات و 

 ارتتاطات می تواند ایجاد کند ستب ارتقاء عملکرد مدیران آموزشی شود. 

 

 یت آموزشیعوامل مدیر ،تکنولوژیفناوری اطالعات، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

گسترش فناوری اطالعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجتات بسط اطالعات و دسترسای آساان و کام هزیناه را بارای 

مالت فراگیران اعم از دانش آموزان دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می کند و زمینه تتاادل ساریا اطالعاات و تعاا

اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار ،بی شک دانش آموان و دانشجویان زمانی از فرصت های آموزشیی سازد.  فرهنگی را میسر م

( ساابقه ی 1388خواهند شد که به رایانه و فناوری های اطالعاتی دسترسی داشاته باشاند وجوکاار، عتدالرساول و همکااران، 

عنوان شعته ای از شارکت آی بای ام » آی بی ام « ایران به    باز می گردد که شرکت    1335فناوری اطالعات در کشور به سال  

 ( 1373 ،جهان در ایران شروع به کار کرد. ودبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

ماه ی ( و الز2013بینگ وو و همکاران،  ،در علم و دانش کنونی آنچه سرعت تغییرش بیش از همه است، تکنولوزی است و جی

( در 1393حیاتی مای باشاد. وشایخی و هارو دشاتی،  ،رافات و ... آن جامعهاخت عوامل، ویژگی ها، انحزیستن در این عصر شن

حقیقت تکنولوژی آموزشی فناوری اطالعات بر افزایش یادگیری در مدارس وجود دارد و به طرق مختلف برای تسهیل یادگیری 

در عصار حارار اماری اجتناا  ابزارهای فناوری اطالعاات    ین می توان گفت به کارگیری( بنابرا1384به کار می رود. وایمنی،  

به نام انقال  اطالعاتی قرار دارد که همانند ( هم اکنون جهان در آستانه انقال  اجتماعی تازه های  1386  ،ناپذیر است وجزایری

ست و یکم باه گوناه ای سعه فناوری در اوایل قرن بیانقال  صنعتی دارای اهمیت بوده و جهان را دگرگون کرده است رشد و تو

جواما این دوره به اسامی » جامعه اطالعات« نیز نامیده شده اند. در حال حارر با در نظر گرفتن شتکه های رایانه ای   است که

شاتری نساتت باه در اکبر مدارس، معلمان و مدیران تمرکز خود را از سخت افزار، سیم کشی و مهارت ها به سواالت اساسی بی

ند. ادغام فناوری در مدارس به طور جدی با مسائل مربوط به ناابرابری مارتتط ر آموزش وپرورش تغییر می دهنقش فن آوری د

است. جامعه ی امروزی، سواد فناوری، دسترسی به بازار کار با فنااوری بااال، مشاارکت در اقتصااد جهاانی و موفقیات در عصار 

 هد.  اطالعات جدید را نشان می د

پیش بینی کرده بود که عصر فردا را گستره ای از فرساتنده هاا، رساانه هاا،  1980ف آمریکایی در دهه تافلر آینده شناس معرو

پیام گیران و پیام سازان شکل می دهند و شیوه های تتادل اطالعات، محور مانور آینده را شکل خواهند داد. حال نسل اماروز و 

داشت که رسانه های جمعای چگوناه  یده به این درک نیاز خواهندفا تهدیدهای ناشی از این پدفردار برای جذ  فرصت ها و د

ارزیابی و تحلیل انتقادی پیام های ارتتاطی وساواد رساانه ای(   ،بر جامعه تأثیر می گذارند. مسلماً آن کسی که توانایی دسترسی

ه نه ای و متغیرهای جنسایت، رشاتن همچنین بین میزان سواد رسارا داشته باشد. بهتر می تواند به این درک برسد. عالوه بر ای

( یکای از مساائل اساسای کاه 1392اجتماعی رابطه معناداری برقرار است وتقی زاده و افخمی،  -ی تحصیلی و پایگاه اقتصادی  

آماوزش هاای  پرداختن به آن در یادگیری الکترونیکی رروری به نظار مای رساد کیفیات در فرایناد طراحای توساعه و ارائاه

( پژوهش ها نشان مای دهاد کاه اگار محتاوای دروس 62،  ص  1391فرد،  وزندی، معصومی فرد و معصومی  الکترونیکی است.  

یادگیری الکترونیکی با رعایت مجموعه ای از اصول و نظریه های علمی، طراحی و تولید شود، مای تواناد باه عناوان یاک مااده 

 (.3-4، صص 1378ان را برطرف سازد وسارونه،  آموزشی تأثیرگذار، نیازهای یادگیرندگ

جهان امروز جهانی با تحوالت عظیم است و تصور آینده بدون حمایت فن آوری اطالعات و ارتتاطات، امری غیارممکن باه نظار 

ثر تحاوالت به طوری که در ا( در سال های اخیر شاهد انقال  اطالعات و ارتتاطات بوده ایم. 2006می آید وپونی، زینتاریو بررا،  

( در نسال ساوم آماوزش از راه دور 1389ه ثتت رسیده است وبه نقل از تافلر، ن آوری اطالعات و ارتتاطات بقرن حاری به نام ف

 (.1382  ،تأکید اصلی بر آموزش غیرمتمرکز، مشارکتی و مردمی است وابراهیم زاده
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 1شکل

دو بخاش کالتاد فیزیکای و   صنوع تکنیکی لزوماً باید شاملتکنولوژی برای برآوردن هدفی ساخته شده است به همین منظور م

 ( وقتی این دو، قرین و هم نشین هم شدند مصنوع تکنیکی زاده می شود. 2008ت انسانی وفرانسن، التفا

 

 :مدل پیازی

 ،( است شریف میان سه امر در تکنولاوژی افتاراق مای گاذارد. مولفاه هاای تکنولاوژی1999یکی از پژوهش های نواز شریف و

مولفه های تکنولوژی یعنی منابعی که برای وجود یک تکنولاوژی الزم ،یت توانمندی های تکنولوژیقابلیت های تکنولوژی و نها

که بر انتقال تکنولوژی در بخاش قتلای صاورت گرفات مای تواناد روناد انتقاال   اند. این مدل پیازی بر اساس سه محور نقدی

 تکنولوژی را به خوبی صورت بندی کند. 

 
 

2شکل    
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 تکنولوژی آموزشی در ایران:

أسفانه در گذشته تکنولوژی آموزشی در کشورها شناخته نتود و برداشت های نادرستی از این صنعت می شد . و به غلاط باه مت

افزارها تکنولوژی می گفتند چرا که استفاده از وسایل در امور آموزشی تنها کمک به آموزش نیست بلکه اساس کاربرد از سخت  

چنین جنته ی اساسی تر مهم تکنولوژی یعنی نرم افزارهاا مجماوع اصاول وروش هاای آموزش باید بر کاربرد وسایل باشد هم  

سپرده شده اند. در نظام آموزشی باید رمن سااختن بااور فرهناگ   طراحی شده در قالب این نرم افزارها نیز به دست فراموشی

زاری مسابقات علمی و کالس های خاص در استفاده از تکنولوژی آموزشی با تأکید بر دو جنته سخت افزاری و نرم افزاری و برگ

لای شادن و باه اجارا در زمینه تکنولوژی آموزشی برای معلمان و عموماً فعالیتهای انگیزشی دیگری که به نحاوی موجتاات عم

 (.1377آمدن تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش شود از زمره این فعالیت ها هستند. واحدیان و داودی،  

 

 نتیجه گیری:

حاصل نشان داد که کاربرد فناوری اطالعات و ارتتاطات می تواند ستب اهمیت و اعتتاار محتاوای درس تااریو، و ارتقاای   نتایج

یاادگیری در درس مطالعاات   -ش نوین در درس جغرافیا، فعال شدن دانش آموزان در فرآیناد یااددهی  تدریس و طراحی آموز

وای درس انگلیسی و افزایش بهره وری آنان گردد یافته هاایی کاه از ایان اجتماعی و عالقه مندی آنان و انعطاف بخشی به محت

ی در روش تدریس و به روز بودن اطالعات معلم موثر باوده و پژوهش دست پیدا کردیم این بود که استفاده از فناوری و تکنولوژ

که با توجه به آماوزش هاای مهاارتی  باعث نوآوری در آموزش می شود. با توجه به نتایج ارائه شده پژوهش پیش رو بر آن است

آماوزش هاای  جهت نگهیداری ساختار پیچیده توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و مدرن نقشی فناوری و تکنولاوژی در توساعه ی

مهارت محور را بررسی نماید. آموزش یکی از مهم ترین عامل های پیشرفت هر جامعه ای محسو  مای شاود و پیشارفت یاک 

ستگی دارد. باید هر جامعه به دنتال پیشرفت روش های سنتی را جایگزین روش های نو و جدید کنناد و جامعه به آموزش آن ب

دن است استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی که مای تواناد باه عناوان روشای ناو و این امر در کشورهای پیشرفته قابل دی

که در آنها تکنولوژی های نوین اساتفاده مای شاود توجاه جدید استفاده شود باعث پیشرفت خواهد شد و باید در کالس هایی  

ر ذهن آنها نیز باقی خواهد ماناد. داشت که روش تدریس فعال است. دانش آموزان صحتت صحتت می کنند، یاد می گیرند و د

تار کسای و و نقش به سزایی در پیشرفت دانش آموزان دارد وهم در معلمان ولی با این تفاوت که معلم به عنوان کسای کاه راه

پیش برنده روند آموزشی است نقش مهم تری دارد زیرا آن ها را کاراتر خواهد کرد. معلمانی کارآماد محساو  مای شاوند کاه 

 هارت های موردنیاز جهت دستیابی به اهداف موردنظر را دارند. دانش و م
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