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 معلم فكور با رویكرد برنامه درسی فاوامحور دانشگاه فرهنگیان در تربیتنقش 

 
 1دكتر براتعلی منفردي راز

 2عمران دكتر محبوبه سلیمان پور

 3احسان عباسی جوشقان

 4رضا سنگ سفیدي

 تأکیدهای آموزش عالی  های جدید در نظام آموزشی، بر نیاز به فناوری اطالعات در محیط با ظهور پارادایمچكیده: 

شود. با توجه به اهمیت فناوری اطالعات در آموزش معلمان فکور مبتنی بر فاوا، این پژوهش به واکاوی نقش  می

درسی فاوامحور دانشجو   برنامه بخشی فناوری اطالعات در آموزش معلم فکور و نقش دانشگاه فرهنگیان جهت کیفیت

ای و با  ی کتابخانه یفی از نوع مروری است که به شیوهپردازد. روش پژوهش، توص معلمان و ایجاد این بستر می

استفاده از منابع پیشین و با ابزار فیش برداری انجام شده است. در این راستا، فناوری اطالعات، اهداف آموزشی، 

مبنای  عنوان بهگرایی  ضرورت و اهمیت آن در تربیت معلم فکور مورد بررسی قرار گرفت؛ رویکرد سازنده

و سپس  معرفی گردیدی، در این زمینه مورد تحلیل واقع شد و روش تدریس آموزش فعال فناورانه گذار هدف

دهد که  های آموزشی متداول در حوزه فناوری اطالعات معرفی شد. نتایج پژوهش نشان می ها و تکنولوژی رسانه

دانشجو معلم فاوامحور دارد  تنها نهاد رسمی آموزش معلم، رسالت مهمی جهت آموزش عنوان بهدانشگاه فرهنگیان 

توان به رسالت آموزش آموزش دست یافت. این  طوری که بدون آشنایی دانشجو معلمان، با فناوری اطالعات، نمی به

 این سازد، باید می آماده امروزه، هوشمند درس های کالس در تدریس برای را جوان معلمان که نوبنیاد دانشگاه

 ساخته و فراهم آموزش در اطالعات فناوری اثرگذاری برای را مناسب بستر بتواند که شوددارا  را توانایی و پتانسیل

 گردد. اثربخش آموزش بخشی کیفیت سبب

 گرایی، فناوری اطالعات، معلم فکور برنامه درسی فاوامحور، رویکردسازندهها: كلیدواژه
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 مقدمه .1

 با بیشتر شتابی با جهانی، تحوالت روند، 1فناوری اطالعات و ارتباطات  پدیده ی توسعه و ظهور با

 نظامی های محیط از هرچند پدیده، این .است گسترش حال در اطالعات و دانایی عنصر محوریت

 وحتی اقتصادی، تجاری های عرصه که دیری نپایید شد، اما منتقل دانشگاهی مراکز و به آغاز

 .ساخت متاثر ... و الکترونیک دولت و ایجاد الکترونیک تجارت ی با توسعه نیز را کشورها سیاسی

و  آموزشی های و نظام پا نهاده وتربیت تعلیم در عرصه که است دهه یک از بیش اینک

 بزرگترین از یکی پرورش و آموزش نهاد .فراخوانده است چالش به نیز را تحصیلی های محیط

 کمی توسعه علت بهما  کشور در مهم این گردد. می محسوب اطالعات و دانایی کنندگان تولید

 .است برخوردار باالتری و ارزش گستردگی از و ملی، های دینی مؤلفه به توجه و و پرورش آموزش

 و توانایی دانایی افزایش و تربیت، موجب تعلیم در فرایند آن ی بهینه و کاربرد دانش تولید

 نیروی تربیت یعنی خود، ماموریت ترین مهم در را پرورش و آموزش و شده معلمان و آموزان دانش

 معضالت از اعظمی بخش طرفی از .داد خواهد توفیق گذشته از بیش وکارآمد توانمند انسانی

 از ماندگی عقب و نیافتگی توسعه از ناشی کشورها اقتصادی و حتی اجتماعی، اخالقی، فرهنگی

 فناوری از ناشی تحوالت عمق و سرعت، گستردگی به توجه با .است فناوری و دانش کاروان

 از یکی تواند می آن ی هوشمندانه و آگاهانه مدیریت و پدیده این مختصات اطالعات، شناخت

 نظام بازسازی برای فرصتی و باشد کشور در آموزش اندرکاران دست راهبردهای ترین مهم

 این در(. 3: 1939 عطاران،) شود استفاده یادگیری -یاددهی فرایند در تحول و پرورش و آموزش

 تحقیقی در( 1931همکاران ) و کرمی جمله از است پذیرفته انجام مختلفی های پژوهش زمینه

 در ارتباطات و اطالعات آوري فن با محور مسأله یادگیري تلفیق تأثیر» عنوان تحت
 نشان را فاوا و محور مساله یادگیری تلفیق اهمیت ،«تدریس مهارت و محتوایی دانش توسعه

 میزان درباره مدیران و معلمان نظرات بررسی» عنوان با پژوهشی در( 1931) ی. لشکرداد
 مدارس در موجود امكانات ارزیابی و آموزشی تكنولوژي كارگیري به موانع و استفاده

 های هینظر آموزشی، طراحی الگوهای از تدریس در معلمان که کند می بیان «فالورجان ابتدایی

 جدید های فناوری اما کنند، می استفاده متوسطه سطح از بیش آموزشی کمک وسایل و یادگیری

در رابطه با برنامه درسی دانشگاه  (.111: 1931دیگران، و بختیاری) برند می کار به کمتر را

                                                 
1. Information & Communication Technology(ICT) 

 .استفاده خواهد شد "فاوا"اختصاراً از واژه 
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مطلوبیت كیفیت برنامه ( در پژوهشی با عنوان، 1939همکاران )زاده و  فرهنگیان نیز، دایی

نشان دادند که از  اي از دیدگاه مدرسین حرفهدرسی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم 

تر از حد انتظار  ای، پایین دیدگاه مدرسین، مطلوبیت کیفیت برنامه درسی برای تربیت معلم حرفه

 ی وسیله به کرد که اشاره «جهان ها؛ دانشمندان بچه»  برنامه به توان می همچنین باشد. می

شود و ضرورت  می اجرا «هواشناسی کانال»و  میشیگان دانشگاه کلرادو، باهمکاری دانشگاه

 دانشجویان به ها، کمک برنامه این گردد. هدف فناوری اطالعات در این برنامه به خوبی روشن می

 و نیز هواشناسی و محیطی زیست علوم موضوعات یادگیری منظور به اینترنت از استفاده در

در  (.11: 1931است )قاسمی،  جهان مختلف مناطق در ساکن دانشجویان دیگر با آنان آشنایی

( پیشنهاد کردند که پذیرش و کاربرد فناوری اطالعات 1001) 1تحقیقی دیگر کارلوس و گادیون

ها نقش بسیار مهمی دارد، پس  های آن و ارتباطات معلمان در ایجاد برنامه درسی و ایجاد نوآوری

: 1931دیگران، و بختیاری)آید  آموزش ضمن خدمت معلمان از عوامل اساسی به حساب می

عنوان تنها منبع رسمی تربیت و  بنابراین به دلیل رسالت خطیر دانشگاه فرهنگیان به؛ (111

ای و کارآمد، توجه خاص به تدوین برنامه، ارتقا کیفیت، استانداردسازی،  تامین معلم حرفه

ترین  یری، اساسیاز آنجا که فرآیند تدریس و یادگ سازی آن، ضرورت دارد. سازی و غنی بومی

عنوان دانشگاه نوبنیاد و شاخص  باشد و دانشگاه فرهنگیان به عامل کیفیت در آموزش عالی می

  ی کیفیت آموزش و برنامه هایی در زمینه کننده معلم در کشور، با ماموریت ویژه، با نارسایی تربیت

سازی معلمان  و آمادهتوجه به اهمیت فناوری اطالعات در آموزش با باشد و  رو می درسی روبه

برای استفاده مناسب از این ابزار، باید ابعاد و ضرورت آن برای مسئولین و کار آموزش و پرورش 

تربیت معلم  نقش دانشگاه فرهنگیان در تا است حاضر درصدد پژوهش رو این ازروشن گردد. 

 درسی فاوامحور مورد بررسی قرار دهد.  فکور با رویکرد برنامه

 پژوهشروش  .1.1

 منابع از استفاده با و ای کتابخانه ی شیوه به که است مروری نوع از توصیفی پژوهش، روش

 مقاالت کتاب، شامل زمینه این در از طریق تحلیل منابع مرتبط برداری، فیش ابزار با و پیشین

 و منابع تحلیل و ای اسناد کتابخانه و مدارك اطالعاتی های بانک و مرتبط موجود در کتابخانه

 است. شده گردآوری پژوهشی مقاالت

 

                                                 
1. Carlos & Gadio 
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 بحث .2

 1معلم فكور كردیرو .1.2

ای معلمان،  معلم و اتخاذ تدابیر منطقی برای بهبود تربیت حرفه لزوم توجه به اصالح نظام تربیت

سازد. تدریس فکورانه به  توجه بیش از پیش به رویکرد فکورانه در تربیت معلم را ضروری می

 در دهند. دارد که طی آن معلمان اندیشه و اعمالشان را در معرض نقد قرار میفرآیندی اشاره 

ها پرورش  های اخیر رویکردهای زیادی در تربیت معلم به وجود آمده است که هدف آن زمآن

کنند، تصمیمات  معلمان فکوری بوده است که تمایل داشته باشند در مورد آنچه تدریس می

 ای بگیرند. هوشمندانه

ی یک چارچوب نظری به منظور تربیت معلم فکور، نیاز بیشتری به بررسی  این برای ارائهبنابر

تدریس فکورانه این مسئله  در باشد. های گوناگون مطرح شده در این حوزه می اعتبار اندیشه

ی  ی وسیعی از اعتقادات ایدوئولوژیک گوناگون، واژه کامال مشهود است که معلمان با دامنه

اند. اگر ما نیز این عقیده را بپذیریم که معلمان فکور از معلمانی که  نه را پذیرفتهتدریس فکورا

شوند، کارآمدتر است و بخواهیم دانشجویان را آماده نماییم تا  توسط سنت و اقتدار هدایت می

بسیاری مواجه هستیم. در روند نقد و بررسی  ی  معلمان فکوری شوند، با سواالت پیچیده

ی تمایز این رویکردها  شود که نقطه وناگون تدریس فکورانه، چنین نتیجه گرفته میهای گ رویکرد

های خالقانه  معلمان از موقعیت تدریس، چگونه چارچوب بندی مسائل، پاسخ« کیفیت ادراك»در 

توان رویکردی پیشنهاد  باشد. بر این اساس می ها می و کیفیت قضاوت ایشان در ارزیابی این پاسخ

عنوان رویکردی  نای طراحی برنامه درسی تربیت معلم قرار گیرد. رویکرد پیشنهادی بهنمود که مب

یادگیری متناسب –که در هر مرحله از یادگیری باید رویکرد یاددهی »عام، با پیروی از این اصل 

تواند برای تربیت معلمان در سطوح گوناگون  ، می«ها و اهداف همان مرحله را برگزید با ویژگی

ی اصلی دانشجو معلمان نیز بیشتر به  فکورانه کاربرد داشته باشد. از آنجا که دغدغهتدریس 

تواند یک  کارگیری وسایل مناسب برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است، تامل فنی می

برای پیشرفت دانشجومعلم مبتدی باشد و بر سایر انواع تامل مقدم است. در  ی ضروری جنبه

های دانشجو، در مورد انجام وظایف حداقلی  درك بیشتر و رفع اضطراب و نگرانی ی بعد با مرحله

تر که مربوط به اهداف تعلیم و تربیت و جهت  های اساسی ی معلمی به تدریج در او دغدغه حرفه

باشد بروز نموده و در نتیجه همراه با تغییر ادراکاتش، نحوه چارچوب  های اساسی آن می گیری

                                                 
2. Reflective Teacher    
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ی کاری خویش آشناتر  تدریج که با دانش و حوزه ط او نیز تغییر نموده و بهبندی مسائل توس

این مرحله فرد قادر است  در شود، موضوع تامل متفاوت و عمق تامل نیز بیشتر خواهد شد. می

عالوه بر تعمیم دانش قبلی خود، دانش جدیدی نیز خلق کند و بنابراین رویکرد فنی تدریس 

تر تحول یابد. این رویکرد، رویکردی عام است که با تمرکز  های عمیق کردتواند به روی فکورانه می

ای هنری  آنان، صبغه« ادراك زیبایی شناختی»معلمان، به خصوص « کیفیت ادراك»بر پرورش 

 (.1931پیدا نموده است )امام جمعه و دیگران، 

فناورانه توسط تواند در تمامی مراحل آموزش  با توجه به مطالب فوق، تدریس فکورانه می

معلم به کار گرفته شود و امکانات و تسهیالتی که فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر در 

عنوان ابزاری بسیار ارزشمند، در جهت تربیت معلمان و  تواند به گذارد می اختیار معلم می

 آموزان فکور، مورد استفاده قرار بگیرد که در ادامه به آن می پردازیم. دانش

 

 و مفهوم شناسی فاوا خچهیتار .2.2

در عصر حاضر، فناوری اطالعات در تعریف قدرت و تمدن جوامع نقش کلیدی پیدا کرده است. از  

عنوان  ی گذشته، کشورهای پیشرفته و صاحب فناوری به فناوری اطالعات به این رو در دو دهه

ای است شامل مهندسی  فناوری اطالعات مجموعه .اند محور بنیادین توسعه، توجه پیدا کرده

ی انسان و  افزار و واسطه افزار، سازمان و مدیریت افزار، شبکه افزار، انسان افزار، نرم دانش، سخت

به  .(1: 1931)علی احمدی و دیگران، سازد سیستم و...که فرآیند پویای اطالعات را میسر می

های مخابراتی برای گردآوری،  ل جانبی متصل به آن و ابزارعبارتی دیگر به استفاده از رایانه، وسای

اگر بعد  .( 3 :1933)ملک، شود  سازی و نشر اطالعات، فناوری اطالعات گفته می پردازش، ذخیره

توان گفت، فناوری اطالعات و ارتباطات اصطالحی است که  ارتباطات را به این تعریف بیفزاییم می

انتقال( ارتباط )ی و کار دستری مورد استفاده است برای شامل تمامی فناوری است و ابزا

پخش عنوان مثال سی دی/ دی وی دی(، سیستم  به) ینگهداری ضبط و  اطالعات مانند رسانه

عنوان  به)افزار  افزار و نرم ی کامپیوتر و محاسبات سختکاربرعنوان مثال، رادیو و تلویزیون(،  به)

های هوشمند  مانند تلفنهمراه )های تلفن  ها و دستگاه شبکهی جهانی وب و ایمیل( و  مثال شبکه

مفهوم فناوری اطالعات عالوه بر ابعاد فنی، تکنیکی و مهارتی،  .(1: 1011، 1و...( )آکوین

ی فناوری اطالعات  دهیپد های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی را نیز در دل خود خواهد داشت. مؤلفه

                                                 
1. Aucoin 
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عمل خواهد کرد و آنگاه عمق  مؤثرافزار  عنوان نرم افزار بلکه به عنوان یک سخت نه تنها به

گردد که از ابزارها و مفاهیم نوین ارتباطی و اطالعاتی برخوردار باشد و  ی آن افزون میرگذاریتأث

های  فناوری بیشتر(.    91   :1931)عبادی، درنتیجه خود تمدنی را بر پایه اطالعات شکل خواهند داد

 بودن )مداد برای اختصاصی -1 شدند: های زیر توصیف می صورت وابسته به علم آموزش قدیم به

ثبات پایداری و  -1 حالی که میکروسکوپ برای دیدن اجرام کوچک است( در نوشتن است،

رایی کاها ) شفافیت نقش -9 کنند( و تخته سیاه به مرور زمان زیاد تغییر نمی ها مدادها، پاندول)

ها  شوند. این فناوری هایشان مربوط می مستقیم به نقش طور بهمداد یا پاندول بسیار ساده است و 

ها پیش پاافتاده شدند و در بیشتر موارد حتی  زمان آن مرور بهشدند، اما  باعث درك بیشتر می

های  افزار و نرم ها های دیجیتال مانند کامپیوتر شدند. فناوری هم محسوب نمی عنوان فناوری به

های متفاوتی قابل استفاده  پذیر هستند و به روش شکلهستند )متغیر  که نیا رغم یعلکاربردی 

ی کار از کاربران پنهان  باشند )نتیجه و مبهم می( کنند تغییر می عاًیهستند )سرثبات  هستند، بی

زار هر دو فناوری اف سطح علمی این استدالل آسان است که یک مداد و یک نرم در باشد(. می

تراست و  فناوری جدید( برای معلمان مبهمشان ) هستند، با این وجود از لحاظ کیفیت کارایی

 ریپذ های جدیدتر که شکل اساسا ثبات کمتری نسبت به فناوری قدیمی دارند. طبعا فناوری

ند کن های جدیدی برای معلمانی است که تالش می ثبات و مبهم هستند، چالش متغیر(، بی)

در سطوح آموزشی،  (11: 1003، 1)کوهلر و میشرا بیشتر از فناوری در آموزش استفاده کنند

های جدید و قدیم داللت  کلمه فناوری به یک اندازه به آنالوگ و دیجیتال و همچنین فناوری

های مطرح شده در ادبیات معاصر  عملی(، بیشتر فناوری) یکاربردکند اما با وجود اهمیت  می

ها به روش درست سخت  کار بردن آن های ذاتی دارند که به و دیجیتال هستند و ویژگی جدیدتر

 است.

 و اهداف آموزشی فناوري اطالعات ضرورت .3.2
 ارتقایمنظور  به آموزشی نظام در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیری به کشورها، از بسیاری در

 در فناوری این از استفاده .است گرفته قرار خاصیموردتوجه  یادگیری، یاددهی های روش کیفیت

 و شده تلقی اساسی ضرورت یک اقتصادی، و اجتماعی تربیتی ی شده اثبات دالیل به مدارس

 به اقدام پرورش و آموزش در فاوا ی توسعه های پروژه از حمایتمنظور  ها به دولت از بسیاری

 و چهارچوب ارتباطات و اطالعات فناوری .اند کرده کالن و عمده های ریزی برنامه و گذاری سرمایه

 یافته، ارتقا پرورش و آموزش کیفیت طریق این از که آورد می به وجود را یا ساختاری

                                                 
1. Koehler & Mishra 
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یابند،  دست وسیعی یادگیری منابع به فناوری این از استفاده با توانند می معلمان و آموزان دانش

دهند  قرار استفاده مورد را یادگیری مختلف های شکل و دهند افزایش را خود یادگیری ی انگیزه

 از جدیدی دوره نماد ارتباطات، و اطالعات فناوری از (. استفاده10: 1931)رحمانی و دیگران، 

 موجود های مدل و دگرگون آموزش را فکری الگوی ارتباطات، و اطالعات فناوری .است آموزش

 آموزش های ویژگی ها، مدل این .کند می ایجاد نیز جدیدی های شیوه و کرده تر غنی را آموزشی

 پیشنهاد را یادگیری و آموزش جدید های شیوه و گذارد می اشتراك به را فناوری بر مبتنی

 و پذیر انعطاف مستقل، راهبر، خود یادگیری و بر داشته فعالی نقش آن، یادگیرنده در که کنند می

که فناوری اطالعات به خودی  هرچند(. 1933:111دیگران، و اللهی فرج)دارد تأکید  کننده تعامل

خود در آموزش و پرورش حائز اهمیت است ولی بدون سه عامل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

توان فناوری را در آموزش و پرورش در جایگاه خاص خود قرار داد. در هر حال آنچه مسلم  نمی

یجاد آگاهی فناوری اطالعات تلقی شوند کانال برای ا ترین مهمعنوان  توانند به است، مدارس می

(. از طرف دیگر با اینکه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و کامپیوتر در سطح 1: 1931)عالی، 

های آموزشی و  شود ولی هنوز از برای کاربرد آمیزی استفاده می موفقیت طور بهوسیعی از کاربردها 

بر حجم ابزارهای نوین  رفته رفتهورمان ی اخیر در کشها سال در دانشگاهی بهینه نشده است.

این حال،  با آموزشی افزوده شده است که نیازمند گسترش آن در تمامی مناطق کشور است.

 شده مشخص بوده، مؤثر نوین یها یفناور از استفاده که داده نشان مختلف تحقیقات در امروزه

 های فناوری با فعالطور  به آموزان دانش آن طریق از که داشته وجود تکنیکیها  آن ی همه در که

در . (111  :1931)کرمی و دیگران، نبودند  اطالعات ی کننده افتیدر فقط و شده درگیر نوین

 ی آموزش مورد بررسی قرار گرفته است: مزایای فناوری اطالعات در حوزه نیتر مهادامه 

 یابی به آموزش براي همه ي دست توسعه .1.3.2

توان دست یافت، آن هم برای  ی زمانی کالس درس، فقط به مقدار کمی اطالعات می در محدوده

کنند،  ، کسانی که مناطق دوردست زندگی مینیبر ای معدودی و در مکان مشخص. عالوه  عده

، باید موانعی از قبیل محدودیت ها آنشوند و برای دستیابی  مند بهرهتوانند از این اطالعات  نمی

 طور به (.11: 1939)عطاران، های فرهنگی، برطرف شوند  ی مکانی زیاد و محدودیت ، فاصلهزمان

توان گفت فناوری اطالعات این قابلیت را دارد که بتواند افراد زیادی را تحت پوشش  کلی می

قرار دهد، مانند افراد دارای نقص جسمانی و جوامع دور افتاده و جوانان خارج از  تیو تربتعلیم 

اکنون  دورهمی با عنوان آموزش از راه مدارس رسه که خود هدفی مهم در آموزش است.مد
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ای مهم جهت پیشبرد اهداف آموزشی فناوری اطالعات  مشغول به کار هستند که خود نمونه

 هستند.

 پژوهش ابزار اطالعات يفناور .2.3.2

 استفاده مختلف منابع ارزشیابی و اطالعات آوری جمع جستجو، برای فناوری از آموزان دانش

 ایجاد تغییرات از تا سازند می قادر را آموزان دانش نوین های فناوری کارگیری به واقع. در کنند می

 آورند دست به را نیاز مورد اطالعات و شوند آگاه خود ی عالقه مورد و مختلف های زمینه در شده

 کنند یریگ میتصم نوین های فناوری کارگیری به روش و حاصله تغییرات از گیری نتیجه برای و

 (.133: 1933علی بیرانوند،)

 ی آموزشی و فضاي مجازيبخش تیفیك. 3.3.2

یکی از دالیل قوی برای استفاده از فناوری اطالعات در نظام آموزشی این است که فناوری 

انفرادی تسهیل های آموزش  چنین، برنامه گذارد. هم ی یادگیرنده می اطالعات یادگیری را به عهده

شوند و یادگیرنده اجازه دارند، سرعت پیشرفتش را خود تنظیم کند. فناوری اطالعات منابع  می

کند.  دهد و یادگیری فعال را تشویق می می قرار یادگیرنده در دسترس وسیعی از اطالعات را

هایی را  صتآموز و متخصص آموزشی، فر و یا بین دانش چند نفرچنین برای تعامل بین دو یا  هم

فناوری اطالعات، استفاده از آن را افزایش داده است. فناوری  کاربردمثبت  راتیتأثکند.  فراهم می

 باشند وتا در اطالعات و مواد یادگیری جدید مشارکت داشته  دهد اطالعات به معلمان اجازه می

 ی آموزشی تحقیقی، دورهسرعت، اطالعات را به مدیران یک برنامه یا  سازد که به ها را قادر می آن

همساالن خارج  قیاز طرهای گروهی ) ، اجرای پروژه1های دیجیتال دهند. امکانات کتابخانه انتقال

ها  ی این عوامل هستند و محتوای درس ( و دستیابی به دانش و مهارت مجازی از جملهاز کالس

ناوری اطالعات در محیط تر هستند. موفقیت ف ی یادگیری بیش کنند و برانگیزنده تر می را غنی

ها آغاز شد.  آموزان، معلمان و سایر گروه بین دانش «یا رشته انیم»یادگیری، با برقراری تعامل 

داد، با اجتماع و موسسه آموزشی خود ارتباط بگیرند.  این روش به یادگیرندگان اجازه می

زان را برای بهبود فرایند آمو ی ارتباط بین معلمان و دانش نحوهتوانند،  های جدیدتر می فناوری

 ی یادگیری، تغییر دهند.ها تجربهیادگیری و 

 به نداشتن فعالیت فراگیران گرایش داشتند. معموالً های تدریس و یادگیری سنتی، روش

اما فناوری ؛ داشتند می دادند و یادداشت بر آموزان گوش می و دانش کردند سخنرانی می معلمان

آموزان با استفاده از  سازد. معلمان و دانش پذیر می آموز امکان نشاطالعات، فعالیت را برای دا

                                                 
1. Digital Library 
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توانند، عملیاتی را کنترل کنند یا با مهارت انجام دهند و در ابداع دانش و  فناوری اطالعات می

توانند سرعت پیشرفت  تنها می آموزان نه اطالعات سهیم شوند. با کاربرد فناوری اطالعات، دانش

موضوعاتی را بررسی کنند، یادداشت بردارند و به  توانند یمنظیم کنند، بلکه خود و برنامه را ت

و ترسیم کنند،  ثبت را کشف، "دورنماهای مجازی"توانند،  پاسخ دهند. همچنین می سؤاالت

1پاورپوینت"اطالعات را با نمودار نشان دهند، تصویرهایی را با مهارت پدید آورند، از 
بهره  "

 ارتباط برقرار کنند. بگیرند و با دیگران

و کنندگان  فناوری اطالعات قابلیت خوبی برای تسهیل تبادل آموزشی بین تهیه

 تواند: دارد. از جمله می کنندگان استفاده

و...( افزایش دهد و محیط یادگیری  1از )طریق ایمیل، مذاکرات، چت را ریفراگ -ارتباط معلم-

 1وجود آورد. مناسبی به

ی آموزشی بیشتری را از طریق فعالیت در جریان ها تیو مزیادگیری فعال را تشویق کند -

 یادگیری ایجاد کند.

های کمکی، رایانه،  برنامه به تنظیم سرعت یادگیری از طریق ابزارهایی مانند تکالیف خاص،-

 (.90-11، 1939...کمک کند )عطاران،  و 9کنفرانس ویدیویی

 آموزان دانش در اطالعاتی سواد ارتقاي براي ابزاري اطالعات يفناور .4.3.2

 تشریک و دور راه از ارتباط برقراری برای ابزاری عنوان به فناوری از توانند می آموزان دانش

 رایانه با مستقیم تعامل در فناوری کاربرد این .کنند استفاده همگن های گروه بین مساعی، تعامل

 شود می آموزان دانش در اطالعاتیسؤال  و دیجیتال سواد ارتقای باعث ارتباطی ابزارهای دیگر و

 (.133: 1933بیرانوند، )

 ناوري اطالعات در مراكز دانشگاهیف توسعه .5.3.2

و آموزش واقعی به نوع دوره و آموزشی اطالق  1توان گفت دانشگاه مجازی عنوان تعریف می به

گیرد. محتویات دروس ممکن  های سنتی رو در رو انجام می شود که به شکلی غیر از روش می

و یا استفاده از ویدیو و تصاویر فعال و متعامل دو طرفه انتقال یابند.  1است که از طریق اینترنت

توانند از طریق اینترنت در دانشگاه  ویان میدانشگاه مجازی یک دانشگاه مجتمع است که دانشج

                                                 
2. Power Point 

1. Chat 
2. Video Conference 

3. Virtual University 

4. Internet 
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نام کنند، از میان دروس ارائه شده انتخاب واحد کنند، از جلسات دروس استفاده کنند،  ثبت

چنین دانشگاه مجازی  هایشان ارتباط برقرار کنند. هم امتحان بدهند و با استاد و همکالسی

که بتوانند وظایف خود را از طریق اینترنت دهد  ابزارهایی در اختیار مدیران و اساتید قرار می

بندی ترم،  ی دروس، انتخاب استاد، زمان انجام دهند، برای مدیر ابزارهای مدیریتی از قبیل ارائه

تواند درس ارائه  کند. استاد نیز ابزارهایی در اختیار دارد که می مدیریت مالی و... را فراهم می

: 1931)علی احمدی و دیگران، دانشجویان را وارد کند ی امتحانی  کند، امتحان بگیرد و نمره

39). 

 گرایی در برنامه درسی فاوا ازندهس كردیرو .4.2

ای در میزان کارآمدی و  کننده عنوان قلب مراکز دانشگاهی نقش تعیین های درسی به برنامه

ندرت به  بهدارد. این در حالی است که  بر عهدهاثربخشی و دستیابی به اهداف آموزش عالی، 

کارگیری رویکرد  شده است، بهپرداخته  های درسی در آموزش عالی برنامهرویکردهای موجود در 

ها  تری از آنچه در ماورای آموزش درسی آموزش عالی، سبب درك عمیق  گرایی در برنامه سازنده

هم ی آموزش و ارزشیابی، بستر مناسبی فراها روشوجود دارد، شده و در تعیین هدف، محتوا، 

 یها طیمحخلق  نقش فعال یادگیرنده،گرایی در برنامه درسی دانشگاهی،  کند. دیدگاه سازنده می

های  فراگیر محور اکتشافی، ایجاد موقعیت مشارکت اجتماعی، ساختن دانش یادگیری پیچیده،

بر خالقیت، فعالیت، یادگیری طبیعی و کسب تجارب  یلتکالیف اصعینی و عملی، ارزشیابی و 

یی و حل گشا مشکلهای  ای و تلفیقی ایجاد روش رشته چند ری از جهان واقعی در قالبیادگی

دهد )سلیمان  قرار می موردنظرهای متنوع برای دانشجویان را  نمودن فرصت مسائل و فراهم

 (.1931پورعمران، 

 داشته دسترسی نیازشان مورد اطالعات به چگونه که بفهمند تا نیاز دارند آموزان دانش امروزه

 این، بر ببرند. عالوه کار به واقعی زندگی های موقعیت در را اطالعات این چگونه و باشند

 از پیش و سرراست جواب آن برای که هستند مواجه بسیاری های موقعیت با آموزان دانش

 دانش و کنند تحلیل را ها موقعیت بتوانند بایستی ها آن آن، یجا به بلکه ندارد وجود یا شده آماده

 و روانشناسان فیلسوفان، گیرند. کار به است مفید که حلی راه کردن پیدا برای را خود مهارت و

 ویژه به یادگیری جدید های نظریه به این تحوالت، تبع به تربیت و تعلیم ی حوزه نظران صاحب

دانش را  که یادگیرنده، فعاالنه کند می تأکید گرایی سازنده آوردند. دیدگاه روی گرایی سازنده

 یاد که را آنچه بیشتر افراد آن طبق که است فلسفی و روانشناختی دیدگاه یک سازد می

 و فهم و درك ها انسان این دیدگاه، به دهند. بنا می و شکل سازند می خود فهمند، می و گیرند می
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 و رویدادها ها، اندیشه با دارند باور و دانند می قبل از آنچه بین تعامل راه از را خود تازه دانش

 که است آن بیانگر پیشین، یها پژوهش . نتایجسازند یم ،شوند یم روبرو ها آن با که هایی فعالیت

 برای مناسبی یادگیری محیط باشد، شده بنا گرایی سازنده اصول اساس بر یادگیری که محیط

 .(1931شیرجهانی و همکاران، است ) درس هایکالس

 

 1تدریس فعال فناورانه روش .5.2

 قرار فراگیر اختیار در را آزمایش و کاوشگری فعال، کشف فرصت گرا، ساختن درس کالس یک در

 در معتبر های نظریه از. سازد می فراهم را آموزشی گوناگون های روش و موقعیت و شود می داده

 در فعال یا گونه به را یادگیرندگان گراها ساخت. است گرایی ساختن ی نظریه یادگیری ی زمینه

 و راهنما نقش است و معلم یادگیری مرکز در یادگیرنده نظریه این براساس. گیرند می نظر

شود تا دانش شخصی خویش را  داده اجازه یادگیرنده به باید و کند می بازی را کننده تسهیل

 رخ زمانی معنادار یادگیری است معتقد که شود یم گفته دیدگاهی به گرایی  ساختن. بسازد

 بنابراین. آورند می عمل به شخصی تفسیرهای خود تجارب و ها از اندیشه یادگیرندگان که دهد می

 کاوشگری یادگیری، وهیش بهترین و محور  شاگرد روش گراها، ساختن آموزشی روش ترین مهم

 در را آزمایش و کاوشگری فعال، کشف فرصت معلمان گراها، ساختن درس کالس یک در. است

سازند،  می فراهم را آموزشی گوناگون های روش و موقعیت و دهند می قرار آموزان دانش اختیار

 معلم کمک به آموزان دانش فردی های تفاوت گرفتن نظر در جهت در تواند می فناوری همچنین

این  (.1933)نصرتی و همکاران،  شود گرفته در نظر آموز دانش هر با متناسب تکالیفی و بیاید

 استفاده یا سازی شبیه و آزمایشگاه در کاوشگری گروهی تدریس روش ترکیب از روش، استفاده

 در کوتاه سخنرانی و تدریس ضرورت به بنا بعدی سه تصویر یا انیمیشن اینترنت، فیلم، از

 فناورانه فعال تدریس روش هم از آزمایشگاه و کالس روش، این در. باشد مختلف می های موقعیت

های  به تفاوت توجه با آموز، دانش هر برای توان می الکترونیکی پست از استفاده با و نیست جدا

 از گردد. یکی های فعال محسوب می فردی آنان، معین نمود. این نوع روش تدریس، از دسته روش

 در بود. مدت یطوالن های سخنرانی یجا به فعال تدریس روش کردن جایگزین روش، این اهداف

 گروه هر . درنندینش یم میز یک دور نفره سه  های گروه در نفر، نه  تعداد به فراگیران روش، این

 .ردیگ یم قرار ها میز روی بر نیز آزمایش وسایل برآن عالوه است، موجود کامپیوتر یک نفره سه

 آغاز را آزمایشگاه در گروهی کاوشگری و دهند یم انجام آزمایش موجود وسایل با فراگیران

                                                 
 1. TEAL 
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 مشاهده فیلم و تصاویر سازی، شبیه طریق از شود نمی دیده چشم با که را کنند، سپس آنچه می

 استفاده کامپیوتر از باشد، تری اضافه اطالعات یا نمودار محاسبه، نیازمند چنانچه یا کنند می

 یابند. می دست مفاهیم کشف به آزمایشگاه در کاوشگری با آموزان دانش روش، این کنند. در می

 دهد، اساس پرورش را خالقیت و تفکر هایی نظیر مهارت تواند یم گروهی کاوشگری روش اگرچه

 تواند ینم دانش که جا آن است. از گرایی ساختن یادگیری رویکرد روش، این در معلم تئوری

 و شوند درگیر دانش ساختن در باید فراگیران لذا کند، پیدا انتقال فراگیران به معلم از یسادگ به

 کسب و آزمایش آموزشی، فناوری کارگیری حاصل به پیشرفت، بسازند. این را دانش خودشان

 دانش ارتقای باعث پایان و در باشد می ها ایده تبادل حاصل اغلب فعال یادگیری است. تجربه

 (.1930پریشانی و همکاران، )گردد.  می افراد

 

 هاي آموزشی فاوا ها و تكنولوژي ابزار .6.2

ی اینترنت تحوالت  فناوری اطالعات دارای قدمتی طوالنی هستند. گرچه با ظهور پدیدهابزارهای 

ی فناوری ارتباطات و اطالعات  توان از ابزارهای اولیه به وقوع پیوست؛ اما نمی اساسی در عرصه

توان در ابزارهای مهمی  ی بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات را می خانواده سخنی به میان نیاورد.

بندی کرد که با پیشرفت در هر یک از این حوزه   انند رادیو، تلویزیون، تلفن، اینترنت و... تقسیمم

های  در زمینهسزایی داشتند.  ابزارهای آموزشی پدید آمدند که در آموزش و تدریس نقش به

توانیم از انواع  شود، می های مختلف تدریس و آموزش گروهی که از وسایل استفاده می روش

افزار استفاده کنیم. در برخی موارد،  افزار، هم نرم های دیداری شنیداری( هم سخت رسانه) عیوس

های  مانند استفاده از رسانه) سیتدرهای  ی دیگر روشاثربخشافزایش  منظور بهها  از این رسانه

. در صورتی که در دیگر موارد جزو مهم دیآ یمبه عمل  ( استفادهدیداری جهت کمک به سخنرانی

ی کامل محتوا را  دهنده انتقالیی حکم رسانه و تنها بهدهند و  و اصلی روش تدریس را تشکیل می

ی دیداری  های شبکه سراسری(. یک رسانه های ویدیویی یا برنامه عنوان مثال نمایش به)دارند 

دهد. به عبارتی  یام را به فراگیران انتقال میای تصور شود که پ عنوان وسیله تواند به شنیداری می

؛ ی بین معلم و فراگیر است شود، رسانه، واسطه نشان داده می 1ی که در شکل طور هماندیگر 

های  استفاده از موقعیت منظور به قاًیدقهای دیداری شنیداری  بنابراین بسیار مهم است که رسانه

با موقعیت، استفاده شود، نه به  ها آنناسبت تدریس و کارآموزی خاص، به علت شایستگی و م

 .(31: 1930)احدیان و دیگران،  بر حسب اتفاق ها آنعلت در دسترس بودن 
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 ای از طریق سیستم واسطه میرمستقیغ.تدریس 1شکل 

 

                      
 

 

 

 (1930) احدیان و دیگران،
 

 

افزارهای  افزارها و نرم ی سخت های آموزشی در حوزه ترین ابزارها و رسانه ادامه، متداولدر 

 شوند: آموزشی معرفی می

 افزارها سخت .1.6.2

توان بسیاری از  در حال حاضر با استفاده از جدیدترین انواع رایانه می: 1وتریكامپ .1.1.6.2

نقش مهمی  میرمستقیغها را تسهیل کرد. در فناوری اطالعات، کامپیوتر چه مستقیم یا  آموزش

 دارد.

گردد و بسیاری از  های آموزشی و تولید محتوا از طریق رایانه اجرا می افزار بسیاری از نرم    

شوند. از فواید  پذیر می اند از طریق رایانه امکان ابزارهایی که در ادامه توضیح داده شده

 راه یادگیری های محیط در آموزشی افزار نرم یریکارگ بهتوان گفت که  افزارهای آموزشی می نرم

 برای فراگیرندگان یساز آماده جهت در اطالعاتی منابع دسترسی به و کشف برای الزم و مناسب

 در آموزشی افزارهای نرم از مستمر و مناسب گیری به بهره آموزش کیفیت. است آینده زندگی

 های تیم و معلمان ی وسیله بهغالباً  آموزشی افزاری های نرم برنامه. دارد بستگی درس کالس

 کنترل آموزشی افزارهای نرم خاص و معیارهای ضوابط از استفاده با و مدرسه در کننده هماهنگ

 فراگیر آسان دسترسی و سهولت آموزشی یادگیری، افزارهای نرم ی جنبه ترین کاربردی. شوند می

 قرار یادگیری محور در افزار آموزشی نرم های برنامه کارگیری به با فراگیرنده. است محتوا به

 فرآیند پشتیبان افزار آموزشی نرم های برنامه. کند می پیدا تعامل خود محیط با و گیرد می

 یادگیری محیط فراگیر در رفتار تغییر و خالقیت و رشد اصلی عوامل از یکی و یادگیری -یاددهی

                                                 
1.  Computer 

 معلم فراگیر

ی دیداری شنیداریهارسانه  
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 دست به توانایی را آموزشی افزارهای نرم  برنامه از استفاده با فراگیرندگان. آیند میحساب  به

 (.101: 1933حیدری و دیگران، آورد ) خواهند

تصویری  صورت بهتوان تصاویر و مطالب درسی را  استفاده از این ابزار می با :1پروژكتور .2.1.6.2

گردد یادگیری  آموز، باعث می بر روی پرده کالس نشان داد که عالوه بر ایجاد انگیزه در دانش

ی را فراهم ا چندرسانهافزار آموزشی پاور پوینت که امکان آموزش  مانند نرم؛ تر گردد درس غنی

پروژکتورها انواع متعددی دارند. در بعضی از پروژکتورها امکان نمایش فیلم و استریپ و  کند. می

 تواند فیلم استریپ را بر روی پرده نمایش نشان داد ها می اسالید وجود دارد و در بعضی از آن

 .(101: 1930دیگران، )احدیان و 

جهان اطراف ما دارای سه بعد است حتی زمانی که عکسی را بعدي:  آموزشی سه مواد 3.1.6.2

اما وقتی از یک ؛ بندد بعدی از محتوای عکس در ذهنمان نقش می کنیم تصویری سه نگاه می

بعدی آن برای ما مشکل خواهد بود. با فرض  مطلب یا شیئی تصور قبلی نداشته باشیم، تجسم سه

اینکه فراگیران دارای تجربیات محدودی بوده و نیازی به آموختن اطالعات منطبق با شرایط 

ه فراگیران انتقال های واقعی را ب توان تمام جنبه با بحث شفاهی نمی صرفاًواقعی را دارند و اینکه 

شود. البته باید در نظر داشت که استفاده از  بعدی احساس می داد، لذا نیاز به مواد آموزشی سه

بعدی به سه  ها مشارکت داشته باشند. مواد سه مواد آموزشی در طراحی، ساخت و استفاده از آن

 شوند: دسته بزرگ تقسیم می

از محیط طبیعی به محیط آموزش  ماًیمستقبعدي تغییر نیافته:  آموزشی سه مواد .1.3.1.6.2

 اند مانند آوردن گلدان شمعدان. منتقل شده

ها که شکل  ای از این مواد شامل مدل دستهبعدي تغییر یافته:  آموزشی سه مواد .2.3.1.6.2

 مانند مدل راکتور اتمی.؛ بعدی قابل تشخیص از اشیا واقعی است سه

ای از  مانند نمونه؛ شوند از یک گروه، طبقه و یا نوع خاصی به کار گرفته می: ها نمونه .3.3.1.6.2

 گیاهان.

 منظور بههای ترسیمی دیداری هستند که  ها آن دسته از رسانه چارتها:  چارت .4.3.1.6.2

ی کتبی و یا شفاهی مشکل  ها از طریق ارائه ها و مفاهیمی که تفهمیم آن ی دیداری ایده ارائه

ها و کاریکاتورها،  های ترسیمی، نقاشی توانند ترکیبی از فرم ها می شوند. چارت است، تهیه می

 (.33-31: 1930)احدیان و دیگران، ها و مواد لغوی باشند ها، دیاگرام نمودار

 

                                                 
2. Projector 
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 افزارها نرم .2.6.2

ترین موارد استفاده اینترنت توسط معلمان  یکی از معمولی: 2ها و وبالگ 1ها سایت .1.2.6.2

توان به جدیدترین منابع روز دسترسی پیدا کرد.  یافتن منابع مورد نیاز برای تدریس است که می

ی متحول کل بهکنندگان الکترونیکی این شبکه، طبیعت آموزش و یادگیری را  وب و سیاحت

توانند درباره  آموزان می معلمان و دانش اکنون ای، زنجیره صورت بهاند. عالوه بر ارائه مطلب  کرده

های  ای از جهان راه ی و منابع انسانی، در هر نقطها چندرسانهانواع مطالب و با استفاده از منابع 

 (.111: 1931ی را بررسی و تحقیق کنند )ذوفن و لطفی پور، شمار یب

دیجیتال  صورت بههای الکترونیک اطالعاتی هستند که  کتاب: 3الكترونیک كتاب .2.2.6.2

های هوشمند قابل نمایش هستند. بدین صورت  بوك و گوشیها، نوت گردند و در تبلت ذخیره می

ها را از این طریق منتشر کرد که از لحاظ زمانی و کمی و  توان بسیاری از مطالب و کتاب می

ها، دایره  ی از دیکشنریاریبس گردد و در هر مکانی قابل مطالعه هستند. جویی می صرفهاقتصادی 

توان در فرمت دیجیتال  هایی که از لحاظ حجم زیاد و پر هزینه هستند، می ها و کتاب المعارف

و جایگزین  استها دسترسی داشت. این خود در آموزش حائز اهمیت  به آن جا همهیافت و در 

 باشد. های درسی و کمک درسی در خارج از محیط کالس و منزل می آموز کتاب مناسب دانش

 این. است اینترنت مهم های سرویس از الکترونیکی، پست: 4الكترونیكی پست .3.2.6.2

 طریق از پیام ها میلیون روزانه و داشته دنیا سراسر در فراوانی حاضر کاربران حال در سرویس

 زیادی بسیار سرعت دارای الکترونیکی پست. شود می کاربران مبادله این بین الکترونیکی پست

 دنیا در ای نقطه هر به نقطه یک از را شما های ثانیه، پیام چند شاید و چند دقیقه در و بوده

 :است زیر شرح به ها آن از برخی که فراوانی است مزایای دارای سرویس این. کند می منتقل

 .ندارد چندانی هزینه کاربر برای آن از ی استفاده -

 .باشد متصل اینترنت به گیرنده که نیست نیازی دیفرست یم را پیامی شما که یهنگام   -

 .کرد ارسال نفر چندین برای را پیام یک همزمان توان می   -

 .(111: 1931 عباسی،)کرد  ارسال نیز را مختلف های پرونده پیام همراه توان می -

                                                 
1. Web Site 

2. Web Log 

3. E- book 

4. E- mail 
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باشد.  ترین ابزار تبادل اطالعاتی پست الکترونیکی می ترین و ارزان گفت سریعتوان  بنابراین می

توان  آموز و دانشجو در کالس درس نیستند، با استفاده از این سرویس می لذا در ایامی که دانش

ای پرسش و پاسخ با استاد و معلم مربوطه را مبادله کرد و در امر آموزش نوآوری  بدون هزینه

 ایجاد کرد.

 فناوری کاربردهای از یکی: افزار پاورپوینت از طریق نرم 1يا چندرسانه آموزش .4.2.6.2

 پاورپوینت .است پاورپوینت با آموزشی نوین های شیوه یادگیری و آموزش در ارتباطات و اطالعات

 طراحی بهمؤثر  آموزش جدید دیدگاه در هم و سنتی دیدگاه در هم که است که افزارهایی نرم از

 به نیازی و دارند ذهن در را درسشان طرح که کنند میاظهارنظر  معلمان از برخی .دارد نیز دقیق

 و نویسند می کاغذ روی را خود درس طرح معلمان سنتی شیوه در .ندارند کاغذ روی آن نوشتن

 توان می هم بهتری روش از ارتباطات و اطالعات فناوری ظهور با ولی کنند می اجرا کالس در

 تنظیم الکترونیکی و ای چندرسانهصورت  به را خود درس طرح معلم جدید روش در .کرد استفاده

 .کند می استفاده فیلم و شنیمیانصدا، تصویر،  متن، مثل هایی رسانه از آن ی تهیه برای و کند می

 لوح روی افزار نرم یک صورت به آید، بلکه نمی کاغذ روی الکترونیکی آموزش طراحی واقع در

 معلم که است الزم روش این در .شود می اجرا کالس در و ذخیره رایانه داخل یا فشرده

 را درس های هدف ابتدا معلم روش این با .باشد داشته را ارتباطات و اطالعات فناوری های مهارت

 که را کاری هر اولیه طرح درس های هدف و کتاب محتوای اساس بر و کند می تنظیم کاغذ روی

 اسالیدهای طریق از .کند می پیاده کاغذ روی دهد انجام رایانه ی نمایش صفحه روی است قرار

 امکان و کند درگیر یادگیری جریان در را آموزان دانش تواند می معلم فعال رویکرد با دیجیتال

 (.10: 1931سازد )امینی آقبالغی،  فراهم ها آن برای را عمیق یادگیری

 معلمان براي نوآوري و دانشگاه فرهنگیان آموزش .7.2

ی ما ادغام شده است. ترقی این نسل  در زندگی روزمره کامالًاستفاده فراوان از فناوری اطالعات 

استفاده از فناوری اطالعات در  در خصوصجدی برای معلمان  سؤاالتبه اصطالح نسل دیجیتال، 

جاد کرده است. بیشتر مدارس در استفاده از هایی برای ارتباط با شاگردانشان ای آموزش و روش

واضح است که در دسترس بودن  کامالًاین  که یدرحالاند،  ی کردهگذار هیسرمافناوری اطالعات 

از فناوری اطالعات در  مؤثری  فناوری اطالعات، ضروری است، اما شرط کافی برای استفاده

                                                 
1. Multimedia Education 
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چگونه از فناوری اطالعات برای  که سؤاالتآموزش نیست. در بیشتر مدارس معلمان با این 

 (.1003، 1)بروملهویس و کوئیپر اهداف آموزشی استفاده کنند کشمکش دارند

 از داشتن آگاهی بدون پرورش، و آموزش سازمان در منبعترین  مهم عنوان معلم به امروزه

 .دهد انجام شایستهطور  به را خود خطیر ی وظیفه بود، نخواهد قادر هرگز تحوالت پیچیدگی

کارگیری فناوری اطالعات و  ای معلمان از طریق به کند که توانایی حرفه استدالل می 1«دیویس»

آموزان از فناوری مستلزم آن است که  دانش مؤثری  ارتباطات افزایش خواهد یافت و استفاده

 و )بختیاری ی از فناوری اطالعات و ارتباطات آموزش دیده باشند معلمان برای استفاده

مهارت فناوری اطالعات معلمان  مؤثررسد افزایش  با این حال به نظر می. (111: 1931ران،دیگ

با دقت( است مهم )قبل از خدمت یک فرآیند سرراست نیست، اما یک راهکار و روش چندالیه و 

 توان دالیل زیر را به کار برد: که می

های فناوری اطالعات چیست و دانشی که  مهارت که نیاالف: ارزیابی نیازها برای فهمیدن 

 معلمان در مدارس نیاز دارند مهم است.

های آموزشی معلمان باید بدانند که درك معلمان قبل از خدمت از فناوری  ب: طراحان برنامه

های آموزشی چیست، چون این  اطالعات و نگرششان نسبت به ادغام فناوری اطالعات در برنامه

آموزششان استفاده  ( درفناوری اطالعاتاز )معلمان در آینده چطور  که نیاها در  ها و درك نگرش

ی فناوری و آموزش معلمان است  کنند، مفید هستند. )اگر چه مقدار زیادی از تحقیقات درباره می

و  ( مردمتمایالت) شاتیگراهای آموزشی متنوع و خاص معلمان، تغییرات در  )به دلیل برنامه

ی نقش فناوری  ، این یک نیاز مداوم برای تحقیق بیشتر دربارهحال نیباافناوری(.  سرعت پیشرفت

 ی خاص است(. های آموزشی معلمان، در این زمینه اطالعات در برنامه

های آموزشی معلمان به دو استدالل رسمی از تخصیص فناوری اطالعات در مدارس  ج: برنامه

 دارد. تأکیدای مربوط به فناوری ه نیاز دارد. یک استدالل به اهمیت مهارت

ها در آینده )برای  های آموزشی معلمان برای آماده کردن آن حامیان استدالل فوق به برنامه 

های مربوط به فناوری که تا حد زیاد مشکل هستند( اصرار دارند. استدالل دیگر  استفاده از مهارت

از خدمت از دانش وابسته به آموزش اندازهای معلمان قبل  تری برای افزایش چشم به نقش مهم

ی ادغام فناوری تأکید دارد. حامیان این استدالل معتقدند که دانش فناوری وابسته به  درباره

وابسته به  این دانش به دانش فناوری ترین فاکتور برای ادغام فناوری در آموزش است. محتوا مهم

                                                 
1 . Brummelhuis & Kuiper 

1. Davis 
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کنند باید آگاه باشند از  معلمان حمایت می های آموزشی یی که از برنامهنهادهامحتوا اشاره دارد. 

)فناوری اطالعات( متوازن برای معلمان،   رقابت این دو استدالل و از فرصت برای طرح یک برنامه

  (19،:1003، 1)زانگ و مارتینویس قبل از خدمت استفاده کنند

معلم نیز  استفاده و عالقه به استفاده از فناوری و وسایل کمک آموزشی در آموزش به خود

کمک  وسایل و فناوری کاربرد عدم در زیادی عوامل که دهد می نشان ها بستگی دارد. بررسی

 از معلمان اطالع عدم به توان می عوامل این ی جمله از هستند؛ دخیل دبیران توسط آموزشی

آموزش  مراکز در معلمان عملی تمرین عدم کالس، در آموزان دانش تراکم مفهوم تکنولوژی،

 عدم مدارس، در کافی تجهیزات و فیزیکی امکانات عدم خدمت، آموزش ضمن و یت معلمترب

روش  از معلمان اکثر ی استفاده و هفته در کالس درسی ساعات باها  کتاب حجم و تطبیق محتوا

، به نقل از ستاری، 1911مشایخی،) کرد اشاره بودن، ساده و علت عادت سنتی تدریس به

 از کافی شناخت نداشتن که است آن از نیز حاکی مختلف تحقیقات دیگر(. همچنین نتایج 1933

 علت به سنتی روش از استفاده آموزشی، تکنولوژی واقعی مفهوم از عدم آگاهی ها، رسانه انواع

 مراکز و ها دانشگاه در کافی عملی های آموزش عدم معلمان، بودن توسط آسان و عادت

 و مسائل تدریس، حین در ها رسانه کارگیری به مهارت نداشتن خدمت و ضمن و معلم تربیت

 تعداد با وسایل تناسب عدم کارگاه، و آزمایشگاه فقدان درسی، کتاب زیاد حجم مالی، مشکالت

 آموزشی، کمک از وسایل معلمان استفاده نحوه از ارزشیابی سیستم یک فقدان و آموزان دانش

هستند  یادگیری و فرآیند تدریس در آموزشی کمک وسایل از استفاده ی بازدارنده عوامل جزو

اند، تغییرات آموزشی در  (. تحقیقات نشان داده1933، به نقل از ستاری، 1931)بهنام و نریمانی 

 معموالًهای مورد نیاز در طول فرایند مجهز نباشند،  ها و دانش صورتی که آموزگاران به مهارت

هاست. اکثر  رای ورود فناوری اطالعات به مدرسهشوند. آمادگی معلمان، عامل مهمی ب موفق نمی

ی آمادگ مشکالتی که معلمان در این زمینه دارند، مشکالت فلسفی و تعلیم و تربیت است.

 افزار، برای ایجاد تغییرات اساسی در کالس درس کافی نیست. ی سخت نهیزمسطحی معلمان در 

ی درازمدت  ی کمک به معلمان برای درك چنین تغییرات مفهومی عمیقی، یک دوره الزمه

ی  شرفتهیپی آموزشی، معلمان در مقام فراگیر، نوعی الگوی  آموزش معلمان است. در این دوره

کنند. در نتیجه، معلمان  آموزش و یادگیری و تلفیق فناوری اطالعات را در این روند، تجربه می

آموزشی خود،  برنامهتوانند با کاربرد فناوری در  که در مقام یک فراگیر، چگونه می ندابی یمدر 

تجربیاتی کسب کنند و کاربرد فناوری اطالعات را در کالس بیازمایند. در این راستا، اغلب 

                                                 
1. Zang  & Martinovic 
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ها فرصت کارورزی  ها مشارکت دارند و این مدرسه ی دانشگاه فرهنگیان با مدرسهها سیپرد

دهند. در نتیجه، برای دانشجو معلمان شرایط کاربرد فناوری  انشجو معلمان میتدریس را به د

شود. با این روش، بین الگوی تدریس و یادگیری و تلفیق فناوری،  اطالعات در کالس فراهم می

 کند از این روش حمایت می تربیت معلم  و برنامه دیآ یمهماهنگی تجربی و فلسفی بوجود 

کارگیری ابزارهای فناوری اطالعات را در  ی به انشجو معلمی که نحوه(. د31: 1939)عطاران، 

 تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد. داند، نمی کالس درس نمی

 ي و ارائه پیشنهاداتریگ جهینت. 3

است. لذا آموزش  داده یرودر دنیای متحول امروزی، تغییرات ژرف در همه ابعاد زندگی انسان 

تزریق فکر و اطالعات  که یطور به طلبد یماین عصر نسبت به گذشته ملزومات خاص خود را 

 بیترت نیا بهتواند راهنمای مسائل شهروندان امروز و فردای جامعه در حال تغییر باشد،  صرف نمی

است. در این  آموزان و معلمان جوان ضرورت اجتناب ناپذیری پیدا نموده آموزش تفکر به دانش

ها را در شهروندان آینده  گونه مهارت های این توان آموزش امر با استفاده از رویکرد معلم فکور می

 نهادینه جست.

قرار گیرد. رویکردی که  موردتوجهگرایی نیز باید در برنامه درسی  عالوه بر این رویکرد سازنده

د و دانش جدید خود را از طریق تعامل ده گیرد، شکل می طبق آن یادگیرنده آنچه را که یاد می

گرایی نیاز به ابزارهای خاصی دارد که فناوری  سازد. رویکرد سازنده دانش قبلی و رویداد جدید می

باشد. لذا برنامه درسی که مبتنی بر فاوا  گرایی می ی سازندهها مؤلفهترین  اطالعات یکی از مهم

 باشد ضرورت دارد.

گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش، انفجار های پیش روی  از طرفی چالش

ی جهانی، نگاه و نیاز به آموزش عالی را با  پیوستگی جامعه هم ی ارتباطات و به  اطالعات، توسعه

های  های جدید مواجه ساخته است. در این راستا بر نیاز به فناوری اطالعات در محیط چالش

ه و به چه منظوری در آموزش عالی از فناوری اطالعات شود. اینکه چگون آموزش عالی تأکید می

باشد. در قرن حاضر و آینده، نقش  استفاده شود، با توجه به اهداف آموزش عالی متفاوت می

آموز و  های آموزشی آینده دانش مدرسه و دانشگاه به نحو بارزی تغییر خواهد یافت و محیط

های جدید در نظام آموزشی ظهور و بروز  ارادایمدانشجو محور، متعامل و پویا خواهد بود. لذا پ

فاوامحور را ضرورت خواهد بخشید تا در چنین محیط  معلمان تیتربخواهند یافت که این امر، 

پیچیده و متغیری ایفای نقش با کیفیت و کارآمدی داشته باشند. اهمیت فناوری اطالعات 

مامی مدارس کشور به سیستم شود. از آنجا که ت در آموزش و پرورش مشخص می خصوص به
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توان آثار این پدیده را در تمامی نقاط کشور مطالعه کرد.  اند، نمی هوشمندسازی مجهز نشده

های آموزشی الگویی مبتنی بر فناوری اطالعات را در کالس  ی از فناوریریگ بهرهمعلمی که با 

د. تولید محتواهای تری نسبت به تدریس سنتی دار کند، کارایی ملموس سازی می درس پیاده

تواند رغبت بیشتری را  آموزان، می دی به دانش صورت سی آموزشی توسط معلمان و عرضه آن به

های  توان بدون آموزش مهارت برای یادگیری مفاهیم درسی در منزل ایجاد کند. از طرفی نمی

فناوری الزم در عرصه فناوری اطالعات، انتظار نتایج مطلوبی را داشت. آموزش مبتنی بر 

تواند  باشد و می ی یادگیری فعال میها یاستراتژاطالعات، یادگیرنده، تعاملی، مشارکتی همراه با 

آموزش عالی عنوان ابزاری مناسب در جهت کیفیت بخشی تربیت معلم فکور ایفای نقش نماید.  به

که در باشد. این در حالی است  ی یک تحول عظیم با قدرت تکنولوژی دیجیتال می آستانهدر 

دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلمان باید از ابتدای تحصیل در این دانشگاه با فنون تدریس و 

های روز، آشنا شوند. لزوم توجه به واحدهای درسی این  های معلمی همگام با فناوری مهارت

به دانشگاه در زمینه کاربرد علمی فناوری اطالعات و آموزشی مبانی رایانه و در آموزش نوآوری 

لذا  باشد. سازی فناوری اطالعات در کالس، ملموس می دانشجو معلمان و تمرین عملی برای پیاده

 توان پیشنهادات زیر را مطرح نمود: می در راستای تحقق تربیت معلم فکور و فاوامحور

 سازی رویکرد تدریس فکورانه در برنامه درسی دانشجو معلمان. پیاده-

 دارس کشور به سیستم هوشمند سازی.تالش در جهت اتصال تمامی م-

 باشند. داشته تربیت و تعلیم به اطالعات فناوری ورود فرآیند در را اصلی نقش باید معلمان-

 عوامل انگیزشی. لهیوس بهبرانگیختن معلمان جهت کاربرد فناوری در کالس درس -

 معلمان. آموزش تولید محتوای الکترونیکی برای تمامیی ضمن خدمت ها کالسبرگزاری -

ی  ی فناوری اطالعات و نحوه راهبردی آموزش و پرورش در زمینه توسعه شده میتنظسند -

 کارگیری آن در اختیار معلمان قرار گیرد. به

ی فناوری اطالعات و محتواهای  ی تولیدات معلمان در زمینه برگزاری جشنواره هایی جهت ارائه-

 آموزشی.

های آموزشی  اند، هر ساله آزمون مرتبط با فناوری و تربیت شدهبرای معلمانی که وارد نظام تعلیم -

 صورت گیرد.

تا  های هوشمند های دانشگاه فرهنگیان به ابزارهای آموزشی مانند تخته مجهز کردن پردیس-

 دانشجو معلمان در آینده آمادگی استفاده از این ابزار را داشته باشند.

 ا آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات.اختصاص واحدهای درسی بیشتری در رابطه ب-
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 فراهم کردن زمینه آشنایی دانشجومعلمان با ابزارهای آموزشی در مدارس کارورزی.-

 منابع:
، تهران، انتشارات آییژ، مقدمات تكنولوژي آموزشی(، 1930محمدی، داوود ) ؛رمضانی، عمران ؛احدیان، محمد

 چاپ نهم

 منظور به فكورانه تدریس رویكردهاي بررسی و نقد ،(1931) محمودمهرمحمدی،  ؛سیدمحمدرضا جمعه امام

 11 -90 ،9 شماره درسی، برنامه مطالعات فصلنامه ،فكور معلم تربیت درسی برنامه ارایه

 یادگیري بر محور فعالیت پاورپوینت و محور ارائه پاورپوینت با تدریس ریتأث(، 1931زهرا )امینی آقبالغی، 

 13-3، 1، مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی، شماره ابتدایی پنجم پایه تجربی علوم

ي ضمن خدمت فناوري اطالعات و ها آموزشی اثربخشمیزان (، 1931غالمرضا )احمدی،  ؛بختیاری، مریم

دانش و پژوهش ) یدرسی زیر برنامه، پژوهش در ( معلمان دوره متوسطه شهر اصفهانITCارتباطات )

 191-119، 19برنامه ریزی درسی(، شماره -تربیتیدر علوم 

، 1و فناوری اطالعات ایران، شماره  علوم ،فناوري اطالعات بر نظام آموزشی مدارس ریتأث(، 1933) یعلبیرانوند، 

139-139 

 بر آموزان دانش فناورانه فعال آموزش تأثیر ،(1930احمد )ابراهیم؛ عابدی،  جعفری، ندا؛ میرشاه پریشانی،

 11-1اول،  شماره یادگیری، و آموزش مطالعات ی مجله ،یشناس ستیز درس در تحصیلی ي زهیانگ

مقایسه تدریس زبان (، 1933عبداله )جعفری گلوچه،  ؛نیازآذری، مرضیه ؛مدانلو، یاسمن ؛نیغالمحس حیدری،

اطالعات و ی آور فن، آموزان افزار آموزشی و شیوه سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش انگلیسی با نرم

 .111-109، 1ارتباطات در علوم تربیتی، شماره 

 درسی برنامه كیفیت مطلوبیت بررسی ،(1939) اهلل حیذب نعمتی، ؛محبوبه پورعمران، سلیمان ؛حسین ،زاده ییدا

 برنامه در کیفیت یالملل نیب همایش ،مدرسین دیدگاه از اي حرفه معلم تیدر ترب فرهنگیان دانشگاه

 .90،1/1939-1 خوراسگان، -اصفهانآزاد  دانشگاه عالیآموزش  درسی

، تهران، شرکت چاپ و نشر هاي آموزشی براي كالس درس رسانه(، 1931خسرو )لطفی پور،  ؛ذوفن، شهناز-

 ی درسی، چاپ ششمها کتاب

 تربیتی  آموزشی هاي نقش مفهومی الگوي(، 1931) یقربانعلسلیمی،  ؛موحدی نیا، ناصر ؛رحمانی، جهانبخش

دانش و پژوهش در ) یدرسی زیر برنامه، پژوهش در پرورش و آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري

 11-13، 11-10برنامه ریزی درسی(، شماره -علوم تربیتی

 در آموزشی كمک وسایل كاربست عدم برمؤثر  عوامل(، 1933عبدالرضا )جعفرنژاد،  ؛ستاری، صدرالدین

ی اطالعات و ارتباطات در علوم آور فن، مازندران استان دبیران دیدگاه از یادگیري - یاددهی جریان

 10-1، 1تربیتی، شماره 

 درسی برنامه بخشی كیفیت در مناسب رویكردي گرایی، سازنده نظریه ،(1931محبوبه )پورعمران،  سلیمان-

 خوراسگان، -اصفهان آزاد دانشگاه عالیآموزش  درسی برنامه در کیفیت یالملل نیب ، همایشعالی آموزش

90-1،1/1939. 



  1931 زمستان، سال اول، 1فصلنامه تربیتِ معلم فکور، شماره  
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 در تحول و گرایی سازنده رویكرد پیدایش، (1931کاظم ) بفرویی، برزگر ؛حسن خضری، ؛اعظم شیرجهانی،

 نظام در تحول فلسفی مبانی»ایران  تربیت و تعلیم فلسفه انجمن همایش چهارمین ،یادگیري يها طیمح

 3،9/1931-3 مشهد، فردوسی دانشگاه ،«ایران پرورش و آموزش

 11-1، 11، فصلنامه آموزه، شماره فناوري اطالعات در آموزش و پرورش(، 1931دخت ) نیشهعالی، 

، تهران، موسسه توسعه فناوری آموزشی مدارس فناوري اطالعات و آموزش و پرورش(، 1931) میرحعبادی، 

 هوشمند، چاپ دوم

                       پنجم چاپ مدرسه، انتشارات تهران، ،رایانه كاربرد و مبانی ،(1931) یعل محمد عباسی،

، تهران، موسسه توسعه فناوری فناوري اطالعات بستر اصالحات در آموزش و پرورش(، 1939محمد )عطاران، 

 آموزشی مدارس هوشمند، چاپ اول

ن، انتشارات تولید ، تهرافناوري اطالعات و كاربردهاي آن (،1931) میشراگشمس عراقی،  ؛علی احمدی، علیرضا

 دانش، چاپ اول

 آموزش در ارتباطات و اطالعات فناوري بر مبتنی آموزش ،(1933) دیناه صنایعی، ظریف ؛مهران اللهی، فرج

 111-111 ،1 شماره آموزش، راهبردهای ،عالی

پژوهش ، کمیته سواد فناوری اطالعاتی شورای ملی تبحر در فناوري اطالعات(، 1931) نیحسقاسمی، علی 

 ایاالت متحده، تهران، انتشارات چاپار، چاپ اول

توسعه دانش محتوایی و مهارت تدریس دانشجومعلمان (، 1931محمد )عطاران،  ؛کرمی، زهره ؛کرمی، مهدی

ی اطالعات و ارتباطات آور فن، ي اطالعات و ارتباطاتآور فناز طریق تلفیق یادگیري مسئله محور و 

 119-111 ،9در علوم تربیتی، شماره 

ی الملل نیبتهران، انتشارات  ،معلمان( ITCمعلمان )فناوري اطالعات و ارتباطات براي (، 1933هما )ملک،  

 اول چاپ گاج،

 پیشرفت بر فیزیک فناورانة فعال آموزش تأثیر، (1933محمدجواد )لیاقتدار،  علیرضا؛ یوسفی، فاطمه؛ نصرتی،

-دانش و پژوهش در علوم تربیتی) یدرسی زیر برنامهپژوهش در  متوسطه، دورة آموزان دانش تحصیلی
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