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 چکيده
 از بيش باشد، جامعه و فرد نيازهاي با متناسب كه پرورشي و آموزش اهميت امروزه

 متقاضي خورده پيوند هم به اطالعاتي هايشبكه با كه دنيايي زيرا شودمي احساس همه

 وريبهره افرايش براي ابزاري عنوان به آوريفن از چگونه بفهمد كه است كاري نيروي

 است اطالعاتي مبناي بر كردن استدالل توانايي مهارتي، چنين. كند استفاده خالقيت و

 افزون شودمي داده انتقال ديگران به و شده شناسايي معتبر منابع آن در كه فرايندي

 كار مساعي تشريك و همكاري هايمهارت از دارند انتظار كارگران از كارفرمايان برآن

 ايرشته چند ديدگاه از مساله تحليل يعني جهاني، شبكه در اطالعات تبادل و گروه در

 جستجوي در كارفرمايان هستند، الملليبين هاشبكه اين كه جا آن از. باشند برخوردار

 زبان و فرهنگ داراي كه باشند دارا را كساني با موثر تعامل ظرفيت كه آيندبرمي افرادي

 همان به باشند قادر و بوده منعطف بايد دانش عصر كارگران باالخره و هستند متفاوتي

 ناگزير بياموزند شكل موثرترين به كند،مي تغيير كار پوياي هايمحيط كه سرعتي

 .فراگيرند بايد را آموختن چگونه شهروندان

 فناوري اطالعات آموزش و پرورش، فناوري، اژگان کليدي:و
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 سميه سلمانی کله 

 نورعضو هيات علمي دانشگاه پيام 

 
  نام نويسنده مسئول:

 سميه سلمانی کله

 پرورش و آموزش در اطالعات آوريفن کاربرد
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 مقدمه
 و اجرايي هايحيطه در نيز و درسي و آموزشي تفصيلي ريزيبرنامه يحيطه در گرفته صورت هايتالش رغم به پرورش، و آموزش

 نوع و تدريس، و آموزش هايشيوه محتوا لحاظ از را انعطاف بدون و يكسان درسي برنامه تمركز اين. است متمركز نظامي داراي اداري،

 اجتماعي، و اقتصادي خاستگاه و عالقه استعداد نوع هر با...  و روستايي و شهري از اعم آموزاندانش كليه براي درسي، موضوع هر براي ارزشيابي

 شدن نهادينه امكان موثري و گيرچشم ابتكار و نوآوري گونههيچ عمالً هايينظام چنين در كندمي تجويز...  و فرهنگ و زبان نژاد، جنس، هر از

 .شود گذاشته اجرا به سراسري طور به و شده گيريتصميم باال از بايد اقدامي هر زيرا يابدنمي

 بينيپيش مانع يك با برخورد مجرد به و كندمي برخورد تكليف رفع سر از و اداري دستور يك صورت به بيايد باال از باهرچه اجرايي بدنه

 موضوع يك صورت به مثالً حداقل سطح در تنها آموزش در اطالعات آوريفن كاربرد شرايط اين در كندمي متوقف را دستور اجراي نشده

 در اصلي هايمهارت از كه يادگيري فرانيد رهبري و درسي ريزيبرنامه توان تمركز اين واسطه به برآن افزون. شد خواهد پذيرامكان درسي،

 توليد و تهيه هايفعاليت كليه بودن دولتي تمركز، بر عالوه. يابدنمي رشد معلمان در رود،مي شمار به پرورش و آموزش در آوريفن كاربرد

 آوريفن كاربرد برنامه موفقيت شرايط از آنكه حال و است شده زمينه اين در خصوصي بخش بالندگي و رشد مانع آموزشي افزارهاي نرم و مواد

 .است خصوصي بخش فعال مشاركت آموزش، در اطالعات
 

 آوري اطالعات در آموزشکاربرد فن 

 :است روروبه عمده نارسايي دو با آموزش در اطالعات آوريفن كاربرد نظر از پرورش و آموزش در انساني نيروي

 هايبرنامه هاينارسايي از ناشي يادگيري فرآيند مديريتمهارت و جستجوگري روحيه ذهني، خالقيت منطقي، تفكر نيافتن پرورش.  1

 .معلمان در خالقيت هرنوع شكوفايي و بروز براي كار محيط شرايط نبودن مساعد و معلم تربيت

 و آمرانه مديريت جو. نقش اين ايفاي براي الزم توان عدم يا معلمي حرفه به نبودن مندعالقه از ناشي انگيزه توجه قابل ضعف.  2

 حرفه منزلت عدم باالخره و معلمان با دولت كاركنان بين تبعيض وجود احساس دستمزد، و حقوق كمي اداري، روابط بر حاكم غيرمشاركتي

 كه است ضروري رو اين از آموزش در اطالعات آوريفن كاربرد هايبرنامه موفقيت در مياني مديران و معلمان كليدي نقش به توجه با معلمي

 .شود انديشيده ايويژه چاره محدوديت اين تقليل يا رفع براي آموزش در اطالعات آوريفن كاربرد هايبرنامه طراحي در

 در تصويري اقدام حداكثر. باشد مي شنيداري فقط آموزش ديگر عبارت به يا و سنتي آموزش يك كشور، مدارس در رايج آموزش  

 شود مي سعي شنيداري -ديداري روش در. باشد مي كالس سياه تخته روي بر رنگي پوسترهاي بعضي نصب آموزش، مورد موضوعات خصوص

 ماندگاري كه حالي در باشد مي سال 20 به قريب مطلب ماندگاري روش اين در. گردد ارائه...  و نماهنگ انيميشن، ، فيلم كمك به آموزش

 كمتر زمان مدت در و جذابتر محيطي در علمي مطالب شنيداري -ديداري روش در ضمن در. است ماه 6 حداكثر شنيداري روش در مطلب

 است انتقال قابل

 كالس امتحانات اضافه، تمرينات سؤاالت درسي، هاي برنامه ها، دستورالعمل از اي مجموعه شامل معلم درس طرح معمولي، مدارس در 

 استفاده...  و اساليد صدا، عكس، فيلم، شامل اي چندرسانه آموزشي مواد از معلم موارد، اين بر عالوه اي چندرسانه مدارس در اما. شود مي...  و

 .است هوشمند مدارس سمت به حركت راه در اول قدم اين. بخشد ارتقا را آموزش ماندگاري و كيفيت تا كند مي

 معتقدند، برخي. دارد وجود متفاوت رويكرد دو)مدارس خاص طور به و) آموزشي نظام بر ارتباطات و اطالعات فناوري تأثير ي درباره    

 مي تر سريع اطالعات به دسترسي واقع، در و سازد مي كارآمدتر را سنتي درسي ي برنامه انتقال صرفاً و است تدريجي جديد هاي فناوري اثر

 تغيير اساسي طور به را تربيت و تعليم ابزارهاي و ها هدف ها، مدرسه به ارتباطات و اطالعات فناوري ورود است معتقد ديگر رويكردي. شود

   .آيد مي فايق سنتي آموزش نظام ساختاري مرزهاي بر اطالعات فناوري ديدگاه اين از. دهد مي

 اطالعات فناوري ورود كنيم تصور اگر است لوحانه ساده حال اين با است، اطالعات فناوري از استفاده دستاوردهاي از باال موارد كه اين با 

 در يادگيري – دهي ياد فرهنگ اگر. شود آموزشي انقالب باعث تنهايي به... (  و اي رسانه چند ، رايانه ، اينترنت:  آن متفاوت هاي جلوه در)

 ي كارانه محافظه هاي سنت تقويت به بلكه ، كرد نخواهد ايجاد تحولي تنها نه اطالعاتي هاي فناوري ورود ، نپذيرد تحول آموزشي نظام

 و باشد مي كشور پرورش و آموزش نظام در تغيير نيازمند هوشمند مدرسه سوي به سنتي مدرسه در تغيير لذا. شد خواهد منجر آموزشي

 حداقل ريزي برنامه نيازمند امر اين.  يابد تغيير پرورش و آموزش نظام ساختار مگر شد نخواهد ميسر هوشمند مدارس اندازي راه هيچگاه

 .باشد تفكر و درايت با و قدم به قدم بايست مي تغيير اين. باشد مي ساله بيست
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 پرورش و آموزش موفق تجارب نمونه بر اتكا با و است آمده عمل به اخير سال چهار در كه اي كارشناسانه و دقيق هاي بررسي از پس 

 گام چهار اين. رسيد هوشمند مدارس به سنتي مدارس از توان مي چهارگام با ايران در كه ايم عقيده اين بر حال اخير، قرن نيم در ايران

 :از عبارتند

 اي رسانه چند مدارس ايجاد:  اول گام 

 محور پروژه مدارس ايجاد: دوم گام 

 مطلوب مدارس ايجاد: سوم گام 

 هوشمند مدارس ايجاد: چهارم گام 

 .باشد مي ضروري و الزم هوشمند مدرسه به رسيدن هاي گام جزئيات به دقيق نگاهي  

 .نهاد أكيدت مدرسه و كالس در اطالعات فناوري كاربرد فرآيند با معلمان كردن همراه بر آغاز از معلم تربيت نظام در بايد

 : است استوار اصل ۳ بر معلمان تربيت در اطالعات فناوري ي توسعه در مهم اصول

 .بياموزند مطالبي آموزشي فضاي و كالس در رايانه ازكاربرد وسيعي ي گستره ي درباره بايد معلمان.  1

 كالس در را اطالعات يفناور از استفاده ي نحوه عمال معلمان و كرد ارائه درسي و آموزشي هاي موقعيت در بايد را اطالعات فناوري.  2

 .بياموزند و ببينند درس

 هم و فراگيري يسنت اشكال از پشتيباني براي هم توان مي را فناوري.شود محدود آموزش سنتي فضاي در نبايد اطالعات فناوري .  ۳

 .برد كار به آن تحول منظور به

 هاوتدريس ادگيريي -ياددهي فرايند در ورايانه مذكور آوري فن از استفاده تدريس مناسب الگوي هاي جشنواره  در شود مي پيشنهاد)

 (.گيرند قرار امر جريان در ضمني بطور نيز ديگر معلمان تا واقع تاكيد مورد

 

 را رايج هاي روش و دهند نمي نشان خود تدريس روش تغيير و فناوري از استفاده به رغبتي هم باز آموزش از بعد معلمان برخي اما

 : رغبتي بي اين داليل.دانند مي آسانتر و كارآمدتر

 رايانه مثل آموزشي كمك امكانات كمبود  -1

  رايانه با آموزان دانش آشنايي نا  -2

 كالسي ساعات بودن كم  -۳

 كارگاه در آموزان دانش دقتي بي  -4

 تدريس روش اين با ها كتاب از ارزشيابي هاي شيوه ناهماهنگي  -5

 

 طرح پيشنهادي فناوري اطالعات

 آموزشی برابر فضاهاي ایجاد   -1

 .باشد مي مدارس در الزم امكانات كردن فراهم درس هاي كالس به فناوري ورود ي الزمه

 و موزشآ توسط هزينه تخصيص كمبود دليل به  ابتدايي مقاطع در خصوص به دولتي مدارس در ميدانيم ما ي همه كه طور همان

 سطح ارتقاي براي را يامكانات چنين خالي جاي هنوز ما آموزشي نظام زيرا هستيم رو به رو فناوري اين كمبود رايانه،با ي تهيه براي پرورش

 .است نكرده حس ها پايه اين در تربيت و تعليم

 پرورش و زشآمو مسئولين بهتراست موجود امكانات و بودجه از بهينه ي استفاده چنين هم و مشكلي چنين كمبود اثر تقليل براي

 استفاده امكان مناسب ريزي برنامه يك با و كنند داير اطالعات فناوري پوشش،مراكز تحت آموزي دانش جمعيت با متناسب منطقه هر براي

 .آورند فراهم رايگان صورت به را آموزان دانش تمامي ي

 هاي برنامه وانندت مي مراكز اين مسئوالن اينترنت و رايانه از استفاده ساعات بودن كم دليل به وقت در جويي صرفه براي چنين هم

 .دهند قرار معلمان اختيار در قبل از را مقطع هر آموزش با مناسب هاي سايت و آموزشي
 

 معلمان آموزش  -2

 اي گونه به ايدب معلم تربيت مراكز يا خدمت ضمن آموزش در افزار نرم و افزار سخت ي زمينه در معلمان به درسي واحدهاي ي ارائه

 نوعي ، راگيرندهف مقام در بايد ،معلمان آموزشي ي دوره اين در. شود منتهي درس كالس در ها آموخته اين از استفاده به كه شود طراحي

 .كنند تجربه را تدريس فرايند در اطالعات فناوري تلفيق و يادگيري و آموزش ي پيشرفته الگوي
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  آموزان دانش درک و آموزشی سطح ارتقاي براي اطالعات فناوري صحيح کاربرد  -3

 توانيم نمي معلم يك عنوان به ما كه اي گونه به دارد وجود مختلف هاي شكل به بازار در زيادي بسيار آموزشي كمك هاي برنامه امروزه

 كيفيت بر مواقع بيشتر در نتوانسته ها برنامه اين از كدام هيچ كه كنيم مي مشاهده وجود اين با كنيم انتخاب را تنوع،بهترين همه اين بين از

 از استفاده به نهات همه آيد مي ميان به آموزش در فناوري از استفاده صحبت وقتي چنين هم بگذارد سزايي به تاثير آموزان دانش يادگيري

 سخنراني سنتي ي يوهش است توانسته فقط تاكنون روش اين كه درحالي كنند مي بسنده پاورپوينت افزار نرم توسط مطالب ي ارائه براي رايانه

 نكرده ايجاد آنان آموزش حتي و آموزان دانش نمرات و علمي سطح ارتقاء و يادگيري كيفيت در تغييري هيچ و كند تر جذاب را معلمان

 مختلف دروس ي زمينه در آنان اطالعات كردن روز به و آموزان دانش كردن مند عالقه براي ها شيوه بهترين از يكي اينترنت از استفاده.است

 قرار حتي و ودخ تدريسي دروس مورد در هايي وبالگ ايجاد به اقدام خود آموزشي سطح بردن باال براي توانند مي معلمان چنين هم.است

 كه را جديدي مطالب و اپيشنهاده و نظرات ها وبالگ اين به مراجعه با بخواهند آموزان دانش از و نمايند آن در امتحاني سواالت نمونه دادن

 برقرار تعامل انآموز دانش و معلم بين كه شود مي باعث روش اين. دهند قرار وبالگ در خود دوستان ساير اطالع براي آورند مي دست به

 .شود ايجاد آموزان دانش بين رقابت براي اي انگيزه و شود

 كالس اينترنتي،ضبط بعمنا از تر ساده ي استفاده:  مثل است همراه تلفن از آموزشي هاي فناوري،استفاده از استفاده ازموارد ديگر يكي

 شنوايي، نقص هب مبتال آموزان دانش براي آن امكانات از رياضي،استفاده تمرينات و مسائل درس،حل مجدد كردن گوش و معلمان درس هاي

 :شود توجه ستا اهميت حائز بسيار كه زير نكات به بايد مدارس در فناوري اين كارگيري به در اما.....و آزمايشگاه در برداري فيلم

 

 اطالعات ي ذخيره و جواب افتدري و جلسه از خارج به سواالت ارسال و امتحاني جلسات در همراه تلفن از قانوني غير ي استفاده    -1

 سواالت به پاسخگويي در آن از استفاده و درسي

 كند مي آموزان دانش و معلم براي كالس در مزاحمت ايجاد كه آن از جا ونابه افراطي ي ستفاده  -2

 آموزان دانش بين اخالقي غير هاي عكس و ها پيام تبادل صورت به آن از اخالقي غير ي استفاده   -۳

 

 روشني ،قواعد همراه تلفن از استفاده ي زمينه در كه است مدرسه مديران و پرورش و آموزش مسئولين ي وظيفه اين چيز هر از بيش

 جلسات برگزاري و الدينو با هماهنگي همچنين و ورزند اصرار قوانين اين اجراي بر و دهند قرار ومعلمان آموزان دانش اختيار در و تصويب را

 .دارد زيادي بسيار اهميت خصوص اين در
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  پيشنهادات و گيري نتيجه

 واقعي نيازهاي و نهايي اهداف با كه است نظامي ، اثربخش و كارآ آموزشي نظام كه نمود گيري نتيجه چنين توان مي مقاله اين از

 .باشد دارا اهداف به نيل براي را جوان نسل سازي آماده توانايي و داشته تناسب جامعه

 را ها برنامه ينبهتر و دهند انجام احسن نحو به را خود ي وظيفه كشور، مؤسسات و ها سازمان ي همه در ريزي برنامه مسؤولين اگر

 براي الزم انساني ينيرو اما باشند داشته اختيار در نيز كافي بودجه آنها براي و كنند تدوين مطلوب جهت در پيشرفت و مشكالت رفع براي

 .شد نخواهد برداشته قدمي و رفت نخواهد پيش از كاري باشد، نشده تربيت و تأمين قبل از ها برنامه اجراي

 كارآ پرورش و آموزش به فعلي آموزشي نظام تبديل. است تبديل و تغيير سياست سوم، ي هزاره در پرورش و آموزش چالش ترين مهم

 يك تدوين يا مدياگرا يك رسم با آموزشي نظام چنين هاي ويژگي ترسيم. است خطير عملي ، دارد اهميت كه اندازه همان به ، اثربخش و

 . دارد عهجام يك در دار دامنه اجتماعي تغييرات و تحوالت در دقيق پژوهش و مطالعه به نياز ضرورتاً بلكه نيست، ميسر مقاله،

 حل در كشور ايه سازمان و ها ارگان ي جانبه همه همكاري لزوم بر بايد بخش، اثر و كارآ پرورش و آموزش هاي ويژگي بيان از پيش

 و توسعه هاي ريزي برنامه و نيازها با آموزش نظام هماهنگي قبيل از اصولي رعايت راستا، اين در. شود مي تأكيد پرورش و آموزش مشكالت

 تحقيق و مطالعه و جنتاي كردن كاربردي استراتژيك، ريزي برنامه از استفاده. است بديهي امري متبحر، و مجرب معلم تربيت براي بيني پيش

 محيط اصالح و غييرت آموزشي، نظام در تمركززدايي آن، از حاصل نتايج كردن كاربردي و جهان، كشورهاي ساير تجربيات از استفاده جهت در

 از يكي عنوان به رييادگي -ياددهي هاي فعاليت ي عرصه در آنان فعال حضور و فراگيران به عنايت جديد، تحوالت به توجه با آموزشي هاي

 به افتني دست منظور به پايان، در. شود مي محسوب اثربخش و كارآ پرورش و آموزش هاي ويژگي ازجمله آموزشي سيستم اصلي اهداف

 :باشد راهگشا تواند مي كشور، پرورش و آموزش نظام در آنها بستن بكار و ذيل پيشنهادات آموزشي، سيستم چنين

 سياسي فرهنگي، ي هتوسع ي زمينه در جامعه نوين تحوالت با آموزشي گيري تصميم و ريزي برنامه گذاري، سياست نظام انطباق -1

 .تربيتي و

 .انساني رويني ساختن كارآمد و بخشي كيفيت هدف با و بازسنجي قالب در پرورش و آموزش انساني نيروي مداوم بهسازي -2

 .پرورش و آموزش جديد هاي سياست اساس بر مدت بلند ي برنامه يك اعمال قالب در آموزش براي مطلوب انساني نيروي گزينش -۳

 .مبتكرانه و بديع ايه روش از استفاده با پرورشي و آموزشي هاي فعاليت در آموزان دانش پوياي و فعال حضور ي زمينه تسهيل -4

 .آموزان دانش خودجوش كوشش و تالش و يادگيري براي دروني هاي انگيزه ايجاد -5

 .مدارس و مناطق به اختيار تفويض و آموزشي نظام در تمركز عدم اداري سبك اعمال سوي به حركت -6

 . مدارس مديريت فرآيند در محلي و بومي نيروهاي از استفاده و مردمي مشاركت جلب -7

 .موجود تجهيزات از موثر و مفيد ي استفاده و ارتباطات و اطالعات فناوري جديد تحوالت به توجه -8

 .سازنده تجربيات تبادل و اي منطقه و المللي بين هاي همكاري از گيري بهره -9

 .مختلف دروس حجم ميزان در تناسب ايجاد و آموزان دانش واقعي نيازهاي با آموزشي محتواي و ساختار انطباق -10

 .آموزان دانش در ابتكار و خالقيت ي توسعه و رشد به توجه و اي رشته ميان دروس گرفتن نظر در -11
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