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اگر فناوري را کاربرد یافته هاي علم در عمل معنا کنیم، آنگاه فناوري آموزشي استفاده از دستاوردهاي علومي همچون 
تربیتي، روان شناسي یادگیري و آموزش، ارتباطات و فناوري اطالعات در حل مسائل آموزشي و پرورشي قابل فهم خواهد 
شد. این فهم، به روشني با آنچه به شکل معمول و سنتي از فناوري آموزشي بیان و معنا مي شود، متفاوت است. در برداشت 
معمول، حتي اگر در عرصة نظرورزي هم قائل به آن نباشــیم، در عمل فناوري آموزشــي به ابزارها و وسایل، ولو نوین و 
پیشرفته، فروکاسته شده است. در این دیدگاه، فناوري آموزشي بیش از اینکه روي یادگیرنده و نحوة یادگیري وي متمرکز 
شود، عمده تمرکز خود را بر ابزارهاي جدید و به کارگیري آن ها در آموزش قرار مي دهد. این نگاه به فناوري آموزشي، به 
لحاظ تاریخي و سیر تطور ادبیات علمي این دانش تخصصي، دست کم متعلق به یك سده پیش از این است! یعني دوره اي 

که فناوري آموزشي برابر بود با خدمات سمعي و بصري (دیداري - شنیداري( در نظام هاي آموزشي.
از آن زمان تاکنون دانش فناوري آموزشي تحوالت زیادي به خود دیده و اکنون در جایگاه «حل مسئله» ایستاده 
است. بدین معنا، امروزه از فناوري آموزشي، حل کردن مسئله هاي فرایند یاددهي - یادگیري به کمك یافته هاي علوم 
گوناگون و مرتبط با تعلیم وتربیت انتظار مي رود. این انتظار از طریق برداشتن تمرکز از روي ابزارها و فناوري ها (به معناي 
ابزار( و انتقال آن به یادگیرنده و نحوة یادگیري وي تغییر یافته اســت. به طور طبیعي، انتظار «حل مســئله» کردن از 
فناوري آموزشــي با برداشت فروکاسته شدة آن به ابزارها و وســایل اصاًل قابل جمع نیست. براي تحقق رسالت «حل 
مســئله»، فناوري آموزشي از مرحلة طراحي تا ارزشیابي نظام هاي آموزشي نقش و جایگاه دارد، به شکلي که چنانچه 
روزي پریزهاي برق مســدود یا ابزارهاي فناورانه از دسترس خارج شود، فناوري آموزشي همچنان وجود دارد و ما نیز 
همواره به آن نیازمند خواهیم بود؛ زیرا فناوري آموزشــي به همان گستردگي آموزش وپرورش است. در این برداشت از 
فناوري آموزشي، کل فرایند تدریس و یادگیري به صورت یك نظام واحد آموزشي مورد توجه قرار گرفته است که محور 
اصلي آن را دانش آموزان تشکیل مي دهند. براساس این طرز تفکر، هدف هاي آموزشي تعیین مي شوند، محتواي درسي 
و تجربه هاي آموزشي تنظیم مي شود، توانایي فردي دانش آموزان مشخص مي شود، برنامه هاي آموزشي به طور منطقي 

به اجرا درمي آیند و از کل فرایند آموزشي و یادگیري ارزشیابي به عمل مي آید.
آنچه در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش کشور دربارة «فناوري آموزشي و چیستي و رسالت آن» منعکس شده 
اســت، تا حد زیادي مطابق اســت با معناي جامعي که از فناوري آموزشي در ادبیات علمي این دانش مورد نظر است. 

بخشي از اهداف کالن سند تحول بنیادین عبارت است از:
 گسترش و تأمین همه جانبة عدالت آموزشي و تربیتي.

 بهسازي و تحول در نظام برنامه ریزي آموزشي و درسي.
 ارتقاي اثربخشي و افزایش کارایي در نظام تعلیم وتربیت رسمي عمومي.

ضرورت بازانديشي در معناي 
«فناوري آموزشي» همگام با سند تحول بنيادين
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بي شك، در تحقق هر یك از این هدف ها، فناوري آموزشي به دلیل داشتن جنبه ها و ظرفیت هاي متنوع، مي تواند 
نقش جدي ایفا کند. براي تحقق عدالت آموزشــي به عنوان یکي از آرمان هاي نظام تعلیم وتربیت کشــور، براي ایجاد 
تحول در نظام برنامه ریزي آموزشــي و درسي به عنوان یك ضرورت، و براي ارتقاي اثربخشي و افزایش کارایي در نظام 
تعلیم وتربیت به عنوان امري ناگزیر، هم ظرفیت هاي سخت افزاري و ابزارگونه و هم به خصوص امکان هاي نرم افزاري و 

«حل مسئله» فناوري آموزشي مي توانند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق اهداف باال باشند.
در بخش اهداف عملیاتي سند تحول، هدف عملیاتي ششم موضوع «تنوع بخشي به محیط هاي یادگیري در فرایند 
تعلیم وتربیت رسمي عمومي» را مطرح و راهکارهایي هم براي آن بیان کرده است. اساساً طراحي محیط هاي یادگیري 
متناســب با نیازها، ویژگي ها و عالقه هاي دانش آموزان و با توجه به امکانــات و ضرورت هاي بومي و فرهنگي، یکي از 

جنبه ها و حوزه هاي مهم در فناوري آموزشي است که در نگاه و فهم جدید و جامع از فناوري آموزشي متبلور است.
در هــدف عملیاتي دیگر دربارة نظام تربیت معلم، یعني هدف عملیاتي یازدهم، به «طراحي و ارتقاي نظام تربیت 
حرفه اي معلمان»، تأکید شده است. تجربة داخلي و تجربه هاي جهاني نشان مي دهد، در دوران معاصر، تربیت معلمان 
موفق بدون توجه و تسلط ایشان به موضوع فناوري آموزشي (آن هم با درک جامع و جدید و نه فقط درک ابزارگرایانه( 
دشوار و بلکه محال است. در دوراني که دانش آموزان آن «نسل دیجیتال» یا «بومیان دیجیتال» یا «نسل کلیك» نام 
گرفته  اند، تربیت معلم باید و ناگزیر از مسیر تسلط ایشان به فناوري هاي آموزشي و درک صحیح آن ها از مفهوم جدید 

این حوزه از دانش تعلیم وتربیت مي گذرد.
هدف عملیاتي هفدهم به طور مستقیم و مشخص مختص موضوع فناوري آموزشي است: «ارتقاي کیفیت فرایند 
تعلیم وتربیت با تکیه بر استفادة هوشمندانه از فناوري هاي نوین». و در راهکارهاي عملیاتي این هدف مهم، اشاره هایي 
آمده است دربارة ظرفیت فناوري هاي نوین در پر کردن شکاف دیجیتالي بین مناطق آموزشي، تولید محتواي الکترونیکي 
و الکترونیکــي کردن کتاب هاي درســي، اصالح و روزآوري روش هاي تعلیم وتربیــت و در نهایت تأکید بر بهره وري از 
ظرفیت هاي آموزش هاي غیرحضوري و مجازي در برنامه هاي آموزشــي و تربیتي معلمان و دانش آموزان و خانواده ها. 
این ها همه نشــاني است از فهم درست و جامع از چیستي فناوري آموزشي و ظرفیت هاي آن براي تحقق اهداف مهم 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و رفع کاستي و مشکالت نظام آموزشي و در یك کالم و متناسب با تعریف و فهم 

جدید از فناوري آموزشي، یعني «حل مسئله».
با توجه به آنچه در ضرورت نوفهم گرایي از فناوري آموزشي و داللت هاي هوشمندانة این مهم در سند تحول بنیادین 
بیان شد، آنچه همکاران مجلة فناوري آموزشي به آن مي اندیشند و سعي در تحقق زمینه هاي آن دارند، عبارت است از 
«تعریف و تبیین جایگاه فناوري آموزشي در اسناد باالدستي، تبیین چگونگي تحقق اهداف، رسالت ها و آرمان هاي بیان 
شده در این اسناد و راهکارهاي برون رفت از کاستي هاي موجود در نظام تعلیم وتربیت کشور به کمك فناوري آموزشي 

و در کنار سایر دانش هاي تخصصي حوزة علوم تربیتي. 

با احترام
دکتر مهدي واحدي


