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فناوري اطالعات و ارتباطات، روزبه روز، تغييرات ش��گفت انگيزي در عرصه هاي زندگي مردم به وجود 

مي آورد. اين فناوري حتي ساختار اجتماعي و شيوه هاي كار و زندگي روزمره را هم به سرعت تغيير مي دهد. مفهوم 

چنين پيامي اين است كه پيشرفت فني )نه لزومًا تكيه بر منابع طبيعي موجود( سبب پيشرفت اقتصادي و پيشرفت 

اقتصادي موجب پيشرفت اجتماعي مي شود. 

اين واقعيت را نيز به خوبي مي دانيم كه اساس و پاية هر نوع پيشرفت فني چيزي جز پيشرفت علمي نيست كه 

در بطن امور اقتصادي، صنعتي، كشاورزي، پزشكي و اجتماعي تجلي و تحقق يافته است. براي درك اين موضوع 

كافي است دربارة مواد، وسايل و شيوه هاي فني )سيستم حمل و نقل و دسترسي به آب و برق و گاز( كه هر روز 

مردم با آن ها سروكار دارند اندكي تفكر و تعمق كنيم تا به نقش واقعي فناوري ها در تسهيل و تنظيم زندگي روزانة 

خود پي ببريم. فناوري هاي نوين آموزشي هم، چنانچه به درستي و بجا مورد استفاده قرار گيرند، قادرند همين نقش 

اثربخش را در فرايند آموزش و ياديگري و تقويت امور تربيتي و پرورشي ايفا كنند. 

اولين و مهم ترين گام در بهره گيري از فناوري هاي نوين شناخت سودمندي و اثربخشي كاركرد آن ها در امر 

آموزش و پرورش است؛ بدون چنين شناختي، استفاده از هر نوع فناوري از جمله رايانه، در كالس درس جنبة 

ابزاري خواهد داشت نه تربيتي؛ يعني از فناوري صرفًا براي تسهيل روش تدريس استفاده شده است نه مقاصد 

تربيتي! در حالي كه از فناوري مي توان براي توسعه و تقويت يادگيري، تمرين تفكر و تعمق در موضوعات درسي، 

فراهم كردن زمينة تخيل و خالقيت، ايجاد شرايط و فضاي مناسب و شوق انگيز براي جبران عقب ماندگي هاي 

تحصيلي و تفاوت هاي فردي، توسعة دامنة مفاهيم جديد درسي و ارتباط آن ها با آموخته هاي قبلي، تعامل و تبادل 

اطالعات با ديگران، امكان پژوهش و چالش هاي علمي، تمرين اعتماد به نفس، انجام كارهاي توليدي و ابتكاري، 

برنامه ريزي و عادت به انضباط كاري و... به خوبي استفاده كرد. نكتة قابل توجه اين است كه كاركرد فناوري در 

كار معلم، )فعاليت هاي آموزش��ي و تربيتي( زماني شگفتي مي آفريند كه او بداند فناوري هاي نوين در هريك از 

فعاليت هاي كالس��ي )مانند فرايند آموزش، مديريت كالس درس، اجراي فعاليت هاي آزمايشگاهي و كارگاهي 

در محيط هاي مجازي طراحي برنامه هاي درس��ي و آموزشي، مطالعه انفرادي و فعاليت هاي گروهي و مشاركتي 

دانش آموزان؛ طراحي و توليد مواد و رس��انه هاي آموزش��ي، يادگيري اكتشافي هدايت شده، شيوه هاي دسترسي 

به اطالعات و منابع علمي- آموزشي موردنياز، كنترل روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به ويژه دانش آموزان 

ضعيف و با اس��تعداد كه هر كدام به رهنمدهاي خاصي نياز دارند و...( چه نقش��ي دارند و چه كمكي مي توانند 

به معلم، دانش آموز و بهبود ش��رايط آموزش��ي بكنند. به عبارت ديگر، معلم با ش��ناخت ويژگي ها و نوع كاركرد 

فناوري هاي نوين در آموزش و تسلط بر كاربرد آن ها، مي تواند با اطمينان و اعتمادبه نفس بيشتري از آن ها در فرايند 

تعليم و تربيت و يادگيري فعال، به گونه اي اثربخش و بجا استفاده كند. 

كاركردهاي سودمند و اثربخش فناوري هاي نوين بسيار زياد و متنوع اند؛ مديران و معلمان عالقه مند مي توانند 

به طور خودجوش و ابتكاري، با همكاري و همفكري يكديگر، فهرستي از اين كاركردها تهيه كنند و دربارة ويژگي ها 
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مشترك آموزشي خود را ارتقا دهند. و چگونگي استفاده از آن ها در امور آموزشي و تربيتي به بحث و گفت وگو بپردازند و از اين طريق دانش و تجربه هاي 
از نقطه نظر آموزشي و تربيتي، كاركردهاي فناوري هاي نوين را مي توان به چهار دسته كلي آموزشي، اكتشافي، 

ابزاري و ارتباطي تقسيم كرد:
كاركرد آموزشي )تدريس(: اين گونه فناوري ها بيشتر جنبة آموزشي دارند و مانند يك معلم به توضيح و تشريح 
مطالب درسي مي پردازند؛ شرايط و محيط هاي آموزشي در آن ها به طوركلي مناسب فراهم مي شود و دانش آموزان 
مي توانند دروس را در فضاي مجازي با امكانات بيشتري فراگيرند. ولي از آنجا كه روش آموزش در آن ها مستقيم 
است و صرفًا به انتقال دانش توجه مي شود، براي استفاده در كالس درس چندان مطلوب نيستند. البته غالبًا، در مراكز 
تدريس، كاربردهايي بجا و مناسب دارند. تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت معلمان، به منظور آموزش معلمان تازه كار و آشنايي آن ها با نمونه هاي شيوه هاي 
كاركرد اكتشافي: فناوري با كاركرد اكتشافي طرفداران زيادي دارد. در اين فناوري ها، دانش آموزان با استفاده از 
بپردازند و سؤال ها را با ابتكار خود به صورت نمايشي ارائه دهند. نرم افزارهاي خاص و فناوري هاي اينترنتي و اطالعات مورد نياز در شبكة اينترنت، مي توانند به جست وجو و كاوش 
ش��رايط آموزش��ي در اين نظام غالبًا هدايت شده اس��ت و دانش آموز از مرحله اي به مرحله مرتبط ديگر گام 
برمي دارد و در هر مرحله فعاليت هاي خاصي انجام مي دهد كه موجب يادگيري و كسب تجربه هاي تازه مي شود. 
در عين حال براي تكميل اين نظام، الزم است كه هر از گاهي آموخته هاي دانش آموزان در محيط واقعي با حضور 
معلم كنترل شود. در واقع، كاركردي هاي فناوري هاي اكتشافي بدان سبب سودمند و اثربخش است كه اين فناوري ها 

به خوبي مي توانند دانش آموز را در حين مطالعه به چالش فكري، تعمق و تفحص بيشتري وادارند. 
كاركرد ابزاري: فناوري هاي اين گروه، عماًل  كاركرد ابزاري دارند و برخالف فناوري هاي آموزشي و اكتشافي 
منحصراً جنبه آموزشي ندارند؛ يعني براي استفادة خاص مدارس ساخته نشده اند؛ ولي به سبب انعطاف پذيري و 
اثربخش بودن آن ها در امر آموزش و تسلط بر فناوري هاي رايانه اي، مورد استفادة معلمان و دانش آموزان هستند؛ 
مانند ابزارهاي اينترنتي، نرام افزارهاي فتوشاپ، نرم افزارهاي گوناگون اداري و گرافيكي، نقشه كشي و حروف چيني. 

كاركرد ارتباطي: در اين گونه فناوري هاي كه عمومًا ش��امل محيط هاي الكترونيكي رايانه اي اس��ت، معلم و 
دانش آموزان از طريق شبكه ها و يا فناوري هاي ديگر، مي توانند با هم تعامل داشته باشند. مثل محيط هاي وب يك 
طرفين مي توانند سؤال طرح كنند يا به سؤال ها پاسخ دهند. وب دو كه در اولي رايانه با كاربر ارتباط يكطرفه دارد ولي در محيط وب دو شرايط تعامل و تبادل پيام آماده است و 
حال كه با ويژگي هاي انواع فناوري هاي نوين آشنا شديم بهتر است در مدارس، به ويژه در مدارس هوشمند، از 
فناوري هاي رايانه اي با كاركردهاي اكتشافي و ارتباطي بيشتر استفاده كنيم تا از نرم افزارهايي با روش آموزش مستقيم. 
به طور كلي، استفاده از هر نوع فناوري زماني بجا و مطلوب است كه فناوري بتواند در روش تدريس، شيوه هاي 
يادگيري، و بهبود شرايط و فضاي آموزشي تحول و تحرك ايجاد كند و در انجام فعاليت هاي ذهني و عملي بر محور 
اهداف برنامه هاي درسي و آموزشي، معلم و دانش آموز را توانمند سازد. همچنين استفاده از فناوري  زماني نامطلوب 
و نابجاست كه حذف آن از فعاليت هاي آموزشي، تأثير خاصي در نتيجه و بازده فرايند ياددهي و يادگيري نداشته 

باشد. 
نظر معلمان ارجمند را به اين نكته جلب مي كنم كه فناوري كاربرد علم در عمل است؛ اگر ما بتوانيم علم را به 
عمل تبديل كنيم، از مزاياي فناوري در پيشرفت و تعالي كشور بهره مند خواهيم شد؛ و اما تبديل يافته هاي علمي به 
عمل، برعكس باور عمومي، از كارخانه آغاز نمي شود، فكر اصالح يا توليد فناوري ابتدا در مدارس، مراكز علمي، 
دانشگاه ها، و مؤسسات پژوهشي در ذهن ها خلق مي شود، سپس روي كاغذ طراحي مي گردد و در نهايت در كارگاه ها 
و كارخانه ها شكل فيزيكي پيدا مي كند و به مرحلة توليد انبوه مي رسد. و اين همان روندي است كه مي تواند در نظام 
آموزشي ما نسبت به توليد فناوري هاي آموزشِي سودمند و موردنياز مدارس كشور الگو قرار گيرد؛ از اين طريق، 
هم دغدغه هاي مدارس از بين مي رود و هم صنعت توليد فناوري هاي آموزشي در كشور بومي مي شود و رونق پيدا 
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