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ليالساداتعلوی
كارشناس ارشد مديريت آموزشی

فناوری
آموزشی،

اطالعاتو
ارتباطات

  اشاره
ــعه يافته برای ارتقای کيفيت نظام تعليم و تربيت از طريق توسعة  کاربری  ــتاب جوامع توس با توجه به حرکت پرش
فاوا، در کشور ما نيز برنامه ريزی و طرح های پژوهشی و اجرايی بی شماری در زمينة فاوا، از جمله طرح تکفا، مدارس 
هوشمند، طرح آموزش ضمن خدمت معلمان و غيره به اجرا گذاشته شده و يا در حال اجراست. اما سؤال اينجاست 
که با وجود اين آگاهی از اهميت و تأثيرگذاری فاوا در سطح کالن و خرد نظام آموزشی و اجرای طرح های گوناگون با 
هزينه های کالن، چرا باز هم به کارگيری و استفاده از فاوا در کالس های درس را به عنوان خط مقدم نظام آموزشی کشورمان 
مشاهده نمی کنيم. در اين مقاله ضمن بيان سودمندی فاوا در آموزش و نقش معلمان در کاربرد آن، موانع استفاده از فاوا 

را شناسايی و پيشنهاداتی برای رفع آن ها ارائه می کنيم.

کليد واژه ها:

شيوههاینوينتدريس،
فناوریاطالعاتوارتباطات

)فاوا(،موانع

شيوههاینوينتدريس
موانعبهكارگيریفناوریاطالعاتوارتباطات

سرآغاز
از اواخ��ر دهة 50 قرن بيس��تم 
تحولی در جهان آغاز شد که بعدها 
آن را موج س��وم نام نهادن��د. از آن 
زم��ان تاکن��ون، فن��اوری اطالعات 
به عن��وان راهبر و هدايتگر اين موج 
پيش��گام، هر روز بيش از پيش و با 
سرعتی بيشتر، ابداعی نوين را برای 
بش��ر به ارمغان آورده اس��ت. يکی 
از حوزه هاي��ی که بالق��وه می تواند 
تأثي��رات فراوان��ی از اي��ن فناوری 
بپذي��رد، آموزش و پرورش اس��ت. 
استفاده از فاوا در آموزش و پرورش 
در حال تبديل شدن به بخش مهمی 
از سياس��ت گذاری ها و اصالحات 
آموزشی است )کوزما، 2008( و اکثر 

کشورها آن را رکن اصلی برنامه هاي 
ملی خود برای بهبود نظام آموزشی 
و ارتقای کيفيت روش های تدريس 

قرار داده اند.
اس��تفاده از اي��ن فن��اوری در 
مدارس به داليل اثبات شدة تربيتی، 
اجتماع��ی و اقتص��ادی، ضرورتی 
اساس��ی تلقی می ش��ود و بسياری 
از دولت ه��ا به منظ��ور حمايت از 
پروژه های توس��عة فاوا در آموزش 
و پ��رورش، ب��ه س��رمايه گذاری و 
برنامه ريزی های عمده و کالن اقدام 
کرده اند )پلگ��روم، 2001(. از آنجا 
که بيشترين مس��ئوليت  تربيت نسل 
جدي��د متوجه معلمان اس��ت، الزم 
اس��ت در روش تدري��س و نح��وة 
آموزش معلمان نيز تغييراتی متناسب 
با شرايط روز صورت گيرد )آقازاده، 

.)1390

ضرورت و سودمندی بهره گيری 
از فاوا در نظام آموزشی

ورود فناوری های جديد، عالقه 

به کس��ب دانش با روش های متنوع 
و متناس��ب با موقعيت های متفاوت 
را افزايش داده اس��ت؛ به طوری که 
امروزه می توان ادع��ا کرد که ميزان 
اطالعات بشر هر چهار تا پنج سال 
دو برابر می ش��ود. به عبارت ديگر، 
مجم��وع اطالعات قابل دس��ترس 
برای يک دانش��جو در س��ال 1997 
کمتر از يک درصد اطالعاتی است 
ک��ه در س��ال 2050 در دس��ترس 
دانش��جوی ديگ��ر ق��رار می گي��رد 

)عطاران، 1383(.
ف��اوا توانايی بالقوه ای در بهبود 
فراين��د تدريس دارد که از آن جمله 

می توان به اين موارد اشاره کرد:
براب��ر  فرصت ه��ای  ايج��اد 
آموزشی؛ تقويت نقش معلم؛ بهبود 
کيفيت تدريس؛ مقابله با مش��کالت 
آم��وزش جمع��ی؛ فراهم س��اختن 
آم��وزش مس��تمر؛ انف��رادی کردن 
آموزش؛ تأکيد بر جنبه های انس��انی 

آموزش )عطاران، 1383(.
بنابراي��ن، باتوجه ب��ه تحوالت 
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وسيع و فراگير در جوامع، افراد برای 
پاسخ گويی به نيازهای پيچيدة جامعة 
مدرن به آم��وزش و پرورش مدرن 
نيز نياز دارند و اين امر جز با ايجاد 
تحول در نظام آموزش و پرورش و 
تغيير در محيط های يادگيری ممکن 

نخواهد شد.

نقـش معلمـان در کاربـرد اثر 
بخش فاوا در آموزش

بنا به گزارش دپارتمان آموزش 
و پ��رورش و مهارت ه��ا )2006(، 
ترکيب های گوناگون نش��ان می دهد 
که طيفی بسيار گسترده  از شيوه های 
اختي��ار  در  فن��اوری  به کارگي��ری 
معلمان ق��راردارد و آن��ان با ابتکار 
عم��ل و به انتخاب خ��ود می توانند 
در هر ش��رايطی از فاوا برای بهبود 
فرايند تدريس بهره گيرند )دپارتمان 
مهارت ه��ا و آم��وزش و پ��رورش، 

.)2006
ط��ی يک تحقيق ملی در آمريکا 
96 درص��د معلم��ان از به کارگيری 
فناوری رايانه ای برای توس��عة نظام 
آموزش��ی جانب داری کردند. برای 
تحق��ق اي��ن امر ک��ه مس��تلزم تهيه 
تجهيزات و صرف هزينة بااليی بود، 
کنگرة آمريکا در سال، 1999 ميليون 
دالر در نظ��ر گرفت ک��ه 75 ميليون 
دالر آن ب��ه صورت ويژه به  آموزش 
معلمان در زمينة فناوری اختصاص 

داده شده بود )ويلسون، 2008(.
باتوج��ه به تجربيات بس��ياری 
از کش��ورها، تدريس ف��اوا به عنوان 
رشته ای انتزاعی و مجرد راه مؤثری 
ب��رای تش��ويق کاربرد فن��اوری در 
يادگيری نيست. مسّلمًا اين معلمان 
هس��تند که کلي��د کارب��رد اثربخش 
فن��اوری در بخش بهب��ود يادگيری 
را در دس��ت دارند، اما اگر معلمان 

کام��اًل درک نکنند که چگونه به طور 
مؤث��ری فن��اوری را برای پيش��برد 
يادگيری دانش آم��وزان به کار ببرند، 
س��رمايه گذاری های کالن��ی ک��ه در 
گرفته  فاوا ص��ورت  نوآوری ه��ای 
است به آسانی به هدر خواهد رفت. 
کاربرد فاوا اين را می طلبد که محتوا 
و روش های آموزش��ی بهت��ر آماده 
ش��وند. بنابراين، معلمان به نگرشی 
بدون ت��رس در کارب��رد فناوری ها 
نياز دارند تا آن ها را تش��ويق کند که 
خودشان خطرات را بپذيرند و آن ها 
را وادارد که يادگيرندگانی مادام العمر 

باشند.

موانع کاربرد فاوا در تدريس
موانع کاربرد فاوا در تدريس در سه 

محور کلی دسته بندی می شوند:
 امکان��ات و تجهي��زات موجود 
بودج��ه،  )فض��ا،  م��دارس  در 

سخت افزار و نرم افزار(

 ويژگی ه��ای ش��خصی معلمان 
)اعتق��ادات، ع��ادت، انضب��اط، 

دانش و مهارت(
 شيوة برنامه ريزی درسی و نيروی 
انسانی متخصص )برنامة درسی، 
زمان، کمبود متخصص و ساختار 

کتاب های درسی(
پژوهش های  يافته ه��ای  طب��ق 
ــزدي  اي  ،)1388( ــعادت طلب  س
ــی )1384(، پلگرام  )1386(، تقواي
 ،)2004( ــرات   پ و  الی   ،)2001(
مانع  )2008(. عمده تري��ن  ــا  کوزم
بهره گي��ری از روش ه��ای تدريس 
مبتن��ی ب��ر ف��اوا در درج��ة اول به 
تجهي��زات  و  امکان��ات  »کمب��ود 
مناس��ب با فاوا در مدارس« مربوط 
اس��ت و »ناهماهنگی برنامة درسی 
و کمبود نيروی انسانی متخصص« 
معلمان«  »ويژگی های ش��خصی  و 
به عن��وان موان��ع بعدی شناس��ايی 

شده اند.

باتوجه به 
تجربيات 
بسياری از 

کشورها، تدریس 
فاوا به عنوان 

رشته ای انتزاعی 
و مجرد راه مؤثری 

برای تشویق 
کاربرد فناوری در 
یادگيری نيست
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پيشـنهاداتی برای رفـع موانع 
کاربرد فاوا در روش های تدريس
الـف( امکانـات و تجهيـزات 

موجود در مدارس
 اقدام به تحقق بنيادی، گسترده و 
کنترل شده در سراسر کشور مبنی 
بر شناس��ايی موانع بهره گيری از 
روش های تدريس مبتنی بر فاوا؛

 تغيير قوانين و مقررات اس��تفاده 
از امکانات و تجهيزات مدارس؛

آموزش��ی  مراک��ز  نيازس��نجی   
ارائ��ة  در کوتاه تري��ن زم��ان و 
نرم افزارهای متناسب با آن مراکز 
و پی گيری مستمر نحوه و ميزان 

استفاده از اين نرم افزارها؛

ب( شيوة برنامه ريزی درسی و 
نيروی انسانی متخصص

 تغيير ساختار برنامه ريزی درسی 
و محتوای دروس متناسب با فاوا؛

 اس��تفاده از ي��ک گ��روه معلمان 
تولي��د  زمين��ة  در  متخص��ص 

محت��وای الکترونيک��ی در ه��ر 
درس، ب��رای ارائ��ة راهکارهای 
تبديل اين کتاب ها ب��ه نرم افزار 

توليد محتوای الکترونيکی آن؛
 اقدام به تعريف پس��ت سازمانی 
در چارت  ف��اوا  هماهنگ س��از 
س��ازمانی آم��وزش و پرورش و 

مدارس )الی و پرات، 2004(.

پ(  ويــژگی هـای شـخصی 
معلمان

 اق��دام به برگ��زاری کالس های 
آموزش��ی هدف دار در زمينة فاوا 
برای افزايش آش��نايی معلمان و 

کارکنان با فاوا؛
ارتق��ای عملک��رد  ارزياب��ی و   
معلمان با ش��يوه های انگيزش��ی 
به منظور افزايش انگيزه  در کاربرد 

فاوا؛
آم��وزش  دوره ه��ای  ايج��اد   
ضمن خدمت تلفي��ق روش های 

تدريس با فاوا.
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