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 1دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی فرآیندها دانشگاه آزاد ماهشهر
 2کارشناس ارشد روانشناسی عمومی موسسه درمانی کوثر.
 3دکتری مهندسی شیمی استادیار گروه مهندسی ایمنی و بازرسی دانشگاه نفت آبادان.
نام نویسنده مسئول:
مصطفی نظرزاده

چکيده
در جهان امروز استفاده از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات و نیز نفوذ آن در زوایای مختلف زندگی بشری،
موجب تحوالت بزرگی در مناسبات حاکم بر جامعه بشری و انسانی شده است که از آن به عنوان انقالب
اطالعات یاد می شود .توسعه روز افزون فناوری اطالعات و استفاده از این فناوری ها موجب شده است عصر
جدیدی در زندگی جوامع بشری آغاز گردد که جامعه اطالعاتی نامیده می شود .ورود به این دوره نیاز به
تمهیدات و امکانات الزم است که مهمترین آن بسترسازی مناسب فرهنگی است که نخستین اقدام در این
خصوص لحاظ نمودن موضوع چگونگی استفاده بهینه از نرم افزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه
آموزش عمومی است .در این مقاله سعی شده است نقش و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در بهبود
یادگیری و سواد اطالعاتی بررسی شود و نیز مزیت ها ،آینده ،دغدغه ها و تهدیدها ،موانع و مشکالت استفاده
از فناوری اطالعات و توصیه ها و راهکار ها نیز بیان شده است.

واژگان کليدي :فناوری اطالعات و ارتباطات ،یادگیری ،سواد اطالعاتی.
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یادگيري و سواد اطالعاتی

فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران (سال چهارم)

نقش و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات ( )ICTدر بهبود
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مقدمه
فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) ( ،)Information and communication Technoligyتحوالت گسترد ه ای را در تمامی عرصه
های اجتماعی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یك جامعه
اطالعاتی است .جامعه ای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش  ،دارای نقش محوری و تعیین کننده است (منصوری و
ذوالقدری .)1331 ،گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،همه عرصه های زندگی بشر از جمله آموزش را تحت تاثیر خود قرار داده است ،به
طوری که ،رابطه فناوری اطالعات و آموزش و پرورش و نگرش به کاربرد آنها ،مسئله روز است .اهمیت آن به قدری آشکار است که نمی توان
آن را نادیده گرفت .فناوری اطالعات و ارتباطات ،آنچنان نیرویی را در عرصه های گوناگون حیات بشری دارد که بی تردید می توان آن را نماد
یك تمدن جدید ،یا ظهور یك موج تمدنی جدید دانست (سانگ و همکاران.)2012 ،
عصر حاضر ،به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت های رایانه ای نیاز خواهد داشت .ورود به این عرصه ،به نوع جدیدی از
آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی به خصوص آنچه هم اکنون در مدارس کشور ما در جریان است ،همخوانی ندارد .مدار پیشرفت
جوامع امروزی وابسته به آموزش و پرورش است .بنابراین ،اگر نظام تعلیم و تربیت ،خود را با بحث های صرف نظری مشغول سازد و با روش
های ناکارآمد و قدیمی راه خود را ادامه دهد ،همه ابعاد جامعه با رکود فراگیر روبرو خواهد شد( منصوری و ذوالقدری.)1331 ،
یکی از شایع ترین دالیل ذکر شده برای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش ،آماده کردن بهتر نسل فعلی دانش
آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخ گویی به نیازهای آموزش و به تبع آن ،نیازهای شغلی در بازار کار آینده است .با روش
سنتی و وقت گیر بودن این روش های آموزشی  ،و همچنین ،عدم برخورداری از اطالعات به روز ،معلمان به طور صحیح قادر به آماده سازی
دانش آموزان برای یك محیط کاری ایده آل نیستند .لذا ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش کالس های درسی می تواند پایه
و اساسی به عنوان یك بازوی رقابتی در یك بازار کار در حال جهانی شدن باشد ،تا فرد آموزش دیده ،با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار
جهانی ،سیاسی و آموزشی شود (منصوری .)1333 ،با تحول سریع علوم و فنون ،جوامع معاصر به سرعت در حال تنوع ،پیچیده شدن و تحول
اند .همگام با چنین تحولی ،فرایند آماده سازی نسل جوان برای زندگی ،به عنوان متفکران مستقل ،شهروندان مفید و مولد و رهبران آینده
باید متحول شود .اما ،تحول در فعالیت های تربیتی ،نیازمند تحول در نگرش و بینش معلمان ،طراحان و مجریان برنامه درسی ،بازنگری و
بازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است ( اریکسون.)2010 ،
گسترش و کاربرد مؤثر فناوری ها در آموزش ،بدون توجه به نگرش معلمان و شناخت آن ،ممکن است منجر به مقاومت معلمان و مدیران
در مقابل ورود فناوری ها و تکنولوژی های نوین شود .به طوری که در صورت کاربرد ،ممکن است بی نتیجه باشد و یا چندان ثمره ای نداشته
باشد .شناخت جامع نگرش معلمان ،از عوامل بسیار مهم ایجاد انگیزه و افزایش خالقیت علمی و فنی معلمان محسوب می شود .به بیان دیگر،
درك و شناخت نگرش معلمان نسبت به بهره گیری از فناوری های آموزشی می تواند منجر به غنی سازی محیط یادگیری شود (ذاکری و
همکاران.)1330 ،
تولید علم و فناوری ،شرط بقای جوامع است و وضعیت رشد و تولید علم در کشورهای مختلف تعیین کننده سرنوشت هر کشور است.
توسعه فناوری ،عامل اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار ،توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است.
سازمان راهبردی فناوری آمریکا نیاز به فناوری اطالعات را ناشی از سه عامل می داند:
 )1فناوری اطالعات خود یك صنعت راهبردی است که یکی از سو دآورترین صنایع جهانی به شمار می رود.
 )2فناوری اطالعات یك فناوری کلیدی است و در همه صنایع جهانی و خدمات کاربرد دارد.
 )3فناوری اطالعات ،زیر بنایی اساسی و بنیادی است که به همه شرکت ها ،مؤسسات و واحدهای اقتصادی امکان می دهد تا در استفاده
از دانش بشری و انتقال آن سهیم شوند؛ فناوری اطالعات سبب کاهش هزینه ها می شود و در نتیجه به افزایش بهر ه وری و کیفیت محصول
می انجامد(ملکی و گرمابی.)1311 ،

تاریخچه استفاده از فناوري در آموزش
فن آوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) به عنوان یکی از پیشرفت های مهم در زندگی انسان به شمار می رود .اصطالح فن آوری اطالعات
به همراه دو اصطالح سیستم اطالعات مدیریت و سیستم اطالعات همراه با همه گیر شدن استفاده از رایانه ،متعاقب ارزان تر و در دسترس تر
بودن آن در سال های دهه  1310ظهور کرد .فن آوری اطالعات ترکیبی از ارتباط ،ذخیره ،پردازش و قابلیت های چندرسانه ای است و نقش
اصلی که توسط شبکه های ارتباطی ایفا می گردد ،به اصطالح ،فن آوری اطالعات و ارتباطات نامیده می شود (دیستفانو و همکاران.)2011 ،
از مهمترین حوزه های زندگی بشری ،آموزش و پرورش است که در حال حاضر با ورود فن آوری اطالعات و ارتباطات به این حوزه ،افق
های جدیدی در پیش روی صاحب نظران و متخصصان آموزش قرار گرفته است (سعیدی پور و اسالم پناه .)1311 ،به کارگیری فاوا در این
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حوزه ،تحول گستردهای را در امور اداری ،آموزشی و سیستم های اطالعاتی موجود در مراکز آموزشی و به طور خاص در دانشگاه ها ایجاد
نموده است .امکان نقل و انتقال الکترونیکی داده ها ،مدارك ،اسناد و مکات بات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی یکی
از دستاوردهای عمده فاوا به حساب می آید که بسیاری از کارهایی که قبل از آن با صرف هزینه و وقت زیاد حل می شدند ،اکنون بسیار ساده،
کم هزینه و با صرف زمان کمتری قابل حل می باشند .اما ،رسالت اصلی استفاده از فاوا در محیط های آموزشی در انتقال داده ها و اطالعات از
نقطه ای به نقطه دیگر خالصه نمی شود .بلکه ،پرورش مهارت های حل مسأله ،تفکر انتقادی ،مهارت مدیریت اطالعات ،قدرت برقراری ارتباط
و مذاکره در دانشجویان را نیز در بر می گیرد.

مفهوم فنآوري اطالعات
فناوری اطالعات از دو واژه ( )informationیعنی اطالعات و ( )technologyیعنی فناوری ترکیب یافته است .اطالعات عبارت است از
هر چیزی که با آن سر و کار داریم و ما را نسبت به حوادث ،مسائل ،موضوعات و امور مختلف یا افراد آگاه می کند .بین اطالعات و داده یك
تفاوت اساسی وجود دارد .در واقع حقایق و ارقام خام پردازش نشده را داده می گویند .مانند تعداد کارگران و تعداد ساعات کارکرد آنها .اما
وقتی داده ها موردپردازش قرار می گیرند تبدیل به اطالعات میگردند که برای افراد مختلف معنادار می شوند.
دبیرخانه شورای انفورماتیك ایران تعریف زیر را برای فناوری اطالعات ارائه کرده است« :فناوری اطالعات به مجموعه ای به هم پیوسته
از روش ها ،سخت افزارها ،نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی که اطالعات را در اشکال گوناگون جمع آوری ،ذخیره سازی ،بازیابی ،انتقال و یا
عرضه می کند ،اطالق میشود» .
اعضای خانواده فناوری اطالعات عبارتنداز :رایانه های بزرگ ،ریزرایانه ها ،لوح های فشرده ،تلفن ،مودم ،چاپگرهای لیزری و رنگی ،تلفن
های همراه ،تصاویر متحرك و رایانه ای (انیمیشن) ،شبیه سازی رایانه ای ،منابع کمك آموزشی رایانه ای ،نشر الکترونیکی ،دوربین دیجیتالی،
آموزش از راه دور ،دی .وی .دی ،نمابر ،فیبر نوری ،رادیو ضبط و تلویزیون دیجیتالی ،دیسکت ،نظام اطالعات جغرافیایی ،بزرگراه های
اطالعاتی ،شبکه های رایانه ای (محلی و جهانی) ،فرا رسانه ای ها ،فرا متن ها ،اینترنت ،جاوا ،لوح فشرده لیزری ،چند رسانه ای ها ،نرم
افزارها ،شبکه ،ابر رایانه ها ،تلفن ویدیویی ،واقعیت های مجازی ،شبکه های گسترده جهانی ،وب و مانند آن ها .همانگونه که از تعاریف فوق
مشهود است ،منظور از فناوری هر گونه فرآیند و روش و ابزاری اس ت که به تولید ،انتشار و انتقال بهتر و مطلوب تر اطالعات یاری رساند
(شریفی و اسالمی.)2013 ،

مفهوم فنآوري اطالعات و ارتباطات
در ذیل چند مورد از تعاریفی که در متون مختلف برای فناوری اطالعات و ارتباطات آمده ،بیان می شود:
فناوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از فناوری هایی که ما را در ضبط ،ذخیره سازی ،پردازش ،بازیابی ،انتقال ،و دریافت اطالعات
یاری می دهند .فناوری اطالعات درشیوه انجام کارهای ما تحول ایجاد کرده است .فناوری اطالعات و ارتباطات به هم وابسته اند؛ به طوری که
اطالعات ،ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات ،محصول آن است .
فناوری اطالعات ،همچنانکه به وسیله «انجمن فناوری اطالعات آمریکا» تعریف شده است« ،به مطالعه ،طراحی ،توسعه ،پیاده سازی،
پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطالعاتی مبتنی بر رایانه ،خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازد » .به طور کوتاه،
فناوری اطالعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سروکار دارد تا تبدیل ،ذخیره ،حفاظت ،پردازش ،انتقال و بازیابی
اطالعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد .اخیراً تغییر اندکی در این عبارت داده می شود تا این اصطالح به طور روشن دایره ارتباطات
الکترونیك را نیز شامل گردد .بنابراین عده ای بیشتر مایلند تا عبارت” فناوری اطالعات و اتباطات” را به کار ببرند .البته تفاوت این دو واژه از
نحوه برقراری ارتباط نشأت گرفته است .واژه اول ،یعنی فناوری اطالعات به جریان یك سویه ارتباط اشاره دارد که در این فرآیند ،گیرنده یا
دریافت کننده نسبت به اطالعات دریافتی منفعل است .واژه دوم یعنی فناوری اطالعات و ارتباطات به تعامل میان کاربر و دنیای اطالعات
یعنی به جریان دوسویه ارتباط اشاره دارد که در این فرآیند ،کاربر نقش بسیار فعالی در رد و بدل کردن اطالعات برعهده دارد.
به عبارت دیگر فناوری اطالعات ،به مجموعه ای از رشته های علمی ،فناورانه ،مهندسی ،و فنون مدیریت اطالق می شود که در مهار و
پردازش اطالعات به کار می روند و مباحث آن ،کاربردهای فناوری اطالعات ،رایانه ها ،تعامل فناوری ،انسان و ماشین ،و مسائل اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی مربوط است (ضامنی و کاردان.)1313 ،
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مفهوم یادگيري 1و

آموزش2

 Trainingبه معنی آموزش دادن و  Leaningبه معنی یاد گرفتن است .در رویکرد سنتی از روش آموزش دادن استفاده می شود و
به دلیل این که در مواقعی با زور و اجبار همراه است باعث افت تحصیلی دانش آموز می شود و حتی ممکن است مشکالتی در خارج از محیط
آموزشی برای دانش آموزان پیش آورد .اما در رویکرد جدید ،از روش یاد گرفتن استفاده می شود .چون در این روش فرد ،خود می خواهد یاد
بگیرد بنابراین زور و اجباری هم در کار نیست و در نتیجه مشکالت قبلی نیز به وجود نخواهد آمد (بهشتی و همکار.)1311 ،
اصل مهم در آموزش ،میزان یادگیری افراد تحت آموزش می باشد .تفاوت در سبك های یادگیری باعث تمایز افراد می گردد .یك
سیستم آموزشی کارآمد بایستی به تفاوت های فردی توجه داشته باشد .در کالس درس سنتی با توجه به نوع درس ،زمان محدود و روش
تدریس معلم ،صرفا از تعدادی از سبك ها و فنون الزم برای آموزش استفاده می گردد و زمان کمتری برای تعامل با فراگیران فراهم می گردد.
در شرایط امروزی آموزش سنتی دیگر نمی تواند کلیه احتیاجات یادگیری افراد را از لحاظ کمی و کیفی بر طرف کند .و دچار ضعف ها
و مشکالتی است که اهم آنها عبارتنداز:
 یادگیری با کیفیت باال نیاز به اساتید مجرب و ممتاز در هر رشته دارد که به سادگی در همه جا ،در دسترس نیست.
 یادگیری تنها در شرایط رسمی و امکانات ویژه ای صورت می گیرد که دارای محدودیت های زیادی از جمله زمان ،مکان ،امکانات
کمك آموزشی و غیره می باشد.
 فرآیند یادگیری تحت کنترل مدرس است و زمان یادگیری را مدرس تعیین می کند.
 چگونگی یادگیری فراگیر به تدریس مدرس بستگی دارد.
 مطالب آموزشی عقب تر از زمان حال می باشند و محدودیت در شرایط و محتوای یادگیری وجود دارد.
 نیازهای یادگیری را نظام مدرسه یا دانشگاه برای فرد تهیه می کنند و مواد و منابع اطالعاتی مدرسان نیز ،برای آنها تهیه می گردد
و چه بسا ممکن است بسیار قدیمی و نامتناسب با علوم روز باشند.
 بطور معمول از شیوه انتقال دانش از مدرس به فراگیر استفاده می شود که فرصت ابتکار و خالقیت از فراگیر سلب می شود.
 کمیت اطالعات بیشتر مد نظر قرار می گیرد.
 افراد با مهارتهای مشابه تربیت می شوند (زوارکی و همکار.)1331 ،

مفهوم سواد
امروزه مفهوم سواد ،دیگر توان خواندن ،نوشتن و حساب کردن نیست .به قول آلوینتافلر ( ")1332در قرن بیست و یکم ،بی سوادان
آنهایی نیستند که نمی توانند بخوانند یا بنویسند ،بلکه کسانی هستند که نمی توانند یاد بگیرند و بازآموزی کنند تحوالت سریع فناوری
اطالعات و ارتباطات در دهه اخیر ،جهان را با یك بی سوادی ،به تعبیر جدید ،و نیاز همه گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه ساخته است.
روشهای سنتی آموزش ،دیگر پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست.
ذهنیت سنتی همه در مورد سواد ،همان توانایی خواندن و نوشتن است .اما تعریف سنتی جامعتر آن مطابق قانون ملی سواد آمریکا
( )1331عبارت است از ” :توانایی یك فرد در خواندن ،نوشتن و صحبت کردن ،و توانایی محاسبه و حل مسایل با کارایی الزم برای فعالیت در
کار و جامعه در راستای دستیابی به اهداف خود و توسعه دانش و پتانسیل فردی خویش و جامعه” (احمدی و پور کریمی)1332 ،

مفهوم سواد اطالعاتی
سواد اطالعاتی 3مجموعه مهارت های الزم برای جستجو ،بازیابی و استفاده موثر از منابع اطالعاتی مختلف است .افراد برخوردار از این
مهارت ها می توانند نیاز اطالعاتی خود را به درستی تشخیص دهند ،منابع الزم برای رفع این نیاز را شناسایی کنند و با تدوین راهبردهای
مناسب در این منابع به جستجو ،شناسایی و گزینش اطالعات بپردازند .یعنی ،آنان قادرند نتایج این جستجو را نقادانه ارزیابی کنند و مناسب
ترین گزینه ها را انتخاب نموده و ارزش اطالعاتی منابع را برای رفع نیاز اطالعاتی خود تشخیص دهند .ضمناً آنان می توانند اطالعات به دست
آمده را با دانش قبلی خود به نحوی پیوند دهند که این پیوند به تولید دانش جدید منجر شود .البته آنان در تمام مراحل این فرآیند مالحظات
قانونی و اجتماعی و اخالقی مربوط به استفاده و تولید اطالعات را رعایت می کنند و در نهایت می توانند دانش خود را به شایستگی و در سطح
گسترده ای در اختیار دیگران قرار دهند (منصوریان.)1332 ،
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هفت مهارت سواد اطالعاتی
انجمن کتابخانه های آموزشگاهی ،دانشگاهی و ملی انگلستان (اسکانل) در سال  1333مدلی برای تبیین مفهوم سواد اطالعاتی ارائه
کرد که گستره ای عام داشت .این مدل از هفت مهارت تشکیل شده و نشان می دهد که افرادی برخوردار از سواد اطالعاتی خواهند بود که
خود را به این مهارت ها مجهز سازند .توانایی در تشخیص نیاز اطالعاتی نخستین مهارت در این زمینه است .چرا که در فرایند اطالع یابی ابتدا
فرد باید نیاز به کسب اطالعات را احساس کند تا گام های بعدی را بردارد .مهارت دوم ،توانایی وی در شناسایی روش های پاسخگویی به این
نیاز است .این مرحله شامل شناخت منابع اطالعاتی مناسب اعم از آثار چاپی و الکترونیکی و گزینش مناسب ترین آنهاست .مهارت سوم مربوط
به توانایی در تدوین راهبردهای الزم برای جستجو در منابع برگزیده است .این مهارت خود مستلزم کسب آگاهی الزم نسبت به ساختار
پایگاههای اطالعاتی و سایر منابع مرجع خواهد بود .مهارت چهارم شامل مهارت در جستجو و بازیابی اطالعات است و استفاده از فناوری های
اطالعاتی و ارتباطی و استفاده بهینه از خدماتی نظیر نمایه سازی ،چکیده نویسی ،نمایه های استنادی و خدمات آگاهی رسانی جاری را در بر
می گیرد .مهارت پنجم مربوط به ارزیابی و مقایسه میزان اعتبار اطالعات به دست آمده از منابع مختلف است .چرا که افراد برخوردار از سواد
اطالعاتی می توانند بر اساس معیارهای مشخصی میزان وثوق و اعتبار منابع را ارزیابی کنند .مهارت ششم مربوط به مهارت در سازماندهی و
کاربرد بهینه اطالعات بازیابی شده است .موفقیت در این زمینه خود مستلزم آگاهی از روشهای مرسوم استناد دهی و رعایت اصولی قانونی
مثل حقوق پدیدآورندگان است .مهارت هفتم توانایی ترکیب اطالعات به دست آمده و برقراری پیوند با دانسته های قبلی است که می تواند
منجر به تولید دانش جدید شود.

شکل :1هفت مهارت سواد اطالعاتی در مدل اسکانل ،بر گرفته از:
)Information skills in higher education: a SCONUL Position Paper (1999
http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars.html

رویکردهاي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
امروزه اهمیت آموزش و پرورش متناسب با نیازهای فرد و جامعه ،بیش از همه احساس می شود زیرا دنیایی که با شبکه های اطالعاتی
به هم پیوند خورده ،متقاضی نیروی کاری است که بداند چگونه از فنآوری ،به عنوان ابزاری برای افزایش بهر ه وری و خالقیت استفاده کند.
این نیروها باید در آموزش و پرورش تربیت شوند؛ عالوه براین همه افراد جامعه نیز برای رفع نیازهای روزمره خویش ناگزیر هستند که مهارت
استفاده از فناوری های نوین را فرا گرفته ،از آن استفاده نمایند .فرایند یاددهی و یادگیری مهم ترین فرایند آموزش و پرورش برای تربیت افراد
است که در این فرایند ،فناوری اطالعات و ارتباطات به سه شکل زیر به کار می رود( .ندرلنوز ،1332 ،به نقل از ملکی و گرمابی.)1311 ،
حتی امروزه در مفهوم سواد نیز تغییرات شگرفی صورت گرفته است .دیگر از آن به عنوان سواد سنتی یاد نمی شود .سواد در گذشته
تنها در خواندن ،نوشتن و محاسبه کردن خالصه می شد و اکنون از سواد به شکل پیشرفته آن به عنوان سواد اطالعاتی استفاده می شود که
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با توجه به تحوالت جامعه کنونی ضروری به نظر می رسد .در این شرایط یکی از اصلی ترین وظایف سازمانهای مختلف ،از جمله مؤسسات
آموزش و پرورش به هنگام سازی خود و دانش آموزان با این تغییر وتحوالت همراه باپیشرفت های جدید می باشد (افشه و همکاران.)1330 ،
تردیدی نیست که آینده هر جامعهای به کیفیت و نحوه کاربرد آموختههایی است که در زمینه علمی به کار برده میشود .در دنیای
امروز در حیطه آموزشی میزان دسترسی به اطالعات علمی و همچنین استفاده از فناوری های جدید و نحوه کاربرد آنها به ویژه در تولید
علمی ،معیار رشد و پیشرفت محسوب میگردد به طوریکه این امر در رتبه بندی آنها تأثیر بسزایی دارد .ازسوی دیگر درجامعه اطالعاتی و
عصراطالعات ،دستیابی و نیل به سواد اطالعاتی امری ضروری است .نیاز دانش آموزان و دانشجویان برای دستیابی به منابع معتبر وکارآمد بر
همگان مبرهن و آشکار است .
الف) فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان هدف
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به صورت یك هدف ،به معنای یادگیری این فناوری و کاربرد آن در جامعه
است و به ارائه دروس خاصی مثل آموزش کامپیوتر محدود نمی شود بلکه هدف وسیعی را پیگیری میکند .همه افراد باید از دانش استفاده از
کامپیوتر برخوردار باشند و آن را در زندگی به کار برند.
ب) فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان رسانه اي براي ارتقاي فرایند یادگيري
شکل دیگر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده از آن به مثابه رسانه ای برای تدریس و یادگیری است که از طریق آن معلمان
بتوانند تدریس کنند و فراگیران یاد بگیرند .البته اگرچه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش هایی مثل شبیه سازی ،تدریس خصوصی،
نظام های یادگیری انفرادی ،شبکه های آموزشی ،برنامه های چند رسانه ای و...به کاربرده می شود ،کاربرد واقعی و رایج فناوری اطالعات و
ارتباطات به صورت یك رسانه ،بسیار نادر است زیرا در این شیوه ،شالوده و ساختار یادگیری تغییر خواهد کرد و این تغییر ارتباط مستقیمی با
تغییر نقش معلم و دانش آموز و تحوالت ساختار محتوا دارد.
ج) فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار
در این شیوه فناوری اطالعات و ارتباطات ،در سازمان و مدیریت نظام نظارتی دانش آموز محور به کار می رود .در این مورد فاوا ،فرایند
یادگیری را تشکیل نمی دهد بلکه استفاده از آن در کالس درس یا مدرسه مورد حمایت دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت قرار می گیرد.
استفاده از فاوا به عنوان ابزار ،معلم و دانش آموز را قادر می سازد تا کارکرد مؤثرتری داشته باشند و اطالعات را به طور واضح و مشخص
ارائه دهند؛ به عنوان مثال استفاده از واژه پرداز ،جهت ایجاد یك داستان یا جستجو در وب برای یافتن اطالعات خاص و استفاده از فاوا به
عنوان منبعی برای یادگیری ،آموزش و یادگیری را در برنامه درسی تقویت و حمایت می کند( .الولس ،2003 ،1ترجمه فضلی خانی و فتحی
نژاد.)1311 ،
فناوری اطالعات و ارتباطات دارای ماهیت و قابلیتهای ویژه ای است و در عرصه آموزش ،کارکردهای خاصی دارد ؛ جان ویلیامز 5و نیك
ای سینگ وود  ،2003(1ص  )7این موارد را ذکر کرده اند:
 ارتباط با سایر مکان ها ،افراد و موضوعات را فراهم می کند.
 پرسیدن سؤاالت و شکل دادن یا تعدیل افکار و عقاید را تسهیل می نماید.
 دسترسی به منابع ثانوی اطالعات با وسعت و عمق بیشتر را فراهم می کند.
 ارتباط از طریق ارتقاء نشریه های دیداری و شنیداری توسعه می یابد.
 گردآوری ،ذخیره سازی و دستکاری داده ها و اطالعات را فراهم می نماید.
 موجب تحلیل داده ها و اطالعات با اثربخشی باال می شود.
 ساده سازی ،7ظاهرسازی ،1و مدلسازی 3دیدگاه های علمی را فراهم می نماید.
 ارتباط مؤثرتری بین نتایج و یافته های نظری یا تجربی برقرار می کند.
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 پرسیدن “چه چیزی اگر...10؟یا چه می شود اگر؟ و دیگر سؤاالت مربوط به آزمایش و تجربه را حمایت می کند.
 توسعه حرفه ای معلمان را در کنار یادگیری دانش آموزان حمایت می کند (.ملکی و گرمابی.)1311 ،
مزیتهاي بهرهگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش
















مهمترین ارزش آموزش ICTاز این حقیقت ناشی می شود که فناوری های اطالعاتی امکان ایجاد محیط های تقابلی چند حسی را
به کمك پتانسیل نامحدود آموزش و یادگیری را فراهم می آورد.
 ITابزاری است که به کمك آن می توان آینده را در امروز دانشگاه مشاهده کرد.
رایانه به عنوان یك محیط ،وسیله و عاملی جهت طراحی ،ایجاد و شناسایی نمونه ها  ،به دانشجو این امکان را می دهد تا به مشاهده
 ،تحلیل و انعکاس روند آموزشی خود بپردازند.
فعال کردن هر چه بیشتر بخش های بین المللی و پاسخ گویی هرچه بیشتر به نیازهای محلی.
برقراری تعامل آموزشی مناسب بین نقش های متفاوت حاضر در کالس مجازی.
در دسترس بودن محتوای آموزشی که موجب بهره گیری از آن ها با توجه به نیازهای درسی  ،سرعت و استعداد یادگیری فردی
می شود.
افزایش سطح کنجکاوی و ابتکار با امکان دسترسی به فناوری های جدید.
عدم محدودیت زمانی و مکانی.
دسترسی سریع به منابع اطالعاتی.
کیفیت باالتر در ارائه درس ها.
گسترش یادگیری مستقل.
یادگیری مهارت های استفاده از رایانه در کنار یادگیری هدفمند ،به علت نقش اساسی رایانه در اجرای یك کالس مجازی.
تربیت نیروی انسانی کارآمد.
کاهش فاصله بین توانمندی های دانشجویان.
ایجاد انگیزه  ،تالش و نوآوری در برنامه های مدارس (وبر و جانسون.)2013 ،

موانع فناوري اطالعات در آموزش
 عدم دسترسی به سخت افزار و همچنین تامین بودجه.








محدودیت زمان برای برنامه ریزی ،جست و جوی انفرادی ،دسترسی پیوسته در رشد مهارت ها.
ضعف در پشتیبانی و منابع فنی و مدیریتی.
ابهام در مسائلی هم چون حق تالیف منابع اطالعاتی و غیره.
نبودن استانداردهای آموزشی بومی مرتبط با این فعالیت.
مشکالت زیر ساختی و امنیتی در شبکه مخابراتی
عدم اتصال همه ی مراکز آموزشی به شبکه های جهانی.
مقاومت ،انفعال ،فرهنگ مدرسه و سنت های تدریس (سلیمانی و زرافشانی.)1330 ،

دغدغه ها و تهدیدهاي فناوري اطالعات در آموزش
شاید مهم ترین و جدی ترین نگرانی در امر توسعه فناوری در تعلیم و تربیت  ،پیش بینی افزایش شکاف های طبقاتی در میان اقشار
برخوردار و محروم جامعه است.
 دسترسی آسان به منابع ممنوعه و بی تفاوتی نسبت به ارزش ها ،هنجارها ،وناهنجارها از دیگر تهدیدهای فناوری اطالعات می
باشد.
 افزایش هزینه های آموزشی و عدم امکان استفاده از امکانات و منابع.
 فقدان برنامه راهبردی و اتکای توسعه فناوری به سلیقه های فردی در محیط آموزشی
 کاهش مشارکت و انگیزه سایر بخش های (محمودی و همکار.)1330 ،
?… What if
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آینده فن آوري اطالعات در آموزش
پیش بینی فن آوری اطالعات کاری دشوار است و یکی از دالیل آن سختی مسئله تأمین بودجه است  .دانش آموزان و معلمان بودجه
مدارس را تنظیم نمی کنند  .به قول ساراسون  1330آن ها فاقد قدرت هستند  .مسئله دیگر این است که آموزش و نظام آموزشی به راحتی
تغییر نمی کند  .آموزش یك نظام پیچیده است  .پیش بینی و پیش گویی آن کاری دشوار است  .از طرفی دیگر  ،نظام های آموزشی آینده
می بایستی دانش آموزان و دانشجویان را برای زندگی و فعالیت در دهکده جهانی آماده سازند  .نظام های آموزشی جاری با نیازهای جامعه
اطالعاتی ناسازگارند در واقع این نیازها از توان و قابلیت های الزم بهره مند نیستند  .فن آوری اطالعات وارد زندگی انسان ها شده و در همه
جا حضور دارد و مردم سراسر دنیا را به هم مرتبط می سازد  .مردم در همه سن و سال  ،مکان جغرافیایی  ،موقعیت و وضعیت اجتماعی و
سیاسی و با هر گونه نیاز آموزشی قادر خواهند بود از نظام های آموزشی اقصی نقاط دنیا بهره مند گردند  .در عین حال  ،این نظام ها گواهینامه
های معتبر در سطح جهانی صادر خواهند کرد (غالمی.)2011 ،
برخی از پیش بینی های آینده عبارت اند از :
 دستیابی گسترده دانش آموزان و دانشجویان به توان و امکانات رایانه ای
 اتصال مدارس  ،مؤسسات و حتی منازل به شبکه های جهانی
 استفاده بیش تر از ابر متن ها در آموزش
 هوشمند تر شدن رایانه ها
 آموزش در هر زمان و مکان
 اتصال به مؤسسات از منازل و ایجاد گروه های جدید تحت عنوان دانش آموزان خانگی
 تغییر در نظام آموزش معلمان و مربیان ( آموزش بدون استخدام و ضمن خدمت).
 تغییر در محتوای متون درسی
 افزایش بهره وری و کارآیی نظام های آموزشی
 افزایش کارآیی معلمان
 افزایش توان علمی دانش آموختگان
 تغییر نقش معلمان و مربیان
 هماهنگی و یکسان سازی امکانات آموزشی برای همه داوطلبان آموزش
 ایجاد رقابت های سازنده بین مؤسسات و مراکز آموزشی ( جهت باال بردن توان علمی و آموزشی دانش آموختگان ) (غالمی،
.)2011

توصيه ها و راهکارها
-1
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-3
-1
-5
-1
-7
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نباید در مراحل آغازین راه از نتایج ضعیف و ناموفق مایوس شد.
پس از تهیه سخت افزار باید اقدامات و پشتوانه نگهداری و مراقبت از آنها در مراکز آموزشی لحاظ شود که در غیر این صورت مراکز
آموزشی گورستان عظیم دیجیتالی خواهند شد.
پس از تهیه سخت افزار مدیران اجرایی مسئول تهیه نرم افزارهای مناسب طراحی برنامه های راهبردی و پیگیری راه اندازی سایت
مراکز آموزشی می باشند.
آموزش و توجیه معلمان و اساتید به شیوه بنیادی و اصولی در اولین قدم ها.
پیگیری مستمر مسئوالن درجهت تضمین بقای طرح.
مدیرا ن نباید به علت نگرانی در مورد خرابی و هزینه های سخت افزاری دانش آموزان و دانشجویان را در استفاده از رایانه ها محروم
کنند که در این صورت باصرف هزینه های هنگفت عایدی نخواهیم داشت.
محتوای درس و شیوه های اجرا و ارزشیابی طوری باشد که با استفاده از رایانه ها همخوان باشند و یادگیری مهارت ها در ارزشیابی
و زندگی فراگیر ،محسوس باشد.
در مراکز آموزشی باید آموزش استفاده از رایانه زیر نظر افراد مجرب و متخصص در اولویت های اولیه قرار گیرد.
تشویق دبیران ،معلمان ،اساتید ،دانشجویان و دانش آموزان به تولید علم و محتوای الکترونیکی.
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نتيجه گيري
در عصر حاضر که دوران پیشرفت جهان است ،معلمان و اساتید جهت به روز شدن و همگام با پیشرفت جهانی نیازمند گذراندن دوره
های فناوری اطالعات و ارتباطات می باشند و آموزش و پرورش و آموزش عالی در این راستا وظیفه دارند دوره های مرتبط را برگزار نمایند و
آگاهی های الزم را به معلمان و اساتید دهند تا آنها نیز با آگاهی کامل با کاربرد آن درفرایند یاددهی یادگیری واقف شوند وآن را به کار گیرند.
در این راستا وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی سیاست هایی را اتخاذ نمایند تا معلمان و اساتید به کاربرد فناوری اطالعات و
ارتباطات در آموزش عالقه مند شوندکه سوای مشوق های مادی و معنوی دبیران و اساتید ،وزارت خانه ها نیز در جهت تغییر در محتوا محور
بودن کتابها گام هایی بردارند تا زمینه را برای ظهور و استفاده فناوری مهیا سازند.
انقالب اطالعاتی و فناوری به عنوان انقالب صنعتی موجب پدید آمدن دوران جدید عصر اطالعات و ارتباطات و به تبع آن جامعه
اطالعاتی شده است که فناوری اطالعاتی و ارتباطی مهمترین رکن بقا و قوام آن است ،از این رو آموزش مهارتها و فناوری های اطالعاتی و
ارتباطی و چگونگی استفاده از آنها ،از ضرورت های حیاتی حضور در این عرصه و در این برهه از زمان محسوب می شود و وظیفه نظام آموزشی،
طراحی برنامه آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات با در نظر گرفتن آشنایی با مهارتهای اطالعاتی و لزوم بسترسازی برای چگونگی برخورد با
فناوری اطالعات می باشد.
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