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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت آموزشی
اوالدیان1

معصومه
عباس نوروزی2
چکیده
امروزه در قرن  21با توجه به حجم عظیم اطالعات ،افراد به سوی مدیریت اطالعات
هدایت میشوووند ،با ورود فناوری ارتباطات به سووازمان ،عکردردهای مدیریت آموزشووی
دسوووشوت تیییر میشووودا ایت تیییر در رووورتی مؤثر اسووت ه در ابودا توانکندیها و
زمینه بروز ایت
فعالیت های حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را شووونا وه و سووو
فعالیتها را فراهم نکایدا موعاقب آن مدیریت آموز شی با شرایط جدید آ شنایی الزم را
پیدا نکوده تا با بهره گیری از ظرفیت هایی ه فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند
ایجاد ند ،سبب ارتقاء عکردرد مدیران آموز شی شودا در ایت مقاله سعی شده ا ست
ابودا تاریشچه مشوصوووری از هر دو مو وووور فناوری اطالعات و ارتباطات و مدیریت
آموزشوووی ارایه داده و سووو تأثیر و پیامدهای فناوری اطالعات و ارتباطات بر ارتقای
مدیریت آموز شی را تو یح دهدا در ادامه نیز شرایط و فر رتهایی ه اربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات در مدیریت آموزشوووی فراهم مینکاید ،مورد بررسوووی قرار گرفوه
اسووت .روت تحقیق حا وور تورووی ی -تحریری اسووتا مواد پهوهش شووامل (:وابها،
مقاالت ،پایان نامهها)مرتبط با مو ور میباشدا
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مقدمه:
گسووورت فناوری اطالعات و اسووو اده از ابزارها و م اهیم نویت ،موجبات بسووط
اطالعات و دسوووورسوووی آسوووان و م هزینه را برای فراگیران اعم از دانش آموزان،
دان شجویان و معرکان به روت پیو سوه فراهم می ند و زمینه تبادل سریع اطالعات و
تعامالت فرهنگی را میسوور میسووازدا بی شوون دانش آموزان و دانشووجویان زمانی از
فر رتها ی آموز شی ،اقو صادی و اجوکاعی بهور بر وردار واهند شد ه به رایانه و
فناوریهای اطالعاتی د سور سی دا شوه با شند(جو ار ،عبدالر سول و هکداران)1388،ا
از سووووی دیگر انقالب ف ناوری اطالعات و ارت با طات با عک شووودوفایی جنبش های
آموزشوووی ،اقوصوووادی و فرهنگی شوووده و دنیای نو در حال پدیدار شووودن اسوووت
(ا سالمی،مح ست)50 :1383،ا و در هزاره جدید ،فناوری ارتباطات به سرعت جهان را
در نوردیده ،و بر بسیاری از ابعاد زندگی بشرتأثیر گذاشوه استا آموزت و پرورت نیز،
ه یدی از نیازها مح سوب می شود از ایت تأثیر م سوثنی نبوده ا ستا در ب سیاری از
شووورهای دنیاگسووورت فناوری اطالعات در مدیریت آموزت مورد توجه قرار گرفوه
استا با بررسی آمار و اطالعات دنیا از جکره شورهای توسعه یافوه و در حال توسعه،
برای تجهیز محیط آموزشووی با امدانات گوناگونی هکچون رایانه و اینورنت ،برنامههای
جامعی وجود داردا با توجه به گ سورت روز افزون فناوری اطالعت و ارتباطات و تأثیر
فزاینده آن بر زندگی ان سان ،آ شنایی دان شجویان و ا ساتید با ایت فناوری و نیز ت سرط
در ا سو اده از ابزارهای آن روریات ا ستا به هکیت منظور بر ی از شورهای دنیا
وووکت ایت ه امدانات الزم را در ا ویار دانش آموزان و معرکان قرار میدهند ،به
آموزت آنهوا نیز میپردازنود و آنهوا را برای زنودگی در دنیوای ارتبواطوات آمواده
می نند(جاللی ،عری ا بر)1383،
 -1تاریخچه فناوری اطالعات و ارتباطات در ایران
سابقه فناوری اطالعات در شور به سال  1335باز میگردد ه شر ت«آی بی
ام» ایران به عنوان شعبهای از شر ت آی بی ام جهان در ایران شرور به ار ردا با
ایت وجود بانن مری ایران و شر ت مری ن ت نشسویت سازمانهایی بودند ه در سال
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 1341اولیت ام یوترها به م هوم امروزی آن ها بدار گرفوند پ از آن و با افزایش
بهای ن ت در اوایل دهه  1350ورود ام یوتر شر ت نیز بی شور شد(دبیر انه شورای
عالی ان ورماتین شور)1373،ا
برنامه ریزی در زمینه اربرد فناوری اطالعات در شووور نیز به  10سووال پ از
آغاز اربرد ام یوترها و به سوووال  1351باز میگردد ه در برنامه پنجم اعوباری
حدود  471میریون ریال به بشش ان ورماتین ا وصوواد داده شوود(دبیر انه شووورای
عالی ان ورماتین شور)1378،ا
پ از انقالب بی شوریت توجه به ایت فناوری و اهکیت آن در برنامه چهارم تو سعه
با اشوواره 21ماده به رووورت مسوووقیم به فناوری اطالعات و اربردهای آن رووورت
گرفت(سوووازمان مدیریت و برنامه ریزی شوووور ،قانون برنامه ی چهارم توسوووعه ی
اقوصادی ،اجوکاعی و فرهنگی ،مصوب)1386/6/11ا
از نگاه سازماندهی نیز مجر شورای ا سالمی در سال  1382با ت صویب قانونی
اقدام به تیییر نام«وزارت پسوووت ،ترگرا و تر ت» به « وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات» نکود و وظایف مربوط به برنامه ریزی قانون به منظور سوویاسووت گذاری و
تدویت ر اهبرد های مری و در قرکرو ف ناوری اطال عات و گسوووورت اربردی ف ناوری
اطالعات و ارتباطات در شووور و برنامههای توسووعه بششهای مشورف ،شووورای عالی
ف ناوری تشووود یل گرد ید( قانون و ظایف و ا و یارات ارت با طات و ف ناوری اطال عات،
مصوب)1382/9/19ا
 -2فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات امروزه به عنوان ین تش صص میان ر شوهای با تر یق
عروم ریا ووی ،اطالعات و اطالر رسووانی و مشابرات در فهرسووت تدنولو یهای نویت
جهان قرار گرفوه ا ستا شاید تا دو دهه قبل ب سیاری از محققیت اعوقاد ندا شوند ه
عصوور روونعوی با ایت سوورعت به عصوور اطالعات و ارتباطات تیییر یابد و امروزه بشوور
آیندهای را رقم بزند ه در آن بعد از زمان ،معرولیت جسووکی ،مشوودالت اقوصووادی،
فا رره جیرافیای و غیره مانعی برای حر ت و پی شرفت نبا شدا شنا ت ارزت بالقوه
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فناوری اطالعات به تو سعه فر رتهایی برای ر شد مهارتهای دان شجویان به منظور
ایجاد آمادگی در آنها برای ورود به جامعه اطالعاتی کن می ند(جو ار ،عبدالر سول
)1388،ا یدی ازویهگیهای فناوری اطالعات و ارتباطات ه در ریه امور اربردی آن
قابل مالحظه است سرعت توسعه آن میباشدا ایت سرعت ناشی از بسورارتباطی نسبأ
مناسبی است ا نون در سراسرجهان گسورده شده استا اسو اده از فناوری اطالعات
و ارتباطات به عنوان ابزار تو سعه بی شور مورد توجه اربران قرار گرفوه ا ستا تبدیل
موون اغذی به مواد الدورونیدی ،ایجاد لوحهای فشوورده چند رسووانهای از نکونههای
بارز آن اسوووت( ریکی عرویجه و هکداران)1388،ا فناوری اطالعات ،مجکوعهای از
روتها ،ابزارها ،فرایندها و سووویسوووومهایی اسوووت ه در جکع آوری ،انوقال ،ر یره
سووازی ،پردازت اطالعات به بشوور کن می ندا انوقال اطالعات در فناوری ارتباطات
در بسوووورهای ارتباطی( ه عکدتأ مبونی بر زیر سوووا تهای ام یوتری و مشابراتی
اسوووت)روووورت میگیرد ،فناوری اطالعات را میتوان نق طه هکگرایی الدورونین و
مشابرات دانست ایت هکگرایی دو ویهگی عکده دارد:
 -1از بیت بردن فاررهها :با قرار گرفوت ام یوتر در شبده جهانی ،اینورنت ،فاررهها
را از بیت میبردا
 -2ام یوتری شدن سیسومها ی ارتباطی :ایت ویهگی موجب انوقال ردا ،موت و
تصویر توسط ام یوتر میشود(جع رنهاد قکی)10 :1388،
در ین تعریف آموزشی تر از فناوری اطالعات و ارتباطات میتوان گ ت ه فناوری
اطالعات و ارتباطات طرح ریزی و تسهیل اسو اده از رایانه و ارتباطات است ه به
راههای گوناگون تدری  ،یادگیری و ین سری از فعالیتهای دیگر در آموزت
میپردازدا به عنوان مثال فعالیتهای مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات شامل موارد
زیر میشود:
 نوارهای است ویدئویی یا لوحهای فشرده به عنوان منابع اطالعاتی در گذشوه میدرو رایانهها به هکراه ر حه ریدهای ا وصاری و دیگر وسایل جهت تدری ابزارهایی به منظور ایجاد ارتباط آسانور برای سانی ه نیازهای ویهه دارند -بازیهای الدورنیدی جهت تقویت فضاسازی سه بعدی و نورل روانی -مدانیدی
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 پست الدورنیدی جهت جرب انگیزه در نوشوت و به اشوراک گذاشوت نوایج ویدئو ن ران برای تدری روز آمد زبانهای ارجی جسوجوی اینورنوی سیسومهای یادگیری سازگار جهت تدری (جاریانی ،ابوالقاسم) 1382 ،مطالعات در حوزه اینورنت ن شان میدهد ه امور اجوکاعی ،اقو صادی ،فرهنگی و
سازمانی در ا سو اده و اربرد فناوری اطالعات و ارتباطات حائز اهکیت ه سوند مثال
ا سو اده از فناوری نیازمند دانش ا سو اده از آن ا ستا مهارتها و تجهیزات در اربرد
اینورنت نقش مهکی دارندا یا اینده فناوری میتواند در عیت ایجاد فرروووت ،موجب
محدویتهایی نیز شود و عالوه بر نوایج مثبت ،تنشها و م شدالتی را نیز به بار آوردا
پهوهش در دانشوووگاه ایری نویز در مورد برنامهای انجام شووود ه شوووبده را تحت
عنوان 12000دانشجو برای  2000درس ،ثبت نام رده بود ،نوایج بدست آمده نشان
داد ه هر عضوووو عرکی برای اداره الس درس ود نیاز به مهارتهای جدیدی دارد
ه شوووف ایده ها ی تازه ،به هم بافوت آنها برای سوووا ت دهی به فرایند یاد دهی-
یادگیری ،ارزیابی مداوم و بی پایان ،ایجاد انگیزه در دانشجویان برای گ وگو با یددیگر
و باال ره سوووازماندهی جامعه یادگیرندگان از مهکوریت ایت مهارتهاسووووابراهیم زاده،
عی سی)1386،ا در ب سیاری از شورها به ارگیری فناوری اطالعات در نظام آموز شی
به منظور ارتقای ی یت روتهای یاددهی -یادگیری مورد توجه اروووی قرار گرفوه
ا ستا فناوری اطالعات و ارتباطات چهارچوب و یا سا واری را به وجود میآورد ه از
ایت طریق ی یت آموزت ارتقاء یافوه ،دانش آموزان و معرکان میتوانند با ا سو اده از
ایت فناوری به منابع یادگیری وسوویعی دسووت یابند ،انگیزه یادگیری ود را افزایش
دهنوود و شووودرهووای مشورف یووادگیری را مورد اسوووو وواده قرار دهنوود(رحکووانی،
جهانبشش)1385،ا از سوی دیگر در پهوه شی با عنوان برر سی نوایج اربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات در دبیر سوانهای شهر تهران به ایت نویجه ر سیدند ه ا سو اده
از فاوا سبب تو سعه یادگیری م شار وی دانش آموزان می شود و آنان را به اوت در
اطالعات موجود در لوحهای فشرده آموزشی ،اینورنت شبده رشد دانش آموزی ترغیب
می ند(روفت ،شهناز)1390،
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ف ناوری اطال عات و ارت با طات از سوووه جزء اروووری به نام های ان و مات ین،A
ان ورماتین ،Bان ورماتین Cدر مو وووورهای غیر حرفهای تشووودیل شوووده اسوووتا
ان ورماتین Aمشووووکل بر آموزت مهارتهای الزم فناوری ارتباطات و اطالعات برای
گزینش ،پردازت و بازدهی اطالعات میباشوود و از دانش آموزان و دانشووجویان انوظار
میرود ه ایت گونه مهارتها را به رووورت مسوووقل به ار ببرندا ایت مو ووور شووامل:
سودمندی فناوری اطالعات و ارتباطات ،اربرد فناوری اطالعات و گردآوری ،بازدهی،
پردازت اطالعات و شووونا ت تحوالت زندگی ناشوووی از معرفی فناوری ارتباطات و
اطالعات به جامعه میباشدا
ان ورماتین Bتا ید بر شوونا ت عرکی ام یوتر و عکردرد و سووازمان و روشووهای
اربرد ام یوتر دارد ،هکچنیت شوووامل بهره برداری از ام یوتر جهت حل مسوووائل،
مدل سووازی مسووائل ،پردازت اطالعات و مدیریت دادهها و نیز شوونا ت واقیعتهای
جامعه اطالعات میباشدا
بشش ان ورماتین Cتا ید بر نقش و تأثیر شووبده اطالعات در جامعه داشوووه و در
بهبود و ارتقای ت در واقعی جامعه اطالعاتی تالت مینکاید ،ایت بشش شوووامل ارائه
اطالعووات دیجیوووالی ،شوووبدووه ا طالعووات و ارتبوواطووات و تووأثیر آن بر جووامعووه
میباشد(قورچیان)1383،ا
 -3مدیریت آموزشی
منظور ا رری مدیریت آموز شی در هر سازمانی عبارت ا ست از هکاهنگ سازی
و ششهای افراد ان سانی و ا سو اده مؤثر از منابع دیگر برای تحقق هد های آنا در
سازمانهای آموزشی ،هد ها به امور آموزشی و یادگیری مربوط استا پ منظور از
مدیریت آموز شی در سازمانهای آموز شی ،تحقق هد های آموز شی و پی شبرد مؤثر
در آموزت و یادگیری استا
مدیریت آموزشووی آن بشش از فعالیتهای سووازمان آموزشووی ه مسوووقیکأ با امر
آموزت و یادگیری مرتبط اسووت ،از جکره فعالیتهای مرتبط به برنامههای آموزشووی،
مواد و محووای درسووی ،روتها و وسووایل آموزشووی ،مشوواوره و راهنکایی تحصوویری،
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اقدامات آموزت مدکل برنامه ،امور دانشوووجویان و اسووواتید در واقع ،در معنای ا یر،
فعالیتهای رووف سووازمانهای آموزشووی مدنظر قرار میگیردا اگر از م هوم تصووکیم
گیری مدد بگیریم ،مدیریت آموزشی عبارت است از تصکیم گیری و اجرای تصکیکات
در باره آموزت اسووتا مدیریت آموزشووی با پیدایی و تحول نظامهای نویت آموزت و
پروررت پدید آمدا در قرن بی سوم یر اثر تو سعه آموزت عکومی ،تا سی مدارس و
سازمانهای آموز شی بزرگ و موعدد ،گوناگون شدنهای آموز شی ،و پیچیده تر شدن
امر آموزت و پرورت و تش ص صی شدن آن ،اهکیت و رورت سازماندهی و مدیریت
فعالیتهای آموزشی به تدریج آشدار گردید(عالقه بند ،عری )1389،امروزه با توجه به
تنگناهای موجود در امر تامیت نیروی انسووانی مورد نیاز آموزت ،اسووو اده از وسووایل
آموز شی جدید به عنوان ین روت د سویابی به آرمان تامیت فر رتهای برابر آموزت
مورد توجه قرار گرفوه اسووت و دالیل اسووو اده از وسووایل آموزشووی یا تدنولو یهای
آموزشووی را تحت عناوینی مانند :معضووالت و مشوودالت آموزشووی -نقش حواس در
یادگیری -نقش مواد و وسوووایل در تدری و یادگیری ر ر رده اندانوایج تحقیقات
نشان میدهد شورهایی ه از تدنولو ی جدید آموزشی به طورمعقول و مطروب بهره
گرفوه اند بسووویاری از مشووودالت آموزشوووی ود را از بیت برده و یا اهش داده اندا
برنامه ها ی فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت آموزت باید ی یت بشش نظام
آموز شی با شد و ا سو اده از قابریتهای نویت اطالر ر سانی میتواند گام مؤثرتری در
راسوووای برنامه ارووالحات وزارت عروم و آموزت و پرورت به شووکار آید(مهرمحکدی،
محکود)1386،افناوری های جدید ارتباطات با چهار نقش مشورف در آموزت معرکان
مورد اسو اد قرار گرفوه اند و مهم تر از هکه به عنوان ابزاری برای نوشوت و تولید مواد
آموز شی به ار میروندا اولیت نقش ،توزیع مواد آموز شی ،ه از نظرمربی ،توزیع مواد
از طریق پ ست و یا اینورنت هیچ فرقی نکی ند ولی از نظر هزینه و منا سبی ه برای
اسوووو اده ننده دارد فر می ندا دومیت نقش ،ارتباط الدورنیدی ه در بعضوووی از
موارد باعک ارتباط دوطرفه مصنوعی میگرددا سومیت نقش ،اگر ام یوترها به رورت
شوووبده در آیند و دانش آموزان به اینورنت دسوووورسوووی پیدا نند ،در آن روووورت
فناوریهای ام یوتری را میتوان برای ارتباط دو طرفه یا چند طرفه مورد اسوووو اده
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قرار دادا و چهارمیت نقش ،آموزت منبع -مدار و دسووورسووی مسوووقیم برای معرکان
میتواند در رسوووانههای مشورف دارای اشووودال گوناگون زیادی باشووود(زمانی ،بی بی
عشرت)1384،ا
وظایف مدیران آموزشی را به شرح زیر تقسیم شده است:
 -1برنامه آموزشی و تدری
مهکوریت وظایف مدیران آموزشووی هدایت جریان آموزشووی و یادگیری به شوویوه
تسهیل جریان رشد و پرورت دانش آموزان و دانشجویان استا
 -2امور دانش آموزان و دانشجویان
ر شد هکه جانبه دانش آموزان و دان شجویان هد ا رری هر مو سئ سه آموز شی
ا ست ،لذا وظی ه هر مدیر آموز شی فراهم آوردن شرایط الزم برای به فعالیت ر سیدن
اسوعدادهای بالقوهای است ه آنها وجود داردا
 -3امور ار نان آموزشی
ار و فعالیت مؤثر در هر نظام آموزشووی ،مسووورزم تامیت افراد شووایسوووه و واجد
شرایط ا ستا معرکان ،ار نان آموز شی از جکره افرادی ه سوند ه نقشهای مهکی
در نظام آموزشوووی ای ا می نندا تهیه و اجرای برنامههای مؤثر ،جذب نیوی انسوووانی
عالقه مند به ار آموزشووی ،تامیت رفاه آنها ،در طول دمت و برنامههای پادات دهی
و ترفیع و ارتقاء اقداماتی هسووووند ه نظام آموزشوووی را از لحا ادر فنی تقویت
می ند(عالقه بند ،عری)1371،ا
 -4نقش فناوری اطالعاتی و ارتباطی در امر مدیریت آموزشی
در زمینه به ارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در عرروووه طیری هکچون
مدیریت آموز شی باید مراقب بود ه جریان تند و سیل آ سای افزودن سشت افزار و
نرم افزار به سازمانهای آموز شی ،امدان اندی شیدن در باره ی آثار و پیامدهای مثبت و
من ی یا فررتها و تهدیدها را زایل نسازدا برده باید در سایه ی بهره گیری از مرغوب
تریت و ر تریت شدل هوت و حواس ان سانی به تدویت سیا ستهای هو شکندانه و

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت آموزشی205 //

مدبرانه هکت گکاشوووت تا ایت فناوری ادم آموزت و نسووول جدید باقی بکاند(حکزه
بیگی ،طیبه و هکداران)1383،ا فناوری اطالعات و ارتباطات را میتوان در دمت
ن یل به جام عه اطال عاتی تعریف ردا ب نابرایت میتوان گ ت به ارگیری ابزار های
فناوری اطالعات و ارتباطات در عصوور حا وور ،امری اجوناب ناپذیر دانسووت(فهیکی،
مهدی)1383،ا دنیای امروز دنیای اسوووت ه عرم در آن با سووورعت بسووویار در حال
گ سورت ا ست و هکزمان با آن ادغام ایت دانش را در مهارتها و شیلهای جدید طرب
می ند؛ اگر فناوری ارتباطات در فرایند مهارتهای مدیران آموزشوووی ادغام شوووود،
میتواند نقش مؤثر تری در ایجاد محیطهای آموز شی دا شوه با شدافناوری میتواند با
به ار گیری راهبردهای مشدل گشا در موقیعتهای آموزشی ت در القانه را حکایت
ندا فناوری میتواند محیطهایی را با موقیعتهای دنیای واقعی ایجاد ند ه در آنها
هم اسووو اده ننده و هم ابزار گرفوه اسووت(روفت ،شووهناز)1390،ا هکچنیت شووواب
شگ ت آور تو سعه و ر شد تدنولو ی در ریزه سازی تو سعه ارتباطات الدورونیدی و
دمات چند رسوووانهای ،ایت نوید را میدهد ه در آینده نزدین ،انجام محاسوووبات
رایانهای شش صی به رورت سیار و مقرون به ررفه ،عکری واهد بودا پی شرفت در
پردازت داده های دیجیوالی حصوووارهای موجود بیت فرسووووندگی ،چار و نشووور و
ارتباطات تر نی را بسوویار کرنگ رده اسووتا ایت امر مهم بدون شوون شووبدههای
رایانهای ترویزیون های رایانهای تحقق نشواهد یافتا ایت پیشووورفت ها نه تنها برای
آموزت فراگیران امدان دسووورسووی گسووورده به وابشانهها و منابع چند رسووانهای را
فراهم میآورد برده دسووورسووی هکزمان به السهای آموزشووی و پدیدههای طبیعی
سراسر جهان را مهیا واهد رد(مردی ،ر ی اهلل)1388،ا
ف ناوری های ارت باطی میتوا ند جزء الین ن روت های یادگیری بر اسوووواس
سووا وگرایی باشووند و به عنوان عناروور مهم تحوالت در الس درس ه حیاتی تریت
محل تیییر تحول است ،انجام وظی ه نندا
مینز والسوووون( )19963تحقیقات مربوط به تحوالت مدرسوووه و فناوری را مرور
ردند و به ایت نویجه رسووویدند ه فناوری میتواند مدیران و معرکان را تحرین و
3 -means & olson
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دانش آموزان و دانشووجویان را در گیر وظایف و مطالب پیچیده تری نکایدا معرکان را
حکایت ند تا به بیان ننده اطالعات تبدیل شووونداموقیعتهای آنی را برای معرکان
فراهم آورد تا به روووورت یادگیرنده در آیند و عقایدشوووان را درباره برنامه درسوووی و
روشووو های تدری بق یه در م یان ب گذار ندا دانش آموزان را به ان جام دادن ار های
مشدروری تشویق ند(روفت ،شهناز)1390،ا
 -5محاسن فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت آموزشی
6-1ا ایجاد فررت برای یادگیری
در ا سوانداردهای عروم) )Ness1996تا ید شده ا ست؛ در ست ا ست ه ما طبق
اسووووانداردهای گذشووووه تورووویه ردیم ه باید هکه تالت ود را به ار گرفوه تا
یادگیرندگان مسئولیت بیشوری جهت یادگیری ود ب ذیرد ،ولیدت قانونأ واروال ایت
وظی ه و مسئولیت برعهده معرم و برنامه ریزان و مدیران آموزشی میباشدا سیسوم و
معرم باید فرروووت های یادگیری برای فراگیران دانش را فراهم نند تا انوظار تحقق
پی شرفت تح صیری را دا شوه با شندا با ا سو اده از فناوریهای نویت سعی بر ایت ا ست
ه فررتهای یادگیری بطور یدسانی در ا ویار فراگیران قرار گیردا
6-2ا رسیدن به سطوح باالی ت در
ا سو اده از فناوری اطالعات در دنیای ارج از  4دیواری الس فراگیر را به سوی
حل مسووئره و تصووکیم گیری هدایت می ندا وب سووایوهایی وجود دارند ه ت در در
سطوح باال مانند القیت ،حل مسئره ،مقایسه و مقابره و ارزشیابی را آموزت میدهند
ه اگر با هدایت معرکان ماهر هکراه شووووند در رسووویدن به ایت سوووطوح ت در موفق
واهند بودا
6-3ا یادگیریهای بیشور ،سریعور و مؤثرتر
یادگیری با ا سو اده از فناوری اطالعات و ارتباطی برای فراگیر راحت تر ا ست زیرا
میز با روشهای دیداری و عکری آشناست بنابرایت چنیت آموزشی باعک میشود فراگیر
مؤثر یاد بگیردابه ایت روت هکچنیت بر سووورعت یادگیری افزوده میشوووود و بر ی
محدویتهای زمان و مدان در یادگیری برداشوه میشودا
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6-4ا ایجاد انگیزه و عالقه
جذابیت برنامههای رایانهای صووروأ نور چند رسوانهای4آن بسویار زیاد اسوت از
ایت شش میتوان در جهت ایجاد و ح ظ انگیزه ی یادگیری در فراگیران و ار نان
اسو اده ردا عالوه برایت تعامل و پویایی ه از صوریات برنامههای رایانهای مناسب
و اسواندارد است ،هکچون روتهای فعال تدری  ،با درگیر ردن فراگیر او را از حوزه
ی ان عالی رر به دنیای عکل می شاند ه ایت ود سبب ایجاد عالقه به یادگیری
میشودا
6-5ا کن به اساتید و معرکان در مدیریت آموزت
رایانه ابزار منا سبی برای شدل دهی ،ا سو اده ،نگهداری و به روز ردن پایگاههای
اطالعاتی اسوتا از پایگاههای اطالعاتی میتوان در چنیت مواردی بهره برد :ثبت نام و
بایگانی اطالعات مربوط دانشووجویان و دانش آموزان ،ایجاد بانن سوووال ،رسووم نکودار
مربوط به پیشرفت تحصیری و ااا
6-6ا کن به طراحی و ارائه درس
عالوه برامدان اسو اده از رایانه در ارائه درس به رورت اسالید ،تصویر ،به ار نان
آموزت تهیه برنامه درسی کن زیادی می ندا
مدیریت آموزت مبونی بر فناوری اطالعات و ارتباطات نسووبت به مدیریت سوونوی
دارای مزایایی اسووت ،از جکره مزایای ایت فناوری به موارد زیر اشوواره رده اسووت ه
شامل:
 بر ورداری از قابریت ایجاد تعامل باالبردن انگیزه و قدرت حافظه باز ورد فوری از طریق پرسش و پاسخ واقع نکایی بیشور از طریق ارائه نکودار ،عد  ،روت ،تصاویر ،موحرک وشبیه سازی
 آموزت در هر زمان و مدان آموزت ان رادی4 -Multimedia

 // 208فصرنامه عروم بری ،بهار  ،1399شکاره 33

 نورل و نظارت بیشور نورل ی یت مطالب آموزشی قبل از آغاز آموزتاز دیگر مزایای فت آوری اطالعات و ارتباطات میتوان به موارد زیر برشکرد:
 تربیت نیروی انسانی ارآمد و ماهر ی یت بششی به آموزت تربیت نیروهای ارآفریت و کن به بشش اشویال زایی دسورسی آسان به منابع اطالعاتی اهش هزینههای آموزشی در برند مدت روز آمد نکودن سیسوم اداری و نظام آموزشی ایجاد انگیزه و تالت و نوآوری در برنامههای درسی اسو اده از تجارت بیت الکرری(مردی ،ر ی اهلل)1388،ا -6فناوری اطالعات و ارتباطات در سایر کشورها
بررسووی عکردرد سووه مدرسووه مورد مطالعه نرو نشووان داد وقوی دانش آموزان به
فناوری دسووورسووی آسووان دارند و شوورایط برای طرحهای القانه آنها فراهم اسووت،
بیشوووور احوکال میرود ه مهارت و دانش آن ها فزونی گیردا باید به دانش آموزان
فرروووت داد تا از قوه تشیل ود در نار انعطا پذیری فناوری اطالعات و ارتباطات
کن بگیرند و بی شور و بهور بیاموزند .البوه در هر سه مدر سه مذ ور ی برداری،
وقت ترف ردن و ارائه ارهای سووطحی نیز مشوواهده شوودا سووهولت به دسووت آوردن
مطالب از شوووبده اینورنوی ین معضووول اسوووت .دانش آموزان باید یاد بگیرند از
فناوریها یی ه در ا ویار آنهاست درست اسو اده نندا اگر غیر از ایت باشد فناوری
به ین سوورگرمی تبدیل میشووود و اثری در افزایش توان عرکی آنها نشواهد داشووتا
تجربه مدارس آزمایش رایانه ور در تر یه نشوووان داد ه فناوری اطالعات ابزاری قوی
در فرآیند تدری و یادگیری به حساب میآید.
سوونگاپور جزو معدود شووورهایی اسووت ه موفق شووده در زمینه تر یق فناوری
اطال عات و ارت با طات با رویدرد های ترب یت معرم و آموزت دانش آموزان قدم های
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اساسی برداردا نظام آموزشی سنگاپور شباهت زیادی به نظام آموزشی شورمان داردا
در دهه  90میالدی نظام آموز شی سنگاپور نوعی دگردی سی را تجربه ردا م سئوالن
آموزت و پرورت آن در رووودد برآمدند اروووالحات زیادی در بششهای گوناگون به
صووود آموزت عکومی و تربیت معرم انجام دهند .برای تسووریع روند ارووالحات از
فناوری اطالعات و ارتباطات به نحو شای سوهای ا سو اده و اثرات مثبت ایت فناوری را
در هکه شووئون زندگی مشوواهده ردند .نظام آموزشووی آزاد و انعطا پذیر سوونگاپور
دنبال ننده سیاستهای آموزشی اقوصاد محور و موکر ز بر رشد منابع انسانی است
و برای دسویابی به سطح مطروبی از تولید عرم و رشد اقوصادی رنعوی ،آموزت عروم
و فناوری از جایگاه ویههای بر وردار است.
در انگرسووو وان ونرو دانش آموزان به گردت عرکی م جازی پردا وه و ن وایج
طرحهای ایت دو شور نشان میدهد ه مسافرت مجازی مکدت است از نظر تعریم و
تربیت بسوویار اثربشش باشوودا مشووروط بر آنده برای ایت تکریت برنامه ریزی درسوووی
رورت پذیرد و امدانات فنی فراهم آید.
روند تو سعه فناوری اطالعات و ارتباطات در ا سورالیا را پروف سور جان سون از آغاز
دهه  90برر سی رده ا ستا اوایل دهه  90میالدی ه بحک به رورت سشت افزار
مطرح شووود ،وی میگوید معرکان ین احسووواس عدم اعوکاد به ن  ،ترس در مورد
تدنولو ی ،ترس از ایت ه نووانند الس را اداره نند دا شوند ،ولی بعد از  5سال ه
برنامه توسووعه فناوری اطالعات و ارتباطات اجرا شوود معرکیت به ین اعوکاد به ن
رسوویدند ه یری نگران نیسوووند ه اگر ام یوتر مشوودل پیدا ند چه نند چون
دیگر اقوضایی به قضیه نگاه می نندا بنابرایت باید به ین تصور روشنی رسید ه الزم
نیست فناوری اطالعات و ارتباطات تکام حوزه درسی ما را بگیرد.
تدنولو ی آموزشوووی در توسووو عه و مدرنیزه ردن آموزت و پرورت چیت نقش
بسووزایی ای ا می ند و دولت چیت طی  20سووال گذشوووه توجه زیادی به آن مبذول
داشوه است .در شور چیت از سال  1990فناوری اطالعات به مرور در آموزت به ار
گرفوه شد و با پی شرفت رایانهها و فناوریهای چند ر سانهای قابریتهای جدیدی در
زمینه آموزت به وجود آمدا طرح دانشووگاههای روووتی -تصووویری نیزاز اقدامات دیگر
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چیت در زمینه ا سو اده از فناوری اطالعات در آموزت ا ستا در ایت شور جهت راه
اندازی و بهره برداری از طرح  5ساله آموزت روتی -ت صویری از م شار ت و بشش
دفور صو ری ا سو اده رد .طرح مری جهت هکگانی ردن آموزت از راه دور ابودا
به رورت آزمایش در چند دانشگاه چیت اجرا شد و پ از آن در سال  1997به طور
آزمایشی هزار مدرسه را تحت پوشش قرار داد و به طور امل فناوری مدرن آموزشی
را آنها اعکال ردا نویجه آزمایش ایت طرح در  43مدرسوووه مثبت بودا در آغاز هزاره
جدید در شور چیت انالهای آموزشی بیش از  100میریون تکاشاگر دارندا در طی
 13سال تکاشاگران شبدههای آموزشی افزایش یافوه اند و شبدهها نیز دارای بیش از
رد انال ه سوند و جالب ایت ا ست هکه اق شار مردم از آموزتهای مربوط به ود
بهره میبرند ،مثال شاورزان شیوههای جدید شاورزی و مهارتهای مربوط به آن را
میآموزند.
در شووور انادا درمورد چالشووها ومسووایل مرتبط با فناوری اطالعات در آموزت و
پرورت تحقیقات و سیعی رورت گرفوه ا ستا انادا نیز مانند ب سیاری از شورهای
دنیا با توجه به فناوری اطالعات هنوز در مراحل مقدماتی تحقیق و بررسوووی در مورد
توسوووعه فناوری اطالعات در اموزت وپرورت قرار داردابنابر آمار موجود زیر سوووا ت
انادا برای تو سعه فناوری اطالعات در اموزت وپرورت منا سب بنظر میر سد اما زیر
سا ت به تنهایی ار ساز نیستابررسی تاثیرات فناوری اطالعات برآموزت و پرورت
گروهها ی مرتبط با ان مانند معرکان دانش اموزان مدیران و سوویاسوووگذاران بسوویار
مهم استا با بررسی روند توسعه فناوری اطالعات در انادا مشاهده می شود ه انادا
زیر سوووا ت م ناسوووبی برای توسووو عه ف ناوری اطال عات در مدارس فراهم رده
ا ستاهکچنیت مدیران آموز شی ا سو اده بهینه از فناوری اطالعات در ارتقای سطح
ی ی و کی اموزت و پرورت را در دسوور ار ود قرارداده انداسیاسوکداران انادا
به وبی به اهکیت فناوری اطالعات واق ند و در نظر دارند در زمینه توسوووعه وبهره
گیری مؤثر از ان به یدی از پیشگامان جهانی تبدیل شوندابه هکیت منظور و با عنایت
به نقش ریدی آموزت وپرورت در پیشوورفت و توسووعه جامعه تحقیقات وسوویعی در
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انادا رورت گرفوه ا ستام سئولیت ایت شور در نظر دارند با تدویت و دنبال ردن
اسوراتهیهای راهبردی به پیشرفت چشکگیری در ایت زمینه دست یابند.
 -7نتیجه گیری
فناوری اطالعات و ارتباطات یدی از مباحک جدیدی اسوووت ه ا یره به روووورت
گسوردهای در نظام آموز شی شور مطرح شده ا ستا فناوری اطالعات و ارتباطات نه
تنها باعک ارتقای مهارتهای پایه از مرز واندن ،نوشوووت ،حسوواب ردن و اسووودالل
ردن می شود ،برده ایت قابریت را دارد ه سواد اطالعاتی را نیز ارتقاء بش شد ،از ایت
رو ارتقای فناوری اطالعات و ارتباطات ،ه سوه مر زی ب سیاری از نظامهای آموز شی
جهان را تشدیل داده استا فناوریهای اطالعات و ارتباطات هکچنیت با فراهم ردن
امدانات وبی برای آموزت در دو زمینه تسوووهیل فرایند یاددهی و یادگیری و تیییر
نقش ر سالت در مدیریت آموزت ایجاد رده ا ستا نوایج پهوهش ن شان میدهد ،ا ثر
ار نان آموزشووی ات ا نظر دارند ه فناوری اطاعات و ارتباطات در بهبود عکردرد و
تسوووریع وظایف مدیریت آموزشوووی مؤثر اسوووتا دربشش آموزت و اجوکاعی ردن،
فناوری اطالعات و ارتباطات بیشووووریت تأثیر را در افزایش ی یت مطالب آموزشوووی،
تسوهیل گردت اطالعات در سوطح سوازمان و ارائه اطالعات با بهنگام و روحیح برای
آشنایی ار نان با ار جدید داشوه استا ن ور فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی
به مرا ز آموزشوووی(از مدارس تا دانشوووگاهها) و حوی منازل ،روابط سووواده معرکی و
شوواگردی را به طور ری دگرگون سووا وه اسووتا به ایت ترتیب ،الگویهای سوونوی
یادگیری موحول شووده اند و اربران با حجم گسوووردهای از اطالعات و دانش مواجه
هسوندادر ایت راسوا وزارت آموزت عالی سیاستهای اتشار نکایند تا معرکان و اساتید
به اربرد ف ناوری اطالعات و ارت با طات در آموزت عالقه م ند شوووو ند ه سووووای
م شو های مادی و معنوی دبیران و ا ساتید ،وزارت انه نیز در جهت تیییر در محووا
محور بودن وابها گامهایی بردارند تا زمینه را برای ظهور و ارتقای فناوری اطالعات و
ارتباطات در مدیرت آموزشی ایجاد شودا
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