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روز خبرن��گار  درگذش��ت مرج��ع تقلي��د آي��ت اهلل العظم��ي س��يدمحمدهادی ميالن��ي در مش��هد مق��دس )1354 ش(  گروگان گي��ري و ش��هادت ديپلمات ه��اي كش��ورمان در افغانس��تان توس��ط گروه��ك طالب��ان )1377 ش(  امروز در تاریخ
درگذش��ت اس��تاد و دانش��مند گرانق��در ش��يخ مرتض��ي م��درس گيالن��ي  )1378 ش(  ش��هادت زايري��ن خان��ه خ��دا در ح��رم ام��ن اله��ي توس��ط وهابي��ون س��عودي )1407 ق(  ش��هادت محم��ود صارمی خبرن��گار ش��هيد )1377ش(

وزه گودرزی فیر
بی ش��ك آينده هر جامعه ای كه به كيفي��ت و كارايی آموزش و 
پرورش آن كش��ور بس��تگی دغارد از اين روی هر چه كارايی و 
بهره دهی برنامه های آموزش��ی موثرتر و مفيدتر باش��د جامعه 
فردا سالمت و سعادت بيش��تری خواهد يافت. بر همين اساس 
است كه حاكميت ها به دنبال ايجاد ساختار آموزشی پبشرفته و 
كارآمد هس��تند چرا كه زمينه ساز شکل گيری آينده آن كشور 

خواهد بود. 
ايجاد يك نظام آموزش��ی كه قابليت تربيت افراد برای زيس��تن 
در جهانی متغير را داشته باشد از اولويت های جامعه مدنر است 
بنابراين جای تعجب نبيس��ت كه بسياری از نظام های آموزشی 
قصد دارند فن آوری های نوين آموزش��ی را در فرآيند تدريس و 
يادگيری به كار گيرند تا يك نظام آموزش��ی پيشرفته و به تبع 
آن ملتی پيش��رفته تربيت نمايند.امروزه وسايل كمك آموزشی 
اعم از س��اده و پيچيده، به عنوان ابزاری برای ايجاد تسخيل در 
ام��ر تدريس و يادگيری در نظام های آموزش��ی به كار می روند. 
اين وس��ايل از حيث تئوری و عمل را ب��ا هم تركيه كرده باعث 
مان��دگاری يادگيری، تثبيت يافته ها و تنوع بخش��ی در كالس 
درس می ش��وند. بديهی اس��ت اگر معلم��ان مهارت های الزم را 
برای كاربر اين وس��ايل داشته باشند اثر بخشی آن بهتر خواهد 
ب��ود. ميزان بهره گيری و اس��تفاده مطل��وب و بجای معلمان و 
دبيران از وسايل كمك آموزش��ی در فرايند يادهی – يادگيری 

در ارتقای س��طح آموزش تاثيرات س��ازنده ای خواهند داش��ت 
و اس��تفاده صحيح معلمان از وس��ايل كمك آموزش��ی ، جريان 

يادگيری را تسهيل می بخشد. 
بر همين اس��اس است كه در بسياری از كشورها تالش می شود 
تا ساختار آموزشی مدونی را طراحی نمايند كه در آن معلمان و 
دانش آموزان از ابزارها و امکانات روز فن آوری و اطالعات برای 
امر آموزش و آموختن بهره گيرند. با توجه به اين مس��ئله سوال 
اصلی اين نوش��تار آن است كه فن آوری های روز چه تاثيری در 
امر آموزش و آموختن دارند؟ فرضيه اين نوش��تار نيز آن اس��ت 
كه به دليل توس��عه روزانه دانش و راهکاری آموزش و آموختن،  
آموزش و پرورش می تواند از فن آوری های روز جهت ارتقا سطح 

كيفی و كمی آموزش و اموختن بهره گيرد. 
فن آوری های نوين در آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش س��ازمانی اس��ت كه زيربنای رش��د و توسعه 
فرهنگ��ی، اجتماعی، و اقتصادی يککش��ور به حس��اب می ايد و 
نيروی انسانی بويژه معلم يکی از عوامل اصلی اموزش و پرورش 
به ش��مار می روند لذا هرگونه تح��ول در نظام اموزش و پرورش 
باي��د به نحو موثر با تربيت معل��م ارتباط پيدا می كند آموزش و 
پرورش به معنای رشد تمام تواناييها و استعدادها، پيچيدهترين، 

دشوارترين ومؤثرترين فرايند اجتماعی است.
از آنج��ا ك��ه فناوری در جامعه امروز امری بس��يار مهم اس��ت، 
ضرورت دارد كه هر فرد از سواد فناوری به ميزان الزم برخوردار 
ش��ود و نيز از آنجا كه ه��دف از آموزش فن��اوری ارائه دانش و 
اطالعات فناوری به عنوان بخش��ی از آموزش های رسمی و پايه 
ای برای همه مردم اس��ت مدرسه مناسبترين مکان برای ايجاد 
و گسترش سواد فّناوری است. در كالس درس عوامل متعددی 
از جمله وضع جس��می، روحی، علمی و شخصّيتی معلم- فضای 
آموزش��ی و وسايل كمك آموزشی و… در امر يادگيری دخالت 
دارند. در بين اين عوامل وس��ايل كمك آموزشی به دليل اينکه 
تئولی و عمل را توأم و هماهنگ می س��ازد جايگاه ويژه ای دارد 
و دانش آموزان می توانند مطالب مطرح شده را با استفاده معلم 
از وسايل كمك آموزشی در ساخت شناختی خود جای دهند و 

به يادگيری معناداری نائل شوند. 
ام��روزه ديگر موضوع آموزش با حذف محدوديتهای مکان زمان 
مطرح نيس��ت بلکه ب��ا بهره مندی مؤثر از فرصته��ای برآمده از 
تلفيق اس��تفادة هوش��مندانة فناوری و آم��وزش، يادگيری در 
همه ج��ا  برای برنامه ريزان و متوليان آموزش��ی مهم  اس��ت. 

بنا به اهميت مواد و وس��ايل كمك آموزش��ی و مقايس��ه آن با 
انتظارات��ی كه از به كارگي��ری اين وس��ايل در جريان تدريس 
می رود  مس��ئوالن آموزش و پرورش و معلمان باتجربه در كنار 
هم ضرورت اس��تفاده از ابزار و وس��ايل كمك آموزشی را برای 
يادگي��ری دروس ب��ه دانش آموزان بي��ش از هرچيز و هر زمان 
ديگ��ر درك و احس��اس كرده اند اما با توجه ب��ه پژوهش انجام 
ش��ده: نيمی از معلمين امکانات و وسايل كمك آموزشی را كافی 
نمی دانند كه اين می تواند به دليل اين باشد كه مسئولين برنامه 
ريزی آموزشی و دس��ت اندركاران تعليم و تربيت كشور بودجه 
كافی برای مدارس كه امکان خريد وسايل كمك آموزشی را در 
اختيار مدارس قرار نداده اند. اس��تفاده از تکنولوژي آموزشی در 
عرصه هاي مختلف نظام آموزش��ی كشور به يك نياز رايج تبديل 
ش��ده اس��ت . ضرورت توجه به اين موضوع مه��م يعنی گذر از 
تدريس س��نتی به تدريس نوين، تغييراتی داشته است كه بايد 
آنها را مدنظر داشت. مشاركت معلمان در روش تدريس به مثابة 
رويکردی فرهنگی جس��تجو و تحقيق برای آفرينش روش��های 
نوين  تدريس  و اشاعة فرهنگ كالسهای باز وتوليد علم تدريس 
حاصل دگرگونی روشهاس��ت؛ پس رويکردی ك��ه بتواند هرچه 

بيشتر اين موارد را در بر بگيرد موفقتر خواهد بود. 
بس��ياری از كش��ورهای جهان در چند دهةگذش��ته نگرانيهای 
فزايندهای در اين زمينه داش��تهاند كه نظام آموزش و پرورش، 
آمادگی كافی برای پرورش مهارتها و دانش الزم برای كار و زندگی 
توأم با موفقيت را در جامعة پيچيدة امروزی به ش��هروندان خود 
نميدهد. در واكنش به اين دغدغهها، تالش برای بهبودسيس��تم 
آموزش��ی، روش��های و برنامهريزيهای آموزشی هدف واقع شده 
اس��ت. در عين حال بسياری از شيوههای آموزشی پذيرفتهشده 
و متأثر از روشهای تدريس گذشته و مبتنيبر ديدگاههای سنتی 
رفتارگرايانه هستند كه در اصل تدريس را بيان ميکند؛ اما انتقال 
واقعيتهاو اطالعات به دانشآموزان را در حاليکه روشهای فوق در 
پ��رورش دانش و تواناييهاييکه دانش��آموزان برای زندگی روزانه 

خود نياز دارند، ناموفق بوده است.
 هدف كارب��رد تکنولوژي در آموزش را می توان بهره وري باال و 
در نتيجه توسعه و پيشرفت جامعه دانست و همچنين ، استفاده 
مطلوب از تکنولوژي آموزش��ی در پروس��ه تحصي��ل، می تواند 
سيس��تم آموزش��ی را متحول كن��د . در واقع با ف��ن آوري هاي 
جديد، سياس��ت هاي جديد  آموزشی گس��ترش يافته و تحول 
بنيادين در نظام آموزشی ايجاد می شود. يکی از شيوه های نوين 

آموزشی وسايل  كمك آموزشی، رسانه ها و رايانه هاست. اين گونه 
امور ب��ه امر تدريس كمك می كنند، انگي��زه و آگاهی به وجود 
می آورند و بر س��رعت فرايند  ياددهی و يادگيری می افزايند  در 
بس��ياری از كشورهای جهان از جمله كش��ورهای توسعه يافته 
و در حال توس��عه، ب��رای تجهيز مدارس با امکان��ات گوناگونی 
همچ��ون يارانه و اينترنت برنام��ه جامعی وجود دارد با توجه به 
گس��ترش روز افزون فن اوری اطالعات و تاثي��ر  فزاينده ان بر 
زندگی انس��ان، اش��نايی دانش اموزان و معلمان با اين فن اوری 

ضروری است. 
يک��ی از مهمترين و گس��ترده ترين س��ازمان های اجتماعی كه 
مس��ئوليت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی و علمی را به نس��ل 
نو س��اخته جامعه بر عهده دارد س��ازمان اموزشو پرورش است 
اين س��ازمان از ديرباز نقش��ی س��ازنده در بقا و تداوم فرهنگ و 
تمدن بشری ايفا كرده است. تکنولوژي آموزشی عبارت است از 
مجموعه روش ها و دستورالعمل هايی كه با استفاده از يافته هاي 
علمی براي حل مس��ايل آموزش��ی اعم از طرح، اجرا و ارزشيابی 
در برنامه هاي آموزش��ی به كار گرفته می ش��ود نگرش معلمان 
نس��بت به نوع خاصی از تکنولوژي تدريس، ش��اخصی از كاربرد 
آن تکنولوژي در آموزش اس��ت . مطالعه نگرش و عالقه معلمان 
نس��بت به فعاليت هاي حرفه اي ش��ان نيز از نيازهاي سيس��تم 
آموزش و پرورش اس��ت. زيرا، انجام ه��ر فعاليتی نيازمند نوعی  
گرايش مثبت و عالقه مندي نسبت به آن فعاليت ميباشد ايجاد 
نگرش هاي مثبت در معلمان نس��بت به تکنولوژي آموزش��ی و 
توس��عه و كارب��رد آن در فرآيند يادده��ی- يادگيري از مباحث 
چال ش��برانگيز مطالعات تربيتی معاصر است. با تأكيدي كه بر 
آگاهی يافتن از نگرش نس��بت ب��ه كاربرد تکنولوژي در آموزش 
ش��د، كمبودي كه در اين زمينه احساس می شود، فقدان ابزاري 
است كه چنين نگر شهايی را در مطالعات تحقيقی اندازه گيري  
كند.  جامعه اي كه هدف آن پيش��رفت بر اس��اس دانش و فن 
آوري اس��ت، بايد ابتدا آم��وز ش و پرورش خود را متحول كند. 
در اي��ن ميان در عرصه اس��تفاده از فناووری اطالعات در عرصه 
اموزش و پرورش بايد مراقب بود كه جريان تند و س��يل اسيای 
افزون سخت افزار و نرم افزار به مدرسه امکان انديشيدن درباره 
اث��ار و پيامدهای مثبت و منف��ی يا فرصت ها و تهديدات را زائل 
نس��ازد. بلکه بايد در س��ايه بهره گيری از مرغوب ترين ش��کل 
هوش و حواس انسانی به تدوين سياست های هوشمندانه همت 
گماش��ت تا اين فن اوری خادم اموزش و پرورش و نس��ل بعدی 

باقی بماند. سياس��ت آموزشی به بهره وري از پتانسيل و فراهم 
س��اختن فرصت ها براي بهبود بخشيدن استعداد نياز دارد و اين 
تنها در صورت تسريع در استفاده فن آوري اطالعات و ارتباطات 
و رس��انه هاي ديجيتال  به منظور تروي��ج يك فرهنگ جديد از 
يادگي��ري مادام العمر  در آموزش تحق��ق می يابد در زمينه فن 
آوري اطالعات، جاروس��يويتزر اظهار ميدارد توسعه و پيشرفت 
جوامع از زيربنايی ترين اهداف هر جامعه است كه سنگ بنا هاي 
آن در دوران تحصيل و نظام آموزشی هر كشور گذاشته م يشود. 
يک��ی از مهمترين موارد قابل تأمل درنظام آموزش��ی، فن آوري 
اطالعات اس��ت. هدف ف��ن آوري اطالعات در آموزش و پرورش 
ايجاد نظام هاي آموزش��ی نو، ب همنظور افزايش بهره وري و در 

نتيجه، تأكيد بر يادگيري است.
 اس��تفاده بهين��ه از فن آوري آموزش��ی در جري��ان تدريس و 
يادگيري می تواند به س��بب فعال كردن حو اس دانش آموزان، 
ام��ر آموزش را واقعی تر و عمل ی تر كند و حتی با غنی كردن 
كيفيت تدريس و يادگيري، كارآيی تعليم و تربيت را ارتقاء دهد. 
يکی از مهم ترين اجزاء فن آوري اطالعات، تکنولوژي آموزش��ی 
است. در بسياری از كش��ورها به كارگيری فن اوری اطالعات و 
ارتباطات در نظام اموزش��ی به منظور ارتقای كيفيت روش��های 
ياددهی يادگيری مورد توجه خاصی قرار گرفته اس��ت فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات چارچوبی را به وج��ود می اورد كه از اين 
طريق كيفي��ت اموزش ارتقا می يابد و معلم��ان و دانش اموزان 

می توانند به منابع يادگيری بسياری دست يابند.
براي اين كار بايد تکنولوژي آموزش��ی؛ يعن��ی، طراحی، اجرا و 
ارزشيابی برنامه ريزي شده و پژوهش هاي بنيادي و كاربردي را 
به كار گيرد. تکنولوژي آموزشی اين قدرت را دارد كه موانع بين 
والدين و معلمان، خانه، كالس درس و مناطق آموزش و پرورش 
در سراس��ر كش��ور را از بين برده و تعامل بي��ن دانش آموزان، 
والدين و معلمان را تس��هيل و به گس��ترش يادگي��ري فراتر از 
مدرس��ه كمك كند. هم چنين، معلمان قادر به آموزش آ نالين  
ش��ده و اين می تواند، توانمندي معلمان ب��ا تجربه را به راحتی 
افزايش دهد.  در نهايت می توان گفت كه ايجاد فضای مناس��ب 
ميان آموزش س��نتی و تکنولوژی روز می تواند ضمن ارتقا سطح 
علمی معلمان زمينه ساز افزايش بهره وری در امر تدريس گردد 
كه قطعا دس��تاوردهای بس��ياری برای اهداف آموزش و پرورش 

كشور خواهد داشت.
 )فهرستمنابعدردفترروزنامهموجوداست(

م��ق��ال��ه

نگاهی بر همپوشانی روش های سنتی و 
مدرن در امر آموزش و پرورش

 فن آوری های روز 
در خدمت ارتقا  

سطح آموزش

 17 مرداد ماه روز خبرنگار مبارک باد  


