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نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش
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چكیده
ســابقه و هدف: امروزه در قرن بیســت و یكم با توجه به حجم عظیم اطالعات، افراد به ســوی مدیریت اطالعات هدایت 
می شــوند، بر اســاس یافته های روانشناســی یادگیری، دانش آموزان از طریق دیدن و به کارگیری وســایل مختلف، مطالب 
درســی را بهتر و راحت تر می آموزند، زیرا وســایل کمک آموزشــی به ســبب فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان، امر 
آموزش را واقعی تر، عملی تر و دلپذیرتر می ســازند. ظهور پدیده شــگفت انگیز فن آوری اطالعات در دو دهه آخر قرن 
بیستم و توسعه آن در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورهای پیشرو باعث گسترش فرصت های یادگیری و دسترسی 
آســان به منابع آموزشــی و یادگیری شــده اســت. در این رویكرد، فن آوری اطالعات به عنوان یک ابزار و وسیله تاثیر گذار 
در فرایند یاددهی - یادگیری مورد توجه قرار داده اســت. لذا هدف از این مطالعه نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در 
آموزش و پرورش می باشد. در این مقاله سعی شده است به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش پرداخته شود. 
روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی اســت. مواد پژوهش شــامل: کلیه منابع )کتاب ها، مقاالت، پایان نامه ها( مرتبط با 
موضوع مورد بررســی می باشــد. در نتیجه فناوری اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای 
کیفیت و کارآیی آموزش و یادگیری مورد استفاده قرار داد. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت 
فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان، موجب شده تا شكل جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خالق، فعال و فراگیر 
ایجاد شــود. آموزش مهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات، هســته ی مرکزی بســیاری از نظام های آموزش و پرورش 

جهان را تشكیل داد.
كلمات كلیدی: فناوری، اطالعات و ارتباطات،  آموزش
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مقدمه
در  اطالعات  فناوری  یعنی  دستاوردش  آخرین  و  فناوری 
حوزه های گوناگون زندگی آدمی از جمله تعلیم و تربیت تأثیری 
گسترده و چشمگیری گذاشته است )ضرغامی و همكاران، 
1385(. گسترش فناوری اطالعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم 
نوین، موجبات بسط اطالعات و دسترسی آسان و کم هزینه 

را برای فراگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان 
به روش پیوسته فراهم می کند و زمینه تبادل سریع اطالعات 
و تعامالت فرهنگی را میسر می سازد. بی شک دانش آموزان 
بهتر  اجتماعی  و  اقتصادی  آموزشی،  فرصت های  از  زمانی 
برخوردار خواهند شد که به رایانه و فناوری های اطالعاتی 
دسترسی داشته باشند )جوکار و یاری پور، 1388(. از سوی 
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دیگر انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات باعث شكوفایی 
جنبش های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده و دنیای نو در 
حال پدیدار شدن است )اسالمی، 1383(. و در هزاره جدید، 
فناوری ارتباطات به سرعت جهان را در نوردیده، و بر بسیاری 
از ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است. آموزش و پرورش 
نیز، که یكی از نیازها محسوب می شود از این تاثیر مستثنی 
نبوده است. در بسیاری از کشورهای دنیا گسترش فناوری 
اطالعات در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. 
با بررسی آمار و اطالعات موجود در میزان گسترش فناوری 
اطالعات در آموزش و پرورش کشورهای جهان در می یابیم که 
در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشورهای توسعه یافته 
و در حال توسعه، برای تجهیز مدارس با امكانات گوناگونی 
همچون رایانه و اینترنت، برنامه های جامعی وجود دارد. با 
توجه به گسترش روزافزون فناوری اطالعات و تاثیر فزاینده 
آن بر زندگی انسان، آشنایی دانش آموزان و معلمان با این 
فناوری و نیز تسلط در استفاده از ابزارهای آن از ضروریات 
است. به همین منظور برخی از کشورهای دنیا ضمن این که 
امكانات الزم را در اختیار دانش آموزان و معلمان قرارمی دهند، 
به آموزش آنها نیز می پردازند و آنها را برای زندگی در دنیای 

الكترونیكی آماده می کنند )جاللی و همكاران، 1383(.

فناوریاطالعاتوارتباطات
شناخت ارزش بالقوه فناوری اطالعات به توسعه فرصت هایی 
برای رشد مهارت های دانش آموزان به منظور ایجاد آمادگی در 
آنها برای ورود به جامعه اطالعاتی کمک می کند )جوکار و یاری 
پور، 1388(. یكی از ویژگی های فناوری اطالعات و ارتباطات 
که در کلیه امور کاربری آن قابل مالحظه است سرعت توسعه 
آن می باشد. این سرعت ناشی از بستر ارتباطی نسبتا مناسبی 
است که اکنون در سراسر جهان گسترده شده است. استفاده از 
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار توسعه بیشتر مورد 
توجه کاربران قرار گرفته است. تبدیل متون کاغذی به مواد 

الكترونیكی، ایجاد لوح های فشرده چند رسانه ای از نمونه های 
بارز آن است )کریمی علویجه و همكاران، 1388(. فناوری 
اطالعات و ارتباطات نیرویی است که بسیاری از جنبه های 
زندگی را تغییر می دهد )ران الیور، 2002(. حمزه بیگی و 
مقصودی )1383( فناوری اطالعات را به عنوان بستر و ابزاری 
قدرتمند، معیارهایی جدید برای ارزیابی، تصمیم گیری، نظارت 
و برنامه ریزی، تعریف می کند. به نظر می رسد که امروزه در قرن 
21 با توجه به حجم عظیم اطالعات، افراد به سوی مدیریت 
بسیار گسترده  اطالعات هدایت می شوند، حجم اطالعات 
است اما کیفیت اطالعات چگونه دست یابی به اطالعات موثق 
و اطالعات مورد نیاز هر فرد باید قابل دسترس و با کیفیت 
باشد و گرنه دسترسی ارزشی ندارد )بریویک، 2000(. اصطالح 
فناوری اطالعات، فناوری های نوین مانند رایانه، فكس، میكرو 
الكترونیک ها، ارتباط از راه دور و نیز فناوری های قدیمی تر 
نظیر نظام های بایگانی اسناد، ماشین های محاسباتی مكانیكی، 
چاپ و حكاکی را در بر می گیرد. هرچند این اصطالح جدید 
است، اما از لحاظ مفهومی، قدمت آن به قدمت اشتیاق انسان 
به برقراری ارتباط می رسد. البته نباید فناوری اطالعات را 
معادل اینترنت یا رایانه دانست، این دو با هم تفاوت ماهوی 
دارند. اینترنت و رایانه فناوری هایی با قابلیت باال و اصوالً 
یک امكان و ابزار هستند؛ در حالی که فناوری اطالعات یک 
اندیشه، یک فرهنگ و یک جریان فكری اثرگذار است. اگرچه 
فناوری اطالعات با گسترش اینترنت به اوج قدرت و قابلیت 
خود در شرایط فعلی نائل آمده است، اما نمی توان در مورد 
آینده هم این گونه اظهار نظر نمود. زیرا با ظهور فناوری های 
نوین اطالع رسانی همچون نانوفناوری، تحوالت عمیق تر و 

اساسی تر در پیش است )نوروزی و همكاران، 1387(.
عالوه بر این فناوری ارتباطات و اطالعات ابزاری قدرتمند 
برای افزایش کیفیت و گسترش دسترسی برابر به فرصت های 
 .(www.learning sentery.persianblog.ir) آموزشی هستند
برای مثال امروزه بیشتر جوامع برای جبران عقب افتادگی ها، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

am
a.

aj
au

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

25
 ]

 

                               2 / 7

http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-126-fa.html


سال دوم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 93-1392 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 50

نظام آموزشی خود را مورد بررسی همه جانبه قرار می دهند 
و سعی می کنند همگام با دیگر نهادهای اجتماعی جامعه از 
به  نوآوری های آموزشی  وسایل، مواد، تكنولوژی جدید و 
منظور افزایش بازدهی و کنترل سرمایه های انسانی و پاسخ 
گویی به نیازهای جوامع انسانی استفاده کنند. اغلب این جوامع 
سعی می کنند از نتایج تحقیقات و تجارب علمی و فنی سایر 
کشورها بهره گیرند. یكی از این تجارب ارزنده که می تواند 
استفاده  واقع شود،  مثمرثمر  آموزشی  نهادهای  و  مراکز  در 
از جنبه های مختلف تكنولوژی آموزشی و اهمیت شناخت 
دقیق و کاربرد وسایل کمک آموزشی در فرآیند تدریس است 
)مجدفر، 1374(. باید این نكته را در نظر گرفت که در حوزه 
فاوا نرم افزارهای آموزشی به سرعت در حال تغییر هستند. 
این نرم افزارها تحوالت وسیعی را در کالس درس به وجود 
آورده اند که مهم ترین آنها را می توان در این واقعیت دانست 
که دانش آموزان را قادر ساخته است تا به اطالعات خارج از 
کالس دسترسی یابند و این مسئله موجب افزایش انگیزه آنان 
برای یادگیری شده است. تحقیقات نشان داده اند که تقریبا نیمی 
از معلمان از رایانه ها برای مقاصد آموزشی استفاده می کنند که 
بیشتر شامل استفاده از واژه پردازها، صفحات گسترده و نرم 
افزارهای گرافیكی است )نوروزی و همكاران، 1387(. مطالعات 
بسیاری که سلوین )2000( در حوزه اینترنت انجام داده است 
نشان می دهد که امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سازمانی 
در استفاده و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات حائز اهمیت 
است مثال استفاده از فناوری نیازمند دانش استفاده از آن است 
و مهارت ها و تجهیزات در استفاده و کاربری اینترنت نقش 
مهمی دارند. یا اینكه فناوری می تواند در عین ایجاد فرصت، 
موجب محدودیت هایی نیز شود و عالوه بر نتایج مثبت، تنش ها 
و مشكالتی را نیز به بار آورد. پژوهشی در دانشگاه ایلی نویز 
در مورد برنامه ای انجام شد که شبكه را تحت عنوان 12000 
دانشجو برای 2000 درس، ثبت نام کرده بود. نتایج بدست 
آمده نشان داد که هر عضو علمی برای ادره کالس خود نیاز به 

مهارت های جدیدی دارد که کشف ایده های تازه، به هم بافتن 
آنها برای ساخت دهی به فرایند یاددهی- یادگیری، ارزیابی 
مداوم و بی پایان، ایجاد انگیزه در دانشجویان برای گفتگو با 
یكدیگر و باالخره سازماندهی جامعه یادگیرندگان از مهمترین 
این مهارت هاست )ابراهیم زاده.1386(. در بسیاری از کشورها 
به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی 
یادگیری مورد  یاددهی-  ارتقای کیفیت روشهای  به منظور 
توجه خاصی قرار گرفته است. فناوری اطالعات و ارتباطات 
چهارچوب و یا ساختاری را به وجود می آورد که از این طریق 
کیفیت آمورش و پرورش ارتقا یافته، دانش آموزان و معلمان 
می توانند با استفاده از این فناوری به منابع یادگیری وسیعی دست 
یابند، انگیزه یادگیری خود را افزایش دهند و شكلهای مختلف 
یادگیری را مورد استفاده قرار دهند )رحمانی و همكاران، 
1385، ص50(. از سوی دیگر حج فروش و اورنگی )1383( 
در پژوهشی با عنوان بررسی نتایج کاربرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران به این نتیجه رسیدند که 
استفاده از فاوا سبب توسعه یادگیری مشارکتی دانش آموزان 
می شود و آنها را به کاوش در اطالعات موجود در لوح های فشرده 

آموزشی، اینترانت شبكه رشد دانش آموزی ترغیب می کند.

آموزشوپرورش
سازمان های  گسترده ترین  و  مؤثرترین  مهم ترین،  از  یكی 
اجتماعی که مسؤولیت انتخاب و انتقال عناصر فرهنگی و 
علمی را به نسل نو ساخته جامعه بر عهده دارد، سازمان آموزش 
و پرورش هر کشور است. این سازمان از دیرباز نقشی سازنده 
و اساسی در بقا و تداوم فرهنگ و تمدن بشری ایفا کرده 
است. آموزش و پرورش زمینه ساز رشد جنبه های اجتماعی، 
فرهنگی، اخالقی و اقتصادی جامعه است )صافی، 1385(. 
برونر )1996( می گوید نظام های آموزشی به جنبشی نیاز دارند 
که در آن دقیقا با الزام عمیق تری مشخص شده باشد که کجا 
می روند و در آینده، به چه نوع انسان هایی نیاز دارند. در این 
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صورت متخصصان تعلیم و تربیت، تعیین کنند و تمام منابع و 
نیروهای کار و دلسوز را به کار گیرند. به همین منظور اخیرا 
در کشورهای مختلف تاکید زیادی بر اهمیت آموزش شده 
است تا اینكه بتوانند در بازارهای جهانی در زمینه موضوعاتی 
همچون تغییرات اجتماعی، فناوری و توسعه ظرفیت افراد با 

یكدیگر رقابت کنند )پراتون، 2001، ص 2(.
عوامل زیادی در فرایند آموزش نقش دارند که هر یک به 
تنهایی می توانند بر یادگیری تأثیر داشته باشند. از میان اینها 
باید به معلم به عنوان عامل انسانی اشاره کرد. برنامه های درسی 
و منابع الزم برای اجرای برنامه از دیگر عوامل تأثیرگذار در 
فرایند یاددهی و یادگیری است. اما مهم تر از همه محیط و 
فضای حاکم بر یادگیری است که بیشتر به چگونگی اجرای 
برنامه های درسی، نگرش معلمان نسبت به یادگیری، فرهنگ 
رفتاری و سازمانی مؤسسه آموزشی، دیدگاه دانشجو نسبت به 
محیط یادگیری و درك وی از شرایط اجتماعی مربوط می شود. 
محیط حاکم بر آموزش، عاملی تعیین کننده در ایجاد انگیزه 
برای یادگیری است زیرا تقویت رفتارهای مثبت در جهت 
یادگیری، باعث پیشرفت تحصیلی می شود )وارما و همكاران، 
2005(. بر اساس یافته های روانشناسی یادگیری، دانش آموزان 
از طریق دیدن و به کارگیری وسایل مختلف، مطالب درسی 
را بهتر و راحت تر می آموزند، زیرا وسایل کمک آموزشی به 
سبب فعال کردن حواس مختلف دانش آموزان، امر آموزش 
را واقعی تر، عملی تر و دلپذیرتر می سازند. امروزه با توجه به 
تنگناهای موجود در امر تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش 
و پرورش، استفاده از وسایل آموزشی جدید به عنوان یک 
روش دستیابی به آرمان تأمین فرصت های برابر آموزشی مورد 
توجه قرار گرفته است و دالیل استفاده از وسایل آموزشی یا 
تكنولوژی های آموزشی را تحت عناوینی مانند: معضالت و 
مشكالت آموزشی - نقش حواس در یادگیری- نقش مواد و 
وسایل در تدریس و یادگیری ذکر کرده اند. نتایج تحقیقات نشان 
می دهد کشورهایی که از تكنولوژی جدید آموزشی به طور 

معقول و مطلوب بهره گرفته اند بسیاری از مشكالت آموزشی 
خود را از بین برده و یا کاهش داده اند. برنامه های فن-آوری 
اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش باید کیفیت بخش 
نظام آموزشی باشد و استفاده از قابلیت های نوین اطالع رسانی 
می تواند گام مؤثرتری در راستای برنامه اصالحات آموزش 
و پرورش به شمار آید. )عباسی، 1371، به نقل از ستاری و 
همكاران، 1389(. از سوی دیگر بروان و اتكینسون، )1991( 
آموزش را مجموعه فعالیت ها و تدابیری می داند که توسط 
معلم و یادگیرنده اجرا و هدف آن کمک به یادگیرنده بهتر 
مطالب درسی است. فناوری های جدید ارتباطات با چهار نقش 
مختلف در آموزش معلمان مورد استفاده قرار گرفته اند و مهم تر 
از همه به عنوان ابزاری برای نوشتن و تولید مواد آموزشی به 
کار می روند. اولین نقش، توزیع مواد آموزشی، که از نظر مربی، 
توزیع مواد از طریق پست و یا اینترنت هیچ فرقی نمی کند و 
لی از نظر هزینه و مناسبتی که برای استفاده کننده دارد فرق 
می کند. دومین نقش، ارتباط الكترونیكی که در بعضی موارد 
باعث ارتباط دو طرفه مصنوعی می گردد. سومین نقش، اگر 
کامپیوترها به صورت شبكه در آیند و دانش آموزان به اینترنت 
دسترسی پیدا کنند، در آن صورت فناوری های کامیوتری را 
می توان برای ارتباط دو طرفه یا چند طرفه مورد استفاده قرار 
داد. و چهارمین نقش آموزش منبع - مدار و دسترسی مستقیم 
برای معلمان می تواند در رسانه های مختلف دارای اشكال 

گوناگون زیادی باشد )پراتون و همكاران، 1384(.

ضرورتبهکارگیریابزارهایفناوریاطالعاتیو
ارتباطیدرامرآموزش

در زمینه  به کارگیری فناوری اطالعات در عرصه ی خطیری 
همچون آموزش و پرورش باید مراقب بود که جریان تند و 
سیل آسای افزودن سخت افزار و نرم افزار به مدرسه، امكان 
اندیشیدن درباره ی آثار و پیامدهای مثبت و منفی یا فرصت ها 
و تهدیدها را زایل نسازد. بلكه باید در سایه ی بهره گیری از 
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مرغوب ترین وژرف ترین شكل هوش و حواس انسانی به تدوین 
سیاست های هوشمندانه و مدبرانه همت گماشت تا این فناوری 
خادم آموزش و پرور ش و نسل جدید باقی بماند )مهرمحمدی، 
1386(. وظیفه عمده نظام آموزشی، تربیت و پروراندن همه 
جانبه فراگیران آن نظام برای ایفای نقش مناسب خود در جامعه 
در جهت تعالی آن جامعه است. گرچه این تعریف را می توان از 
وجوه متفاوتی مورد بازبینی قرار داد و نقش فرایندهای آموزشی، 
پرورشی، پژوهشی و... و کارکردهای هر یک از آنها در تكوین 
شخصیت فراگیر مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر آموزش 
افزارهای فناوری اطالعات، زمینه سازی برای تربیت افرادی 
است که بعدها خود متخصصان و خبرگان این فن شوند و از 
سوی دیگر مقدمات آموزش افرادی فراهم می شود که بعدها 
به عنوان کار از این فناوری متمتع خواهند شد )مننظر، 1381(.

بررسی های اخیر، فناوری اطالعات را یكی از عوامل تولید 
دانسته، که به منزله دارایی محسوب می شود، به طوری که 
هزینه های مترتب بر آن نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود 
به  تولید می دانند.  اصلی عوامل  را جزء  آن  برخی  و حتی 
عبارت دیگر، فناوری اطالعات را منبعی برای افزایش توان و 
بهینه سازی عواملی چون نیروی انسانی، ابزار و سرمایه تلقی 
نموده و نتیجه گیری می کنند که بدون این منبع ارزشمند عوامل 
مذکور به صورت استاتیک عمل خواهند کرد و حرکت پویایی 
نخواهند داشت. به عبارت دیگر فناوری اطالعات را می توان در 
خدمت نیل به جامعه اطالعاتی تعریف کرد. بنابراین می توان 
گفت به کارگیری ابزارهای فناوری اطالعات در عصر حاضر، 

امری اجتناب ناپذیر است )حمزه بیگی، مقصودی، 1383(.
ظهور پدیده شگفت انگیز فن آوری اطالعات در دو دهه آخر قرن 
بیستم و توسعه آن در نظام رسمی آموزش و پرورش کشورهای 
پیشرو باعث گسترش فرصت های یادگیری و دسترسی آسان 
این رویكرد،  در  است.  یادگیری شده  و  آموزشی  منابع  به 
ابزار و وسیله تاثیرگذار در  فن آوری اطالعات بعنوان یک 
فرایند یاددهی - یادگیری مورد توجه قرار داده است. آموزش 

و پرورش که رسالت تعلیم و تربیت فرزندان و آینده سازان 
جامعه را بر عهده دارد بایستی زمینه به کارگیری تیم مهم را 
فراهم سازد. در غیر این صورت نمی تواند با منابع محدود 
و روش-های سنتی و منسوخ شده، جوانان امروز را برای 
رویارویی با چالش های دنیای پیچیده و متحول فردا آماده نماید 
)احمدی مقیم، 1381(.  همچنین شتاب شگفت آور توسعه و 
رشد تكنولوژی در ریزه سازی توسعه ارتباطات الكترونیكی و 
خدمات چند رسانه ای، این نوید را می دهد که در آینده نزدیک، 
انجام محاسبات رایانه ای شخصی به صورت سیار و مقرون 
به صرفه، عملی خواهد بود. پیشرفت در پردازش داده های 
دیجیتالی حصارهای موجود بین فرستندگی، چاپ و نشر، 
و ارتباطات تلفنی را بسیار کمرنگ کرده است. این امر مهم 
بدون شک شبكه های رایانه ای و تلویزیون های رایانه ای تحقق 
نخواهد یافت. این پیشرفت ها نه تنها برای آموزش  فراگیران 
امكان دسترسی گسترده به کتابخانه ها و منابع چند رسانه ای 
به به کالس های  را فراهم می آورد بلكه دسترسی همزمان 
آموزشی و پدیده های طبیعی سراسر جهان را مهیا خواهد 

کرد )فهیمی، 1380(.
بررسی ادبیات یا متون توسعه برنامه درسی فناوری اطالعات 
طی دهه های اخیر در هنگ کنگ نشان می دهد که هدف از 
برنامه درسی در هنگ کنگ تغییر از مطالعات کامپیوتر به ایجاد و 
توسعه دانش مربوط به رویكردهای پردازش اطالعاتی است که 
از قبل نقش برنامه درسی، ارائه فرصتی مناسب به دانش آموزان 
در یادگیری و شناخت ابزارهای بودو در حال حاضر نقش آن 
تجهیز دانش آموزان به مهارت سواد اطالعاتی است که به طور 
عمده  متشكل از دانش مورد نیاز در پردازش اطالعاتی، توانایی 
یادگیری و رویكردهای مناسب در پردازش اطالعات است. در 
این راستا دولت هنگ کنگ در پاسخ به تقاضای اجتماعی برای 
به مضامین و پارامترهای جالبی اشاره نمود و ادغام الگوهای 
آموزشی را در اولویت قرار داد )چیونگ کنگ2008(. مطالعات 
متعدد انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد که فناوری 
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اطالعات و ارتباطات تاثیری مثبت بر کارایی نظام آموزشی، 
و  فراگیران  سریع تر  یادگیری  فراگیران،  تحصیلی  پیشرفت 
دستیابی به درك عمیق تر و توانمندی استدالل دقیق تر دارد. 
همچنین، فناوری اطالعات و ارتباطات به واسطه ی افزایش 
اعتماد به نفس و انگیزه ی یادگیری در فراگیران، باعث ارتقای 

کیفیت یادگیری می شود )سرایی، سرایی، 1390(.

مزایافناوریواطالعاتدرآموزش
آموزش مبتنی بر فناوری نسبت به آموزش سنتی دارای مزایایی 
است. زمانی )1384( ازجمله مزایای این فناوری به موارد زیر 

اشاره کرده است که شامل:
برخورداری از قابلیت ایجاد تعامل؛  -

باال بردن انگیزه و قدرت حافظه؛  -
بازخورد فوری از طریق پرسش و پاسخ؛  -

واقع نمایی بیشتر از طریق ارائه نمودار، عكس، صوت،   -
تصاویر، متحرك و شبیه سازی؛

آموزش در هر زمان و مكان؛  -
آموزش انفرادی؛  -

کنترل و نظاری بیشتر؛  -
کنترل کیفیت مطالب آموزشی قبل از آغاز آموزش.  -

از دیگر مزایای فن آوری را می توان موارد زیر را بر شمردکه 
شامل:

1- تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر 2- کیفیت بخشی به 
آموزش و پرورش 3- تربیت نیروهای کار آفرین و کمک به 
اشتغال زایی4- دسترسی آسان به منابع اطالعاتی 5- کاهش 
هزینه های آموزشی در بلند مدت6 - روز آمد نمودن سیستم 
اداری و نظام آموزشی7- بازآموزی معلمان و افزایش مهارت 
شغل و دانش آنان 8- ایجاد انگیزه و تالش و نوآوری در 
توانمندی های  بین  فاصله  کاهش  درسی9-  برنامه های 
دانش آموزان و خدمات آموزش و پرورش  10- استفاده از 

تجارب بین المللی )ملكی، 1388، ص2(.

نتیجهگیری
امروزه فناوری اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری 
نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار 
داد. توسعه روزافزون ابزارهای مبتنی بر این فناوری ها و سرعت 
فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان، موجب شده تا شكل 
جدیدی از محیط یادگیری و تعاملی خالق، فعال و فراگیر ایجاد 
شود. )مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشكی سمنان، 1388( 
فناوری اطالعات و ارتباطات نه تنها باعث ارتقای مهارت های 
پایه از مرز خواندن، نوشتن، حساب کردن واستدالل کردن 
می شود، بلكه این قابلیت را دارد که سواد اطالعاتی را نیز 
ارتقا بخشد، از این رو آموزش مهارت های فناوری اطالعات 
و ارتباطات، هسته ی مرکزی بسیاری از نظام های آموزش و 
پرورش جهان را تشكیل داده )سعیدی پور و همكاران، 1387(، 
زندگی در دنیای کنونی نیازمند آموزش و پرورش مبتنی بر 
دانایی، تحقیق و نوآوری است و استفاده از فناوری های جدید 
ارتباطی، ما را در این امر یاری می کند و سبب ارتقای کیفیت 
فرایند یاددهی- یادگیری، ایجاد فرصت های یادگیری برابر، 
توجه به تفاوت های فردی، کمال بخشیدن به خود و محیط 
پیرامون می گردد. تلفیق دانش مبتنی بر تحقیق و پژوهش، 
تجربه و شایستگی برای ایجاد خالقیت و بروز ایده های نو 
جهت افزایش توان کنترل به منظور نیل به اهداف تعیین شده، 
زمانی ممكن شد که فناوری اطالعات پدیدار آمد. )حمزه 
بیگی، مقصودی، 1383(. فناوری های اطالعات و ارتباطات 
همچنین با فراهم کردن امكانات الزم برای جمع آوری، پردازش 
و توزیع اطالعات، فرصت ها و امكانات خوبی برای آموزش 
در دو زمینه تسهیل فرایند یاددهی و یادگیری و تغییر نقش 
رسالت آموزش و پرورش ایجاد کرده است. )زمانی، 1384( 
 پیشرفت های اخیر در صنعت رایانه و اطالع رسانی؛ ورود 
و  منطقه ای  ملی،  محلی،  رسانی  اطالع  و ظهور شبكه های 
بین المللی و به ویژه اینترنت: چند رسانه ای ها؛ فن آوری های 
ارتباطی،  ابزارها و روش های جدید را پیش روی طراحان، 
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برنامه ریزان و مدیران و مجریان برنامه های آموزشی قرار داده 
است. نفوذ فن آوری های جدید اطالعاتی به مراکز آموزشی  
)از مدارس تا دانشگاه ها( و حتی منازل، روابط ساده معلمی و 

شاگردی را به طور کلی دگرگون ساخته است. به این ترتیب، 
الگوهای سنتی یادگیری متحول شده اند و کاربران با حجم 

گسترده ای از اطالعات و دانش مواجه هستند.
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