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 فصلنامه علوم نظامي

 مجتمع دانشگاهي اميرالمؤمنين)ع( -دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين)ع(

 11-197: صص(1109زمستان ) ،41سال دوازدهم، شماره

 

 ینظام يهادر آموزشگاه (ICT)استفاده از فنّاوري اطالعات و ارتباطات

 یتماحرضا 
 انشگاهي اميرالمؤمنين)ع(مدرس مجتمع د، مديريت آموزشيارشد کارشناس

 

  چکیده
و  انيطراحان، مجر نشيتحول در نگرش و ب ازمندين يتيترب يهاتيّتحول در فعال

است تا به  دهيگرد يمقاله سع نيمنظر در ا نياست. از ا يآموزش يهابرنامه ياستادان و بازنگر
بر  يفنّاور نيا ريتأث اطالعات و ارتباطات روشن شود و به دنبال آن يفنّاور تياختصار ماه

تالش شده است تا عوامل مؤثر در  انيب ني. با ارديو کارآمد مورد توجه قرار گ ؤثرم يريادگي
 ايّمه يانهيو زم ل،يو تحل هيتجز ياطالع رسان يهابا نظام يو سازگار وترياستفاده درست از کامپ

منظور در  ني. به همنديم توجه نمامه نيبه ا زين ينظام يهاآموزشگاه انيشود تا استادان و مرب

اطالعات و  نينو يهاياز فنّاور يمختصر با برخ ييکوشش به عمل آمده تا ضمن آشنا دامها
پرداخته شود و در انتها  ينظام يهاها در آموزشگاهها و موانع آنارتباطات، به کاربردها، فرصت

 ارائه گردد. زين ييشنهادهايپ از مطالب، يريگجهيکارکردهاي منفي آن، با نت انيضمن ب
 

 يهارسهانه ،ينظهام يهااطالعهات و ارتباطهات، آموزشهگاه يفنّهاور انهه،يرا: هاي کلیديواژه

 يآموزش
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 مقدمه

 نترنهت،يا انهه،يرا ليهاز قب ديهجد يکيالکترون يهايفنّاور قيانفجار اطالعات از طر

 تيّهماهواره و ...، ماه ،ييدئويو يهاکنفرانس لياز قب ييدئويو ديجد يهايوب و فنّاور

کهه بتوانهد بها  يابرنامهه ينظهام يهاداده است. اما تا کنون در آموزشگاه رييدانستن را تغ

و اسهتادان و در  انيهمرب يآموزشه يههامناسب در جهت رشهد مهارت يهاتارائه فرص

 کيهن نشهده اسهت. در درو يمؤثر واقع شهود طراحه رانيفراگ يريادگي شيافزا ت،ينها

 هاسهت،يفنّاور رشيپذ ،ياساس ۀمسئل ينظام يهادر آموزشگاه ژهيوبه ،يآموزش ۀمؤسس

قابل  نۀيکه، دو زم دارديم اني( ب1010) گرانيو د سيويبه نقل از د يارتباط زک نيدر هم

اطالعهات آن اسهت کهه  يو فنّهاور يوتريکهامپ يهاکاربرد و استفاده از نظام يتوجه برا

 يهانههيرا درک و احسهاس کننهد. زم وتريبودن و امکان استفادة آسان از کامپ ديافراد، مف

 شهودياز آن مه تفادهبه اس ليو باعث تما وترينگرش مثبت به کامپ شيمذکور موجب افزا

و  ييدئويهو شيکه نما دهديامکان را م نياطالعات و ارتباطات ا ي(. فنّاور1110 ،ي)زک

 يواقعه اريبه صورت بس ،«يشگاهيآزما يهاتيفعال يتاليجيد يساز هيشب» زيو ن يتاليجيد

در مراکهز  ژهيهها بهه ودر آموزشهگاه ههاشيانجهام آزما يجانب يهانهيو بدون خطر و هز

 يههاتيفعال نيگزيوقت به طهور کامهل جها چيه هاسازهيفراهم شود. هر چند شب يظامن

آمهاده  يواقعه يهاشيدادن آزما انجام يرا برا رندهيادگي تواننديم يول شوند،ينم يواقع

 يسهازهيشب ياساس به عنهوان مثهال، فنّهاور ني(. بر هم13: 1174کنند)حداد و دراکسلر،

 رونيکند؛ از اآماده  يواقع اتيانجام عمل يرا برا ينظام يهاوزشگاهآم رانيفراگ توانديم

 رييهانتقال و تغ نديفرا با قيو استادان، بهتر است به طور دق رانياعم از مد يعناصر آموزش

اطالعهات و ارتباطهات هماهنهو شهوند.  نينهو يهاياز فنّاور يريگبهره قيدانش از طر

 يمانند بهبود اثربخش ياهداف ليمنجر به ن ها،يفنّاور نيا ينيآفرو نقش ييتوانا نياثرات ا

بهه  يابيدست يدر پ زينوشته ن نيدر آموزش خواهد شد که ا رانياستادان و فراگ ييو کارا

 است. ياهداف نيچن
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  چیست؟  ICT(1(مفهوم فنّاوري اطالعات و ارتباطات

 زيسهه بخهش متمها بياز ترک (ICT) اطالعات و ارتباطات يفنّاور شناسيدر روان

افزار و ( کهه سهختوتري. بخش اول)کهامپشودياطالعات و ارتباطات حاصل م وتر،يکامپ

عنوان ها و اطالعهات( کهه بههاست، بخش دوم)دادهو ادوات الزم  زاتيکنندة تجه نيتأم

(، يو بخهش سهوم )ارتباطهات مخهابرات رددر درون شبکه قهرار دا هيّو مواد اول هيرمايخم

 قيهاز تلف تيهرا بر عهده دارد. آنچه که در نها گريدو بخش د نيارتباط ب يبرقرار فهيوظ

مختلف مورد  يهار حوزهکه د شوديم دهينام يرساناطالع ديآيسه بخش به دست م نيا

مهورد توجهه  شتريکه ب يجامع فيتعر ني(. همچن41: 1111،ي)عبادرديگياستفاده قرار م

: ديهگويمرکز اطالعات و مدارک علمي ايهران ارائهه شهده اسهت کهه مه تياست در سا

سهازي، پهردازش و ارائهه اي بهراي خخيرهوسهيله (ICT)فنّاوري اطالعهات و ارتباطهات 

ه به صورت الکترونيکي و مبتني بر تعدادي رسانه باشهد. بها ايهن حهال است ک ياطالعات

دخيل در تعلهيم و تربيهت، بهر انتقهال محتهوا و اطالعهات بهه منظهور  يهاانواع فنّاوري

عمدتاً بر اسهتفادة  (ICT)پشتيباني فرآيندهاي رسمي يادگيري متمرکز هستند. استفاده از 

يشه اينطور نيست؛ بلکه اکنون بسياري از آنهها هم يشود، ولآن در کامپيوترها خالصه مي

گيرنهد. اي دارند و سخت افزار و نرم افزارهاي مهرتب  را بهه کهار ميتوانايي چند رسانه

و اسهکنرها  DVD يهاسخت افزار شهامل قطعهات جهانبي از قبيهل چاپگرهها، دسهتگاه

پهردازي، ژههايي اسهت کهه ويهرايش، واکه نرم افهزار شهامل مجموعههباشد؛ در حاليمي

 العاتکنند)مرکز اطها را آسان ميهاي اطالعاتي و ارائه کنفرانسکارهاي گرافيکي، بانک

 (.  1111 و مدارک علمي ايران،

                                                           
1 Informatin & Communcation Technology 
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 اطالعات و ارتباطات در آموزش مؤثر و کارآمد  يفنّاور تیّاهم

کهردن  ريهدرگ يبهرا ياثهر بخشه يآموزشه ياطالعات و ارتباطات، ابزارها يفنّاور

 ،يآموزشه ي(. فنّهاور11: 1114دراکسلر، )حداد و هستند يريادگي نديآموزان در فراشدان

و عمهل را بها ههم  ياز آن جهت کهه تئهور ،ياانهيارتباطات را يريبه خصوص به کارگ

. شهوديدر کهالس درس مه يو تنوع بخشه يريادگي يکرده است، باعث ماندگار بيترک

 ددرص 77: دهدياثربخش نشان م يريادگي نۀيزمدر  قاتيچنانکه فردانش گفته است تحق

درصهد حهس  1درصهد المسهه،  3 ،ييدرصهد شهنوا 11 ،يينهايحس ب قياز طر يريادگي

 يخصوص دو نکتۀ مهمه نيماندگار مؤثرند. در ا يريادگيدر  ييايدرصد بو 1و  ييچشا

توجهه  ههابهه آن يسهتيبا زين ينظام يهاداشته و در آموزشگاه اني( ب1111را که فردانش)

 داشت، عبارتند از: 

ههاي به دليل نقش مهم حس بينايي در يادگيري انسهان، الزم اسهت در موقعيت -1

ارتباطي و آموزشي به جاي تکيه صرف بر کالم )گويش( و حهس شهنوايي مخاطبهان، از 

 شنيداري نيز به ميزان کافي استفاده کرد. -هاي ديداريهاي تصويري و رسانهپيام

هاي بيشتري استفاده شهود و بهه گيري در شرايطي است که از حسبيشترين ياد -1

ها و وسههايل آموزشههي حاصههل طههور يقههين ايههن امههر بههه مههدد کههاربرد رسههانه

 نينهو يههايفنّهاور زيهن ينظهام يها(. لهذا در آموزشهگاه19: 1111خواهدشد)فردانش،

اختصهاص  بهه خهود يريادگيرا در مؤثر واقع شدن  يشترياطالعات و ارتباطات، سهم ب

 خواهند داد.

 

 ینظام يهااطالعات و ارتباطات در آموزشگاه يفّناور يکاربردها

آمهوزش   گر،يد يهاها و دانشگاهمانند آموزشگاه ينظام يهاآموزشگاه نيريهدف د

است. امها  ديو جد ميقد سيتدر يهاروش بيو حلّ مسئله با ترک ادگرفتنيچگونه بهتر 

جهذاب و  ديهاماکن، آمهوزش با نيبهتر در ا تيبه وضع دنيهدف و رس نيبه ا لين يبرا
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فق   نکهيباشد؛ نه ا يريادگي نديفرا ريدرگ ديبا ريفراگ همعنا ک نيباشد. جذاب به ا يواقع

او  يبهرا ديبا رد،يگيم ادي ريمعنا که آنچه فراگ نيبه ا يشود و واقع يدانش تلق «رندةيگ»

(، معنههادار باشههد)حداد و دراکسههلر، يسههازمان نظههام اياز جامعههه) يبههه عنههوان ع ههو

 يههايفنّهاور يريکارگبهه دهد،يمنشان  قاتيتحق يبع  جيراستا نتا ني(. در ا11 :1114

مثبهت در  راتييتغ جاديا تيقابل ،ياطالعات و ارتباطات در جهت حصول اهداف آموزش

 يهاهاسهاس در آموزشهگا نيهمه(. بهر 47: 1114 ان،يرا دارد)احهد يآموزش يهاتيفعال

 نيمؤثرتر و نيبهتر هاينوع فنّاور نيخدمت در آوردن اتا با به  شوديتالش م زين ينظام

اطالعهات و  يبها فنّهاور رانيهاسهتادان و فراگ ييگهردد. آشهنا ريامکان پهذ يريادگينوع 

خواهد شهد تها بهه واسهطۀ آن  يازهيانگ جاديهر چند مختصر، موجب ا (ICT)ارتباطات 

و امهر آمهوزش و  رديتر صهورت پهذراحهت ،ينظهام نيلوم و دانهش نهوبه ع يابيدست

تهوان گفهت مهواد و وسهايل . بنهابراين ميابهديتحقهق  يشهتريآنها با سهولت ب يريادگي

 : ديامکانات و شراي  مساعد زير را فراهم نما ياطالعات يهايآموزشي و فنّاور

 ان. فعال نمودن ف اي آموزشي و امکان شرکت بيشتر فراگير -1

و تسههيل  سيجلب توجه بيشتر مخاطبان به مطالب ارائه شهده در ضهمن تهدر -1

 (.1111درامر يادگيري)مکي، 

 .ينظام يهاگانيدر  يريکارگبه يتربيت نيروي انساني کارآمد و ماهر برا -1

 .ينظام يهاکيفيت بخشي به آموزش -4

اسهتفاده از تجهارب به طور گسهترده و  يدسترسي آسان به منابع اطالعات نظام -7

 .ينظام يهابين المللي در حوزه

 در بلند مدت.  ينظام يهاآموزش کاهش هزينه -3

 .ينظام يهاروز آمد نمودن سيستم اداري و نظام آموزشي آموزشگاه -7

 و دانش آنان. يتخصص يهابازآموزي استادان و افزايش مهارت -1
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و  يتيترب يهاي درسي انواع آموزشايجاد انگيزه، تالش و نوآوري در برنامه ها -0

 .ينظام

و خهدمات  ينظهام يهاآموزشهگاه رانيههاي فراگکاهش فاصله بين توانمنهدي -19

 .نينو يآموزش

است که متفاوت با گذشته  نياست، ا ازيمورد ن ينظام يهاآنچه واقعاً در آموزشگاه

 ي: مدل آموزشهنديگويفکر شود. چنانکه حداد و دراکسلر م نهيزم نيدر ا ياشهيطور ربه

 تيهطور اثهر بخهش موجهب تقوبهه توانهديشده است نم يطراح يعصر صنعت يکه برا

 ميبتهوان ديهاطالعات و ارتباطات با يآموزش در عصر اطالعات باشد. با استفاده از فنّاور

 رييهشهده اسهت تغ يطراحه نيکهه مطهابق بها مهدل نهو يهيرا به اجزا يمدل سنت ياجزا

بهه  نيبه مدل نهو يمدل سنت رييتغ شتريدرک ب ي(. برا11: 1114سلر، )حداد و دراکميده

 :دي( نگاه کن1)جدول 

 از  يریگبا بهره نیبه مدل نو یمدل سنت ریی( تغ1جدول شماره )

 اطالعات و ارتباطات يفنّاور

 به از

)مهههدارس،  يهههک زيهههر سهههاخت دانهههش يک ساختمان مدرسه 

ت، ها، راديههو، تلويزيههون، اينترنههآزمايشههگاه

 ها و ...(موزه

 يادگيرندگان انفرادي کالس ها 

 )به عنوان راهنما و تسهيل کننده) يک معلم، )به عنوان فراهم کننده دانش( يک معلم 

هاي درسي و وسايل اي از کتابمجموعه 

 شنيداري ،ديداري

اي )چهاپي، صهدا، مواد آموزشي چند رسانه 

 تصويري، ديجيتالي و ...(
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از آنهها  کي چياطالعات و ارتباطات قرار دارند ه يها در زمرة فنّاوررسانه که يياز آنجا

 قيهتلف شههيبلکه هم نديآيبر نم ينظام يهاتمام خدمات در آموزشگاه ةاز عهد ييبه تنها

دهنهد. بهر  ياري يريادگيرا در  رانيو فراگ سياستادان را در تدر تواندياز آنها م يمناسب

مؤثر بهه نقهل  يريادگيرا در  ICTنقش  توانيعات انجام شده، مو مطال هاياساس بررس

 کرد: ليگونه تحل ني( ا1114)انياز احد

بهه وجهود  ميمفهاه جهاديتفکر و ا يرا برا ياساس قابل لمس ليمواد و وسا گونهنيا -1

 يريکارگدر کنار مطالعات خود، با بهه يدروس چترباز راني. به عنوان نمونه فراگآورنديم

از  لم،يفه عيسهر ايهحرکهات آهسهته  شينمها ريهنظ نياطالعات و ارتباطهات نهو يفنّاور

شدن تا هنگام فهرود در  زيدر حاالت مختلف)از هنگام تجه يچترباز اتيعمل يهامهارت

 آگاه خواهند شد.   قي( به طور دقييايمناطق مختلف جغراف

بها  ينظهام يهاشهگاهآموز رانيه. مهثالً فراگکننهديرا جلب م رانيتوجه و عالقه فراگ -1

کهاربرد  حينحهوة صهح ،ياختصاصه يهادر سالن يساز هيشب نينو ياز فنّاور يريگبهره

بهه دور  ييايهو منطقه جغراف يمختلف جوّ  يرا در شرا يراندازيت قيسالح و مهارت دق

 فرا خواهند گرفت.  س،بودن کال کنواختيو  ياز خستگ

 زيهبها تجه زيهن ينظهام يها. آموزشگاهکننديم رتردايمؤثرتر و پا تر،عيرا سر يريادگي -1

همهراه  انهينصب را ،يخانگ ينمايمانند س ينينو يهايخود به فنّاور يآموزش يهاکالس

اتصهال  ازيهآن و فراهم نمهودن امکانهات مهورد ن يو نرم افزارها يافزارسخت ليبا وسا

 .  کننديفراهم م يريادگي نيچن يرا برا يمساعد نۀيزم ،ينترنتيا  عيسر

 قيهدق ي. بررسهدهنهديقهرار مه رانيفراگ اريرا در اخت يقيو حق ينيع ،يتجارب واقع -4

 ةرزم، نحهو يهامختلهف سهازمان يههاچارت ،ينظام يهااتيمستند انواع عمل يهالميف

 شينمها نهت،يپاورپو يدهاياسال لهيوسو... به يرزم يهااتيعمل يهاکيانجام انواع تکن

 منتقل خواهند نمود.  رانيبه وضوح به فراگ راآنها  يهاتيو... واقع لميف
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 ريامکهان پهذ گهريد يهاکه کسب آنها از راه دهنديقرار م اريرا در اخت ييهاتيموقع -7

موشهک انهداز، )از  ۀعملکرد گلوله ةنحو ينظام يهاآموزشگاه رانيفراگ روني. از استين

آن بعد از انفجهار  يهاپرتاب ترکش ياهيزاو ةهنگام مسلح شدن تا هنگام انفجار( و نحو

 به توانيمکند و به وضوح  ارياطالعات و ارتباطات به صورت بس يوررا که به مدد فنّا

 درآورد، تماشا خواهند نمود.  شينما

 انيهجر اتيمطالعۀ جزئ توانياطالعات و ارتباطات، م يفنّاور يريبه واسطۀ به کارگ -3

کهه  ييدادهايو رو اناتيساخت. مثل جر ريامکان پذ رانيفراگ يرا برا يگوناگون عيو وقا

)ماننهد  1ميتهک فهر يلمبهرداريف کيهبا استفاده از تکن ش،يدايحرکت و پ يبه علت کند

را فاسد و آنهها را  يانفجار يهالهيو فت هايکه باروت و چاشن يفعوامل مختل رينحوة تأث

 ش،يدايهکه به علت سرعت حرکت و پ ييدادهايرو ني( و همچنکننديقابل استفاده م ريغ

 يههايريگوزش بهاد بهر ههدف ريتهأث ريه)نظ هعيهسهر يلمبهرداريف کيبا استفاده از تکن

 . ديآيم وجود( بهيورزش رزم يهاکيانجام تکن ريو س يراندازيت

 يههاانتقهال بهه کالس تيهعهدم قابل ايوزن و  ينيسنگ ايو  اديحجم ز ليآنچه به دل -7

در منهاطق متفهاوت  ي)مثل آمهوزش چتربهاز ست؛يدر کالس مقدور ن درس، آموزش آن

بهه  ازيهمختلهف کهه ن يههاباز انجام شود و آمهوزش تانک يدر ف ا ديکه با ييايجغراف

با  تواني( مرديگيکه در ساحل صورت م افآموزش هاورگر زيبزرگ دارد و ن يهاسالن

هها در کهالس آموزش نگونههيا آنها، نسهبت  بهه يچند بعد ريتصاو ۀيته ايماکت و  ۀيته

 اقدام نمود. 

آن بهدون چشهم مسهلح  اتيهجزئ ۀاندازه، مطالع يحجم و کوچک يکم ليآنچه به دل -1

 يخرات نامرئ رينحوة تأث ز،يو ن ينيو موجودات خره ب هاکروبيم رينظ ست،ين ريامکان پذ

 مصدوم شدن فرد آلوده به آن، که  ريبر بدن و س ييايميعوامل ش

                                                           
1 Single frame 
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 ان،يآن مقدور خواهد بود)احد تياطالعات و ارتباطات رؤ يفنّاور يريبه کارگ قيطر از

1114 :11.) 

سهرعت  کند،يآموزش را متنوّع  و ساده م ،يفنّاور» ديآيطور که از موارد فوق بر مهمان

از  يريهگآموزان را به تماس با منهابع موجهود و بهرهو دانش دهديم شيرا افزا يريادگي

در  ايبه موارد فوق، منظور از فنّاور تي(. با عنا17: 1111 پور،ي)کرم«کنديم بيغآنها تر

تر هرگونه فرايند و روش و ابزاري است که به توليد، انتشار و انتقال بهتر و مطلوب جااين

 اطالعات مدد رساند. 

 

  و آموزش وتریکامپ

 يهاارتباطهات در آموزشهگاهاطالعات و  يفنّاور ديمف ياز ابزارها وتريکامپ  از نظر

کهه  دههديمتعهدد نشهان مه يههالياست. شهواهد حاصهل از مطالعهات و فراتحل ينظام

 ،يليتحصه شهرفتيبها پ ،ياانهيرا يهايفنّاور ژهياطالعات و ارتباطات، به و يهايفنّاور

 مياز مفهاه يبهتر نسبت به مدرسهه و فههم بهتهر يهاآزمون، نگرش يشامل نمرات باال

در  وتري(. اسهههتفاده از کهههامپ01: 1114دارد)حهههداد و دراکسهههلر،  يهبسهههتگ ،يزاعهههانت

تا بها  سازديفراهم م يو مسئوالن آموزش رانيمد يامکان را برا نيا ينظام يهاآموزشگاه

. نهدينما اتخهاخرا  يآموزشه ماتيتصهم نيبه اطالعات مهورد نظهر، بهتهر عيسر يابيدست

خهود را در  ازيهاطالعات مهورد ن نيترقيع وقت، دقدر اسر تواننديم زين انيمرب نيهمچن

 اديهاستادان بهه اطالعهات  يابيامکان دست قيطر نيدست آورند؛ لذا از ابه رانيمورد فراگ

کهه از  ييههايخواههد شهد. فنّهاور سهريم زين يميو ترس يداريد شيصورت نماشده به

 نيهمچنه شهوند،يمه و هدفمنهد داريمعن يريادگي جاديباعث ا کننديم تياحم سيتدر

. شهونديمحور م ريفراگ يريادگيو  سيو معلم محور به تدر يسنت يهاروش رييباعث تغ

هايي از کهاربرد فنّهاوري اطالعهات و ارتباطهات در آمهوزش مهورد در اين بخش نمونهه

 .رديگيبررسي قرار م
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 نترنتیشبکه جهان گستر ا -1

 کيهاست کهه در  رندهيگسيسرو ليو وسا هادهندهسياز سرو يامجموعه نترنتيا

 يتهاليجيخطهوط تلفهن د اي يها و خطوط تلفن معمولبا استفاده از مودم ياشتراک ستميس

بهه  ليو وسها زاتيهکشهورها، تجه شتري(. در ب41: 1111 ،ي)عبادکننديکار م ياختصاص

افهراد  يالزم بهرا يهاو آموزش شونديارائه م يکم اريبس نهيبا صرف هز اي گانيطور را

مباحهث  يبرا يديجد يهافرصت گر،يد ياز هر فنّاور شيب نترنتيفراهم است. ا يمبتد

. کنهديفهراهم مه يمشهارکت يقهيتحق يهاگرفته تا پروژه يگروه يهااز بحث ،يمشارکت

آمهوزان را بهه و دانش قيههها بهه مراکهز تحقاتصهال کالس يالزم را بهرا تيقابل نترنتيا

 ينظهام يهاآموزشگاه انياستادان و مرب شتري(. ب11: 1111، يعيدارد)شف يدانشمندان واقع

 رد،يهقهرار گ انيدر دسهترس دانشهجو شههيشان همها و مطالبها، جزوهمقاله نکهيا يبرا

اسهتفاده کننهد.  نترنهتيا ۀمخصوص به خود، از شهبک ينترنتيآدرس ا ليبا تشک تواننديم

 ،يکهيگراف ،يکال مختلف)چهاپرا به اشه يبه منابع دست اول اطالعات يدسترس ن،يچنهم

و  نترنتيا ميعظ تياز قابل يريگبهره يسازند. برا ري( امکان پذيريو تصو يعکس، صوت

 يشهده و جسهت و جهو يسهازمانده يههاآمهوزش مهارت هها،يفنّهاور نياستفاده از ا

 ضهمن يفنّهاور نياست. با استفاده از ا ريناپذ ناباجت رانياستادان و فراگ ياطالعات برا

 تيهفيک نيبا بهتهر ينظام يهاو مطالعه مقاله ايدن ديجد يحاتيتسل ياز دستاوردها يآگاه

کارهها در مقابهل از راه يکهيآشنا شد و از آنها بهه عنهوان  توانيدر هر زمان م ،يآموزش

مهههم:  يژگههيپههنج و ياراد نترنههتيطور خالصههه ادشههمن اسههتفاده کههرد. بههه داتيههتهد

  1بودن يبودن و مجاز 4يگانيبا صۀيخص يدارا، 1بودن ياملتع ، 1فوق متن، 1ياچندرسانه

 (.40: 1111 ،ياست)عباد

                                                           
1 Multimedia 
2 Hrpertextua 

3 Interactional 
4 Archival 
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 2نترانتیا -2

هسهتند کهه  يو سازمانهه ياو منطقههه يبزرگ محله يههادر واقهع شبکه نترانهتيا

و اجرا  يکننهدگان خاص طهراح استفهاده يبهرا نتهرنت،يا ياستانداردهها تيضمهن رعا

 ايهسهازمان، وزارتخانهه و  کيکارکنان  ايکه عموماً مخاطب و  يودو افراد محد شوديم

 يههاتيها قادرنهد از همهه قابلدارنهد. سهازمان ياست به آن دسترسه يخصوص شرکت

، 4يکهيپست الکترون، 1يکهيچون آموزش الکترون يو از خدمات ندياستفهاده نمها نتهرنتيا

بهه  يدسترسه يگروهه يههاتيّالفع، 7ييويديهکنفرانس و، 3گفتگو، 7يکيتجارت الکترون

افراد محهدود  ي. آنچه متفاوت است، دسترسرنديگ ره... به و ياطالعات يهامنابع و بانک

جهدا  نترنهتيرا از ا ههانترانتيا ليهدل نياز خدمات است و به هم يريگو خاص به بهره

 ،يدمصون باشهند)عبا ياحتمال يهاتا در مقابل حوادث؛ صدمات و سوء استفاده کننديم

 نيهکند. ا يسازهيسازمان شب يرا برا نترنتيا يهاييتوانا توانديشبکه م ني(. ا79: 1111

خود را دارند مناسهب،  يکه مطالب و آموزش اختصاص ينظام يهادر آموزشگاه يفنّاور

محرمانه به خهار   يآموزش يمحتوا نکهيبدون ا قيطر نيو کارآمد خواهد بود. از ا ديمف

 يراحتبا هم به  يآموزش رانيمد يو استادان و حت رانيکند، فراگ داي  پخود در  ياز مح

 توانهديگسهترة محهدود مه کيبا  ينوع فنّاور نيارتباط بر قرار کنند. در واقع ا تواننديم

 .  ديارائۀ خدمات نما

                                                                                                                                          
1 Virtual 
2 Interant 

3 Electeronic-learning 
4 E-mail 

5 E-commerce  
6 Chat 

7 Tele confrance 
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 1اکسترانت -3

و بهه منظهور تبهادل  گهردديمه لياکسهترانت تشهک نترنت،يچند ا ايدو  نياز جمع ب

(، همکاران)اسهتادان(، و يآموزشه يروههاي)ن انيافهراد، مشهتر نيتباطات و اطالعات بار

بهه  نفهعيآسان همه افهراد خ ي( و دسترسيآموزش راني)مد يتجار ايو  ياقتصاد يشرکا

مهرتب   نترنهتيشهبکۀ بهه ا قيهاز طر اکسهترانت. گهردديمه ياندازاطالعات مشترک راه

 يههاو جلسهات را بهه صهورت کنفرانس يروههگ يکارهها تواندي. اکسترانت مشوديم

 يبهرا تهوانيمه ،يفنّهاور نيا لۀيوس(. به79: 1111 ،يارائه دهد)عباد يريو تصو يصوت

چند  نيب ايو  ينظام آموزشگاه کيچند کالس در  نيارتباط و تبادل اطالعات ب يبرقرار

 برقرار کرد. يو فن يارتباط علم ،يمجموعه آموزش

 روم(گو)چت تگفاتاق  -4

يکي از امکاناتي که اينترنت در اختيار کاربران قرار داده، گفتگوي همزمان و تعامهل 

هاي بين آنها با استفاده از دوربين، ميکروفون و رايانه است. اين امر باعث حهذف فاصهله

تهوان در کننهد. از ايهن امکهان ميمکاني شده و افراد خود را در کنار يکهديگر حهس مي

علمي در سطح کشور و حتي در سطح جهان اسهتفاده کهرد.  هاينجمتدريس و ايجاد ان

هاي تخصصههي مجههالي بههراي تبههادل نظههر و بههروز هههاي گفتگههوي علمههي در زمينهههاتاق

هرچنههد ايههن گفتگوههها امههروزه بههين کههاربران اينترنههت  اسههت. رانيهههههاي فراگخالقيّت

را در  نن امکهاتهوان ايههايي شايد غير علمي رايج است ميخصوص جوانان در حوزهبه

قهرار داد)حهداد و  يتيريو مهد يخصهوص در دروس نظهامخدمت اههداف آموزشهي به

 (.179: 1114دراکسلر، 

                                                           
1 Extranet 
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 1همايش ويديويي -7

کارگيري تجهيزاتي چون دوربهين، پروژکتهور، ميکروفهون، روش آموزشي ديگر، به

روش بهه طهور  آموزش است. منابع آموزشي در اين نديبلندگو، رايانه و مانند آنها در فرا

 نيه(. ا147: 1113کننهد)فرهادي،درنو، اطالعات را به فراگيهران منتقهل ميمستقيم و بي

 ازيهاسهت، زمهان مهورد ن يو مخهابرات ياانههيرا ةفشرد يهاياوراز فنّ يبيکه ترک يفنّاور

بهه  دههد؛يکاهش م گريد ةبه دانشکد يارفتن از دانشکده يرا برا انيمدرسان و دانشجو

 يآمهوزش کالسه ي. فرهنو سنتکنديم يريه، از تکرار درس توس  مدرسان جلوگعالو

 يازيهان و مدرسهان ههم نيتوسه  دانشهجو يديمهارت جد يريادگيو به  شوديحفظ م

کهه  ييههاي. نوآورشوديمحسوب نم ريانعطاف پذ يريادگي ستميس کي نيا ي. ولستين

 يهافرصهت کننهد،يمه بيهترک ياشهبکهو  ينترنتيا يهايرا با فنّاور يوئيديکنفرانس و

 تيهرا رعا يو صوت يريتصو ،يفياز مالحظات ک يبرخ يول آورند؛يرا فراهم م يديجد

 (.  171: 1114)حداد و دراکسلر،  کنندينم

   2پاورپوینت -6

در آموزش، برنامهه  (ICT)يکي از مصاديق استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

ايکروسافت اسهت کهه جهذابيت خاصهي بهه تهدريس داده پاورپوينت محصول شرکت م

هايي که پاورپوينت توان از آن در اکثر دروس استفاده کرد. با توجه به قابليتاست، و مي

و نمودارهاي رنگهي، صهدا و تصهاوير متحهرک و  ويردارد همچون امکان استفاده از تصا

ه محيطهي مفهرح تحرّکهي  خهار  شهدحتي فيلم، کالس درس از حالت يکنواختي و بي

توان مفاهيم ارائهه شهده را بها نشهان کند. به کمک اين برنامه ميبراي يادگيري فراهم مي

متنوّع عيني و قابل فهم کهرد. در ضهمن  يدر حوزة نظام ژهيودادن تصاوير و نمودارها به

دهد تا به يادداشت برداري از مطالب ارائهه شهده مي رانيفرصت و امکان بيشتري به فراگ
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دازند. استادان براي تهيۀ طرح درس به کمک پاورپوينت ضمن تعيين نکهات اساسهي بپر

دروس و انتخاب جمالت مناسب و کوتاه که بيانگر اهداف آموزشهي درس باشهد، بايهد 

براي جذاب کردن و عيني تر کردن مطالب به دنبال يافتن تصاوير و نمودارههاي مناسهب 

ده از ايهن برنههامه مستلههزم وجههود رايانههه بها براي گنجاندن در اساليدها باشند. استفا

خصهوص در به رانيي نمايش مناسهب و ويديو پروژکتور در کالس است، تا فراگصفحه

 (.171: 1114با جمعيت باال بتوانند از آن استفاده کنند)حداد و دراکسلر،  هاييکالس

   1کتاب الکترونیك -7

فرمهت ديجيتهال اسهت کهه بهراي  کتاب الکترونيک، متني به شکل الکترونيهک، در

خواندن و استفاده از آن، به سخت افزار يا نرم افزار مناسب نياز دارد. اين سخت افزار يا 

نرم افزار، توانايي نمايش محتواي متن را با کيفيت مطلوب و خوانا دارد، بهه طهوري کهه 

هاي کتاب (.1114 ،حقيقيشود)امکان استفاده و مشاهده متن يا تصاوير به راحتي فراهم 

ديسک فشهرده "، "ديسک فشرده"هاي ديجيتالي نظير توان روي محملالکترونيکي را مي

هاي الکترونيکي، بها توجهه بهه ، شبکه جهاني وب، و جز آن منتشر کرد. کتاب"ديجيتالي

 شوند:هاي زير تقسيم ميها، امکانات، و کاربردهايشان به گروهويژگي

   متن.هاي الکترونيکي فقکتاب .أ

 هاي الکترونيکي داراي تصاوير اسکن شده. کتاب .ب

 هاي الکترونيکي با تصاوير متحرک.کتاب .ت

 هاي الکترونيکي سخنگو.کتاب .ث

 اي.هاي الکترونيکي چند رسانهکتاب . 

اي، و دو سهويه ميهان يک رابطهه چنهد رسهانه ياالکترونيکي چند رسانه هايکتاب

هاي سهنتي و چهاپي متفاوتنهد و . اين دسته کامالً با کتابکننديکتاب و خواننده برقرار م

امکانات کمکي براي جستجو و تحقيق در آنها در نظر گرفته شده است. محي  وب، اين 
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و نيز در کتهاب ههاي بر متن، صوت، تصوير، و ويدي عالوهدهد تا به راحتي امکان را مي

الکترونيکي گنجانده شود. محي  وب عهالوه بهر اينکهه امکهان افهزودن اطالعهات چنهد 

دهد، محدوديت اشغال ف اي زيهاد از حافظهه را در هاي مختلف مياي را به قالبرسانه

 يهادر آموزشهگاه تواننهديها منوع کتاب ني(. ا1111هاي فشرده ندارد)حيدري، ديسک

درس  کي يالب و محتوامط توانينوع رسانه م نيداشته باشند از ا يعيوس کاربرد ينظام

مربهوط بهه همهان درس،  از قبهل  يثابهت و متحهرک چنهد بعهد ريرا همراه انواع تصاو

و در دفعهات  يقرار داد تا در فرصت کهاف رانيفراگ ارينمود و در وقت الزم در اخت آماده

 آن استفاده کنند. زمکرر، ا

 نیكپست الکترو -8

ارسههال و  يههاتهرين روشترين و ارزانامهروزه پست الکترونيهک يکي از سهريع

بها  انيارتبهاط مسهتمر دانشهجو امکهانافزاري و اطالعات است که هاي نرمدريافت بسته

و استادانشان را حتي در ايام تعطيل و حتي پس از فراغت از تحصيل امکان پهذير  انيمرب

 لهيوسه نيهبهه ا توانيو نحوه کاربردشان را م نينو ياهکرده است. اطالعات و آموزش

يها  مطالهبدر کالس به داليلي از بيهان برخهي  انيمورد تبادل قرار داد. چه بسا دانشجو

سؤاالت اجتناب کنند که پست الکترونيک اين فرصهت را بهه آنهان داده تها بها شهجاعت 

نوعي رابطه متقابهل وجهود بيشتري به بيان نظرات و سؤاالت خود بپردازند و از آنجا که 

خهود را بهه نحهو مطلهوب  يتواند از اين طريق اهداف آموزشنيز مي يمرب ايدارد استاد 

با موضوع يا هرگونه مطلب و دسهتاورد جديهد علمهي را در  مرتب عنوان نموده مطالب 

(. پسهت 11: 1111، يعيحوزه تدريس از اين طريق در اختيهار فراگيهران قهرار دهد)شهف

اسهتفاده را دارد، در مهوارد  نيشهتريکه ب يابه طور روز افزون به عنوان رسانه کيالکترون

و   يمشارکت يهاپژوهش افتيدر وو مکالمات گرفته تا ارسال  عهيمختلف )از پخش شا

رد و بهدل  کيهپسهت الکترون قيو مقاالت از طر فيتکال ني. همچنروديکار م( بهيعلم
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تر و متعهادل تهريخصوصه قيهطر نيهاه، از اخهار  از دانشهگ يههاو آموزش گهردديم

 (.  140: 1114)حداد و دراکسلر، شوديم

 1وبالگ -9

تواننهد ترين ابزارهاي انتشار مبتني بر وب هستند کهه ميهها يکهي از معروفوبالگ

قهرار دههد. استفاده همگاني در شهبکه  معرض در مطهالب نوشتهه شده را در اسرع وقت

گهذرد در اطالع رساني و بيان افکار در ايران مدت زيهادي نميهرچند از عمر اين شيوه 

اي کهه گونهههمين مدت کوتاه اهميت خاصي در بين کاربران اينترنت پيدا کرده است؛ به

ها به خود اختصاص داده رتبه چهارم جهان را از لحاظ تعداد وبالگ 1111ايران در سال 

توانهد به مزايايي که اين شهيوه دارد مي(. با توجه 1111اسفند  11است)روزنامه رسالت، 

 ني. همچنهرديههاي تعاملي ارتباط در آموزش مورد استفاده قرار بگبه عنوان يکي از شيوه

 نيمهمهات، ماشه حات،يتسهل نيدتريهاز جد يتخصصه يهابا مراجعه به وبالگ توانيم

و بهه روز  ديت مفاطالعا زيو ن يو انتظام يبالگرد، و... با موضوعات نظام ما،يواپافزار، ه

زمان ممکن  نيترجهان را در کوتاه ينظام يهاآموزشگاه گريحاکم بر د نياز قوان ياشده

داشت)صهراف  انيهب ريهبه شهرح ز توانيها را موبالگ يژگيو نيتربه دست آورد. مهم

 .(17: 1114زاده، 

 شتریبه مخاطب ب یالف( دسترس

از يهک گهروه خهاص از  شيمتفهاوت و به يبهه مخاطبهان يوبالگ امکهان دسترسه

 يو موجهب غنه کنهديمختلف آگاه م يرا از نقطه نظرها سندهيمتخصصان را فراهم و نو

 يايهارتبهاط محقهق بها دن يبرا يالهي. امروزه وبالگ وسشوديشدن دانش و اطالعات م

با مراجعهه  تواننديم انيو دانشجو راناستادان، پژوهشگ زين يخار  است. در بعد آموزش

خود، در هر زمان و هر مکان و در حهد اقهل زمهان  يتخصص يوبالگ گروها به آدرس

قرار  اريبا در اخت نينموده به تبادل نظر بپردازند. همچن دايپ يفکر يممکن با آنها دسترس
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. نديخاص نما يمبحث رامونيپ ينظر خواه يدادن آدرس وبالگ خود به مخاطبان، تقاضا

 محقق شود. زين رياستاد و فراگ نيب توانديم ريس نيا

   عیب( باز خورد سر

 گران،يد ينقد و نظرها افتيانتشار و در يکه برا يسنت يبرخالف مقاالت دانشگاه

موضهوع آن کهنهه شهده باشهد،  گهريو چه بسها د گذارنديما را در انتظار م يزمان طوالن

خهود را در  اتيهتها لحظهه بهه لحظهه افکهار و نظر دهديامکان را م نيا يسيوبالگ نو

 يانههيزم زين يفراهم گردد. از طرفه هاشهياند ييايقرار داده، موجبهات پو يمعهرض نقاد

صهورت به يحته ياز مالحظهات شخصه دوربهه و يبه راحت رانيتا فراگ شوديفراههم م

 .  نديمبحث مطرح شده نظر خود را ارائه نما رامونيناشناس پ

 هاشهیج( حفاظت از اند

مها  يسهوبه ياز مواقهع افکهار ياريافکار ماست. در بسهو  هاشهيوبالگ، حافظ اند

 نيها ي. گهاهميينمها ميرا در آن سهه گرانيچگونه آنها را منتشر و د ميدانيکه نم نديآيم

 يکه بشود به آن متنه ستين عيچرا که آنقدر وس گنجد؛يافکار در قالب کتاب و مقاله نم

بها  يخاطر عدم همگونبه زين گريد يادادن آن در نوشته يجااختصاص داد و  ينيچن نيا

شهوند، لهذا فوق هرگز منتشر نمي ليبه دال هاشهياز اند ياريکل موضوع امکان ندارد. بس

تا فارغ از  سازديرا قادر م رانيو فراگ انيها، استادان، دانشجووبالگ يامکان نوشتن فور

معمهول  ياهو اسهترس ههاياز نگرانه وردو صرف وقت و به يهاي نگارش علماسلوب

 . نديسرعت منتشر و ثبت و ضب  نمانوشتۀ شسته و رُفته، افکار خود را به کي يبرا

  یدائم ید( دسترس

 يبهه وبهالگ خهود دسترسه ميتوانيدر هر لحظه و هر مکان م نترنت،ياتصال به ا با

 يهاسهکيو د ههاليخود در فا يداشته و نگران از دست رفتن منابع و اطالعات  پژوهش
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محقق است کهه رمهز و کلمهۀ عبهور وبالگمهان نهزد  يامر تا زمان ني. امينباش يترويکامپ

 خودمان محفوظ بماند.  

 نوشتن  نیتمر(  ه

کنهد، نمي نههينهاد انيما عادت به نوشتن را در دانشهجو يآموزش ستمياز آنجا که س

ر خصهوص بهراي دانشهجويان کهه اکثهتواند اين خالء را پر کنهد. ايهن امهر بهوبالگ مي

اي است و فعاليت نوشتاري آنها فقه  سهياه کهردن يها عالمهت امتحانات آنها چهارگزينه

 و ضروري است. فيدگذاشتن در يک مربع است بسيار م

 دانش و اطالعات یابیو باز رهی( ذخو

و  دهديدست مهمجهدد آنها را به يابيمطهالب و باز يگهانيوبالگ، امکهان با ويآرش

 نيها يژگهيو نيکند. چنه فايا سينووبالگ ياطالعهات را بهرا بانک کينقش  توانديمه

 گريدر د رانيارائه به فراگ يرا برا يهر موضوع اتيتا اطالعات و محتو دهديامکان را م

را  رانينمود و تنها با ارائۀ آدرس وبالگ مورد نظر، فراگ رهيخخ وانبت ،يآموزش يهادوره

   کرد. ييبه آن مطالب راهنما يدسترس يبرا

 ياز دوباره کار زی( پرهز

 يايهخهود را در دن قيهموضوع مورد تحق گاهيتا جا کننديها به افراد کمک موبالگ

 ايهو  ليهدر صهدد تکم ايهو  نهدياجتنهاب نما يتکرار قيو از انجام تحق افتهيپژوهش در

 . نديمجدد آنها برآ يابيارز

 یك جا  منابع در نیو  روزآمدتر نیترمرتبط ن،یترمهم ي( گردآورح

مهرتب  بها موضهوع  يهاتيسهاوب ايها به وبالگ هانکياز ل يها فهرستدر وبالگ

فهرست شامل  ني. از آنجا که انديگويم "بالگ رول" ستيل ني. به اشوديم دهيوبالگ د

 قيهتحق ياسهت کهه در حهوزه نظهام يرانهيفراگ يبهرا ينقطه شروع خوب هاست،نيبهتر
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منهابع  يابيهکهاوش و باز يو صرف وقت بهرا نترنتيدر ا يو آنها را از سرگردان کننديم

 . دهديمعتبر نجات م

 ( روز آمد نمودن دانش و ا طالعاتط

وبهالگ،  قيهاز طر تواننهديمه ياسيو س ينظام يهادر حوزه ختگانياستادان و فره

در  نياطالعات و تحوالت روز قرار دهنهد. همچنه نيآخر انيخود را در جر انيدانشجو

زمان ممکهن اقهدام  نيخود بدهند در کمتر يدر مطالب قبل ديبا يريياگر تغ صورت لزوم

 آگاه سازند.  رييتغ نياز ا زيرا ن گرانيکنند و د

  (2، دي وي دي رام 1سی دي رام) ياچندرسانه يابزارها -11

توانهد در هاي آموزشهي ميهاي فشرده حاوي فيلماستفاده از اين نرم افزارها و لوح

هاي آموزشي همهراه ديمطالب مؤثر، بوده يادگيري را تسهيل نمايد. ارائه سيتفهيم بهتر 

خصوص در زمينه رايانهه و نهرم افزارههاي مختلهف کمهک هاي آموزشي بهبرخي کتاب

 وني)کهار گهروه در فدراسه هها داردايهن کتاب محتهوايزيادي به درک بهتهر و تمهرين 

و  يديويد ،ياچند رسهانه يبزارها(. ا41، صifip،1111پردازش اطالعات  يالمللنيب

 اريبسه يريادگي يابزارها ،يمطالب فراگرفته شدة قبل يآموزو باز ليدر تکم هاراميديس

 حهالنيباشهد. با ا اديز اريسمحدود آنها ممکن است ب ريتکث ۀنيهستند؛ هرچند هز يجالب

کاهههش  ياقابهل مالحظهههانبوه، به طهور  هديرا با تول ههاراميديس ديتول ۀنيهز توانيم

 نهيثبت نام کرده باشند، از نظر هز ياديکه تعداد ز يرسانه فق  هنگام نيا ن،يداد؛ بنابهرا

بها صهرفۀ  ههايديسه ريهنکته الزم اسهت گهه توسهعه و تکث نياست. خکر ا ريپذ هيتوج

امکهان  يبه راحت کنند،يکه به صورت مشترک با هم کار م يمؤسسات ۀليبه وس ،ياقتصاد

 است. ريپذ

                                                           
1 Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM) 

2 Digital Vrrsatile Disks (DVD – ROM) 
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 ياپخش ماهواره -11

. بها شهونديمحسهوب مه يانتقال مطالب آموزشه يبرا يمناسب يها ابزارهامهاهواره

 جهاديدو طرفهه ا يريادگيه  يمحه يبرقرار امهکان ،ينيزم التيها و تسهماهواره بيترک

ن امکها يآموزشه زانيربه برنامه ياهداف آموزش يها برامهاهواره ني. استفاده از اشوديم

از بعهد  ياماهواره يداشته باشند. فنّاور ينقاط جهان دسترس نيترتا به دوردست دهديم

داشهتن  يبهرا يدارد؛ وله ياقابهل مالحظهه يايهههر واحهد مزا نييپها ۀنيو هز يدسترس

 يبهر رو ياکامهل گسهترده يبانيبه پشهت ،يريادگي يفنّاور کيبه عنوان  يواقع ياثربخش

 نيهاست. بها ا ازمنديو... ن نترنتيتلفن، ا قياز طر يفرد نيب يبانيبه صورت پشت اي نيزم

 يايهامهر، مزا نيو همه شهوديمنجر مه هانهيهز ريچشمگ شيبه افزا ينيزم يبانيحال پشت

  (.  179-171: 1114، ر)حداد و دراکسلدهديآن را کاهش م ياداقتص

 

  ینظام يهازشگاهاطالعات و ارتباطات در آمو ياستفاده از فنّاور يهاتیمحدود

در  هههاينبايههد ايههن موضههوع را از نظههر دور داشههت کههه اسههتفاده از ايههن فنّههاور

اسهت، و ههم آثهار  روروبهه هاييهم بها مشهکالت و محهدوديت ،ينظام يهاآموزشگاه

 :گردديآنها اشاره م نيتراز مهم ينامطلوب و معايبي به همراه دارد که به برخ

موزش مستلزم وجود امکانات سهخت افهزاري و نهرم افهزاري در آ هايکاربرد فنّاور -1

با شراي  مطلوب فاصهله  ينظام يهااست که در هر دو مورد نظام آموزشي در آموزشگاه

در مراکهز  انيهاي موجهود  بهه دانشهجوعنوان  نمونه نسبت تعداد رايانههزيادي دارد. به

اطالعات محدود بهه اسهتفاده از  ايبسيار پايين است. البته فنّاور ينظام يروهاين يآموزش

 اطالعات و ارتباطات است. ايرايانه نيست و رايانه تنها يکي از مجموعه ابزار فنّاور

کامهل در  زيههاي الکترونيک، عهدم تجهها براي آموزشزيرساخت يياز ديگر نارسا  -1

امکان ارتبهاط باال و نبود  ۀنيهز ن،ييپا اريبه خطوط ديتا، سرعت بس ينظام يهاآموزشگاه
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که در کشورهاي توسعه يافته تمهام منهازل و مراکهز آموزشهي و  ياينترنتي است. در حال

 طور شبانه روزي به خطوط پر سرعت اينترنت متصل هستند. تجاري به

فراگير نشده اسهت  ينظام يهانو در آموزشگاه يهايهنوز فرهنو استفاده از فنّاور  -1

  ينگي در اين عرصه هستيم. چراکه برخي مراکز آموزشهفره يو شاهد نوعي عقب ماندگ

هاي پيشرفته و از ها و ادارات با داشتن منابع مالي زياد اقدام به خريد دستگاهسازمان ايو 

 يبرخ يادار ستميکنند. در سولي از آنها به نحو مطلوب استفاده نمي کنندجمله رايانه مي

تلف، تعدادي رايانه وجود دارد ولهي گويها ايهن ها در دواير مخسازمان ايها و آموزشکده

ضمن خدمتي را  يدوره ر،ياند. به عنوان مثال وقتي يک نفر فراگدواير کامالً با هم بيگانه

کارمنهد بهه  نيهشهود؛ ولهي اگذراند، در رايانه ضمن خدمت ثبت و گواهي صادر ميمي

از تصهاوير  ياديهتعهداد زشغلي، هر سهال بايهد  يمنظور استفاده از امتياز آن براي ارتقا

ها را به کارگزيني تحويل دهد. جالهب ايهن ها و ابالغهاي ضمن خدمت، تشويقيگواهي

اداره و از رايانه اتاق مجاور صادر  نها از هماها و تشويقها و ابالغکه تمامي اين گواهي

 شده است. 

و  ينظهام يهاآموزشهگاه رانيهها  سطحي بهار آمهدن فراگاز ديگر معايب اين روش -4

عادت به کپي بهرداري از کهار ديگهران اسهت. و امکهان جسهتجوي مطلهب مهورد نظهر 

را از مطالعه يک کتاب يا مقاله بي نيهاز کهرده، صهرفاًبً بهه بخهش مهورد نظهر  انيدانشجو

قابل دسترسي و چاپ، اين امکهان را بهه  وکند. همچنين وجود مطالب متنوع مراجعه مي

ي حاصل زحمات ديگران را کپهي بهرداري کهرده بها نهام خهود دهد که به راحتافراد مي

 تحويل دهد. 

نمهايش مناسهب يها ويهديو  ۀمستلزم وجود رايانه بها صهفح د،يجد وهيبه ش سيتدر -7

 ليوسها نيفاقهد چنه ينظهام يهادرس آموزشهگاه يههااکثر کالس يپروژکتور است ول

 يههابود تها بهه همهان روش و استادان مجبور خواهند انيمرب رونيهستند. از ا يآموزش

 (.79: 1114،ر)حداد و دراکسلندينما سيتدر يسنت
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که فرهنهو  يبر کسان ،يروان يهابيموجب آس توانديم نترنتياز ا حياستفاده ناصح -3

و غله  از  يو بدون برنامه، به طور افراطه داننديرا نم يفنّاور نياز ا يبرداربهره حيصح

 :گرددياشاره م  هابيآس نياز ا يبه تعداد نجايگردد. در ا کننديها استفاده مرومچت

 ها.رومبودن چت يو مجاز يواقع ريغ -الف

 شدن فرد. ي( منزوب

 ( از دست رفتن اعتماد به نفس. 

 خود. يواقع تي( ترس از شخصد

 .نيو دروغ يتوخال يهاتيشخص جاديا )ه

 .يو ناکام ي( سر خوردگو

 . يان و عمر آدم( اتالف وقت و هدر رفتن زمز

کهه  يفرهنگه راتييهتغ يالزم را بهرا ليحرکت در جهت آموزش از راه دور، پتانس

 .  کندياند، فراهم مهنوز به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته

 تهر،يمحور و تخصصه رندهيادگي حرکت در جهت آموزش ۀجيمعتقد است نت 1ليدان -7

کهه بهه طهور   1«بخهش يکارکرد تعال»آموزش منجر شود و از  يممکن است به پراکندگ

 (.111: 1114،رکند)حداد و دراکسل يريداشته است، جلوگ ونديها پبا دانشگاه يخيتار

هاي فهردي در محهي  آمهوزش و نگهاه هاي راهبردي و اعمهال سهليقهفقدان برنامه  -1

تهديهدي جهدي اسهت؛ چهون  ينظام يهادر آموزشگاه يسخت افزاري به توسعه فنّاور

 وژي اطالعات يک نظام فکري و فرهنگي است.تکنول

دسترسي آسان به منابع ممنوعه، القاي فرهنو غربي در بع ي موارد و عدم مديريت  -0

ها و هاي اخالقي موجب نگراني بسياري از خانوادهها و تبليغ ناهنجاريصحيح بر سايت

 شده است.  يدست اندرکاران مراکز آموزش

                                                           
1 Daniel 
2 Civilizin 
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بهه  گهردد،يکهه از بهاال ابهالغ مه يآموزش يهابا دستورالعمل بدنه اجرايي، معموالً   -19

کند و بهه مجهرد برخهورد بها صورت يک دستور اداري و از سر رفع تکليف برخورد مي

 يهاسازد. در اين شراي  دسهتورالعمليک مانع پيش بيني نشده، اجراي آن را متوقف مي

 واهد شد.سطح متوقف خ نيدر هم تنهااطالعات  ايکاربرد فنّاور

درسي و رهبري فرايند يادگيري ريزيافزون بر آن به واسطه اين تمرکز، توان برنامه   -11

و  انيهرود، در مربها به شمار مهيدر آموزشگاه يهاي اصلي و کاربرد فنّاورکه از مهارت

 (.1111يابد)مکي، استادان رشد نمي

 

 هاي نظامی:ر آموزشگاهد ICTراهکارهاي برون رفت از خطرات ناشی از استفادۀ 

 ايه)کارکنهان(، دسهتبرد و  ياز خطاها و اشتباهات انسهان يکاهش خطرات ناش يبرا

 ژهيهو ارتباطات به و ياطالعات يفنّاور يهاو سامانه زاتياستفاده نادرست و نابجا از تجه

 انجام داد: توانيم ريرا به شرح ز ييهااقدام ،ينظام يهادر آموزشگاه

منظم مهوارد  يو نظارت و بررس (ICT) ةحوز تيحفاظت و امن يبرا يئولمس نييتع -1

 و شبکه. هاانهيرا يو حفاظت يتيامن

 رانيهاستادان و فراگ يتفاوتيو رفع ب يريپذتيمسئول شيو عالقه و افزا زهيانگ جاديا -1

 .ينظام يهانسبت به اهداف آموزشگاه

 مناسب.  1و استفاده از کلمه عبور يتيو امن يحفاظت يهانامهنييها و آصدور دستورالعمل -1

 يهاو گهرفتن مهنظم وصهله 1محافظت از شبکه در برابر نفوخ، بها اسهتفاده از حفهاظ -4

 .  1يتيامن

 مجاز. ريغ اي بهيبا افراد غر انهياز به اشتراک گذاشتن منابع را يخوددار -7

 در موقع عدم استفاده. نترنتيقطع اتصال به ا -3
                                                           
1 password 
2 firewall 
3 patches 
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 .انهيرا يموجود بر رو يهااز داده بانيپشت هيته -7

 ةو ارتباطهات و نحهو ياطالعات ياستفاده کنندگان از فنّاور ياز آگاه نانيحصول اطم -1

 آلوده. يهاانهيبرخورد با را

)اعهم از  در آن وجهود دارد. انههيو شبکه را انهيکه را ييهاساختمان يکيزيحفاظت ف -0

 حرارت و برودت ساختمان و...( مينظت ،يو مخابرات يساتيتأس يهاستميس

  انجهههام شهههود يبراحتههه ديهههها نباسهههاختمان گونههههنيورود بهههه ا نيهمچنههه -19

 (.74: 1111 ،يعي)شف

 مذکور به کاربران.   يهاياز فنّاور حيبس  و توسعۀ فرهنو استفادة صح -11

 

 گیريبحث و نتیجه

  يوه بهر محهعهال رانيهفراگ ياسهتعدادها ييشهکوفا هاي کاهش اضهطرابتکنيک

 يههاکهه آموزش ينهيع يهها ياسهت. مح يآموزشه يها يمح ريتحت تأث شان،يزندگ

 ايهو  شهوديمه سينوع آمهوزش آنهها تهدر  يشده متناسب با شرا يزيرو برنامه يرسم

آن  زفراهم شهده اسهت ا ياطالعات نينو هايکه به مدد فنّاور يآموزش يمجاز يها يمح

اطالعات و ارتباطات در بسياري از فرايندهاي کاري  يفنّاورگونه که جمله هستند. همان

هها نيز استفاده از ايهن فناوري يآموزش يهاگيرد، در حوزهروزمره مورد استفاده قرار مي

 يههاياست کهه فنّهاور نيا ديآيپژوهش بر م نيامري اجتناب ناپذير است لذا آنچه از ا

. به عنوان نمونه در شونديم يمهم تلق يزار( ابييابه هدف )دانش افز دنيرس يبرا نينو

 يرا در وبهالگ خصوصه يدرس يمنابع و محتوا تواننديو استادان م انيارتباط مرب نيهم

 کننهد،يمه قيهتحق نههيزم نيکه در ا يکسان ايمندان و و عالقه رانيخود قرار داده، تا فراگ

بهه آنهان  شههيکهه همشود و ههم ايهن ييجوصرفه شانقتبهتر، هم در و يدسترس يبرا

و بها توجهه  ينظام يهابه دانشکده رانيقبل از ورود فراگ نيداشته باشند. همچن يدسترس

به تحقيهق  رانياست از طريق تشويق فراگ يآنان ضرور يو اجتماع يهاي فردبه ويژگي
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و نوشتن مقاله در وبالگ و ترتيب دادن مسابقه وبهالگ نويسهي، انگيهزة الزم را در آنهها 

تواننهد حتهي بخشهي از نمهره يان افکار و بروز خالقيّت فهراهم کهرد. اسهتادان ميبراي ب

ها بخصوص در زمينه کارههاي گروههي اختصهاص دهنهد. مستمر را به اين گونه فعاليت

آمهوزش  قيهاز طر نترنهت،ياز امکانهات ا حيفرهنو استفاده صهح جاديبا ا توانيضمناً م

 يبهرا يتکنولوژ نيبلکه ا ست؛ين يسرگرم لۀيوس کي يفنّاور نينمود که ا انيب يسازمان

بها درک  انياستادان و مرب گردديم شنهاديمنظور پ نيبدست آوردن اطالعات است. به هم

 بيهرا تعق ياطالعات جههان يدر فنّاور عيدارند، تحوالت سر  ICTميکه از مفاه يقيعم

 ر گردند:ينموده تا قادر به موارد ز

 .ياطالعات يهايفنّاور ديجد ميشناخت اصول و مفاه -1

 فيو وظها يمدرن و عوامل جهانب يوترهايسخت افزار و کامپ يشناخت قطعات اصل -1

 ها.آن ياصل

 بههه کههار  ينظههام يهاعامههل کههه در آموزشههگاه سههتميس ياصههل فيتسههل  بههر وظهها -1

 .  شونديبرده م

 ديهتول يرف آموزشمصا يکه برا ييهاآن ژهيبه و يارسانه داتينصب نرم افزار و تول -4

 اند.شده

 يافهزارو نرم يافزاردر جهت تسلّ  بر مشکالت سهخت ييزدابيع يارائه راهبردها -7

 در کالس درس.  ICTهنگام کاربرد

هها در کهالس درس و بهه افزارها، با توجه بهه کهاربرد آنافزارها و نرمسخت يابيارز -3

 مختلف. داتيتول نيمنظور انتخاب مناسب ب

 کالس درس.  يمح يساز يدر جهت غن يفنّاور کي يکيتکن يهابحث يطراح -7

 يرياسهت کهه در بهه کهارگ نيها م،يهدار ازياست آنچه ما واقعاً به آن ن انيالزم به ب

. مهدل ميفکهر کنه ياشههيطور راطالعات و ارتباطات متفاوت با گذشهته بهه يهايفنّاور

طور بهه توانهديبا گذشت زمان نمهشده است  يگذشته طراح يهاسال يکه برا يآموزش
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 نينويبا استفاده از فنّاور نيحاضر گردد. بنابرا حالآموزش در  تياثر بخش موجب تقو

 .ميده رييتغ نيمدل نو يرا به اجزا يمدل سنت ياجزا ميبتوان دياطالعات و ارتباطات، با

 



 ... استفاده از فنّاوري اطالعات و ارتباطات
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