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مقدمه

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش وپرورش به منظور بهبودبخشیدن به کیفیت 
آموزش و یادگیری به عنوان یکی از فعالیت های اساسی در نظام های آموزش وپرورِش پیشرو 
مرکـز توجـه قـرار گرفتـه اسـت. فنـاوری اطالعات و ارتباطات؛ متشـکل از انـواع ابزارها و 
برنامه هـای الکترونیکـی اسـت کـه به ارائۀ مواد یادگیری کمـک و از فرایند یادگیری حمایت 
می کند تا از این طریق به دستیابی به اهداف یادگیری منجر شود. آموزش با کمک رایانه1، 
سیسـتم یکپارچـه2، ویدئـو و وایت بردهـای هوشـمند تعاملـی جزئی از آن اسـت )چونگ و 

اسالوین3، 2011(.
ایـن فنـاوری بـه دلیـل قدرِت تحول پذیـری و توانایی برقراری ارتبـاط پویا که می تواند 
بـا دانش آمـوزان داشـته باشـد، نقـش مهمـی در انتقـال دانـش و ارتقای کیفیـت آموزش و 
یادگیـری دارد؛ زیـرا ابزارهـای متعـددی را بـرای بهبود تدریس و یادگیـری در کالس فراهم 
می آورد. همچنین دارای پتانسیل ایجاد تغییر در شیوۀ تدریس است و نقش های متعددی را 
در فرایندهای تدریس و یادگیری ایفا می کند. پژوهش ها به این نکته اشاره دارند که فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات نقـش حمایتـی در تدریـس فعـال و مقابـل روش سـنتی ایفا می کند 
)مادوس4، 1994(؛ از این رو، با توجه به شعار محوری برنامۀ چهارم با عنواِن »جامعۀ 
دانایی محور« و با اسـتناد به موارد مندرج در برنامۀ چهارم توسـعۀ اجتماعی- اقتصادی 
کشـورمان، کـه بـر گسـترش فنـاوری اطالعـات را در زمینه هـای اقتصـادی- اجتماعی و 
آموزشـی تأکیـد می کنـد، توجـه بـه بهره گیـری از فناوری هـای جدیـد از اولویـت خاصـی 
برخـوردار اسـت؛ بهگونه ای که در عصر حاضر، ارتقـای سـطح زندگی بدون استفاده از 

ابزارهای فناوری امکانپذیر نیست. 
از سـوی دیگر در سـند تحول بنیادین آموزش وپرورش مسـتند 1391، هدف عملیاتی 
17، ارتقای کیفیت فرایند تعلیم وتربیت با تکیه بر استفادۀ هوشمندانه از فناوری های نوین 
است و راهکارها شامل تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی با تأکید بر چندرسانه ای، 
روش های فعال، گروهی و خالق با توجه به نقش الگویی معلمان است. آموزش مبتنی بر 

1. Computers Assisted Instructions
2. ILS: Integrated Learning System
3. Cheung & Slavin
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فناوری اطالعات و ارتباطات به دلیل داشـتن تعامل پویا، مقدار زیادی از اطالعات را از 
راه تعامـالت گوناگـون کـه باعث ایجاد یک محیط اکتشـافی برای فراگیران می شـود، ارائۀ 
می دهد. همچنین فرصت های زیادی را برای فراگیران فراهم می کند تا به کشـف و یافتن 
بپردازند و مطالبی را براساس نیازهای خود یاد بگیرند. همچنین فراگیران می توانند برای 
رسـیدن به اهداف مدنظرشـان، مسـیرهای یادگیری انفرادی ایجاد کنند، مطابق با سـرعت 
خـود پیـش برونـد و بـه انـدازۀ نیازشـان اطالعـات اضافـی بازیابـی کننـد )زارعـی زوارکی، 

 .)1387
یکـی از معضـالت امـروز در عرصـۀ آموزش وپـرورش؛ بی عالقگـی  دانش آمـوزان بـه 
یادگیری دروس اسـت. از نظر بسـیاری از صاحب نظران، سـاختار کنونی سیسـتم آموزشـی 
انعطاف ناپذیر است و نیازهای جهانِی در حال تغییر را پاسخگو نیست؛ لذا تغییر در مدل 

آموزشی ضروری است )کفاش، 1389( .
از سـوی دیگـر بـا وجـود اهمیـت تمامـی دوره های تحصیلـی، از آنجا کـه دورۀ  ابتدایی 
زیربنـا و پایـۀ  سـاخت شـخصیت علمـی دانش آمـوزان و زمینه سـاز ایجـاد نگـرش مثبت یا 
منفـی در آنـان نسـبت بـه دروس مختلـف از جمله درس علوم اسـت، باید با روشـی نوین، 
عالقه مندی به این درس و تعمیق یادگیری در این درس را به ویژه در این مقطع تحصیلی 
ایجـاد کـرد. تجربیـات کشـورهایی کـه سـال ها پیش از ما در نظام آموزشـی خـود تحول به 
وجود آورده اند، نشـان می دهد بهترین نقطه برای ایجاد تحول در کیفیت آموزش عمومی 
هر کشور، متحول کردن درس علوم تجربی است؛ البته پس از انتشار نتایج مطالعات تیمز، 
در کشـور ما نیز تغییرات عمده ای در سیاسـت های آموزشـی و محتوای کتاب های درسـی 

علوم دورۀ ابتدایی ایجاد گردید )کیامنش، 1381(.
بررسـی روند تغییر کتاب های علوم تجربی دورۀ ابتدایی کشـورمان نشـان می دهد که 
در سـال های اخیر سـعی  شـده اسـت تا دانش آموزان از طریق کاوشگری، آزمایش و تحقیق 
مفاهیم را فراگیرند و با شناسـایی مسـائل، تشـکیل فرضیه ها، جسـت وجوی اطالعات و 
تحلیل نتایج، دانش خود را بسـازند. شـواهد فراوانی نشـان می دهد که متأسـفانه این امر 
محقق نمی شـود و بسـیاری از فراگیران خردسـال نمی توانند به موجوداتی فعال، خالق و 
موّلد تبدیل شوند )منطقی، 1380(. با توجه به این موضوع، کاربرد رایانه در آموزش علوم 
جایگاه منحصربه فردی پیدا خواهد کرد. فناوری اطالعات و ارتباطات، علوم را جالب تر، 
صحیح تر و مناسـب تر می سـازد؛ امکان بیشـتری برای مشـاهده، بحث و تجزیه و تحلیل 
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فراهـم مـی آورد؛ فرصت هـای بیشـتری را بـرای برقـراری ارتباط و همکاری مهیا می سـازد؛ 
به عنوان ابزار، استقالل بیشتری در تحقیقات علمی به دانش آموزان می دهد و تأثیر مثبتی 

روی تدریس و یادگیری درس علوم می گذارد )کرمی، 1388(. 
از سـی دی های  ارتباطـات در درس علـوم و اسـتفاده  کاربـرد فنـاوری اطالعـات و 
چندرسـانه ای، اسـالیدهای آموزشـی، تصاویر زیبا و همچنین جسـت وجو در سـایت های 
معتبـر آموزشـی، سـبب افزایـش انگیـزه بـرای یادگیـری شـده و از آنجـا کـه دانش آموز نقش 
مؤثری در یادگیری دارد، عالقه مندی و تعمیق یادگیری در وی ایجاد می شود. همچنین با 
توجه به اینکه بخش اعظم یادگیری و به خاطرسپاری از طریق بینایی صورت می گیرد؛ لذا 
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیرساختن حس بینایی فراگیر بوده 

و تعمیق یادگیری را در او سبب می شود )رضوی، 1386(.
طراحـی آموزشـی و به کارگیـری روش هـای جدید و فعال آموزشـی، مرهـون نظریه های 
جدید روان شناسـی مانند نظریۀ سـاختن گرایی1 اسـت. ساخت گرایان معتقدند که ساختار 
دانش چیزی نیست که خارج از ذهن شاگرد وجود داشته باشد )دافی و جانسن2، 1991(. 
رویکرد ساختن گرایی در کالس درس دارای اثرات مثبت بر نتایج آموزشی است )تونا3، 
2012( و کانون توجه آن در درک و فهم بیشـتر و سـاختن دانش اسـت )آقازاده، 1389(. 
محیط های آموزشی از منظر ساختن گرایی، متمرکز بر نیازهای یادگیرنده است؛ به طوری که 
دانش آمـوزان به طـور فعـال در یادگیری درگیر شـده و این امر باعث می شـود آنان اطالعات 

جدیدتر را به دست آورند )هانگ4، 2010(.
بر اسـاس نظریۀ سـاختن گرایی، نمی توان علم و دانش را از شـخصی به شـخص دیگر 
منتقل کرد. فراگیرنده باید دانش را    به طور فعاالنه در طول تعامل با محیط ابداع و تولید 
کند. چنین اظهاراتی به طور سربسـته نشـان دهندۀ آن اسـت که ذات و نوع محیط به اندازۀ  
خصوصیـات و ویژگی هـای فراگیرنـدۀ دانـش اهمیت دارد. این نظریـه معمواًل نقش فعالی 

برای یادگیرنده در نظر گرفته و معتقد است:
»بـه جـای آنکـه دانش آمـوز فقـط بشـنود، بخواند و به حـل تمرین های کامـاًل تکراری و 

1. Constructivism
2. Duffy & Jonassen
3. Tuna
4. Huang
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عادی بپردازد، باید بحث و گفتگو کند، فرضیه بسازد، تحقیق و طراحی کند و دیدگاه های 
دیگران را دریافت دارد« ) فردانش، 1390(. ساختن  گرایان فرض را بر این می گذارند که 
دانش آموزان، خود باید دانش را خلق کنند یا دوباره پدید آورند. این کافی نیسـت که فقط 
یادگیرنـده در وضعیـت فعـال قرار گیرد؛ بلکه باید معلـم هدایت و راهنمایی او را بر عهده 
گرفتـه و بـه او کمـک کنـد تا نظریه های علمی و دیدگاه ها و چشـم اندازهای تاریخی و... را 

دوباره کشف کند )همان(.
یکی از مشـخصه های مهم سـاختن گرایی، یادگیری فعال می باشد )رضوی، 1386(. 
یادگیـری فعـال بـه نظـارت بـر خـود، مهـارت خودسـازماندهی و نیـز تفکـر سـطح واال و 
چالش برانگیـز نیـاز دارد؛ درنتیجـه، در کالس درس مبتنـی بـر رویکـرد سـاختن گرایی، 
دانش آمـوزان بـه اسـتفاده از تکنیک هـای فعـال )تجربـه، آزمایـش در دنیـای واقعی و حِل 
مسئله( برای تولید ایده های جدید تشویق می شوند )دانکن1، 2005(. اصطالح یادگیری 
فعـال، طیـف گسـترده ای از اسـتراتژی های یادگیـری به منظـور تشـویق مشـارکت فعـال 
دانش آمـوزان در امـر یادگیـری اسـت. یادگیری فعـال در رویکـرد یادگیرنده محور می تواند 
سـبب یادگیـری معنـی دار شـود کـه در آن دانش آمـوز به طـور مؤثـر به سـاخت دانش جدید 
خـود می پـردازد )هانـگ،2010(. بعضی معتقدند مشـارکت فعال در امر یادگیری سـبب 
تعامـل دوسـویۀ  معلـم و دانش آمـوز و همچنیـن ایجـاد انگیزۀ  پیشـرفت تحصیلـی و تنوع 
آموزشی می شود؛ زیرا نبوِد انگیزه و انعکاس آن، بر توانایی یادگیری فعال   تأثیر می گذارد 
)روتگانـس و اشـمیت2، 2011(؛ پـس ضـرورت دارد کـه بـا رویکرد نوآورانـه و با ایجاد 
شـرایط برای یادگیری فعال و ارائۀ راه های جدید، به کسـب مهارت های الزم و اسـتقالل 

در دانش آموزان کمک کنیم.   
مطالعۀ کوزما3 )2005( به نقل از میکر4 )2011( نشان می دهد که فناوری اطالعات و 

ارتباطات از سه طریق بر آموزش تأثیر می گذارد:
 1- خروجی هـای دانش آمـوز همچـون نمـرات بـاال در دروس و یادگیـری مهارت هـای 

ضروری برای ورود به یک اقتصاد توسعه یافته؛ 
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2. Rotgans & Schmith
3. Kozma
4. Miker



178  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

 2- خروجی هـای معلـم و کالس درس ماننـد توسـعۀ مهارت های معلمان در اسـتفاده 
از فناوری، توسـعۀ دانش آنان در زمینۀ رویکردهای آموزشـی جدید و توسـعۀ دیدگاه های آنان 

دربارۀ تدریس؛
3- خروجی های دیگری همچون افزایش نوآوری در مدارس و دسترسی اعضای جامعه 

به آموزش بزرگساالن.
آمـوزش از طریـق فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، سـبب جدایی بین مسـائل تئوری و 
عملی که در کالس های سـنتی رواج داشـت، می شـود؛ به صورتی که فراگیران همان طور که 
کار می کنند، یاد می گیرند. آموزش تئوری را کمتر و خالصه تر کرده و آموزش ها را بیشتر با 
زندگی واقعِی فراگیران مرتبط می سازند. فناوری اطالعات و ارتباطات به فراگیرنده خیلی 
بیشتر از آنکه بر استماع و یادگیری تکیه کند، اجازه می دهد که بگردد و پیدا کند )همان(.
بر اسـاس مطالعات انجام شـده، کاربرد فناوری های جدید در نظام آموزش و یادگیری 
تأثیـرات مثبـت و عمـده ای در نقـش معلـم، نقش فراگیر، میـزان مشـارکت دانش آموزان با 
معلمان و یادگیری فعال خواهد داشـت. همچنین سـبب افزایش اسـتفادۀ  فراگیر از منابع 
خارجی، رشد و بهبود مهارت های طراحی و ارائۀ  مطالب و نیز تولید محتوای الکترونیکی 

خواهد شد )افضل نیا، 1387(.
در همیـن حـال، بـا توجه به چشـم انداز توسـعۀ  فنـاوری اطالعات و ارتباطات در سـند 
»توسـعۀ فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات« آموزش وپـرورش، بهره گیـری گسـترده از فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات به منظـور تغییـر رویکـرد نظـام آموزش وپرورش به سـمت سـازمانی 
یادگیرنده و پژوهنده و برخوردار از فرصت های آموزشی برابر در محیط یاددهی-یادگیری  
مبتنی بر دانایی ضرورت می یابد و با توجه به برخی از اهداف برنامۀ درسـی ملی از جمله 
عدالـت آموزشـی، اسـتفاده  بهینـه و صحیح از فناوری اطالعـات و ارتباطات به عنوان ابزار 
توانمنــدساز وتحول گـرا امـری اجتناب ناپذیـر اسـت. از طـرف دیگـر، تحقیقـات علمی به 
افزایـش سـطح بهـره وری آمـوزش از طریـق  غنی سـازی محیط های آموزشـی با اسـتفاده از 

فناوری های جدید تأکید می نماید )زمانی، 1386(.
تونا1 ) 2012 ( اسـتفاده از روش های فعال یادگیری درکالس درس براسـاس رویکرد 
ساختن گرایی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تشویق دانش آموزان به مشارکت 

1. Tuna
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فعاالنه در امر ساخت و تفسیر دانش، موجب یادگیری، تفکر انتقادی، کنجکاوی، مهارت 
در تحقیـق، تفسـیر و تولیـد اطالعـات توسـط آنها شـده اسـت. مطالعات وی نشـان دهندۀ 
عالقـۀ  دانش آمـوزان بـه روش هـا و تکنیک هـای فعـال یادگیری بوده اسـت. مـک کرمیک و 
اسـکریم شـاو1 )2001( ادعـا می کننـد کـه کاربـرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، باعث 
تقویت یادگیری شناختی و پیشرفت در حل مسئله و مهارت های فکری در سطحی باالتر 
شده است و همین طور باعث گسترش و توسعۀ توانایی های ذهنی و فیزیکی شده  و باید 

به عنوان ابزاری جدید در روش های نوین مورد استفاده قرار گیرد.
در ایـن زمینـه، روتگانـس و اشـمیت2-2011 نیـز معتقدند که مشـارکت فعـال در امر 
یادگیری، سـبب تعامل دوسـویه میان معلم و دانش آموز و همچنین ایجاد انگیزۀ پیشـرفت 
تحصیلی و تنوع آموزشی می شود؛ زیرا فقدان انگیزه و انعکاس آن بر توانایی یادگیری فعال 

تأثیر می گذارد.
هم راستا با این پژوهش، کرمی و عطاران )1385( آثار کاربرد فناوری در آموزش درس 
علوم پایۀ پنجم را بررسی کرده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد دانش آموزانی که درس 
علوم را با روش ساخت چندرسانه ای در کالس آموخته اند، در مقایسۀ با دانش آموزانی که 

با روش سنتی آموزش دیده اند، یادگیری بهتر و عمیق تری داشته اند.
نتایـج پژوهـش نوروزی و همکاران )1393( در بررسـی به کارگیری نرم افزار آموزشـی 
بر یادگیری درس ریاضی )با رویکرد ساختن گرایی( نشان می دهد که به کارگیری نرم افزار 
آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و افزایش انگیزۀ یادگیری فعال          دانش آموزان در درس 

ریاضی مؤثر است.
شیخ زاده و مهرمحمدی )1383( در مقاله ای با عنوان نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی 
براسـاس رویکرد سـازنده گرایی و سـنجش میزان اثربخشی آن گفته اند میان نرم افزار مزبور 
و پاسـخگویی دانش آموزان به سـؤاالت سـطوح باالی حیطۀ شـناختی )تجزیه و تحلیل - 
ترکیب و ارزشـیابی( تفاوت معنادار اسـت و اسـتفاده از این نرم افزار باعث افزایش انگیزه 

و مهارت حل مسئله می شود.
همچنین پژوهش های نصیری )1378(، خضرلو )1379( و یزدچی )1389( اهمیت 

1. McCormick & Scrimshaw
2. Rotgans & Schmidt
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اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش را بررسـی کرده و به نتایج یکسـانی 
دست یافته اند. همۀ این مطالعات نشان می دهد استفاده از فناوری اطالعات و رسانه های 
آموزشـی بـه بهبـود فراینـد یاددهـی- یادگیـری می انجامد و نقش مهمـی در ارتقای کیفیت 

یادگیری دانش آموزان دارد.
در مقابل، پژوهش های دیگر همچون پژوهش آدیمی1)2012( نشـان می دهد کاربرد 
کامپیوتـر بـه عنوان یکی از اشـکال اصلی فنـاوری اطالعات و ارتباطات، تأثیـر معنی داری در 

پیشرفت تحصیلی در این درس ندارد.
راسل2)2010( نیز در پژوهش خود ادعا می کند هیچ تفاوت چشمگیری بین نمرات 
آزمون دانش آموزانی که از آموزش درسـی مبتنی بر  فناوری اطالعات و ارتباطات اسـتفاده 

می کنند، با آن هایی که آموزش سنتی می بینند وجود ندارد.
در پژوهش حاضر، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در درس علوم، سازمانی 
آموزشی را ایجاد می کند که در آن با موجودیت فیزیکی و حقیقی )نه مجازی( دانش آموزان 
به شـکل نوین آموزش می بینند. بر این اسـاس، دانش آموزان مطابق با اصل سـازنده گرایی، 
خود، اطالعات دلخواه خود را استخراج می کنند، دربارۀ آنها می اندیشند و حاصل یافته های 
خود را برای حل مسائل و توسعه و پیشرفت به کار می گیرند. این سیستم دانش آموزمحور 
اسـت؛ روشـی که در آن رایانه، ابزاری اطالعاتی برای دانش آموزان )در تولید3، دسترسـی4، 
بازیابی5 و انتقال اطالعات6( تلقی می شود و پژوهشگر در این تحقیق، این نوع یادگیری 
را بررسـی می کنـد. یادگیری دانش آموزمحور مبتنی بر سـازنده گرایی بـا به کارگیری فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات دانش آمـوز را تشـویق می کنـد تـا رایانـه را ماننـد مـداد، خط کش یا 

ماشین حساب، وسیله ای برای حل مشکل بداند.
بـا توجـه بـه برنامـۀ درسـی ملـی )سـند تحـول بنیادیـن در نظـام آموزش وپـرورش دورۀ 
ابتدایی(، سابقۀ  ناکامی در آزمون های تیمز )کیامنش، 1381(، ضعف دانش آموزان ایرانی 
در درس علـوم، ضـرورت انجـام این تحقیق مشـخص می شـود. به همین منظور، پژوهش 

1. Adeyemi
2. Russle
3. Production
4. Availability
5. Restore
6. Data Transfer
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حاضـر بـا هـدف تأثیـر کاربرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطات بـا رویکرد سـازنده گرایی بر 
یادگیری فعال درس علوم تجربی شـکل گرفته و متناسـب با آن فرضیه هایی به این شـرح 

تدوین شده است:
1- به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس 

علوم مؤثر است؛
2- به کارگیـری فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در مقایسـۀ با روش سـنتی، سـبب افزایش 

میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم می شود.

روش تحقیق و نمونه گیری
این مطالعۀ نیمه تجربی با طرح دوگروهی پیش آزمون-پس آزمون در سال تحصیلی92-93 
انجام شـده اسـت. در این تحقیق متغیر مسـتقل، ICT و متغیر وابسـته، پیشرفت تحصیلی 
اسـت. گـروه نمونـۀ پژوهش، دانش آموزان پایۀ  چهارم ابتدایی اسـتان البـرز بودند که تعداد 
184 نفر از آنها به  روش تصادفی انتخاب  شدند و درنهایت 92 نفر در گروه شاهد و 92 نفر 
در گروه آزمایش قرار گرفتند. گفتنی است قبل از شروع کالس ها، از تمامی اولیا رضایت 
مکتوب گرفته  شـد. در تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها، از دو روش آماری توصیفی و 
اسـتنباطی برای مقایسـۀ  میانگین نمرات مکتسـبۀ  دانش آموزان گروه آزمایش و گواه، از راه 
آزمون مقایسۀ میانگین نمرات افزایشی دو گروه استفاده شد و از ترسیم جداول، فراوانی، 
محاسـبۀ میانگین انحراف اسـتاندارد، خطای انحراف اسـتاندارد و درصدگیری اسـتفاده و 
تحلیل واریانس یک طرفه به کار گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

SPSS-10 استفاده  شده است. 

ابـزار جمـع آوری داده هـا، آزمون پیشـرفت تحصیلی معلم  سـاخته بود که برای سـنجش 
در پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان هردو گروه اسـتفاده شـده اسـت. سؤال های آزمون 
علوم براسـاس هدف های آموزشـی درس آینه ها و الکتریسـیتۀ  علوم تجربی کالس چهارم 
ابتدایی تهیه شد. این آزمون از 29 سؤال چندگزینه ای، 6 سؤال کوتاه پاسخ، و در مجموع 
35 سؤال تشکیل شده بود. روایی  آزمون از طریق روایی صوری تعیین  شد؛ به این ترتیب 
که آزمون به تعدادی از آموزگاران مجرب پایۀ چهارم و سـرگروه های آموزشـی داده  شـد و 
پس از دریافت نظرات آنان، تغییرات الزم در محتوای آزمون اعمال شـد. به منظور تعیین 
پایایی آزمون پیشرفت علوم تجربی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که معادل 0.81 

=α به دست آمد.
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شـرکت کنندگان در ایـن پژوهـش 184 نفر از دانش آمـوزان پایۀ  چهارم مدارس ابتدایی 
مشمول طرح ارزشیابی توصیفی استان البرز بودند که به صورت تصادفی از 8 دبستان در 
2 گروِه گواه و آزمایش انتخاب شـدند. آزمودنی ها دانش آموزان دبسـتان مالصدرا، شـهید 
غروی )ناحیۀ یک کرج( دبستان شهید گودرزی و شهید جهازی )ناحیۀ  سه کرج( دبستان 
معراج و عرفان )ناحیۀ  چهار کرج(  دبسـتان شـهید سـیدخلیل حسـینی و دبسـتان شـهید 
مسعود مقیمی )منطقۀ  طالقان( بودند. وضعیت آزمودنی ها در جدول زیر نشان داده شده 

است:
جدول شمارۀ 1:  توزیع آزمودنی ها در 2 گروه آزمایشی و کنترل

درصدتعداد آزمودنیگروه های مورد آزمایش

9250گروه آزمایش

9250گروه کنترل

184100تعداد کل

روش اجـرای آزمایـش بدیـن شـرح بـود کـه ابتـدا قبـل از آغـاز آزمایـش، هریـک از 
گروه ها طی دو جلسـۀ  45دقیقه ای به روش سـنتی )تلفیقی از روش سـخنرانی، پرسـش 
و پاسـخ و بحِث گروهی( درس علوم تجربی )بحث آینه ها و الکتریسـیته( را آموختند. 
کوشـش آمـوزگاران بـر ایـن بود کـه دانش آمـوزان مطالب مربوطـه را به خوبـی بیاموزند. 
امتیـاز کلیـۀ  دانش آمـوزان در آزمونـی که با عنوان پیش آزمـون، یک هفته پس از اتمام کاِر 
تدریـس انجـام شـد، ثبـت گردید. به منظـور افزایش رغبت و انگیـزۀ  یادگیری مطالب در 
دانش آموزان به آنان گفته شد که امتیاز آنان در این آزمون، مالک ارائۀ جایزه ای خواهد 
بود که برای آنان در نظر گرفته شده بود. سپس 4 جلسۀ  45 دقیقه ای به عنوان آموزش 
تکمیلـی همـان مباحث درسـی توسـط دانش آموزان گروِه آزمایـش از طریق بهره گیری از 
فناوری اطالعات و ارتباطات و گروِه گواه ازطریق روش سـنتی )سـخنرانی، پرسـش و 

پاسخ( انجام گرفت.
در جلسات تکمیلی، گروه آزمایش از سه طریق آموزش دیدند:

1- محتوای الکترونیکی تولیدشدۀ آموزگار: برای اجرای این پژوهش ابتدا طرح 
درس بحـث آینه هـا و الکتریسـیته براسـاس الگـوی ام.ام.اس1کـه جدیدتریـن الگـوی 

1. Meacham - Miley - Smith
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ساختن گرایی در سال 2006 است، تهیه شد. این الگو مراحل هفتگانۀ تعیین اهداف 
یادگیـری، تحلیـل یادگیرنـده و محیـط، تهیـه  راهبـرد آموزشـی، انتخـاب روش و ابزار 
آموزشـی، طراحـی و تهیـۀ  محیـط یادگیـری، تهیـه  طـرح ارزیابـی و اجرا را ارزشـیابی 
و نظـارت کـرده و به طـور مـداوم در آن بازنگـری و تجدیدنظـر می کنـد. ایـن طراحـی 
آموزشـی کامـاًل جدیـد و خالقانـه بـوده و با توجـه به طرح درس، در راسـتای رویکرد 
سـاختن گرایی به صـورت محتـوای الکترونیکی توسـط آموزگار طراحی شـد )آقازاده، 

1389(؛
2- اتصال به شبکۀ  اینترنت )معرفی سایت تبیان و شبکۀ  آموزش(؛

3- کاربـرد نرم افزارهـای آموزشـی: در طراحـی نرم افزار آموزشـی براسـاس رویکرد 
سـاختن گرایی بـه یادگیـری فعـال دانش آمـوزان توجـه شـد و تـالش بـر این بـود که بین 
ایده هـای دانش آمـوزان و تجـارب آنهـا بـا یکدیگـر تعامل برقرار شـده و بـه تولید دانش 
جدیـد ختـم می شـود. در کاربـرد این نرم افزار، دانش آموزان به طراحی سـؤاالت مربوط 
به درس تشـویق می شـوند و به دو نوع ارزیابی می پرداختند: خودارزیابی و ارزیابی از 
همکالسان. این امر سبب شد تا آنان به تفکر وادار شوند و بهترین سؤاالت را در ذهن 
خود خلق کنند. در ادامۀ  پژوهش، پس از یک هفته آزمونی با عنوان پس آزمون از هردو 

گروه گرفته شد. 

یافته های تحقیق
جدول زیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی ها در 2 گروه آزمایش و کنترل را 
در پیش آزمـون و همچنیـن میانگیـن و انحراف اسـتاندارد نمرات یادگیـری آن 2 گروه را در 

پس آزمون نشان می دهد.
جدول شمارۀ 2 : میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد گروه های مورد آزمایش در پیش آزمون و 

پس آزمون

خطای استانداردانحراف استانداردمیانگینتعدادگروهنوع آزمون

پیش آزمون

929/3322/570/26آزمایش

928/792/630/27گواه

1849/062/610/19کل
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پس آزمون

9213/942/480/25آزمایش

9212/092/840/29گواه

18412/972/830/30کل

بر اساس جدول باال، گروه آزمایش در مقایسه با گروِه گواه از میانگین بیشتری برخوردار 
بوده اند. این جدول، به صورت ظاهری تفاوت میان گروه آزمایش و گواه را نشان می دهد؛ 

ولی برای وجود یا نبوِد تفاوت آماری معنادار، جدول زیر ترسیم شده است.
جدول شمارۀ 3: میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد گروه های مورد آزمایش در پیش آزمون و 

پس آزمون

درجه آزادیمجموع مربعاتمنبع واریانسنوع آزمون
میانگین 
مربعات

F میزان
سطح 

معناداری

پیش آزمون

13/58113/58بین گروه ها

2/0050/05
1233/641826/77درون گروه ها

1247/21183کل

پس آزمون

172/191172/196بین گروه ها

24/1130/0001
1299/711827/141درون گروه ها

1471/91183کل

همان گونـه کـه جـدول فـوق نشـان می دهد، مقدار F بـرای دوگروه آزمایـش و گواه در 
پیش آزمون در سـطح اطمینان 0/05   معنی دار نیسـت ) df=1 ,  F=2.005  (؛ ولی برای 
دو گـروه آزمایـش و گـواه در پس آزمـون در سـطح اطمینـان 0/0001     معنـی دار اسـت  
(P>0.0001 ,  f=1,  F=24.113). بـر همیـن اسـاس، می تـوان نتیجـه گرفـت هـردو گـروه 

آزمایش و گواه همتا هستند. مطابق با یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری، فرضیۀ 
اول پژوهش تأیید می شود؛ سپس به منظور بررسی دقیق تر میانگین و انحراف استاندارد، 
نمرات افزایشـی هرکدام از دوگروه آزمایش و گواه ارائه شـد که در جدول زیر ارائه شـده 

است:
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جدول شماره 4 :مقایسۀ دوگروه آزمایش و گواه از نظر نمرات افزایشی

میانگینتعدادگروه ها
انحراف 
استاندارد

درجه آزادی   t میزان
سطح 
معناداری

924/603/53آزمایش
2/661820/008 923/213/55گواه

دو گروه آزمایش و گواه با توجه به میانگین افزایشی مقایسه شدند و همان گونه که در جدول 
باال هست، میانگین نمرات افزایشی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه بیشتر است. تجزیه و 

 .(t=2.66  ,  df=182  ,  P>0.008 ) تحلیل آماری نشان می دهد که این تفاوت معنادار است
یافته هـای پژوهـش و تجزیـه و تحلیـل آن نشـان می دهـد میانگین هر دو گـروه آزمایش 
و گـواه در پس آزمـون افزایـش داشـته اسـت؛ ولی میانگیـن گروه آزمایش، افزایش بیشـتری 
نسبت به گروه گواه نشان می دهد. بدین ترتیب، نتایج تحلیل اطالعات در جداول مذکور، 
برتری گروه آزمایش  را در مقایسه با گروه گواه )سنتی( دربارۀ افزایش میزان یادگیری تأیید 

می کند و فرضیۀ دوم پژوهش نیز تأیید می شود.

بحث و نتیجه گیری

نتیجۀ بررسـی فرضیۀ اول نشـان می دهد به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات، باعث 
پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان در درس علـوم می شـود. این نتایج بـا یافته های افضل نیا 
نـوروزی و همـکاران )1393(، شـیخ زاده و مهرمحمـدی  )1387(، زمانـی )1386(، 
)1383(، نصیری )1378(، خضرلو )1379(، یزدچی )1389( و مک کرمیک و اسکریم 
شـاو )2001( همخوانـی دارد. ایـن پژوهش هـا نیـز اهمیت اسـتفاده از فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات در آمـوزش را مطالعـه کـرده و نتیجـه گرفته انـد که کاربرد فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات بـه بهبـود فرایند یاددهی-یادگیـری می انجامد و نقش مهمـی در ارتقای کیفیت 
یادگیـری دانش آمـوزان دارد. بنابرایـن می تـوان گفت یادگیری مبتنی بر فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات، راه را بـرای پیدایـی شـیوه های نوین آموزشـی هموار سـاخته اسـت. اسـتفاده از 
فناوری های جدید موجب می شود معلمان، آموزشی را ارائه دهند که کاربردی، نو و مبتنی 

بر تفاوت های فردی باشد.
کاربـرد فناوری های نوین مسـئلۀ »تعامـل« در فراگیری کودکان، تعامل با دنیای خارج 



186  |  دوفصلنامۀ علمی ـــ پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 

از طریـق ارتبـاط فیزیکـی و فعالیت هـا و تعامـل بـا دیگـران از طریـق ارتباطـات و زبـان را 
هـدف قـرار داده  و از ایـن  طریـق می تـوان بـه وسـعت یادگیـری دانش آمـوزان کمک کـرد. از 
آنجایی که روند کنونی به سـوی کاهش اطالعات ناقص و دسترسـی به اطالعات صحیح 
رو به رشـد اسـت، مدارس دیگر نمی توانند شـاهد صرف زمان برای انتقال یک مجموعه 
اطالعـات تجویزشـده از معلـم بـه دانش آمـوز در طـی یـک مقطع ثابت زمانی باشـند، بلکه 
مدارس باید فرهنِگ »آموزش برای یادگیری« را ترویج دهند؛ برای مثال فراگیـری دانش و      
مهارت هایی که آموزش مسـتمر را در طول حیات فرد ممکن می سـازند. بنابر گفتۀ آلوین 
تافلر )1380(: »بی سـوادان قرن    بیسـت ویکم کسـانی نخواهند بود که خواندن و نوشـتن 

نمی دانند؛ بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد بدهند«.
بنابرایـن بـا توجـه بـه تأثیـرات عمیق و بسـیار کاربـرد فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در 
آموزش و نقش آن در افزایش یادگیری و درنتیجه پیشرفت تحصیلی، که در اکثر پژوهش ها 
بر آن تأکید شـده اسـت، باید به طور علمی و با برنامه ریزی دقیق و مدّونی به سـمت اسـتفاده 
گسـترده از ایـن فنـاوری در امـر آموزش حرکت کرد. عـالوه بر موارد یادشـده، می توان به این 
نکته نیز اشاره کردکه کودک امروز، فرزند عصر اطالعات و ارتباطات است و از ایام کودکی 
با فناوری های این عصر در ارتباط اسـت. اگر آموزش و نظام آموزشـی متناسـب با این عصر 
نباشـد، نمی توانـد حتـی پابه پای شـهروندان )دانش آموزان( خود پیش بیایـد و تا حد زیادی 
کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ زیرا دانش آموِز آشنا با فناوری در یک محیط سنتی دچار 
خستگی و بی عالقگی خواهد شد و از طرفی این محیط نمی تواند منجر به بروز استعدادهای 

آنان متناسب با نیازهای عصر حاضر شود.
همچنیـن نتایـج ایـن پژوهـش، کاربـرِد فناوری اطالعـات و ارتباطات را بـه عنوان یک 
روش سـاختارگرایانه در یادگیری        دانش آموزان مؤثر دانسـته اسـت که با یافته های تونا 
)2012(، نـوروزی و همـکاران )1393(، شـیخ زاده و مهرمحمـدی )1383( همخوانـی 
دارد. این پژوهشگران نیز به این نتیجه رسیدند که استفاده از روش های فعاِل یادگیری در 
کالس درس براسـاس رویکردهای سـاختارگرایانه، سبب تشویق دانش آموزان به یادگیری، 
افزایش انگیزۀ یادگیری و تسهیل آن می شود. به نظر   می رسد تنوع و تازگی روش تدریس و 
ابزار آموزشی، مشارکت فعال دانش آموزان، دانش آموزمحوربودن فرایند یاددهی-یادگیری، 
شـرایط ضروری سـاختارگرایی، یعنی انگیزه بخشـی برای یادگیری فعال و ساخت دانش را 
فراهم می آورد. بنابراین می تواند سـبب یادگیری پایدار و به صورت گسـترده و عمیق شـود. 
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دانش آموزانـی کـه بـا اسـتفاده از فناوری های نویـن به یادگیری می پردازنـد، می توانند اصول 
انتزاعی را با نوشتار یاد بگیرند و کاربرد همان اصول را با پویانمایی یا ویدئو مشاهده کنند. 
این تنوع، فرصتی را برای درک عمیق تر فراهم می کند. در کاربرد این مدل، یادگیرندگان، 
دنیـای خودشـان را خودشـان می سـازند یـا حداقـل آن را بـر مبنـای درک و دریافت شـان از 
تجربه هـا تفسـیر می کننـد. بنابرایـن دانِش یک فـرد، تابعی از تجربیات قبلی، سـاختارهای 
فکری و انتقادات اوسـت که وی با اسـتفاده از آن، اشـیاء و وقایع را تفسـیر می کند. آنچه 
یک فرد می داند، پایه ای است در درک او از تجربیات فیزیکی و اجتماعی که این درک با 
فکـر انجـام می شـود. در کاربـرد فناوری مبتنی بر سـاختارگرایی توصیه می کنیم که به جای 
تالش برای مجسـم کردن سـاختن از یک واقعیت بیرونی برای یادگیرندگان، به آنان کمک 
شود تا فرد به تجسم معنادار از دنیای بیرونی دست یابد. از آنجا که هدف نهایی رویکرد 
ساختارگرایی این ا ست که به یادگیرندگان اجازه داده شود تا دانش خود را بسازند، گسترش 
دهند و آن را انتقال دهند؛ یادگیرنده مسئولیت یادگیری اش را از راه تعامل با مواد آموزشی 
کـه سـطوح متفـاوت دانـش و موضوعـات یادگیـری متنـوع را پوشـش می دهنـد، بـه عهده 

می گیرد.
نتیجۀ فرضیۀ دوم نشان می دهد به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مقایسه با 
روش سنتی، سبب افزایش میزان یادگیری دانش آموزان در درس علوم می شود. این یافته، 
با یافته های مک کرمیک و اسـکریم شـاو )2001( مبنی بر اینکه کاربرد فناوری اطالعات 
و ارتباطات باعث پیشـرفت در حِل مسـئله و مهارت های فکری پیشـرفته تر شـده و سـبب 
گسـترش و توسـعۀ توانایی های ذهنی و فیزیکی می شـود و همچنین یافته های شـیخ زاده و 
مهرمحمدی )1383( که اسـتفاده از نرم افزارهای آموزشـی سبب پاسخگویی دانش آموزان 
بـه سـؤاالت سـطوح بـاالی شـناختی )تجزیـه و تحلیـل، ترکیب، ارزشـیابی( می شـود و با 
یافته هـای کرمـی و عطـاران )1385( کـه نشـان دادنـد دانش آموزانـی کـه درس علـوم را بـا 
روش سـاخِت چندرسـانه ای در کالس آمـوزش دیده انـد، در مقایسـه بـا دانش آموزانی که با 
روش سـنتی آموزش دیده اند، یادگیری بهتر و عمیق تری دارند و نیز همسوسـت یافته های 
پژوهش هـای نصیـری )1378(، خضرلـو )1379( و یزدچـی )1389( که کاربرد فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات و رسـانه های آموزشـی را در ارتقـای کیفیـت یادگیـری دانش آموزان 

مؤثر دانسته اند.
در تبییـن ایـن یافته هـا می تـوان گفـت فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی با سـرعت 
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چشمگیری در حال گسترش است و پدیدۀ آموزشی با تأکید بر آنها، دغدغۀ اصلی و محل 
رقابت فزایندۀ بیشـتر مدارس دنیا قرار گرفته اسـت. در برنامۀ اصالحی آموزش وپرورش، 
لزوم اسـتفاده از علوم وفنون پیشـرفته و وســـایل مدرن آموزشـی ضروری به نظر می رسـد. 
برای انجام این مهم، تجهیز مدارس با رایانه و اتصــال آن به شبکـه، بازنگری در هدف ها 
و تغییر روش های تدریس و نیز ارائۀ تعریف جدیدی از نقش معلم و دانش آموز از اصول 
حتمـی اسـت. بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات می تـوان بـرای بهبـود فراینـد     
یاددهی-یادگیری چاره اندیشی کرد؛ زیرا این فناوری ها باعث می شوند یادگیری مادام العمر 
به صورت گسترده و عمیق اتفاق افتد. از طرف دیگر، این تکنولوژی سبب تغییر نقش معلم 
نیز شـده اسـت. از این نگاه، معلم دیگر یگانه منبِع اطالعات و دانش نیسـت؛ بلکه راهنما، 
هدایت کننده و مسـئول کمک به دانش آموزان برای کسـب اطالعات جدید و افزایش توان 
آنـان بـرای تفسـیر اطالعـات و حل مسـائل اسـت؛ زیرا به وجـود آمدن نیازهای گسـترده و 
جدید در میان جوامع با ادامۀ استفاده از روش های سنتی نظام آموزشی قابل تأمین نیست.

هرچنـد کـه نتایج پژوهش آدیمـی1 )2012( با یافته های پژوهـش حاضر و پژوهش های 
ذکرشـده هم راسـتا نیسـت. همچنیـن راسـل2 نیـز در پژوهش جامع خود ادعـا می کند هیچ 
تفاوت چشمگیری بین نمرات آزمون دانش آموزانی که از دوره های درسی مبتنی بر کاربرد 
فناوری های نوین استفاده می کنند، با آنهایی که آموزش سنتی می بینند، وجود ندارد. آدیمی 
)2012( در بررسی تأثیر آموزش به کمِک کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورۀ 
متوسطه در زمینۀ درس مطالعات اجتماعی، به این نتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر به عنوان 
یکی از اشـکال اصلی فناوری اطالعات و ارتباطات، تأثیر معنی داری در پیشـرفت تحصیلی 
در ایـن درس نـدارد. شـاید بتـوان در توضیـح ایـن نتیجـه چنین گفت کـه دربارۀ دروسـی که 
ماهیتی غالبًا نظری و کالمی دارند و اشکال و نمودارها و سایر موارد بصری کاربرد چندانی 
در ارائۀ این دروس ندارند، تأثیر استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات چندان زیاد نباشد؛ 
هر چنـد کـه بـرای به دسـت آوردن نتایج قابِل اتـکا و دالیل منطقی و علمی، بایـد در این زمینه 
پژوهش هـای دیگـری نیـز انجام شـود. باید توجه داشـت کـه فناوری اطالعـات و ارتباطات 
در امر آموزش و بهره وری آموزشی نقش بسیار مهمی دارد؛ ولی صرف کاربرد فناوری های 

1. Adeyemi
2. Russell
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نویـن در عرصه هـای مختلـف زندگی، از جمله آموزش، مالک مناسـبی نخواهد بود و روش 
استفاده از آن  و توجه به کیفیت آموزش، پیش شرط و مسئلۀ مهم تری است. نباید به شیوه ای 
عمـل کـرد کـه افـراط در اسـتفاده از فناوری،  عامـل اصلی تأثیرات منفی آموزشـی و کاهش 
بهره وری آموزشـی شـود. در واقع، باید توجه داشـت که فناوری ابزاری برای آموزش است، 
نـه هـدف آن )نیـازآذری، 1391(. برای اسـتفادۀ مؤثر از فنـاوری اطالعات و ارتباطات باید 
با توجه ب یافته های علمی قابل استناد و با فرهنگ سازی در بین معلمان به عنوان مجریان و 
خانواده ها، و نیز فراهم آوردن زیرساخت های الزم، آموزش معلمان با نحوۀ استفادۀ مطلوب 

و مناسب فناوری در هر درس به فراخوِر نیاز آن، شرایط الزم را فراهم آورد.
پیشنهاد می شود برای اینکه دانش آموزان فناوری اطالعات و ارتباطات را تجربه کنند، 

دو رویکرد در کتاب های درسی در نظر گرفته شود:
الف: استفاده از رایانه برای پژوهش و انجام پروژه های گروهی دانش آموزان؛ 

ب: فعالیت های خاص در زمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات نظیر استفاده از واژه نگار 
برای نوشتن یک گزارش، نرم افزارهای گرافیکی و استفاده از سی دی های آموزشی؛ 

ج: یادگیـری، فراینـدی فعـال اسـت. فعال نگه داشـتن یادگیرندگان و وادارکـردن آنان به 
انجـام دادن فعالیت هـای معنـادار، باعـث پـردازش بسـیار اطالعات و تسـهیل ایجاد معانی 
شـخصی می شـود. اینکه از یادگیرندگان خواسـته شـود تا اطالعات را در موقعیت عملی به 

کار برند، فرایندی فعال است و تفسیر و ارتباط شخصی را آسان می کند؛
د: یادگیرنـدگان خـود بایـد دانـش را بسـازند. در محیط الکترونیکـی، فراگیران به جای 
کسـب و دریافت اطالعاِت پاالیش شـده از آموزگار که ممکن اسـت دارای سـبک، تجربه 
و آموخته های متفاوت با آنان باشـد، اطالعات را باید به صورت مسـتقیم و بدون واسـطه 

تجربه و دریافت کنند؛
هـ: یادگیری مشـارکتی و گروهی حمایت شـود تا یادگیری سـاختن گرایی تسهیل شود. 
کارکردن با دیگر یادگیرندگان، تجربۀ زندگی واقعی در گروه را به یادگیرندگان اعطا می کند؛
و: کنترل و نظارت بر فرایند یادگیری باید به یادگیرندگان سپرده شود. شکلی از اکتشاف 
هدایت شـده بایـد وجود داشـته باشـد تـا یادگیرندگان بـا راهنمایی آموزگار، دربـارۀ اهداف 

یادگیری تصمیم گیری کنند.
بدین ترتیب، دانش آموزان ملزم می شوند در انجام دادن تکالیف گوناگون درسی از رایانه 
اسـتفاده کنند و مهم ترین اسـتفاده از رایانه در انجام دادن پروژه ها و امور پژوهشـی در نظر 
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گرفتـه شـود و همچنیـن از رایانه هـا بـه منزلۀ ابـزاری بـرای واردکردن داده ها، رسـِم جدول 
وکشـیدِن نمودار اسـتفاده شـود. گنجاندن فناوری های جدید در کتاب های درسـی، ضمن 
آشناکردن دانش آموزان با توانایی ها و قابلیت های رایانه، ترس از آن را نیز در دانش آموزان 

از بین می برد و سبب می شود که فضای علم از مرز    کتاب ها فراتر رود.
بـه عقیـدۀ محققـان ایـن پژوهـش، اگـر خواهـان اجـرای روش هـای آموزشـی مبتنی بر 
سـاختارگرایی در نظـام آموزشـی هسـتیم؛ الزم اسـت بـا بهره گیری صحیـح از فناوری های 
نوین به این مهم دست یابیم. همچنین مسئلۀ هوشمندسازی مدارس را جدی تر و دقیق تر 
در برنامه ها قرار داد. به نظر می رسد هوشمندسازی در بسیاری مدارس، به تجهیِز مدارس 
به کامپیوتر و تختۀ هوشمند محدود شده است و استفادۀ مؤثر از آن در راستای تعمیق و 
ارتقای کیفیت یادگیری انجام نگرفته است. در مشاهدات پژوهشگران از مدارس هوشمند 
مالحظـه شـد کـه غالبـًا متن کتاب های درسـی ِاسـَکن  شـده اسـت و بـرای دانش آمـوزان به 
نمـایش درمی آیدکه این موضوع سبب دورشدن از اهداف به کارگیری فناوری های نوین در 

آموزش می شود.
باید توجه داشت به کارگیری فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطی زمانی صحیح است 
که کاربرِد آن شیوه های بهتر و جدیدتر تعلیم وتربیت را در دسترس ما قرار دهد؛ شیوه هایی که 
بدون کاربرد فناوری ها، دستیابی به آنها غیرممکن خواهد بود. بنابراین فراهم کردن شرایطی 
بـرای آشـنایی آمـوزگاران بـا شـیوه های نویـن و فعال تدریس بـرای به کارگیـری فناوری های 
نویـن ضـروری بـه نظـر می رسـد. در حقیقـت، گسـترش فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در 
تعلیم وتربیت، نیازمند آموزش معلمان اسـت. نقش های جدید معلمان باید به آنان آموزش 
داده شود و معلمان باید از مهارت های حرفه ای الزم برخوردار شده وکاربرد فناوری را در 
آموزش بدانند و پیوسته از هدایت و راهنمایی الزم بهره مند شوند. توصیه می شود آشنایی 

معلمان با فناوری اطالعات از مالک  های سنجش صالحیت حرفه ای آنان قلمداد شود.
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