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چکیده:
این پژوهش به بررسی تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان روش مبتنی بر سازندهگرایی بر یادگیری فعال درس
علوم تجربی دانشآموزان پایۀ چهارم در مقایسۀ با روش سنتی پرداخته است .آزمودنیها  184نفر از دانشآموزان پایۀ چهارم
ت
ابتدایی استان البرز بودند که به تصادف انتخاب شده و در  2گروهِ گواه و آزمایش قرار گرفتند .ابتدا هردو گــروه تح ِ
آموزش اولیه به روش سنتی بوده و پس از آن تحت پیشآزمون قرارگرفتند .ابزار جمعآوری دادهها ،آزمون پیشرفت تحصیلی
معلمساخته بود که برای سنجش در پیشآزمون و پسآزمون هردو گروه مورد استفاده قرار گرفت .سؤالهای آزمون براساس
هدفهای آموزشی درس آینهها و الکتریسیته علوم تجربی کالس چهارم ابتدایی تهیه گردید.آموزش تکمیلی گروه آزمایش
از طریق بهکارگیری فناوریهای نوین و استفاده از محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط آموزگار براساس الگوی ام.اس.اس،
اتصال به شبکه اینترنت و استفاده از نرمافزار آموزشی صورت گرفت؛ درحالیکه در گروه گواه به شیوه سنتی بود .پس از
اجرای پسآزمون ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری  SPSS-10استفاده شد .نتایج تحقیق پس از انجام پسآزمون
و مقایسۀ آن با پیشآزمون ،نشان داد که گروهِ آزمایش در مقایسه با گروهِ گواه از میانگین باالتری برخوردار هستند .همچنین
نمرات افزایشی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ،میانگین باالتری را برآورد کرد و افزایش میزان یادگیری این دانشآموزان
را نشان داد.
کلید واژگان :فناوری اطالعات و ارتباطات ،فرآیندیاددهی-یادگیری ،یادگیری فعال ،سازندهگرایی

1مدرس دانشگاه فرهنگیان – پردیس امیرکبیر کرج
2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
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مقدمه:
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات درآموزشوپرورش بهمنظور بهبودبخشیدن به کیفیت آموزش و یادگیری بهعنوان یکی از
فعالیتهای اساسی در نظامهای آموزشوپرورشِ پیشرو مورد توجه قرار گرفته است .فناوری اطالعات و ارتباطات؛ متشکل از
انواع ابزارها و برنامههای الکترونیکی است که به ارائۀ مواد یادگیری کمک ،و از فرآیند یادگیری حمایت میکند تا از این
طریق منجر به دستیابی به اهداف یادگیری شود .آموزش با کمک رایانه ،3سیستم یکپارچه ،4ویدئو و وایتبردهای هوشمند
تعاملی جزئی از آن میباشد (چونگ و اسالوین.)2011 ،5
این فناوری به دلیل قدرتِ تحولپذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که میتواند با دانشآموزان داشته باشد ،از نقش مهمی
در انتقال دانش و ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری برخوردار است .زیرا ابزارهای متعددی را برای بهبود تدریس و یادگیری
در کالس فراهم میآورد؛ همچنین دارای پتانسیل ایجاد تغییر در شیوه تدریس میباشد و میتواند نقشهای متعددی را در
فرآیندهای تدریس و یادگیری ایفا نماید .پژوهشها به این نکته اشاره دارند که فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند یک
نقش حمایتی در تدریس فعال و رودَرروی روش سنتی ایفا نماید (مادوس.)1994 ،6
ت عنوانِ «جامعۀ داناییمحور» و با استناد به موارد مندرج در برنامۀ چهارم
از این رو ،با عنایت به شعا ِر محوریِ برنامۀ چهارم تح ِ
توسعۀ اجتماعی -اقتصادی کشورمان ،که گسترش فناوری اطالعات را در زمینههای اقتصادی -اجتماعی و آموزشی مورد
تأکید قرار داده است ،توجه به بهرهگیری از فناوریهای جدید از اولویت خاصی برخوردار میباشد بهگونهای که در عصر
حاضر ،ارتقای سطح زندگی بدون استفاده از ابزارهای فناوری امکانپذیر نمیباشد.
از سوی دیگر در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش مستند  ،1391هدف عملیاتی  ،17ارتقای کیفیت فرآیند تعلیموتربیت با
تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین است و راهکارها شامل تولید و بهکارگیری محتوای الکترونیکی با تأکید بر
چندرسانهای ،روشهای فعال ،گروهی و خالق با توجه به نقش الگویی معلمان است.
آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات به خاطر داشتن تعامل پویا ،مقدار زیادی از اطالعات را از طریق تعامالت
گوناگون که باعث ایجاد یک محیط اکتشافی برای فراگیران میشود ،ارائۀ میدهد .همچنین فرصتهای زیادی را برای
فراگیران فراهم میکند تا به کشف و یافتن بپردازند و مطالبی را براساس نیازهای خود یاد بگیرند .همچنین فراگیران میتوانند
برای رسیدن به اهداف موردِ نظرشان ،مسیرهای یادگیری انفرادی ایجاد کنند ،مطابق با سرعت خود پیش بروند و به اندازۀ
نیازشان اطالعات اضافی بازیابی کنند (زارعی زوارکی.)1387 ،
3

Computers Assisted Instructions
ILS: Integrated Learning System
5
Cheung & Slavin
6
Maddus
4

138

دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی-----------------------------------------------------------------------

یکی از معضالت امروز در عرصۀ آموزشوپرورش؛ فقدان عالقۀ دانشآموزان به یادگیری دروس است .از نظر بسیاری از
صاحبنظران ،ساختار کنونی سیستم آموزشی خشک بوده و نمیتواند نیازهای جهانیِ در حال تغییر را پاسخگو باشد؛ لذا تغییر
در مدل آموزشی ضروری است (کفاش. )1389 ،
از سوی دیگر علیرغم اهمیت تمامی دورههای تحصیلی ،از آنجا که دوره ابتدایی زیربنا و پایه ساخت شخصیت علمی دانش-
آموزان و زمینهساز ایجاد نگرش مثبت یا منفی در آنان نسبت به دروس مختلف از جمله درس علوم است ،باید با روشی نوین،
عالقهمندی به این درس و تعمیق یادگیری در این درس را بهویژه در این مقطع تحصیلی ایجاد کرد .تجربیات کشورهایی که
سالها پیش از ما در نظام آموزشی خود تحول بوجود آوردهاند ،نشان میدهد که بهترین نقطه برای ایجاد تحول در کیفیت
آموزش عمومی هر کشور ،متحولکردن درس علوم تجربی است .البته پس از انتشار نتایج مطالعات تیمز ،در کشور ما نیز
تغییرات عمدهای در سیاستهای آموزشی و محتوای کتابهای درسی علوم دورهی ابتدایی ایجاد گردید (کیامنش.)1381 ،
بررسی روند تغییر کتابهای علوم تجربی دورۀ ابتدایی کشورمان نشان میدهد که در سالهای اخیر سعیشده تا دانشآموزان
از طریق کاوشگری ،آزمایش و تحقیق مفاهیم را فراگیرند و با شناسایی مسائل ،تشکیل فرضیهها ،جستجوی اطالعات و تحلیل
نتایج ،دانش موردِنیاز خود را بسازند .شواهد فراوانی نشان میدهد که متأسفانه این امر محقق نمیشود و بسیاری از فراگیران
خردسال نمیتوانند به موجوداتی فعال ،خالق و مولّد تبدیل شوند (منطقی .)1380 ،با توجه به این موضوع ،کاربرد رایانه در
آموزش علوم جایگاه منحصربهفردی پیدا خواهد کرد .فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند علوم را جالبتر ،صحیحتر و
مناسبتر سازد ،امکان بیشتری برای مشاهده ،بحث و تجزیه و تحلیل فراهم آورد ،فرصتهای بیشتری را برای برقراری ارتباط
و همکاری مهیا سازد ،بهعنوان ابزار ،استقالل بیشتری در تحقیقات علمی به دانشآموزان بدهد و تأثیر مثبتی روی تدریس و
یادگیری درس علوم بگذارد (کرمی.)1388 ،
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در درس علوم و استفاده از سیدیهای چندرسانهای ،اسالیدهای آموزشی ،تصاویر زیبا
و همچنین جستجو در سایتهای معتبر آموزشی؛ سبب افزایش انگیزه برای یادگیری شده و از آنجا که دانشآموز نقش مؤثری
در یادگیری دارد ،عالقهمندی و تعمیق یادگیری در وی ایجاد میگردد .همچنین از آنجا که بخش اعظم یادگیری و به-
خاطرسپاری از طریق بینایی صورت میگیرد؛ لذا کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیرساختن حس بینایی
فراگیر بوده و تعمیق یادگیری را در او سبب میشود (رضوی.)1386 ،
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طراحی آموزشی و بهکارگیری روشهای جدید و فعال آموزشی ،مرهون نظریههای جدید روانشناسی مانند نظریهی ساختن-
گرایی7میباشد .ساختگرایان معتقدند که ساختار دانش چیزی نیست که خارج از ذهن شاگرد وجود داشته باشد (دافی و
جانسن .)1991 ،8رویکرد ساختنگرایی ،در کالس درس دارای اثرات مثبت بر نتایج آموزشی است (تونا )2012 ،9وکانون
توجه آن در درک و فهم بیشتر و ساختن دانش است (آقازاده .)1389 ،محیطهای آموزشی از منظر ساختنگرایی ،متمرکز بر
نیازهای یادگیرنده است ،بهطوریکه دانشآموزان بهطور فعال در یادگیری درگیر شده و این امر منجر به جذب اطالعات
جدیدتر توسط آنها میشود (هانگ.)2010 ،10
طبق نظریۀ ساختنگرایی ،نمیتوان علم و دانش را از شخصی به شخص دیگر منتقل کرد .دانش باید بهطور فعاالنه توسط
فراگیرندۀ آن در طول تعامل با محیط ابداع و تولید گردد .چنین اظهاراتی بهطور سربسته نشاندهنده آن است که ذات و نوع
ال نقش فعالی برای یادگیرنده در نظر
محیط به اندازۀ خصوصیات و ویژگیهای فراگیرندۀ دانش اهمیت دارد .این نظریه معمو ً
گرفته و معتقد است:

«به جای آنکه دانشآموز فقط بشنود ،بخواند و به حل تمرینهای کامالً تکراری و عادی بپردازد ،باید بحث و گفتگو کند،
فرضیه بسازد ،تحقیق و طراحی کند و دیدگاههای دیگران را دریافت دارد» ( فردانش.)1390 ،
ساختنگرایان فرض را بر این میگذارند که دانش آموزان ،خود باید دانش را خلق کنند یا دوباره پدید آورند .این کافی
نیست که فقط یادگیرنده در وضعیت فعال قرار گیرد؛ بلکه باید معلم ،هدایت و راهنمایی او را بر عهده گرفته و به او کمک
کند تا نظریههای علمی و دیدگاهها و چشماندازهای تاریخی و ...را دوباره کشف کند(همان منبع).
یکی از مشخصههای مهم ساختنگرایی ،یادگیری فعال میباشد(رضوی .)1386 ،یادگیری فعال نیاز به نظارت بر خود ،مهارت
خودسازماندهی و نیز تفکر سطح باال و چالشبرانگیز دارد .در نتیجه ،در کالس درس مبتنی بر رویکرد ساختنگرایی ،دانش-
آموزان به استفاده از تکنیکهای فعال (تجربه ،آزمایش در دنیای واقعی و حلِ مسئله) برای تولید ایدههای جدید تشویق می-
شوند( دانکن .)2005 ،11اصطالح یادگیری فعال ،طیف گستردهای از استراتژیهای یادگیری بهمنظور تشویق مشارکت فعال
دانشآموزان در امر یادگیری است .یادگیری فعال در رویکرد یادگیرندهمحور میتواند سبب یادگیری معنیدار شود که در
آن دانشآموز بهطور مؤثر به ساخت دانش جدید خود میپردازد (هانگ .)2010،بعضی معتقدند مشارکت فعال در امر یادگیری
سبب تعامل دوسویه معلم و دانشآموز و همچنین ایجاد انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تنوع آموزشی میشود زیرا فقدان انگیزه و
انعکاس آن ،توانایی یادگیری فعال را تحتتأثیر قرار میدهد (روتگانس و اشمیت .)2011 ،12پس ضرورت دارد که با رویکرد
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نوآورانه و با ایجاد شرایط برای یادگیری فعال و ارائۀ راههای جدید ،به کسب مهارتهای الزم و استقالل در دانشآموزان
کمک نماییم.
مطالعۀ کوزما )2005(13به نقل از میکر )2011(14نشان میدهد که فنآوری اطالعات و ارتباطات از سه طریق بر آموزش
تأثیر میگذارد:
 -1خروجیهای دانشآموز همچون نمرات باال در دروس و یادگیری مهارتهای موردنیاز برای ورود به یک اقتصاد
توسعهیافته؛
 -2خروجیهای معلم و کالس درس همانند :توسعۀ مهارتهای معلمان در استفاده از فناوری ،توسعۀ دانش آنان در ارتباط
با رویکردهای آموزشی جدید و توسعۀ دیدگاههای آنان در ارتباط با تدریس؛
 -3خروجیهای دیگری همچون افزایش نوآوری در مدارس و دسترسی اعضای جامعه به آموزش بزرگساالن.
آموزش از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات ،سبب جدایی بین مسائل تئوری و عملی (که در کالسهای سنتی رواج داشت)
میشود .بهصورتی که فراگیران همانطور که کار میکننـــد ،یاد میگیرند .آموزش تئوری را کمتر و خالصهترکرده و
آموزشها را بیشتر با زندگی واقعیِ فراگیران مرتبط میسازند .فناوری اطالعات و ارتباطات به فراگیرنده خیلی بیشتر از آنکه
بر استماع و یادگیری تکیه کند ،اجازه میدهد که بگردد و پیدا کند (همان منبع).
طبق مطالعات انجامشده ،کاربرد فناوریهای جدید در نظام آموزش و یادگیری تأثیرات مثبت و عمدهای در نقش معلم ،نقش
فراگیر ،میزان مشارکت دانشآموزان با معلمین و یادگیری فعال خواهد داشت .همچنین سبب افزایش استفاده فراگیر از منابع
خارجی ،رشد و بهبود مهارتهای طراحی و ارائۀ مطالب و نیز تولید محتوای الکترونیکی خواهد شد (افضلنیا.)1387 ،
در همین حال ،با توجه به چشمانداز توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات در سند «توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات»
آموزشوپرورش ،بهرهگیری گسترده از فناوری اطالعات و ارتباطات بهمنظور تغییر رویکرد نظام آموزشوپرورش به سمت
سازمانی یادگیرنده و پژوهنده و برخوردار از فرصتهای آموزشی برابر در محیط یاددهی-یادگیری مبتنی بر دانایی ضرورت
داشته و با توجه به برخی از اهداف برنامهی درسی ملی از جمله عدالت آموزشی ،استفاده بهینه و صحیح از فناوری اطالعات و
ارتباطات بهعنوان ابزار توانمنـدساز وتحولگرا امری اجتنابناپذیر میباشد .از طرف دیگر ،تحقیقات علمی به افزایش سطح
بهرهوری آموزش از طریق غنیسازی محیطهای آموزشی با استفاده از فناوریهای جدید تأکید مینماید (زمانی.)1386 ،
تونا ) 2012 (15استفاده از روشهای فعال یادگیری درکالس درس براساس رویکرد ساختنگرایی را مورد بررسی قرار داد و
به این نتیجه رسید که تشویق دانشآموزان به مشارکت فعاالنه در امر ساخت و تفسیر دانش؛ موجب یادگیری ،تفکر انتقادی،
13
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کنجکاوی ،مهارت در تحقیق ،تفسیر و تولید اطالعات توسط آنها شده است .مطالعات وی حاکی از عالقۀ دانشآموزان به
روشها و تکنیکهای فعال یادگیری بوده است .مک کرمیک و اسکریم شاو )2001(16ادعا میکنند که کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات ،باعث تقویت یادگیری شناختی و پیشرفت در حل مسئله و مهارتهای فکری در سطحی باالتر شده است
و همینطور باعث گسترش و توسعۀ تواناییهای ذهنی و فیزیکی شده و باید بهعنوان ابزاری جدید در روشهای نوین مورد
استفاده قرار گیرد.
در این رابطه ،روتگانس و اشمیت 2011-17نیز معتقدند که مشارکت فعال در امر یادگیری ،سبب تعامل دوسویه میان معلم و
دانشآموز و همچنین ایجاد انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تنوع آموزشی میشود؛ زیرا فقدان انگیزه و انعکاس آن ،توانایی یادگیری
فعال را تحت تأثیر قرار میدهد.
همراستا با این پژوهش ،کرمی و عطاران ( )1385به بررسی آثار کاربرد فناوری در آموزش درس علوم پایۀ پنجم پرداختند.
نتایجِ تحقیق نشان داد دانشآموزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانهای در کالس آموختهاند ،در مقایسۀ با دانش-
آموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،یادگیری بهتر و عمیقتری داشتهاند.
ش نوروزی و همکاران ( )1393در بررسی بهکارگیری نرمافزار آموزشی بر یادگیری درس ریاضی (با رویکرد
نتایج پژوه ِ
ساختنگرایی) نشان داد که بهکارگیری نرمافزار آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و افزایش انگیزه یادگیری فعال دانشآموزان در
درس ریاضی مؤثر است.
شیخزاده و مهرمحمدی ( )1383در مقالهای با عنوان نرمافزار آموزش ریاضی ابتدایی براساس رویکرد سازندهگرایی و سنجش
میزان اثربخشی آن ،اظهار داشتند که میان نرمافزار مزبور و پاسخگویی دانشآموزان به سؤاالت سطوح باالی حیطه
شناختی(تجزیه و تحلیل  -ترکیب و ارزشیابی) تفاوت معنادار است و استفاده از این نرمافزار باعث افزایش انگیزه و مهارت حل
مسئله میگردد.
همچنین پژوهشهای نصیری ( ،)1378خضرلو ( )1379و یزدچی ( )1389اهمیت استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در
آموزش را مورد مطالعه قرار داده و به نتایج یکسانی دست یافتهاند .همۀ این مطالعات نشان دادند که استفاده از فناوری اطالعات
و رسانههای آموزشی به بهبود فرآیند یاددهی -یادگیری میانجامد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان
دارد.

McCormick & Scrimshaw
Rotgans & Schmidt

142

16
17

دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی-----------------------------------------------------------------------

در مقابل ،پژوهشهای دیگر همچون پژوهش آدیمی )2012(18نشان میدهد که کاربرد کامپیوتر به عنوان یکی از اشکال
اصلی فنآوری اطالعات و ارتباطات ،تأثیر معنیداری در پیشرفت تحصیلی در این درس ندارد.
راسل )2010(19نیز در پژوهش خود ادعا میکند که هیچ تفاوت چشمگیری بین نمرات آزمون دانشآموزانی که از آموزش
درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات استفاده میکنند ،با آنهایی که آموزش سنتی میبینند ،وجود ندارد.
در پژوهش حاضر ،استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در درس علوم ،سازمان آموزشی را ایجاد میکند که در آن با
موجودیت فیزیکی و حقیقی (نه مجازی) دانشآموزان به شکل نوین آموزش میبینند .بر این اساس ،دانشآموزان مطابق با
اصل سازندهگرایی ،خود ،اطالعات موردنظرشان را استخراج میکنند ،دربارۀ آنها میاندیشند و حاصل یافتههای خود را برای
حل مسائل و توسعه و پیشرفت به کار میگیرند .این سیستم دانشآموزمحور است؛ روشی که در آن رایانه ،ابزاری اطالعاتی
برای دانشآموزان (در تولید ،20دسترسی ،21بازیابی 22و انتقال اطالعات )23تلقی میشود و پژوهشگر در این تحقیق به بررسی
این نوع یادگیری میپردازد .یادگیری دانشآموزمحور مبتنی بر سازندهگرایی با بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات
دانشآموز را تشویق میکند تا رایانه را مانند مداد ،خطکش یا ماشینحساب ،وسیلهای برای حل مشکل بداند.
با توجه به برنامۀ درسی ملی (سند تحول بنیادین در نظام آموزشوپرورش دورۀ ابتدایی) ،سابقۀ ناکامی در آزمونهای تیمز
(کیامنش ،)1381 ،ضعف دانش آموزان ایرانی در درس علوم ،ضرورت انجام این تحقیق مشخص میشود .به همین منظور،
پژوهش حاضر با هدف تأثیر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات با رویکرد سازندهگرایی بر یادگیری فعال درس علوم تجربی
شکل گرفته و متناسب با آن فرضیههایی به این شرح تدوین گشته است:
 -1بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس علوم مؤثر است؛
 -2بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مقایسۀ با روش سنتی ،سبب افزایش میزان یادگیری دانشآموزان در درس
علوم میشود.

روش تحقیق و نمونهگیری:
این مطالعۀ نیمهتجربی با طرح دوگروهی پیشآزمون -پسآزمون در سال تحصیلی 92-93انجام شده است .در این تحقیق متغیر
مستقل ICT ،و متغیر وابسته ،پیشرفت تحصیلی است .گروه نمونۀ پژوهش ،دانشآموزان پایۀ چهارم ابتدایی استان البرز بودند
18
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که تعداد  184نفر از آنها به روش تصادفی انتخاب شدند و در نهایت  92نفر در گروه شاهد و  92نفر در گروه آزمایش قرار
گرفتند( .الزم به ذکر است قبل از شروع کالسها ،از تمامی اولیا رضایت مکتوب گرفته شد) .در تجزیه و تحلیل اطالعات و
دادهها ،از دو روش آماری توصیفی و استنباطی برای مقایسۀ میانگین نمرات مکتسبۀ دانشآموزان گروه آزمایش و گواه ،از
طریق آزمون مقایسۀ میانگین نمرات افزایشی دوگروه استفاده شد و از ترسیم جداول ،فراوانی ،محاسبۀ میانگین انحراف
استاندارد ،خطای انحراف استاندارد و درصدگیری استفاده و تحلیل واریانس یکطرفه به کار گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرمافزار آماری  SPSS-10استفاده شد.
ابزار جمعآوری دادهها ،آزمون پیشرفت تحصیلی معلمساخته بود که برای سنجش در پیشآزمون و پسآزمون دانشآموزان
هردو گروه مورد استفاده قرار گرفت .سؤالهای آزمون علوم براساس هدفهای آموزشی درس آینهها و الکتریسیتۀ علوم
تجربی کالس چهارم ابتدایی تهیه گردید .این آزمون از  29سؤال چندگزینهای 6 ،سؤال کوتاه پاسخ ،و در مجموع  35سؤال
تشکیل شده بود .روایی آزمون از طریق روایی صوری تعیینگردید ،به این ترتیب که آزمون به تعدادی از آموزگاران مجرب
پایۀ چهارم و سرگروههای آموزشی داده شد و پس از دریافت نظرات آنان ،تغییرات الزم در محتوای آزمون اعمال گردید.
بهمنظور تعیین پایایی آزمون پیشرفت علوم تجربی ،از روش آلفای کرانباخ استفاده گردید که معادل  α= 0.81بدست آمد.
شرکتکنندگان در این پژوهش  184نفر از دانشآموزان پایۀ چهارم مدارس ابتدایی مشمول طرح ارزشیابی توصیفی استان
البرز بودند که بهصورت تصادفی از  8دبستان در  2گروهِ گواه و آزمایش انتخاب شدند .آزمودنیها دانشآموزان دبستان
مالصدرا ،شهید غروی(ناحیۀ یک کرج) دبستان شهید گودرزی و شهید جهازی (ناحیۀ سه کرج) دبستان معراج و عرفان (ناحیۀ
چهار کرج) دبستان شهید سیدخلیل حسینی و دبستان شهید مسعود مقیمی (منطقۀ طالقان) بودند .وضعیت آزمودنیها در جدول
زیر نشان داده شده است :

جدول شماره  :1توزیع آزمودنیها در  2گروه آزمایشی و کنترل
گروههای مورد آزمایش

تعداد آزمودنی

درصد

گروه آزمایش

92

50

گروه کنترل

92

50

تعداد کل

184

100

نحوۀ اجرای آزمایش بدین شرح بود که ابتدا قبل از آغاز آزمایش ،هریک از گروهها طی دو جلسۀ  45دقیقهای به روش سنتی
(تلفیقی از روش سخنرانی ،پرسش و پاسخ و بحثِ گروهی) به یادگیری درس علوم تجربی(بحث آینهها و الکتریسیته) پرداختند.
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کوشش آموزگاران بر این بود که دانشآموزان مطالب مربوطه را بهخوبی بیاموزند .امتیاز کلیۀ دانشآموزان در آزمونی که
تحت عنوان پیشآزمون یکهفته پس از اتمام کارِ تدریس انجام شد ،ثبت گردید .بهمنظور افزایش رغبت و انگیزۀ یادگیری
مطالب در دانشآموزان به آنان گفته شد که امتیاز آنان در این آزمون ،مالک ارائۀ جایزهای خواهد بود که برای آنان در نظر
گرفته شده بود .سپس  4جلسۀ  45دقیقهای به عنوان آموزش تکمیلی همان مباحث درسی توسط دانشآموزان گروهِ آزمایش
از طریق بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات و گروهِ گواه ازطریق روش سنتی (سخنرانی ،پرسش و پاسخ) انجام گرفت.
در جلسات تکمیلی ،گروه آزمایش از سه طریق آموزش دیدند:
 -1محتوای الکترونیکی تولیدشده توسط آموزگار :برای اجرای این پژوهش ابتدا طرح درس بحث آینهها و الکتریسیته براساس
الگوی ام.ام.اس24که جدیدترین الگوی ساختنگرایی در سال  2006است ،تهیه گردید .این الگو مراحل هفتگانه (تعیین
اهداف یادگیری ،تحلیل یادگیرنده و محیط ،تهیه راهبرد آموزشی ،انتخاب روش و ابزار آموزشی ،طراحی و تهیۀ محیط
یادگیری ،تهیه طرح ارزیابی و اجرا) را ارزشیابی و نظارت نموده و بهطور مداوم به بازنگری و تجدیدنظر در آن میپردازد.
این طراحی آموزشی کامالً جدید و خالقانه بوده و با توجه به طرح درس ،در راستای رویکرد ساختنگرایی بهصورت
محتوای الکترونیکی توسط آموزگار طراحی شد (آقازاده)1389 ،؛
 -2اتصال به شبکۀ اینترنت (معرفی سایت تبیان و شبکۀ آموزش)؛
 -3کاربرد نرمافزارهای آموزشی( :در طراحی نرمافزار آموزشی براساس رویکرد ساختنگرایی به یادگیری فعال دانشآموزان
توجه شد و تالش بر این بود که بین ایدههای دانشآموزان و تجارب آنها با یکدیگر تعامل برقرار شده و منجر به تولید
دانش جدید گردد .در کاربرد این نرمافزار ،دانش آموزان به طراحی سؤاالت مربوط به درس تشویق شده و به دو نوع
ارزیابی میپرداختند :خودارزیابی و ارزیابی از همکالسان .این امر سبب شد تا آنان به تفکر وادار شده و بهترین سؤاالت
را در ذهن خود خلق کنند).
در ادامۀ پژوهش ،پس از یکهفته آزمونی تحت عنوان پسآزمون از هردو گروه به عمل آمد.

یافتههای تحقیق:
جدول زیر میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در  2گروه آزمایش و کنترل را در پیشآزمون و همچنین میانگین
و انحراف استاندارد نمرات یادگیری آن  2گروه را در پسآزمون نشان میدهد.

Meacham - Miley - Smith
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جدول شماره  : 2میانگین ،انحراف استاندارد و خطای استاندارد گروههای مورد آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
نوع آزمون

گروه

تعداد

پیشآزمون

آزمایش

92

9/33

گواه

92

8/79

2/63

کل

184

9/06

2/61

0/19

آزمایش

92

13/94

2/48

0/25

گواه

92

12/09

2/84

0/29

کل

184

12/97

2/83

0/30

پسآزمون

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد

22/57

0/26
0/27

همانطور که جدول فوق نشان میدهد گروه آزمایش در مقایسه با گروهِ گواه از میانگین باالتری برخوردار بودهاند .این جدول،
بهصورت ظاهری تفاوت میان گروه آزمایش و گواه را نشان میدهد .ولی برای وجود یا عدمِ وجود تفاوت آماری معنادار،
جدول زیر ترسیم شده است.
جدول شماره  :3میانگین ،انحراف استاندارد و خطای استاندارد گروههای مورد آزمایش در پیشآزمون و پسآزمون
نوع آزمون

منبع واریانس

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

پیشآزمون

بین گروهها

13/58

1

13/58

درون گروهها

1233/64

182

6/77

کل

1247/21

183

بین گروهها

172/19

1

172/196

درون گروهها

1299/71

182

7/141

کل

1471/91

183

پسآزمون
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سطح معناداری

0/05
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همانگونه که جدول فوق نشان میدهد مقدار  Fبرای دوگروه آزمایش و گواه در پیشآزمون در سطح اطمینان  0/05معنیدار
نیست (  .) df=1 , F=2.005ولی برای دوگروه آزمایش و گواه در پسآزمون در سطح اطمینان  0/0001معنیدار میباشد
) .(P>0.0001 , f=1, F=24.113بر همین اساس ،میتوان نتیجه گرفت که هردو گروه آزمایش و گواه همتا میباشند.
مطابق با یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل آماری ،فرضیۀ اول پژوهش تأیید میگردد.
سپس بهمنظور بررسی دقیقتر میانگین و انحراف استاندارد ،نمرات افزایشی هرکدام از دوگروه آزمایش و گواه ارائه گردید
که در جدول زیر مالحظه میگردد:
جدول شماره : 4مقایسۀ دوگروه آزمایش و گواه از نظر نمرات افزایشی

انحراف استاندارد

گروهها

تعداد

میانگین

آزمایش

92

4/60

3/53

گواه

92

3/21

3/55

 tمیزان
2/66

درجه آزادی
182

سطح معناداری
0/008

دوگروه آزمایش و گواه با توجه به میانگین افزایشی مورد مقایسه قرارگرفتند و همانگونه که در جدول باال نشان داده شده
ت افزایشی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه باالتر میباشد .تجزیه و تحلیل آماری نشان میدهد که این
است ،میانگینِ نمرا ِ
تفاوت معنادار است ) .(t=2.66 , df=182 , P>0.008
یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل آن نشان میدهد میانگین هردو گروه آزمایش و گواه در پسآزمون افزایش داشته ولی
میانگین گروه آزمایش ،افزایش بیشتری نسبت به گروه گواه نشان میدهد .بدینترتیب ،نتایج تحلیل اطالعات در جداول
مذکور ،برتریِ گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه (سنتی) درباره افزایش میزان یادگیری تأیید میکند و فرضیۀ دوم
پژوهش نیز تأیید میشود.

بحث و نتیجهگیری:
نتیجۀ بررسی فرضیۀ اول نشان داد که بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات ،باعث پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس
علوم میشود .این نتایج با یافتههای افضلنیا ( ،)1387زمانی ( ،)1386نوروزی و همکاران ( ،)1393شیخزاده و مهرمحمدی
( ،)1383نصیری ( ،)1378خضرلو ( ،)1379یزدچی ( )1389و مک کرمیک و اسکریم شاو ( )2001همخوانی دارد که اهمیت
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که کاربرد فناوری اطالعات و
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ارتباطات به بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری میانجامد و نقش مهمی در ارتقای کیفیت یادگیری دانشآموزان دارد .بنابراین
میتوان گفت یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ،راه را برای پیدایی شیوههای نوین آموزشی هموار ساخته است.
استفاده از فناوریهای جدید موجب میشود تا معلمان ،آموزشی را ارائه دهند که کاربردی ،نو و مبتنی بر تفاوتهای فردی
باشد.
کاربرد فناوریهای نوین مسأله «تعامل» در فراگیری کودکان ،تعامل با دنیای خارج از طریق ارتباط فیزیکی و فعالیتها و تعامل
با دیگران از طریق ارتباطات و زبان را هدف قرار داده و از این طریق میتوان به وسعت یادگیری دانشآموزان کمک نمود .از
آنجایی که روند کنونی به سوی کاهش اطالعات ناقص و دسترسی به اطالعات صحیح رو به رشد است ،مدارس دیگر نمی-
توانند شاهدِ صرفِ زمان برای انتقال یک مجموعه اطالعات تجویزشده از معلم به دانشآموز در طی یک مقطع ثابت زمانی
باشند ،بلکه مدارس باید فرهنگِ «آموزش برای یادگیری» را ترویج دهند ،بهعنوان مثال فراگیـری دانش و مهارتهایی که
آموزش مستمر را در طول حیات فرد ممکن میسازند .طبق گفته آلوین تافلر (« :)1380بیسوادان قرن بیستویکم کسانی
نخواهند بود که خواندن و نوشتن نمیدانند؛ بلکه کسانی هستند که نتوانند یاد بگیرند یا یاد بدهند».
بنابراین با توجه به تأثیرات قابلمالحظه کاربرد فنآوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و نقش آن در افزایش یادگیری
و در نتیجه پیشرفت تحصیلی ،که در اکثر پژوهشها بر آن تأکید شده ،میبایست بهطور علمی و با برنامهریزی دقیق و
مُدوّنی به سمت استفاده گسترده از این فنآوری در امر آموزش حرکت کرد .عالوه بر موارد یادشده ،میتوان به این نکته
ک امروز ،فرزند عصر اطالعات و ارتباطات است و از کودکی با فنآوریهای این عصر در ارتباط
نیز اشاره کردکه کود ِ
است .اگر آموزش و نظام آموزشی متناسب با این عصر نباشد ،نمیتواند حتی پابهپای شهروندان (دانشآموزان) خود پیش
بیاید و تا حد زیادی کارآیی خود را از دست خواهد داد؛ زیرا دانشآمو ِز آشنا با فنآوری در یک محیط سنتی دچار
خستگی و بیعالقگی خواهد شد و از طرفی این محیط نمیتواند منجر به بروز استعدادهای آنان متناسب با نیازهای عصر
حاضر شود.
همچنین نتایج این پژوهش ،کاربردِ فناوری اطالعات و ارتباطات را به عنوان یک روش ساختارگرایانه در یادگیری دانش-
آموزان مؤثر دانسته است که با یافتههای تونا ( ،)2012نوروزی و همکاران ( ،)1393شیخزاده و مهرمحمدی ( )1383همخوانی
دارد .این پژوهشگران نیز به این نتیجه رسیدند که استفاده از روشهای فعالِ یادگیری در کالس درس براساس رویکردهای
ساختارگرایانه ،سبب تشویق دانشآموزان به یادگیری ،افزایش انگیزۀ یادگیری و تسهیل آن میشود .به نظر میرسد تنوع و
جدیدبودن روش تدریس و ابزار آموزشی ،مشارکت فعال دانشآموزان ،دانشآموزمحوربودن فرآیند یاددهی-یادگیری،
شرایط ضروری ساختارگرایی؛ یعنی ایجاد انگیزه جهت یادگیری فعال و ساخت دانش را فراهم میآورد .بنابراین میتواند
سبب یادگیری مادامالعمر بهصورت گسترده و عمیق شود .دانشآموزانی که با استفاده از فناوریهای نوین به یادگیری می-
پردازند ،میتوانند اصول انتزاعی را با نوشتار یاد بگیرند و کاربرد همان اصول را با پویانمایی یا ویدئو مشاهده کنند .این تنوع،
148

دوفصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی-----------------------------------------------------------------------

فرصتی را برای درک عمیقتر فراهم میکند .در کاربرد این مدل ،یادگیرندگان ،دنیای خودشان را خودشان میسازند یا حداقل
آن را بر مبنای درک و دریافتشان از تجربهها تفسیر میکنند .بنابراین دانشِ یک فرد ،تابعی از تجربیات قبلی ،ساختارهای
فکری و انتقادات اوست که وی با استفاده از آن ،اشیاء و وقایع را تفسیر میکند .آنچه یک فرد میداند پایهای است در درک
او از تجربیات فیزیکی و اجتماعی که این درک با فکر انجام میشود .در کاربرد فناوری مبتنی بر ساختارگرایی توصیه میکنیم
که به جای تالش برای مجسمکردن ساختن 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 است که به یادگیرندگان اجازه داده شود
تا دانش خود را بسازند ،گسترش دهند و آن را انتقال دهند؛ یادگیرنده مسئولیت یادگیریاش را بهوسیلۀ تعامل با مواد آموزشی
که سطوح متفاوت دانش و موضوعات یادگیری متنوع را پوشش میدهند ،به عهده میگیرد.
نتیجۀ فرضیۀ دوم نشان داد که بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مقایسه با روش سنتی ،سبب افزایش میزان یادگیری
دانشآموزان در درس علوم میشود .این یافته ،با یافتههای مک کرمیک و اسکریم شاو ( )2001مبنی بر اینکه کاربرد فناوری
اطالعات و ارتباطات باعث پیشرفت در حلِ مسئله و مهارتهای فکری در سطحی باالتر شده و سبب گسترش و توسعۀ توانایی-
های ذهنی و فیزیکی میگردد ،و همچنین یافتههای شیخزاده و مهرمحمدی ( )1383که استفاده از نرمافزارهای آموزشی سبب
پاسخگویی دانشآموزان به سؤاالت سطوح باالی شناختی ( تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی) میشود؛ و با یافتههای کرمی
و عطاران ( )1385که نشان دادند دانشآموزانی که درس علوم را با روش ساختِ چندرسانهای در کالس آموزش دیدهاند ،در
مقایسه با دانشآموزانی که با روش سنتی آموزش دیدهاند ،یادگیری بهتر و عمیقتری دارند و نیز یافتههای پژوهشهای نصیری
( ،)1378خضرلو ( ،)1379و یزدچی ( )1389که کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانههای آموزشی را در ارتقای
کیفیت یادگیری دانشآموزان مؤثر دانستهاند ،همخوانی دارد.
در تبیین این یافتهها میتوان گفت فنآوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است و پدیدۀ
آموزشی با تأکید بر آنها ،موضوع توجه و رقابت فزایندۀ بیشتر مدارس دنیا قرار گرفته است .در برنامۀ اصالحی آموزش-
وپرورش ،لزوم استفاده از علوموفنون پیشرفته و وســایل مدرن آموزشی ضروری به نظر میرسد .برای انجام این مهم ،تجهیز
مدارس با رایانه و اتصــال آن به شبکـه ،بازنگری در هدفها و تغییر روشهای تدریس و نیز ارائۀ تعریف جدیدی از نقش
معلم و دانشآموز از اصول حتمی است .با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات میتوان برای بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری
سود جست؛ زیرا این فناوریها باعث میشوند تا یادگیری مادامالعمر بهصورت گسترده و عمیق اتفاق افتد .از طرف دیگر ،این
تکنولوژی سبب تغییر نقش معلم نیز شده است .از این نگاه ،معلم دیگر یگانهمنبعِ اطالعات و دانش نیست؛ بلکه راهنما ،هدایت-
کننده و مسئول کمک به دانشآموزان برای کسب اطالعات جدید و افزایش توانِ آنان در جهت تفسیر اطالعات و حل مسائل
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است؛ زیرا بهوجودآمدن نیازهای گسترده و جدید در میان جوامع با ادامۀ استفاده از روشهای سنتی نظام آموزشی قابل تأمین
نیست.
هرچند که نتایج پژوهش آدیمی  )2012(25با یافتههای پژوهش حاضر و پژوهشهای ذک شده ،همراستا نیست .همچنین
راسل 26نیز در پژوهش جامع خود ادعا میکند که هیچ تفاوت چشمگیری بین نمرات آزمون دانشآموزانی که از دورههای
درسی مبتنی بر کاربرد فناوریهای نوین استفاده میکنند ،با آنهایی که آموزش سنتی میبینند ،وجود ندارد .آدیمی ()2012
در بررسی تأثیر آموزش به کمکِ کامپیوتر بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دورۀ متوسطه در ارتباط با درس مطالعات
اجتماعی ،به این نتیجه رسید که کاربرد کامپیوتر بهعنوان یکی از اشکال اصلی فنآوری اطالعات و ارتباطات ،تأثیر
معنیداری در پیشرفت تحصیلی در این درس ندارد .شاید بتوان در توضیح این نتیجه چنین گفت که در ارتباط با دروسی
که ماهیتی غالب ًا نظری و کالمی دارند و اشکال و نمودارها و سایر موارد بصری کاربرد چندانی در ارائۀ این دروس ندارند،
تأثیر استفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات چندان قابلِتوجه نباشد .هرچند که برای بهدستآوردن نتایج قابلِ اتکا و
دالیل منطقی و علمی ،میبایست در این زمینه پژوهشهای دیگری نیز انجام شود .باید توجه داشت که فناوری اطالعات و
ارتباطات در امر آموزش و بهرهوری آموزشی نقش بسیار مهمی دارد؛ ولی صرف کاربرد فنآوریهای نوین در عرصههای
مختلف زندگی ،از جمله آموزش ،مالک مناسبی نخواهد بود و نحوه استفاده از آن و توجه به کیفیت آموزش ،پیششرط
و مسألۀ مهمتری میباشد .نباید به شیوهای عمل نمود که افراط در استفاده از فنآوری ،خود منجر به تأثیرات منفی آموزشی
و کاهش بهرهوری آموزشی گردد .در واقع ،باید توجه داشت که فنآوری ابزاری برای آموزش است ،نه هدف آن (نیازآذری،
 )1391جهت استفادۀ مؤثر از فنآوری اطالعات و ارتباطات میبایست با توجه به یافتههای علمی قابل استناد و با فرهنگ-
سازی در بین معلمان بهعنوان مجریان و خانوادهها ،و نیز فراهمآوردن زیرساختهای موردنیاز ،آموزش معلمان با نحوۀ
استفادۀ مطلوب و مناسب فنآوری در هر درس به فراخو ِر نیاز آن ،شرایط الزم را فراهم آورد.
پیشنهاد میشود برای اینکه دانشآموزان فناوری اطالعات و ارتباطات را تجربه کنند ،دو رویکرد در کتابهای درسی در نظر
گرفته شود:
الف :استفاده از رایانه برای پژوهش و انجام پروژههای گروهی دانشآموزان؛
ب :فعالیتهای خاص در زمینۀ فناوری اطالعات و ارتباطات نظیر استفاده از واژهنگار برای نوشتن یک گزارش ،نرمافزارهای
گرافیکی و استفاده از سیدیهای آموزشی؛
ج:یادگیری ،فرآیندی فعال است .فعال نگهداشتن یادگیرندگان و وادارکردن آنان به انجامدادن فعالیتهای معنادار ،منجر به
پردازش سطوح باالی اطالعات و تسهیل ایجاد معانی شخصی میشود .اینکه از یادگیرندگان خواسته شود تا اطالعات را در
موقعیت عملی به کار برند ،فرآیندی فعال است و تفسیر و ارتباط شخصی را آسان میکند؛
Adeyemi
- Russell
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د :یادگیرندگان خود باید دانش را بسازند .در محیط الکترونیکی ،فراگیران به جای کسب و دریافت اطالعاتِ پاالیششده از
آموزگار که ممکن است دارای سبک ،تجربه و آموختههای متفاوت با آنان باشد ،اطالعات را باید بهصورت مستقیم و بدون
واسطه تجربه و دریافت کنند؛
هـ :یادگیری مشارکتی و گروهی مورد حمایت قرار گیرد تا یادگیری ساختنگرایی تسهیل شود .کارکردن با دیگر
یادگیرندگان ،تجربۀ زندگی واقعی در گروه را به یادگیرندگان اعطا میکند؛
و :کنترل و نظارت بر فرآیند یادگیری باید به یادگیرندگان سپرده شود .شکلی از اکتشاف هدایتشده باید وجود داشته باشد
تا یادگیرندگان با راهنمایی آموزگار ،در مورد اهداف یادگیری تصمیمگیری کنند.
بدینترتیب ،دانشآموزان ملزم میشوند در انجامدادن تکالیف گوناگون درسی از رایانه استفاده کنند و مهمترین استفاده از
رایانه در انجامدادن پروژهها و امور پژوهشی در نظر گرفته شود و همچنین از رایانهها به منزلۀ ابزاری برای واردکردن دادهها،
رسمِ جدول وکشیدنِ نمودار مورد استفاده قرار گیرند .گنجاندن فناوریهای جدید در کتابهای درسی ،ضمن آشناکردن
دانشآموزان با تواناییها و قابلیتهای رایانه ،ترس از آن را نیز در دانشآموزان از بین میبرد و سبب میشود که فضای علم
از مرز کتابها فراتر رود.
به عقیدۀ محققین این پژوهش ،اگر خواهان اجرای روشهای آموزشی مبتنی بر ساختارگرایی در نظام آموزشی هستیم؛ الزم
است با بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین به این مهم دست یابیم .همچنین مسئلۀ هوشمندسازی مدارس را موردتوجه
دقیقتر و جدیتر قرار دهیم .به نظر میرسد هوشمندسازی در بسیاری مدارس ،به تجهیزِ مدارس به کامپیوتر و تختۀ هوشمند
محدود شده است و استفادۀ مؤثر از آن در راستای تعمیق و ارتقای کیفیت یادگیری به عمل نیامده است .در مشاهدات
بهعملآمدۀ پژوهشگران از مدارس هوشمند مالحظه شد که غالباً متن کتابهای درسی اِسکَن شده و برای دانشآموزان به
نمـایش درمیآیدکه این موضوع سبب دورشدن از اهداف بهکارگیری فناوریهای نوین در آموزش میشود.
باید توجه داشت بهکارگیری فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی زمانی صحیح است که کاربر ِد آن شیوههای بهتر و جدیدتر
تعلیموتربیت را در دسترس ما قرار دهد ،شیوههایی که بدون کاربرد فناوریها ،دستیابی به آنها غیرممکن خواهد بود .بنابراین
فراهمنمودن شرایطی برای آشنایی آموزگاران با شیوههای نوین و فعال تدریس در جهت بهکارگیری فناوریهای نوین ضروری
به نظر میرسد .در حقیقت ،گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در تعلیموتربیت ،نیازمند آموزش معلمان است .نقشهای
جدید معلمان باید به آنان آموزش داده شود و معلمان باید از مهارتهای حرفهای الزم برخوردار شده وکاربرد فناوری را در
آموزش بدانند و پیوسته از هدایت و راهنمایی الزم بهرهمند شوند .توصیه میشود آشنایی معلمان با فناوری اطالعات از مالک-
های سنجش صالحیت حرفهای آنان قلمداد شود.
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