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 گرا مان با رویکرد فرا ترکیبمعلآموزش  در ارتباطات و اطالعات فناوري کاربست
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 2اله مهدیونروح

 3بتول معصومی

 )26/10/1394؛ تاریخ پذیرش: 22/07/1393(تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

هدف این مقاله بررسی چگونگی کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات (فاوا) در تربیت معلم و در یک رویکرد 

نده جهت کار در جامعه به سازي دانشجویان تربیت معلم و معلمان آیتر در توسعه مدارس است. براي آمادهوسیع

هاي و سرشار از اطالعات و فناوري، مؤسسات آموزش عالی در کشورهاي مختلف استراتژيشدت در حال تغییر 

 کنند.اعمال می معلم تربیتدر  گوناگونی را براي کاربست فاوا

هاي آموزشی سیستمهاي به کار رفته در کاربست فاوا در ها و استراتژيگیريبررسی و تجزیه و تحلیل جهت

تر تواند مسیر حرکت ما را در بستري که تنها عنصر ثابت آن تغییر است، تا حدود زیادي روشنکشورهاي مختلف می

 ترکیب مطالعات و کاربست فاوا جهت تحلیل و ترکیبیفرا از نوع کیفیاي مطالعه حاضر در همین راستا مقاله نماید.

در  . نتایج به دست آمده در دو مقوله اصلی شامل کاربست فاواباشدمی در آموزش، به خصوص در تربیت معلم،

ها و گیريشده است. جهتدر آموزش پیش از خدمت معلمان، آورده  آموزش ضمن خدمت معلمان و کاربست فاوا

گلچین مبتنی بر رویکرد  آموزش پیش از خدمت معلمان بایستی هاي به کار رفته در کاربست فاوا دراستراتژي

افزار و پشتیبانی در مؤسسات و رشته مورد  افزار و سخت که برنامه استراتژیک، دسترسی مناسب به نرماي باشد شده

هاي تدریس سازنده، ایجاد شبکه میان دانشجویان تربیت معلم و معلمان، افزایش مهارت فاوا نظر، ارائه فعالیت

اوا ترین نحوه کاربست فدر همین راستا اثربخش خود داشته باشد. را درمدرسان معلمی و ارشادگرها، و موارد مشابه 

در تربیت معلمان و در یک رویکرد  براي کاربست فاوا  .هاستکارگیري ترکیبی از استراتژي ، بهمؤسسات آموزشی در

یکردهاي گردد. در ابتدا رو تأکیدتر توسعه مدارس، الزم است بر هر دو نوع آموزش پیش و ضمن خدمت معلمان  کلی

آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت  هاي کاربرد فاوا درسپس روششود؛ در توسعه مدارس بحث می کاربست فاوا

ها و این دو حوزه کاري به یکدیگر ارتباط داده شده و به جستجوي شباهت گیرد و نهایتاًمورد بحث قرار میمعلمان 

 شود.هاي آنها پرداخته میتفاوت

ناوري اطالعات و ارتباطات، کاربست فاوا در مؤسسات آموزش عالی، تربیت معلمان، توسعه ف هاي کلیدي: واژه

 اي معلمان حرفه
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 مقدمه -1

طور ه نقش کلیدي در جامعه ب 1فناوري اطالعات و ارتباطات ،در توسعه جامعه دانش بنیان

آموزش باید مفروضاتی را که فاوا کند. توسعه مبتنی بر بازي میخاص عام و آموزش به شکل 

 Lim et( به چالش کشیده است کامالًرا  ،چگونه اداره شود و دانشجویان چه چیزي را یاد بگیرند

al., 2011.( فاوااین است که  اصلی سؤال ،در همه ابعاد زندگی فاواافزون  با توجه به رشد روز 

در  فاواکاربست  .سسات آموزشی به کار گرفته شودمؤروزمره  آموزشی هايفعالیتچگونه باید در 

از فناوري اطالعات  ...،استفاده مورديتا  بر خط از آموزشتواند اشکال خیلی متنوعی آموزش می

 ).Law, 2008( گیردبرآوردن اهداف یادگیري را در بر جهت

 مانند(در کشورهاي مختلف  فاواهاي گسترده جهت توسعه گذاريعلیرغم سرمایه

وایت  قبیل تجهیز مدارس با ابزارهاي فاوا از زش معلمان،ها، آموگذاري در زیرساختسرمایه

...) هنوز گسترش و کاربرد  هاي اجتماعی وداراي امکان تعامل، ایجاد رسانه بوردهاي لکترونیکی

 Addis et( باقی مانده است ،به عنوان هدفی برآورده نشدههاي آموزشی فعالیتروزمره فناوري در 

al., 2010; Albee, 2003; Haydn & Barton, 2007; Kay, 2006; Newton & Rogers, 2003; 

Zhao & Frank, 2003( . هايفناوريگذاري انبوه و حضور فزآینده علیرغم سرمایهبه عبارت دیگر 

و یادگیري آموزشی  هايفعالیتها اثرات پایداري بر این فناوري ،در مدارس فاوامبتنی بر 

 ,.Hvit, 2010; Klerfelt, 2010; Ljung-Djärf, 2004; Ottenbreit-Leftwich & et al;اند (نداشته

2012; Zhao & Frank, 2003 .( 

این  د و یاگیري داریادو  هاي تدریسچنین جایگاه ضعیفی را در فعالیت فاوااینکه چرا 

 ,Iliasبسیار غامضی است ( مسأله ،اندکار رفتهه نی بهاي کنوبراي تضمین فعالیتتنها  هافناوري

گذار تأثیردر آموزش  فاوا). بدون شک عوامل زیادي وجود دارد که بر پیچیدگی کاربست 2009

 هستند.

 ایجاد تواند منجر بهبه خودي خود نمی فاواگسترش دهد که بررسی شواهد نشان می

استفاده از در معلمان سواد اطالعاتی دانش و ، نگرشبلکه  ،تغییرات در تدریس و یادگیري شود

 ;Cowie & Jones, 2009( هاي آموزشی را متحول سازدتواند فعالیتمیاست که ها فناورياین 

Lim et al., 2011; Scrimshaw, 2004; Zhao & Frank, 2003  .( فناوري  ،به عبارت دیگر

اینکه مگر  ،ستفاده قرار نخواهد گرفتمدارس مورد افرایند آموزشی اطالعاتی و ارتباطاتی در 

یري را یادگآموزش و هاي اي الزم جهت کاربست آن در فعالیتهمعلمان دانش، مهارت و نگرش

 بوده و بهتعلیم و تربیت در  فاوامعلم کلید درك کاربست  ،توان گفتداشته باشند. بنابراین می

 .است مطرح ،آموزشی سطح در میانجی عوامل تریناصلی از یکی عنوان

                                                           
1-Information & Communication Technology 
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هاي اطالعاتی و ارتباطاتی را به عنوان ابزاري کمکی در جهت فناوري ،معلمانکلی طوربه 

 Brush etگیرند (کار میه ... ب پردازش لغات و ،1تکرار و هاي تمرینفعالیت نظیراهداف تکمیلی 

al., 2003 به ري کالسی هاي تدریس و یادگیطور گسترده در فعالیته ها باما هنوز این فناوري)؛

در  فاوا کارگیريهنگرانی درباره رشد کند ب ).McVee et al., 2008( اندکار گرفته نشده

در سطح  ،گذارانینده رهبران و سیاستتأکید فزا توجه و ببسس هاي آموزشی مدارفعالیت

هاي بیشتر آموزش پیش از خدمت معلمان در ایجاد فرصت براي ،سسات آموزشی و دولتمؤ

 ;Ottenbreit-Leftwich & et al., 2012هاي آموزشی شد (در فعالیت فاوارگیري جهت بکا

Pellegrino et al., 2007(، تربیت  مؤسساتدر کل و  آموزشی مؤسسات ها ودانشگاه که چالش لذا

تا آنها کرد که چگونه باید معلمان را تربیت با آن مواجه هستند، اینست  طور خاصه ب معلم

 .هاي تربیتی خود مورد استفاده قرار دهنددر فعالیترا  فاوا ،اثربخشیبتوانند به شکل 

 تدوین با آموزشی مؤسسات در ویژههب مختلف سطوح در گذارانسیاست و مدیران 

العه تحلیلی و ارائه انجام یک مط. هستند مدارس در فاوا بکارگیري خواهان یهایاستراتژي

 ارزشمندي هايراهنمایی تواندمی آموزش در فاوا کاربست توسعه هايروش خصوصاطالعات در 

 هاياستراتژي قوت و ضعف نقاط خصوص در ،معلم تربیت مؤسسات ها ودانشگاه مسئوالن براي

  .آورد فراهم شده، گرفته کارهب

 فاوا کاربستزمینه چگونگی  در موجود هايچالشبه راهبردها و  حاضردر همین راستا مقاله 

 یک در و معلمان تربیت در فاوا کاربست براي پردازد.می یادگیري و دهییاد هايفعالیت در

 معلمان 2خدمت ضمن و پیش آموزش نوع دو هر بر است الزم ،مدارس توسعه ترکلی رویکرد

هاي سپس روش ؛شودمی بحث مدارس توسعه در فاوا کاربست رویکردهاي ابتدا در. گردد تأکید

گیرد و نهایتاً مورد بحث قرار می معلمان خدمت ضمن و متخد از پیش آموزشکاربرد فاوا در 

 آنها يهاتفاوت و هاشباهت جستجوي به و شده داده تباطار یکدیگر به کاري حوزه دو این

 .شودمی پرداخته

                                                           
1-Drill & Practice Activities 
2-In-service & Pre-Service Teacher Education  
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 روش تحقیق -2

کاربست  هاينمونهمطالعات و جهت تجزیه و ترکیب  1ترکیبی روش فرادر مطالعه حاضر از 

ی، جهت شناسای ،ندمیک روش مرور نظاماز  که در آن. شده است موزش، استفادهدر سطح آ فاوا

صورت عام و در ه در آموزش ب فاواهایی از کاربست مثال زیابی انتقادي و ترکیب مطالعات وار

 .استفاده شدطور خاص ه ب معلم تربیت

ه طور نمونه (ب کلیدي مطالعه هايویژگیترکیب حاضر شامل سه مرحله بود. در گام اول  فرا

ن) استخراج شد. در گام دوم ها و اقدامات الزم براي کاربست فاوا در آموزش معلمااستراتژي

موضوعات نوظهور  هاي پژوهشی هر تحقیق، مقاله یا طرح پژوهشی استخراج شد. نهایتاًیافته

این  یک از موضوعات استخراج شد. دو پژوهشگر مطالعات در کنار توضیحاتی براي تشریح هر

هاي ها (با استفاده از دادهد و محقق سوم کار بررسی همپوشانیمرحله را بطور مستقل انجام دادن

 ی کردن موضوعات را بر عهده گرفت. ستخراج شده و مقاالت اصلی) و نهایا

در کاربرد فاوا چاپ شده به زبان انگلیسی در زمینه  فرا ترکیب حاضر شامل مقاالت

منتشر گردیده  2012تا  2000هاي در بین سال کهباشد میبیت معلم ترها و مراکز دانشگاه

، »3فناوري«، »2کاربست فناوري اطالعات و ارتباطات«جستجو بر اساس واژگان کلیدي است. 

تربیت هاي دوره«، »6آموزش ضمن خدمت«، »5آموزش پیش از خدمت«، »4فناوري اطالعات«

به صورت  »10توسعه شایستگی معلمان«و  »9علمانم ايتوسعه حرفه«، »8معلم تربیت«، »7معلم

انتخاب شده مطالعات در تجزیه و تحلیل  که است ذکر به الزمانجام گرفت.  ی و مجزاترکیب

، در راستاي توسعه مدارس راکاربرد فاوا در تربیت معلم  هایی بود کهها و روشتمرکز بر فعالیت

 مورد توجه قرار داده بودند.

                                                           
1-Meta-Synthesis Exercise  
2-ICT integration  
3-Technology  
4-Information Technology (IT) 
5-Pre-Service  
6-In-Service Education 
7-Teacher Education Programs  
8-Trainee Teacher 
9-Professional Development  
10-Competence Development  
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 یقهاي تحقیافته -3

 و ارتباطات در آموزش  کاربست فناوري اطالعات

هاي زندگی مردم را در همه عرصههاي اطالعاتی و ارتباطاتی فناوريافزایش روزافزون 

 هاي دولت براي توسعه آموزشدر بعضی از کشورها سیاست قرار داده و تأثیردنیا تحت سرتاسر 

در آموزش در کشورهاي مختلف، متفاوت  وافاهاي کاربست شکل داده است. دامنه اثرات و گام را

 فاوا آن در که است فناوري با تدریسو توسعه  ارتقا، در آموزش فاوابخش اصلی کاربست «است. 

 ).Barton & Haydn, 2006( »است دهش نهادینه1یادگیريو  تدریسفرآیند  بطن در

سازگاري و استفاده از  ویتبراي تق هاي به کار گرفته شدهها و استراتژينوآوري در این بخش

پتانسیل آنها در تحقق اهداف ملی، اجتماعی و توسعه اقتصادي، توجه به ها در آموزش، با فناوري

هاي ها و استراتژيوريآتنوع زیاد در نو از ادبیات مورد بررسی نشانقرار گرفتند. بررسی مورد 

در ارتباط با کاربست 2ي نوظهورهاها و استراتژينوآوري .کاربرد و سازگاري فاوا در آموزش دارد

 ,.Dawson & Cavanaugh, 2009; Fluck & Dowden, 2009; Juuti et alدر آموزش ( فاوا

2009; Kelceoglu, 2009; Kirschner & Davis, 2003b; Masood, 2010; Niemi, 2003; 

Shimada, 2009; Valcke et al., 2007  ( کردندي بهاي زیر طبقهتوان در مقولهمی را : 

 در آموزش فاواافزایش آگاهی درباره  ·

3اي / برنامه استراتژیکتدوین برنامه حرفه ·
 

 فاواهاي و کاربست زیرساختتوسعه  ·

4ايتوسعه حرفه ·
 

 فاواتوسعه و نشر منابع یادگیري مبتنی بر  ·

با  به صورت سیتماتیکدر آموزش  فاواکار رفته در کاربست ه هاي بها و استراتژينوآوري

در ارتباط با دیگر که هر یک از رویکردهاي مطرح شده توان گفت و می یگر در ارتباط هستندیکد

 کند.معنی پیدا میرویکردها 

 

 انحین خدمت معلم هايفناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش

هاي تربیتی فعالیت در فاوایک عامل اساسی در تقویت کاربست موفق  انتوسعه مداوم معلم

کنند که می) بیان 2010(و همکاران  5بوركدر این راستا . )Earley, 2010; Valcke, 2007(است 

نش آموزان فراهم کنند، باید تري براي داهاي یادگیري قويمدارس فرصت«خواهیم اگر ما می

                                                           
1-Teaching & learning  
2-Emerging Initiatives & Strategies 
3-Initiating Masterplan/ Strategic Plan 
4-Professional Development 
5-Borko 
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اي از راهبردها و دسته در همین راستا». تري براي یادگیري معلمان ایجاد کنیمهاي قويفرصت

. در ادبیات ندامتمرکز گردیده هادر فعالیت فاواسازي معلمان براي کاربست توانمند رب هابرنامه

 . شده است هنشان داد در توسعه شایستگی معلمان فاواکاربست موارد متعددي از تحقیق 

 

 

 بندي شوند: توانند در مقوالت زیر جمعهاي عمل میها و برنامهاین استراتژي

 

 فاواترسی به منابع قابلیت دسپشتیبانی و 

جهت هاي معلمان زینهو کاربست آنها عامل مهمی در ساختاردهی گ فاوانوع مصنوعات 

دسترسی عدم افزار کافی یا افزار و نرمهاي آموزشی است. بدون سختاستفاده از آنها در فعالیت

و هاي محدودي براي معلمان جهت کاربست فناوري اطالعات ها، فرصتمناسب به فناوري

 Addis et al., 2010; Brush et al., 2003; Goktasهاي تربیتی وجود دارد (در فعالیت ارتباطات

et al., 2009; Hammond et al., 2009.(  دسترسی به فناوري چیزي فراتر از صرف وجود منابع و

در  حمایتکنار  درفناوري  مناسب و مکفیو نوع تعداد سازي است و شامل فراهم فاواابزارهاي 

 & Hewهاي یادگیري و یاددهی است (غنی در فعالیت يفاواموقع لزوم در توسعه و کاربرد 

Brush, 2007.( 

اي معلمان گذارترین عامل در توسعه حرفهتأثیردهد وجود دارد که نشان می زیاديشواهد 

 سازي و توانمندیادگیري شرایط را براي است که محیط  این .در حقیقت محیط مدرسه است

و  گیرندشکل میها اي از افراد و گروهها در میان شبکهدر آن فعالیتمحیطی که ورد. آفراهم می

 ).  Hammond et al., 2009; Schifter, 2008( شوندبارور می

 

 فاوات هاي عمل براي کاربسوسعه برنامه استراتژیک یا برنامهتطراحی و 

باشد اولین و  فاواراهی براي کاربست نقشه فناوري که  و بروز رسانی یک برنامهطراحی 

سطح خرد (محیط کالس) به  در که است در آموزش فاواترین استراتژي در کاربست اصلی

به برنامه  ،مشی و در سطح کالن یعنی سطح مدرسه، منطقه آموزشی و سطح ملیخط

گیرند که به واسطه آن هاي مذکور، اقداماتی را در برمیها و استراتژينامهبراستراتژیک نیاز دارد. 

 دگیري باشندیاري مناسب و بهبود تدریس و وتوانند امیدوار به کشف و کاربرد فنامدارس می

)Kirschner & Davis, 2003 .(ال داده شود در آن ها باید به سطح خرد انتقها و سیاستبرنامه

هاي تدریس در فعالیت فاواهاي خودشان را جهت کاربست انند برنامهتوصورت مدارس می

ها اغلب ). این برنامهValcke et al., 2007; Baylor & Ritchie, 2002یادگیري داشته باشند (
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؛ هاي آموزشی دارددر فعالیت فاوااي معلمان نیاز به کاربست د که توسعه حرفهندهنشان می

 برنامه عمل یادگیري الکترونیکی«و یا  1در استرالیا »آموزش دیجیتالیمسیر انقالب « هايبرنامه

 ,Niemi( هاي کاربردي در این زمینه بوده استي از برنامهانمونه ،2»براي مدارس در نیوزیلند

2003.( 

 

 معلمان توسعه مداوم شایستگی برنامه تدوین

در توسعه و حمایت از ن عوامل تریمداوم معلمان به عنوان یکی از حیاتی و بهسازي توسعهاز 

 ,Davis, 2010; Baylor & Ritchieشود (مییاد در تدریس و یادگیري،  فاوامعلمان از  استفاده

2007; Hew & Brush, 2007; Hoekstra & Korthagen, 2011; Karasavvidis, 2009; 

Owston et al.,2008; Scrimshaw, 2004( به اشکال مختلف معلمان  یا تربیت. توسعه شایستگی

بندي شکال زیر طبقهتوان در امیبه طورکلی را معلمان هاي توسعه شایستگیپذیرد. انجام می

 کرد:

 در آموزش سازي فاوانهادینهو طراحی و تدوین  برنامه راهبردي براي توسعه  ·

 (به شکل حضوري یا مجازي) آموزشی هايارائه دوره ·

 3یادگیري ترکیبی هايا استفاده از روشب اي معلمانتوسعه حرفهبرنامه ارائه  ·

موزش آهاي ند آنچه در کارگاهمانه محورمنبع یادگیريبراي  يبستر سازيفراهم  ·

 .دهدکوچک رخ می

براي  مختلفهاي شبکهایجاد  همانند رسمیغیرهاي یادگیري سازي فرصتفراهم ·

 معلمان تا با هم یاد بگیرند.

هاي یادگیري ترکیبی توسعه ین برنامهبر تدودر پیشینه تحقیق بررسی شده  ·

دارند که ) بیان می2008ون و همکاران (وستا در این زمینه. زیادي شده است تأکید 4شایستگی

هایشان کارگیري فناوري در کالسهر درك و بتواند به معلمان دترکیبی مییادگیري هاي برنامه

یاري  ،خودشان سطح در نمونه ابزارهاي اب سازگاري در را آنها نیز ترسطح پایین در کمک کند و

تجارب برخط را به  ،تواندمی گر چنین رویکرديیاز طرف د .رساند و سازگاري آنها را تسهیل کند

یادگیري و توسعه نیروي حرکت  اجتماعماعی در که قصد تقویت انسجام اجت ،موقعیت حضوري

 ,.Owston et alدارند، انتقال دهد ( هاي تدریس راکاربرد تغییر معنادار در فعالیت جمعی براي

2008.( 

                                                           
1-Australian Digital Education Revolution Road Map  
2-New Zealand’s E-learning Action Plan for Schools 
3-Blended Learning 
4-Blended Learning Competence Development Programs 
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 فاواخلق و تسهیم منابع آموزشی مبتنی بر 

با تمرکز خاص بر موضوعات مختلف  دیجیتالی توسعه و توزیع منابع مبناي این استراتژي بر

 و معلمان براي تئوریک و عملیهاي نمونه از ايگسترده طیف و ارائه تهیه. شکل گرفته است

 یهایالگوتواند می ،)، زیست و غیرهآموزش علوم چگونگی کاربست فاوا در مثال ايبرمتخصصان (

فاوا در موضوعات آموزشی مختلف را فراهم و در دسترس معلمان و عینی از نحوه کاربست بهینه 

هاي الکترونیکی تواند پایگاه دادهمی )ايکتابخانه(اي معلمی قرار دهد. چنین مجموعه دانشجویان

 ).Brush et al., 2003; Polly, 2010( داشته باشدهاي جستجو و موتور

 

 تقویت شبکه بین معلمان

ایت شود، هد ٢به روشی که توسط یک ارشادگر ١ها و اجتماعات بین معلمانایجاد شبکه

 Andersson, 2006; Cleavesدر ادبیات تحقیق است ( ،هاي اشاره شدهیکی از بهترین استراتژي

& Toplis, 2008; Hadjithoma & Karagiorgi, 2009; Rae & O’Brien, 2007 ایجاد چنین .(

در مدرسه و یا  ٣یا غیربرخطهاي اجتماعی مثل تلگرام براي مثال در شبکهاجتماعاتی (برخط 

، توسعه اعتماد بنفس مطلوب هايتسهیم فعالیتاي را براي معلمان جهت هاي ویژه) فرصتاداره

بارتن  براي مثال). Scrimshaw, 2004را فراهم آورد (بع و تحقیقات و انگیزش، و دسترسی به منا

و  رشوتواند هاي مباحثه میگروهمانند ایجاد هاي برخط که شبکه کنندبیان می) 2006و هیدن (

 د.انعی خاص متمرکز است، برانگیزدر موضو فاوازمانی که مباحثه بر استفاده از  ،معلمان راعالقه 

در میان معلمان  4هایی مانند اجتماعات مجازيشبکهه و نگهداري توسع، با این وجود

کنندگان، و ویت حس تعلق، اعتماد میان مشارکتتق .تواند کاري چالش برانگیز باشدمی

اي از نمونه، اجتماعیادگیري اثربخش در  ایجاد پشتیبانی ضروري در زمان مقتضی، براي

 ).Owston et al., 2008( هاي پیش رو هستندچالش

 

 هااقدام پژوهیانجام 

5اقدام پژوهی
/ ند از عملمهاي نظامبررسی اساس که بر است یادگیري م باأفرایندي تو 

ند و معلمان بطور نظاماز فرآیند تغییر است. در طول این استراتژي م یبنا شده و بازتاب کنش

کاربست فاوا . العه قرار دهنددر اعمال روزانه را مورد مط فاواتوانند فرآیند کاربست مقتصدانه می

و چگونه انجام و عدم انجام برخی اقدامات تواند مشتمل بر مواردي نظیر هاي روزانه میدر فعالیت

                                                           
1-Networks & Communities  
2-Mentor  
3-On-line / Off line  
4-Virtual Communities 
5-Action Research  
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یک رویکرد عمیق استفاده از . )Santos, 2011( هاي تربیتی باشدقاده از فاوا در فعالیتاست

هاي تربیتی خود و در فعالیت فاواست هاي کاربتواند به معلمان کمک کند تا راهپژوهی میاقدام

 & Hordهمچنین اثرات احتمالی این کاربست بر یادگیري دانشجویان را مورد بررسی قرار دهند (

Sommers, 2008(. 

 

   کاربست بهینه فاواهایی از ارائه مثال

ر به شکل عام و د فاواکاربست از  ،کنندهو متقاعدخوب هایی با کیفیت باال، مثالارائه 

آموزشی برانگیخته و تسهیل هاي فعالیترا در  فاواتواند استفاده از می ،خاص تدریس موضوعات

تواند سازي میسازي و مدلشبیههمچنین ). Hammond et al., 2009; Juuti et al., 2009ید (نما

 ).Kay, 2006به صورت مستقیم به دنیاي واقعی کالس درس انتقال داده شود (

 

 اي جامع مهارت پایههتهیه آزمون

 براي همه معلمان، استخدام و ارتقاء معلمان فاوابا تهیه استانداردهاي شایستگی پایه در 

مثال لیسانس فناوري اطالعات و  برايشود (منوط در آموزش  فاواهاي ائه گواهینامهار تواند بهمی

هاي الزم را گیتشایسکه  یعلمانبه مکار ارتباطات تعلیم و تربیتی اروپا یا سایر استانداردها). این 

 ).Vallance, 2008دهند (ارتقاء خود را  يفاواهاي دهد تا مهارتفرصت می، اندکسب نکرده

 

 ا گونگی کاربست فاوچ پیگیريبررسی و 

ندي براي ممنظاپشتیبانی هیچ  التحصیلی معموالًانشجویان تربیت معلم بعد از فارغد

در محیط کار رسمی یادگیري هاي غیربه فرصت این عمدتاً کنند وشان دریافت نمییادگیري

ز دانشجویان تربیت معلم در ند جهت حمایت امسازي یک برنامه نظاموابسته است. نهادینه

تواند استفاده معلمان از می -یک تحقیق یا پروژه پیگیري مثال براي -هاي تدریس واقعیزمینه

 ,Hammond et al., 2009; Hoekstra & Korthagenد (افزایش ده هاي یادگیريدر محیط را فاوا

2011(. 

 

 معلم  پیش از خدمت فناوري اطالعات و ارتباطات در تربیت

هاي تدریس یادگیري آگاهی کارگیري فاوا در فعالیتنحوه به سازي معلمانی که ازآماده

در ادبیات . است ندهما باقی معلم تربیت مراکز براي برانگیز چالش هدفی عنوان به هنوز دارند،

 که در نظر گرفته شده است معلم تربیت از ناپذیرجدایی بخش عنوانه ب فاوا کاربست تحقیق،

 سطح تعیین در معنادار عامل عنوان بهو  کند، تضمین را کالس در فاوا از استفاده تواندمی
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 تربیت مراکزدي از تعداد زیا نقش ایفا کند. ،یادگیري و تدریس هايفعالیت در فاوا از استفاده

و تجهیز آنان سازي دانشجویان تربیت معلم جهت آماده را در ايگسترده ها و اقداماتتالش معلم

مبدل به ابزاري نامرئی  را فاوا بر مبتنی هايفناوري وانندتتا ب اندانجام داده فاواهاي شایستگی به

-Vongalis(عجین شده است  ،یادگیري و تدریس فرآیند با ايیکپارچه شکل به که بکنند

Macrow, 2004.( 

هاي و روش )Rizza, 2011(ها استراتژي انحاء متنوع وبه  معلم تربیتمراکز  ها و هدانشگا

ها و گیرند. درك قوت کاربه ،فاوا را در فرایند یادهی و یادگیريکنند تا مختلف تالش می

هاي مفیدي براي معلمان و یند راهنمایتوامیکار گرفته شده بههاي هاي نسبی استراتژيضعف

 فاواهاي اصلی که در تقویت وشر شماي کلی از در ادامه). Kay, 2007فراهم آورد (دانشجویان 

 .گرددارایه می شود،به کار گرفته می معلم تربیتدر 

 

 طراحی و تدوین نقشه راه / برنامه هاي استراتژیک براي کاربست فاوا در تربیت معلم

 ،که نقشه راه اي و سازمانیام جامع فناوري در سطح ملی منطقهتدوین یک نظ وتوسعه 

 استساز مهمی توانمند ،سازدمیرا مشخص  از آن نهها و چگونگی استفاده بهیزیرساخت ،بسترها

 ,.Goktas et al., 2009; Lavonen et alکند (می  ی را ترسیمو برنامه اجرای فاوااستراتژي که 

2006; Lim et al., 2011 .(کند که چه چیزي باید فناوري تعریف می نظام جامع و یا نقشه راه

 در تربیت معلم مورد استفاده قرارکدام فناوري باید و تدریس شود؟ چگونه باید تدریس شود؟ 

تربیت معلم در خصوص  مؤسساتها و جهات استراتژیک را براي آرمان ،گیرد؟ این برنامه فناوري

 سازد.روشن می ،آموزشدر  فاوا کاربست

 مانندها ري) ترتیب زمانی اقدامات دانشگاه(یا یک برنامه فناو فاواراهبردي یک برنامه 

 فناوري فناوري و اکتشاف اینکه چگونه کاربردبرنامه تربیت معلم، فلسفه کلی  گاندهکننارائه

 & Kirschner & Davis, 2003a; Baylorآورد (دهد، فراهم میارتقاء می تدریس و یادگیري را

Ritchie, 2002; Valcke et al., 2007 .( اي معلمان به که توسعه حرفه گویندمیها برنامهاین

توان به نقشه راه ها میاین برنامه از جمله .داردمبرم هاي تربیتی نیاز در فعالیت فاواکاربست 

ونیکی مدارس نیوزیلند اشاره کرد انقالب آموزش دیجیتالی استرالیا یا برنامه عملی یادگیري الکتر

)Niemi, 2003.( 
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 فاواها و منابع دسترسی به زیرساخت

افزار، مواد افزار، نرمربیت معلم به منابع (سختفقدان یا دسترسی نامناسب دانشجویان ت

در  فاواکاربست  بهدر تجهیز دانشجویان تربیت معلم  یمانع ،و غیره) 1سازيیادگیري، مستند

). Addis et al., 2010; Goktas et al., 2009; Hammond et al., 2009شان است (شغل آینده

ها، مراکز هاي کامپیوتر، آزمایشگاهمثال اتاق براي( فاوابدون دسترسی مناسب به منابع و ابزارهاي 

ه و استفاد ات معناداري برتأثیر دنتوانها نمیسایر استراتژي ،و غیره) 2هابوكسیم، نوتانتقال بی

 ,Kayهاي تدریس و یادگیري دانشجویان تربیت معلم داشته باشد (در فعالیت فاواسازگاري 

باید به  ،کنندمطرح می) 2006گونه که الونن و همکاران (ها هماندسترسی به فناوري ).2006

 د.نداشته باش ،فاوااي در اتاق هاي ویژهها باشد تا اینکه موقعیتی از درسیعنوان جز

 

 د برنامه تربیت معلم مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطاتایجا

ت معلم جهت تربی هايباید در کل برنامه فاوادر ادبیات پژوهش به این موضوع که 

در  فاواتجارب مورد نیاز براي کاربست  کسب یابی وبراي مهارتسازي دانشجویان آماده

 ;Davis, 2010; Lavonen et al., 2006(شده است زیادي  تأکید، لحاظ شود هاي تربیتیفعالیت

Tondeur et al., 2011; Valtonen et al., 2011  .( ها و برنامهتمامی در باید  فاوادر این رویکرد

کاربست فاوا مکمل و یک استراتژي  ).Albee, 2003( نهادینه شودتربیت معلم راهبردهاي 

اي را براي دانشجویان تربیت ي گستردههاکه فرصت ایگزین در سراسر برنامه تربیت معلم استج

 سازد.فراهم می ،)فاوانه درباره ( فاوایادگیري با  درمعلم 

 هاي آموزشی و یادگیريوريئت دربا برجسته کردن کاربست امکانات فناورانه  مذکور رویکرد

که داشتن  آوردفراهم می زمینه مناسبی را براي اعمال رویکردي براي موضوع درسی خاص،

موزش و یادگیري و آ داشتن دانش و مهارت در زمینه ،نش در زمینه مورد تدریس (محتوا)دا

دانش محتوایی  .شماردري را براي معلمی ضروري میاونداشتن دانش و مهارت در زمینه ف

 شقوق مناسب کاربست فاواچارچوبی براي دانشجویان تربیت معلم جهت انتخاب  3تربیتی فناورانه

ه دانشجویان هاي آموزشی بدر فعالیت فاواکاربست سازد. ، فراهم میخاص در تدریس محتواي

یادگیري و هاي تدریس در فعالیت فاوااستفاده از دهد تا تجارب درستی تربیت معلم اجازه می

تواند در کنار سایر موضوعات مهم در آموزش در بعضی از موارد می فاواداشته باشند. کاربست 

 4مدل الهام دوگانه مک شاي .مورد استفاده قرار گیردنوسازي آموزشی  انگیختنبراي بردیگر 

                                                           
1-Hardware, Software, Learning Material, Documentation 
2-Computer Rooms/Labs, Wireless Hubs, Notebook 
3-Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 
4-McShay’s Double Infusion Model  
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هاي چند فرهنگی در کاربرد فاوا در تربیت مهمی در این زمینه است که دیدگاهمدل  )2005(

افزار، تخصص افزار، نرمسخت مانند یدسترسی مناسب به منابع فقدان کند.می برجستهمعلم را 

 ). 2010د (دیویس، این رویکرد را با چالش روبرو سازند موفقیت توامی ،مدرسان معلمی و حمایت

 

  هاي مبتنی بر فناوري هدور ارائه

است  ترین استراتژياولین و مهمهاي آموزشی یا کارگاه و 1مستقل آموزشی هايارائه دوره

). Davis. 2010در تربیت معلم بکار گرفته شده است ( فاواکردن  که به شکل گسترده در سازگار

ها و کنند تا مهارتهاي تکمیلی استفاده میاز دوره تربیت معلم عمدتاً مؤسساتها و دانشگاه

هایی انتظار توسعه دهند. با ارائه چنین دوره را در دانشجویان تربیت معلم فاواهاي شایستگی

انتقال  ،نشاهاي خود را به کالس درس آیندهنشجویان تربیت معلم دانش و مهارترود که دامی

 .)Polly et al., 2010; Rizza, 2011( دهند

اما  ؛دانشجویان تربیت معلم را افزایش دهد يفاواتواند سواد می مستقلهاي آموزشی دوره

رسد که نظر میه کند. بیادگیري تضمین نمی و هاي تدریسرا به فعالیت فاواهاي انتقال مهارت

هاي یادگیري دانشجویان مرتبط شوند. به عبارت فعالیتو  اقداماتهایی باید با این چنین دوره

ا و مستقل، به عنوان جزقالب یک دوره م نیازمند این است که به جاي ارائه در فاواکاربست دیگر 

 Kay, 2006; Lavonen( به کار گرفته شود آموزشی هايبرنامه بطنمند در ی یکپارچه و نظامیزج

et al., 2006; Polly et al., 2010; Scrimshaw, 2004; Tondeur et al., 2011(.  در همین راستا

 هاي مستقل با کارهاي عملی ترکیب گردد.که دوره کنندمیپیشنهاد  )2006الونن و همکاران (

 

  هاي فاواکاربستهایی از بهترین ارائه مثال

 فاواکه  ردهایی اشاره دابه روش از فاوا ممتازچگونگی استفاده اثربخش معلمان سازي مدل

. )Lim et al., 2011مورد استفاده قرار گیرد ( ،یادگیري و هاي تدریستواند در فعالیتمی

را در  فاواهاي متنوعی از استفاده موجود است که مثال ،هاي زیادي از ویدئو کلیپهانمونه

نید). ببی یوتیوب در ویدیوهاي مرتبط را براي مثال(دهند می ارائه موضوعات و سطوح مختلف

عینی و در دسترس  نمونهارائه  .هاستاي از مدلبنابراین تمرکز این رویکرد بر توسعه مجموعه

هاي یادگیري، مصداق ها و موقعیتنحوه کاربرد اثربخش فاوا در محیط نشان دادن چگونگی/براي 

 سازي ومدل ).Brush et al., 2003; Howland & Wedman, 2004( مهمی در این زمینه است

براي دانشجویان تربیت معلم در  عامل انگیزشی مهمی تواندمی فاوامشاهده استفاده یک معلم از 

 .)Tondeur et al., 2011( خودشان باشد آموزشیهاي در فعالیت فاواکاربست 

                                                           
1-Stand-Alone 
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زمان  همچنین هاي کافی وها و نمونهمدل) باید 2003زاهو و فرانک (این زمینه به نظر در 

توانند ترکیبی چگونه میتا بررسی کنند که  ه شودمعلمان قرار داد دانشجو بیشتري در اختیار

با توانند هایی میچنین مثال .انجام دهندهایشان نیازبه توجه  با فاوامنابع و مواد  متناسب با

لم را جهت استفاده از آن ترغیب کرده و عنشان دادن سادگی فاوا و فواید آن، دانشجویان تربیت م

 ).Goktas et al., 2009; Tondeur et al., 2011( زندد ساعمتقا

یا  و جهت هدایت دانشجویان در رشته مناسب هايو نمونه هامدل ارائه پر واضح است که

، صاز کاربرد فاوا در موضوعات خا هکنند و متقاعد باالکیفیت  باهاي زمینه خاص، ارائه نمونه

 & Bartonخاص، کمک کند ( هايرشتهدر  فاوات تواند به دانشجویان تربیت معلم در کاربسمی

Haydn, 2006; Cuckle et al., 2000; Goktas et al., 2009; Tondeur et al., 2011; Hargrave 

& Hsu, 2000; Lambert & Gong, 2010; Pritchard, 2007 نشان  شیني تحقیقات پیها). یافته

تغییر مداوم در برنامه درسی و با وجود  در موضوعی خاص فاواسازي استفاده از مدلدهد که می

مثال  ارائهسازي و مدلدر نتیجه، بري باشد. و زمان قیمتتواند استراتژي خیلی گرانیم ،فناوري

 خود دانشجو معلمان،اي هدر فعالیت فاواو استفاده از  عملتواند جانشینی براي نمی فاوا کاربرد از

در  فاواباشد. دانشجویان تربیت معلم نیاز دارند که در خصوص چگونگی افزایش استفاده از 

در واقع به ما «و حمایت الزم را دریافت دارند: بازخورد  ،هاي تدریس و یادگیري خودالیتفع

 به بیشتر آن ستکارب همزمان بارا بدهید، تجربیات بیشتر  فاوااجازه تجربه بیشتر استفاده از 

 ).Tearle & Golder, 2008( »آیددست می

 

 )مشخص حوزه کاريیک شده در یافته، فعال و هدایتارشادگري (ارائه راهنمایی سازمان

که در آن دانشجویان است شده  یافته، فعال و هدایتارائه راهنمایی سازمان ،1ارشادگري

 ;Brush et al., 2003( آورندزش را به دست میربست فاوا در آموتجربیات عینی از نحوه کا

Davis. 2010; Doering et al., 2003 .(هایی از نحوه و معلمان راهنما، با آوردن مثال ارشادگران

آنها بتوانند بین  تاکنند ي دانشجویان تربیت معلم ارائه میارزشمندي برا استفاه از فاوا تجارب

ارشاد و برقرار سازند. ارتباط هاي واقعی کالس درس الیتاند با فعهایی که یاد گرفتهتئوري

سازي به عنوان امري حیاتی در مدل تواندلمان از طرف ارشادگران، میراهنمایی دانشجو مع

 کاربردهاي مختلف فاوا مدنظر قرار گرفته و درو افزایش آگاهی آنها در خصوص  فاوااستفاده از 

 گیري از فاوا در تدریس و یادگیري مورد توجه قرار گیردسازي دانشجو معلمان براي بهرهمادهآ

)Barton & Haydn, 2006; Dexter & Riedel, 2003; Doering et al., 2003; Kay, 2006.( 

                                                           
1-Mentoring 
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به شدت دانشجویان تربیت معلم  انداذعان داشته )2006که بارتن و هیدن ( يطورهمان

کاري خود با آنها ارتباط  حوزه تخصصی /هستند که در  هاییو یا الگو ارشادگران تأثیرتحت 

ی نداشته باشند، فکاتجربه  در خصوص فاواباشند ولی  ايبهتجربا  معلمان اگر ارشادگران دارند.

 ;Barton & Haydn, 2006( افتدمیویان جدانشر دوش خود بهاي فاوا ارتقاي مهارتمسئولیت 

Hammond et al., 2009; Jones et al., 2010; Lim et al., 2011استفاده از  ). در هر صورت

داراي  کنند،خود استفاده می یهاي تربیتدر فعالیت فاوااي که از ارشادگرهاي با تجربه

هاي باال هستند، تعداد عدادي از ارشادگران داراي صالحیتکه تدر حالی. هایی استچالش

بنابراین صرف وجود ؛ کشندرا یدك میمدرسان معلمی  فقط اسم پشتیبان از آنها يدیگر

شی زهاي تربیتی و آموه از فاوا در فعالیتادفر تضمینی براي تسهیل و تقویت استارشادگ

 .تواند باشدنمی

 

 سازي بین دانشجویان تربیت معلمتقویت شبکه

کار هاي آموزش بهبراي توصیف زمینه معموالً 1فراگیران اجتماع و عمل اجتماع عبارات

به  منجراري برخطی که در حال حاضر به شدت افزایش داشته است، تعامالت و همک رود.می

ایجاد و تقویت یک محیط حمایتی که در آن  چنین مفاهیمی شده است. یافتنعمومیت 

در  فاواو نقش  فاواتوانند تجاربشان را در خصوص استفاده از بدانشجویان تربیت معلم و مدرسان 

سازي دانشجویان هایی است که در آمادهاز استراتژيیکی دیگر  ،تدریس و یادگیري تبادل کنند

 ,Cleaves & Toplisمورد اشاره قرار گرفته است ( ،هاي تربیتیدر فعالیت فاواجهت استفاده از 

2008; Dawson & Cavanaugh, 2009ه ). محیط شبکه اجتماعی برخط یا غیر برخط نوظهور ب

ایش داده است. چنین را افز فراگیران،اع اجتمعمل یا اجتماع صورت معناداري استفاده از 

به معلمان متخصص را از طریق  کار و مبتديتازهمعلمان  یند تحولفراتواند اجتماعاتی می

دسترسی به یک ). Barton & Haydn, 2006المللی تسهیل نماید (هاي محلی، ملی و بینشبکه

 هاي زیادي را در جهتفرصتان یادگیري براي دانشجویان تربیت معلم، معلمان و مدرساجتماع 

و  هاي پایداردوستی، ایجاد هاي تجربه شده براي حل مشکالتتسهیم راهتسهیم منابع یادگیري، 

زمان و سازماندهی  سازد.فراهم می تربیت معلم مؤسساتو  توسعه رابطه مثبت بین مدارس

برانگیختن )؛ اما Kay, 2006هستند (مناسب دو عامل بسیار مهم در توسعه اجتماعات یادگیري 

تواند چالش اساسی در زمان چنین اجتماعاتی می دانشجویان تربیت معلم براي مشارکت فعال در

 در میان دانشجویان تربیت معلم باشد.اجتماعات توسعه 

                                                           
1-Community of Practice & Community of Learners  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بتول معصومی اله مهدیون وکاربست فناوري اطالعات و ارتباطات در .../ داود معصومی، روح                                           41

  2تشویق دانشجویان تربیت معلم جهت استفاده از ابزارهاي وب 

2کستمانند پاد 21کاربردهاي وب 
نمونه بالگر)،  راي( ب4ها) وبالگ3یتیوسدی(ایتونز و ا 

( بطور نمونه دل. ایشو. یو  7اجتماعینشانه )، ابزارهاي 6(مانند مدیا ویکی، پی بی ویکی 5هاویکی

به جهت ماهیت ) و غیره 10(اجواسپیس، فیسبوك، ماي اسپیس 9ارهاي شبکه اجتماعیز)، اب8اس

ل زیادي براي یتوانند پتانسورند، میآم میباز، سهولت کاربرد و نیز حمایتی که از کاربران فراه

 ;Chan & Ridgway, 2005( دهی به ارتباطات اثربخش در تربیت معلم داشته باشندشکل

Coutinho, 2008; Valtonen et al., 2011.( 

روند خیلی کار میه شخصی ب 11بوك الکترونیکی یا کارپوشهکه به عنوان نوتها زمانیوبالگ

است به دانشجویان تربیت معلم اطالع نهفته کننده هستند. باید حقایقی را که در تجارب ما کمک

درصورتی که گروه دانشجویان بزرگ باشد  دهیم تا در مطالعات آینده مورد توجه قرار دهند:

از طریق  در کارپوشه شخصی هاان و ارائه بازخورد هفتگی به آنآناز نفر)، حمایت  15(بیش از 

اگر و  ؛تر خواهد شدمعلمان مشکل توسط ،یک از دانشجویان هر ها برايگذاشتن در پستپیغام 

القه خود به دانشجویان ع شتن پیغام به وبالگ مراجعه نکند،معلم به شکل منظمی براي گذا

از  ،براي افزایش یادگیري 2اي از پتانسیل ابزارهاي وب دهند و بخش عمدهفعالیت را از دست می

 ).Beale, 2007( رفت دست خواهد

 

 فاوابه عنوان ابزاري جهت کاربست  الکترونیکیکارپوشه 

 در شواهدو تجزیه و تحلیل  گردآوري براي یادگیري شیوه عنوانه ب 12الکترونیکی کارپوشه

ارائه بازخورد  فعالیتی نظیر .گیردمی قرار استفاده مورد یادگیري و میزانچگونگی  خصوص

شوند و از نحوه یادگیري مبتنی تحلیل می و یهزن تجارب تشریح و تجطی آ که ،انعکاسی مبسوط

در چنین  ).Dysthe, 2002( شودل میصاحارهاي برنامه اطالع یبر تجربه براي تحقق اهداف و مع

یادگیري است (تا ابزار سنجش) و تمرکز بر فرآیند یادگیري  موجددیدگاهی کارپوشه الکترونیکی 

 باشدآن می سازيها و مستندشرفتانعکاس پیاز طریق تولید دانش تربیت معلم و دانشجویان 

                                                           
1-Web 2.0  
2-Podcasts  
3-Audacity, iTunes  
4-Blogs or Weblogs  
5-Wikis  
6-Mediawiki, PBWiki  
7-Social Bookmarking Tools  
8-Del. icio.us  
9-Social Networking Tools  
10-EduSpace, Facebook, MySpace  
11-Individual Portfolios or e-Notebook  
12-E-Profile  
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)Granberg, 2010(ايتواند به عنوان سنجهلکترونیکی میکارپوشه ا به عبارت دیگر ؛ 

توانمندي و  کار گرفته شود تا میزان مهارته دانشجویان تربیت معلم ب ارزیابیدر  محورعملکرد

 ;Bartlett, 2002; Dysthe, 2002; Gueudet & Trouche, 2009( دهد نشان فاوادر  آنها را

Lynch & Purnawarman, 2009(. 

 

 فاواایجاد یک آزمون جامع مهارت پایه در  

 و یستمی براي سنجشس ارائه ،ادبیات تحقیق در حال ظهور است استراتژي دیگري که در

 Tearle & Golder, 2008; Tondeurدانشجویان تربیت معلم است ( يفاواهاي تصدیق شایستگی

et al., 2011 .(ایستگی، دانشجویان تربیت معلم ضروري براي ش از طریق ایجاد استانداردهاي پایه

شوند. انواع متنوعی از شروع به کار توانند متعهد به گذراندن آزمون و اخذ گواهینامه قبل از می

 به کارنشجویان تربیت معلم دا يفاواهاي جهت تصدیق شایستگی 1هاکاويبهینهاستانداردها و 

هاي اندارد ملی فناوري آموزشی و شاخصاست« به تواناند که در این زمینه میگرفته شده

گواهینامه اروپایی فناوري اطالعات و «و » 3انجمن فناوري در آموزش«، »2عملکرد براي معلمان

 .اشاره کرد »4ارتباطات در تعلیم و تربیت

اخذ چنین بدون  .درا تضمین کنستره شایستگی معلمان تواند گمی هاییچنین سنجه

 & Haydnهیچ دانشجوي تربیت معلمی صالحیت تدریس را نخواهد داشت ( ییهاشایستگی

Barton, 2007; Valcke et al., 2007( .تواند به کارپوشه فاوا میها در کنار ن سنجهاستفاده از ای

را  فاواکار گرفتند، چگونه آنها ه را ب فاوا چگونهمعلمان  اینکه پیگیري« شکل رسمی در جهت

اندازهایی در کرده و چه چشم آنها توسعه پیدا يفاواکنند و چگونه شایستگی استفاده می

). چنین Lavonen et al., 2006مورد استفاده قرار گیرد ( ،»اندداشته فاواخصوص استفاده از 

به سیستم  باید انشجویان تربیت معلمد ییفاوا اطالعاتی/ ید سوادسیستمی جهت سنجش و تأی

کاربست مرتبط شود که در نتیجه آن  فاوا کاربستجهت  و معلمان پاداش براي دانشجویان ممتاز

 امر ). اینBaylor & Ritchie, 2002; Davis, 2010( شودمی تسهیلهاي آموزشی، در فعالیت فاوا

 سازي شود.هاي مختلف بسترزمینهپیشرفت دانشجو معلمان، در  توجه به میزان باتواند می

 

 

 

 

                                                           
1-Benchmarking  
2-National Educational Technology Standards and Performance Indicators for Teachers 
3-Society of Technology in Education  
4-European Pedagogical ICT License  
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 توسعه معلمان

کنند که بر آنان تدریس شده است. تدریس می ايبه گونهدانشجویان تربیت معلم اغلب 

 توانندشوند که میظر گرفته میندر  یو ارشادگرها به عنوان الگوهای معلم تربیت اساتید آنان در

آموزشی خودشان تضمین کنند. معلمان (اعضاء  هايرا در فعالیت فاوااستفاده دانشجویان از 

تدریس  الزم در ها و خودکارآمديربیت معلم اغلب فاقد دانش، مهارتت مؤسساتعلمی)  هیئت

 ).Tondeur et al., 2011( نان در کاربست فاوا هستندآویی براي گالیا 

به موقع  پشتیبانیعلمی در کنار  هیئتدر اعضاء  فاواهاي ها و مهارتتوسعه شایستگی

تضمین کند. مشخص نیست که چه میزان بهبود  معلم تربیترا در  فاوااز  عامتواند استفاده می

در  فاواتواند به استفاده دانشجویان تربیت معلم از علمی می هیئتاعضاء  در فاواشایستگی 

رها از متغی ). بعالوه سایرBrush et al., 2003; Kay, 2006شان انتقال یابد (هاي تربیتیفعالیت

هاي ري فاوا در فعالیتیکارگمانع به ،ممکن است ،اضافی یا فقدان زمان کافیتدریس  قبیل بار

  تربیتی توسط اساتید تربیت معلم شود.

 

 گیريو نتیجه بحث -4

تغییر عامل تربیت معلم به عنوان  مؤسسات ها ودانشگاه با توجه به نقش معلمان و سپس

ه چگونه ال اصلی این مقاله این است کتربیتی، سؤ آموزشی ـ هايلیتجهت کاربست فاوا در فعا

 هاي تدریسهاي مبتنی بر فاوا در فعالیتتوانند براي کاربست فناوريدانشجویان تربیت معلم می

بندي کلی از رویکردهاي کاربست فاوا یک جمع تا اده شوند؟ لذا تالش شدیادگیري خودشان آم -

اوا در آموزش ضمن فبهترین نوع استفاده از خدمت معلمان ارائه شود.  در آموزش ضمن و پیش از

تمرکز و در مقابل ؛ هاي اشاره شده در مقاله است، به کارگیري ترکیبی از استراتژيخدمت

فاوا در استفاده از نهادینه کردن تواند روش مناسبی براي یک رویکرد خاص نمیاده از فاست

 ,Davis, 2010; Kirschner & Davis, 2003a; Scrimshaw( شدبا یادگیري –هاي تدریسفعالیت

2004.( 

زش پیش از هاي آموایی که در کاربست فاوا در برنامهرویکردهعمیق در  تأملبررسی و 

ها جهت ع متنوعی از رویکردها و استراتژيکه انوادهد میاند، نشان خدمت معلمان ارائه شده

شده ه ارائدانشجویان تربیت معلم  يهاي فاوافزایش مهارتوا در تربیت معلم و اکارگیري فاهب

ملی نقشه راه انداز یا چشمتدوین  یعنی یکرد اصلیودو ر و در اکثر کشورها است. در موارد زیادي

به  کارگرفته شده است. هتربیت معلم، ب هاي مبتنی بر فاوا درارائه دوره وکاربست فاوا در آموزش 

یادگیري، و هاي تدریس علمان جهت کاربست فاوا در فعالیتم هايییمنظور توسعه توانا

هاي متنوعی را براي تجهیز دانشجویان تربیت معلم تربیت معلم استراتژي مؤسساتها و هدانشگا
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ها و ها، زیرساختها که به سیاستاند. بخشی از استراتژيکرده تدوینبه دانش فناورانه، 

هاي کالن دیده توانند به عنوان استراتژياره دارند، میاش مؤسسات ها وهدانشگا رویکردهاي

هاي ملی و هاي استراتژیک و سیاستبرنامهدر راستاي هایی اغلب شوند. چنین استراتژي

هاي بومی و مبتنی بر نیازها و شرایط درونی راه به ي مکملهاسایر استراتژياي هستند. منطقه

هاي اشاره شده، لذا ترکیب استراتژي .اشاره دارند، کارگیري فاواهتربیت معلم جهت ب مؤسسات

 ممکن است راه بهتري در کاربست فاوا در تربیت معلم باشد.

تربیت معلم  مؤسساتطورکه اشاره شد، در ادبیات تحقیق نقش معلمان و متعاقب آن همان

راوان قرار ف تأکیدمورد  ،هاي تربیتیدر تضمین کاربست فاوا در فعالیت تغییرعامل به عنوان 

وسیله اساتید  هدانشجویان معلمی (ب آموزشی هايبرنامه بطن دربایستی فاوا  لذااست. گرفته 

ها به عنوان تن تواندنمیفاوا  ،دیگر شود. به عبارت قرار دادههاي تربیت معلم) همراکز و دانشگا

در محیط تعلیم و بلکه باید  ،به کار رود در تربیت معلمان هاي آموزشیمحتوا یا موضوع دوره

شود تا به دانشجویان تربیت معلم اجازه دهد، تعلیم و تربیت درهم آمیخته کار رفته و هتربیت ب

که برنامه استراتژیک،  باشد جامعید مبتنی بر رویکرد یبا همچنینمبتنی بر فاوا را تجربه کنند. 

ظر، ارائه مورد نو رشته  مؤسساتافزار و حمایت در سختو  افزاربه نرممناسب دسترسی 

هاي تدریس صادقانه و سازنده، ایجاد شبکه میان دانشجویان تربیت معلم و معلمان، فعالیت

فاوا  را در خود داشته باشد.، و ارشادگرها، و موارد مشابهعلمی  هیئتاعضاي  يمهارت فاواارتقاي 

 شود. قرار دادههر فعالیت تدریس و یادگیري  بطن در و بایستی تواندمی

 اموراز فاوا براي ویژه آموزش عالی آموزشی به مؤسساتطورکه اشاره شد امروزه اکثر مانه 

ها یا مدارس مجازي و از فاوا براي دایر کردن دانشگاه اتوماسیون اداري، استفاده در قالباداري 

 هاور و ابزارهاي فیزیکی کاهش هزینهمیزان حض تقلیل، کیفیت آموزش يآموزش از راه دور، ارتقا

چگونه فاوا را در داشت که  تأکید مسألهبر این  مقاله حاضردر این راستا برند. میبهره  ... و

میان مورد استفاده قرار دهیم. در این  ،عالی با هدف ارتقاي کیفیت آموزش هاي آموزشیفعالیت

شی هاي آموزاصلی فراگیر کردن فاوا در فعالیتدهد که کلید بررسی ادبیات پژوهش نشان می

 درگیر کردن معلمان در این فرآیند است. 

ارتقاي  سازي وتوانمند هاي ناشی از تحلیل و ترکیب ادبیات پژوهش در خصوصیافته

 دوره با فاوا کاربست سازيیکپارچه -اول :اوت استمؤید دو رویکرد متف هاي فاواي معلمانمهارت

جهت  خدمت ضمن آموزش يهادوره برگزاري -دوم و) خدمت از پیش آموزش( معلم تربیت

 پژوهش ادبیاتکارگیري روش فرا ترکیب در هب .هاي آموزشیترویج استفاده از فاوا در فعالیت

 بیشتري اهمیت دارايمعلم  تربیتهاي دوره در بطن فاوا کاربست سازينهادینه که داد نشان

 و افزاريسخت شتیبانیپ عملیاتی، برنامه استراتژیک، برنامه وجود گرو در آن موفقیت ولی ؛است
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 دانشگاه و یا خود در مناسب محیطی موقعیت و اطالعاتی سواد به مسلح ارشادگرهاي افزاري،نرم

ی از برنامه توسعه ن جزیعنوادر این راستا ما باید کاربست فاوا را به  .است آموزشی سسهمؤ

 اصل گیرد.اي میبرنامه توسعه مدرسه جچارچوب در  آن اي معلمان لحاظ کنیم که خودحرفه

 بلکه کنیم برگزار فاوا کاربست براي هاییدوره همواره نیست بنا که بگیریم یاد که است آن مهم

 تبدیل مختلف موضوعاتدر  یادگیريو  تدریس فرآیند از ناپذیرجدایی جزء عنوان به باید را فاوا

هاي لف راهبردها و برنامههاي مختاد ببریم که کاربست فاوا در رشتههمچنین نباید از ی .یمنمای

  طلبد.تفاوتی را میم

داشته  انتقادي یما نیز به موضوع کاربست فاوا نگاه وقت آن رسیده است که در کشور

چه  آموزشی وجود دارد؟ مؤسسات. آیا نقشه راه جامعی براي کاربست فاوا در دانشگاه و باشیم

ایم؟ بایستی موزشی طراحی و اجرا کردههاي آهاي براي کاربست بهینه فاوا در سیستماستراتژي

چه بخواهیم  و نبوده تشریفاتیدر آموزش آن فاوا و کاربست  را مد نظر قرار دهیم که  موضوعاین 

توجهی و پس بهتر است به جاي بی و چه نخواهیم جزیی از زندگی و آموزش ما گردیده است.

حی و اجرا گردد که به نوبه طرا فاواست جهت کاربهاي عملی برنامهنقشه راه و ، نادیده گرفتن آن

ها، امکان دسترسی همگان به آموزش و بهبود کیفیت آموزش، به کاهش هزینه تواندمی دخو

 منجر گردد.
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