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 یعالهای درسی آموزش برنامه های به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات درچالش و هابررسی فرصت
 

 2، دکتر عفت عباسی1فاطمه خجسته

 

 چکیده

، دچار و ارتباطات هایی که با ورود فناوری اطالعاتکند. یکی از حوزهمی مختلف ایفاهای حوزه، نقش اساسی در و ارتباطات امروزه فناوری اطالعات      

 نهاد ترین اجزایها یکی از مهمفرایند آموزش عالی در هر جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. دانشگاهاست.  عالی تحول اساسی شده، حوزه آموزش

های حاصل از به کارگیری فناوری اطالعات و ها و چالشیابند. هدف از این پژوهش بررسی فرصتتحوالت، تغییر میباشند که همگام با آموزشی می

 باشد.های یاددهی یادگیری، ارزشیابی( میاهداف، محتوا، روش) لریتاهای درسی آموزش عالی از دیدگاه متخصصان با توجه به الگوی ارتباطات در برنامه

های دولتی شهر تهران که نسبت به های کیفی قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل اساتید دانشگاهپژوهش یحاضر به لحاظ ماهیت در دسته پژوهش

تا گیری دفمند از نوع گلوله برفی و نمونهگیری هشیوه نمونه .باشدلی شناخت و آگاهی کافی داشتند میهای درسی آموزش عاکارگیری فاوا در برنامه

های حاصل از مصاحبه به دادهها پرداخته است. آوری دادهپژوهشگر با استفاده از مصاحبه نیمه سازمان یافته به جمع .ها صورت گرفته استاشباع داده

اطالعات و ارتباطات در دهد که به کارگیری فناوری نتایج به دست آمده از مصاحبه نشان می .گرفته استل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرارشیوه تحلی

های درسی آموزش عالی، گسترده منعطف شدن اهداف برنامه ها:فرصتهایی است که اهم آن ها عبارت است از: ها و چالشآموزش عالی دارای فرصت

بعدی شدن محتوا، انطباق های حل مساله و پرورش تفکر انتقادی، الکترونیکی و چند مهارت ، پرورششدن اهداف از سطح بوهی به سطح بین المللی

های نوین آموزش، فعال شدن بیشتر دانشجو، متنوع شدن به کارگیری شیوه ،دسترسی سریع به محتواهای مختلف ، امکانبیشتر محتوا با اهداف آموزشی

های مداد کاغذی، عدم مونکمرنگ شدن آز افزایش سر در گمی در برابر محتواهای مختلف ها:چالش. اشکال ارزشیابی، خود ارزشیابی دانشجویان

 .نیآنالهای فی برای برگزاری آزموناعتماد کا

 فرصت، چالش، فناوری اطالعات و ارتباطات، برنامه درسی، آموزش عالیکلید واژه: 
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Analyzing Opportunities and Challenges of Using Information and Communication Technology in Higher 

Education Curriculum 

  

Fatemeh Khojasteh1, Dr Effat Abbasi2 

 

Abstract 

Today information and communication technology plays the major role in different fields. One of the fields that 

has had a major transformation is the higher education field. Higher education process in every society has great 

importance. Universities are one of the most important components of educational institutions that transform 

along the changes. The purpose of this research is analyzing opportunities and challenges result from utilizing 

information and communication technology in higher education curricula from the specialists’ point of view by 

considering Tyler pattern (goals, content, teaching and learning ways, evaluation). This research is categorized in 

qualitative researches due to its theme. The study population includes professors of Tehran public universities 

that have sufficient knowledge of using FAVA in higher education curricula. The purposive sampling method is 

snowball and sampling is done till data saturation. The researcher has gathered data by using semi-structured 

interview. The obtained data of interview has been analyzed by method of content analysis. The results of 

interview show that using information and communication technology has opportunities and challenges that the 

most important ones are: Opportunities: flexibility of goals in higher education curricula, expanding goals from 

local level to international level, growing the skills of problem solving and critical thinking, electronic and 

multidimensional content, more adaptation of contents with educational goals, the possibility of quick access to 

different contents, using new educational methods, further activating students, variation in evaluation forms, 

students’ self evaluation. Challenges: increasing confusion among different contents, decreasing pencil and 

paper tests, not having sufficient confidence to online exams. 

 

Keywords: opportunity, Challenge, Information and Communication Technology, Curriculum, higher education      
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 مقدمه:

های جدید استفاده از فناوری اطالعات نماد دوره جدیدی از آموزش است. فناوری اطالعات و ارتباطات الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدل      

دانشگاهی  یادگیری  –های ارتباطی جدید به آموزش ، ماهیت فرایند یاددهی ورود فناوریکند. های جدیدی نیز ایجاد میه و شیوهتر کردآموزش را غنی

های فیزیکی سها را متنوع ساخته ، بلکه مرزهای آن را به خارج از کالهای آموزش حضوری در دانشگاهها نه تنها شیوهرا تغییر داده است این فناوری

های حل رورش مهارتای انتقال اطالعات ، پرسالت اصلی این نوع آموزش به ج های یادگیری جدیدی را به وجود آورده است .توسعه داده و محیط

 درسی برنامه .(1811)فرج اللهی و همکاران، مساله، تفکر انتقادی، مهارت مدیریت اطالعات ، قدرت برقراری ارتباط و مذاکره در دانشجویان است

 کارگیرد به فرایندهای خود بازسازی و بهبود جهت در را ارتباطات و اطالعات فناوری قلمرو در آمده های فراهمفرصت تواندمی امروز دنیای در دانشگاهی

 آمیز مخاطره درسی برنامه فرایند برای که را مختلفی تهدیدهای توانمی چنین،هم .بردارد میان از ارتباطات و اطالعات عصر در را روی پیش هایچالش و

)فتحی واجارگاه و همکاران، کرد جستجو را هاییحلراهتهدیدها  این بر آمدن فایق برای دانشگاهی درسی برنامه جدید رویکرد در و است، شناسایی

1811).  

، 1همکاران و الوتر استارك،) است موفقیت میزان راههای سنجش و هافعالیت اهداف، شامل که است علمی طرحی عالی آموزش درسی ریزیبرنامه     

 با دارد ضرورت اساس همین بر لذا. اند گرفته قرار خود پیرامون محیط با بیشتری تعامل در هادانشگاه ارتباطات، و اطالعات فناوری پیشرفت با. (1991

 هایبینش و حکومتی هاینظام جمعیتی تغییرات روند آموختگان، دانش اشتغال چگونگی و نحوه. شود نگریسته عالی آموزش به محور چالش رویکردی

های آموزشی در یک سیستم .است کشاکش در آنها با معاصر دوران در عالی آموزش نظام که هستند هاییچالش جمله از...  و مغزها فرار پدیده سیاسی،

ی ی بین المللی در دهکدهدر دانشگاه قادر نخواهند بود خود را منفک از دیگر نهادهای اجتماعی، ملی و فعل و انفعاالت گسترده آن جامعه و به تبع

، مطمئنا مرکز ثقل ای که قرن حاضر را احاطه کرده استتاریخی و هم به لحاظ شرایط ویژه گراییتجربها جامعه آموزشی هم به لحاظ جهانی بدانند زیر

ه های آموزشی نیز در آیندای اجتماعی بشری قرار دارد سیستماین تغییرات و تحوالت خواهد بود از آن جا که فرایند تغییر و تحول در ماهیت نهاده

 .(1811 ،پور محمد باقر و همکاران) شدهای احتمالی خواهند دست خوش تغییر و تحوالت و چالش

 

 ها: تعریف واژه

 آسان را اهداف به دسترسی دهد، افزایش را توسعه و موفقیت سازمان پیشرفت، امکان که حالتی یا و موقعیت شرایط، نوع هر از است عبارت: 2فرصت 

 (111 ص ،8،1991رابینسون) داشته باشدواثربخشی سازمان را در پی  کارآیی نهایت در و ترسازد

 در موجود تهدیدهای کشف با . شودمی موجب سازمان را پذیریآسیب کاهش و بقا امکان تهدیدها، از وآگاهی است فرصت مقابل نقطه تهدید :4تهدید

 (.112، ص 1812 ،1وهرمن کافمن) داد راکاهش آنها منفی تأثیر یا کرد پرهیز آن از توانمی محیط،

و تسهیل دسترسی به اطالعات از طریق ابزار  تسریعICT  باشد هدفمی ICT1 : نام اختصاری فناوری اطالعات و ارتباطاتفناوری اطالعات و ارتباطات

آوری، سازماندهی، ذخیره و بازتاب های ساخته بشر، توانایی گردبه مثابه یکی از جدیدترین فناوری ICT(.1811حیدری،) باشدو فنون جدید ارتباط می

شود های مخابراتی محقق میگیری سیستمای و به کارهای نوشتاری و عددی را داردکه با استفاده از ابزارهای رایانهاطالعات رادر قالب صوت و متن

و پرورش، تجارت، بازرگانی، طالعات و ارتباطات به لحاظ امکانات وسیعی که در اختیار بشر قرار داده است. آموزش فناوری ا .(1811)زراعی زوارکی،

های خود، دسترسی کامل و ساده های جهانی را به چالش خوانده است و به سبب توانمندیها و بسیاری دیگر از پدیدهحمل و نقل، مسائل امنیتی، دولت

 (.1818جاللی و همکاران،) کندز اطالعات ارزشمند فراهم میای ارا به زنجیره

                                                           
1- Stark. Lowther etal  

2-Opportunity 

6- Rabinson  

4-Threats(Challenge) 

5- kafman & herman 

3-Information & Communication Technology 
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برای برنامه درسی مبتنی بر فاوا تعاریف گوناگون ارائه شده است. برخی، آن را تلفیق فناوری  :و ارتباطات برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطالعات

گیری از فناوری اطالعات یادگیری که با بهره -ریزی برای فرایند یاددهیو برنامهدانند و برخی طرح ریزی درسی میاطالعات از جمله وب، با فرایند برنامه

(. در تعریف دیگری، این برنامه درسی 1818شود، می دانند )حمزه بیگی،و راهنمایی یادگیرندگان و دسترسی به مواردی که مبتنی بر وب تسهیل می

گیرد و فاوا را در بانی از اهداف یادگیری به کار میکند و بهترین ابزار فاوا را برای پشتیفاوا استفاده میهای ای که از قابلیت و تواناییعبارت است از برنامه

 (.1811، به نقل از عطاران و آیتی،2111، 1برد )میلر و مسترتآموزش مواد درسی به کار می

آوری که مدرك دانشگاهی ارائه ها و موسسات فنها، دانشگاهکالجها، شود که در دانشگاهآموزش عالی به سطحی از آموزش گفته میآموزش عالی: 

 .شود کنند، گفته میمی

 پیشینه پژوهش: 

ها در دادند. آن وضعیت در حال تغییر آموزش در ایاالت متحده  را مورد بررسی قرار (1811، به نقل از فرج اللهی و همکاران)و مایکل میلوفتویگ       

ها به نحو موثری تغییر خواهد ند که در آن نقش مدارس و دانشگاهتوسعه فناوری به دیدگاهی از زیر ساخت آموزش جهانی رسید ها ومواجه با گرایش

ویا بوده و آینده دانشجو محور و پ های آموزشیپرداز ، محیطه نظر این دو نظریهب آمددین در نظام آموزش به وجود خواهدیافت. به عبارتی ، تغییری بنیا

عالی  های آموزش. بنابراین پارادایمهای آموزشی مورد نظر خود را تعیین کنند و از آموزش مادام العمر حمایت کنندسازند تا روششجویان را قادر میدان

تنی بر بش مهای آموزر حال ظهور است این مفاهیم ویژگیهای متفاوت دهای جدید با ویژگیکرده و مدل های آموزش عالی تغییرتغییر کرده و مدل

های مه( به اهمیت کاربرد استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در برنا1811 فتحی واجارگاه و همکاران) گذارد.را به اشتراك می فناوری اطالعات 

 فرصت و کننده تسهیل ازعوامل استفاده و موانع رفع بودن پذیر امکان به توجه با ایعدیده موارد در که ندباور براین و دنکندرسی آموزش عالی اشاره می

این  در شونده پرسش متخصصان و علمی هیئت اعضای مثبت دانست نگاه پذیر امکان ریزی درسیبرنامه فرایند در را هافناوری این کاربرد توانمی آفرین

 آموزش"کاربرد قابلیت " و "نیاز "دهنده نشان منابع کمبود عین درسی در ریزیبرنامه فرایند در ارتباطات و اطالعات فناوری کاربرد ضرورت به پژوهش

 و اجرا طراحی، در فناوری اطالعات کاربرد کردن عملیاتی و مثبت نگرش این از استفاده در جدی اهتمام باید که است عامل آن دو به اشاره با عالی

 مواردی به ذکر و اجتماعی روانی دالیل را آموزش در هافناوری از استقبال عدم دالیل (1811) باقریان .گیرد صورت دانشگاهی درسی هایبرنامه ارزشیابی

 روانی هایزمینه به بیشتر آموزش ارائه در ایرایانه ارتباطات از استفاده مؤثر واقع، در  .است کرده اشاره عالقه و انگیزه کافی، وقت نداشتن قبیل از

 استنباط گونه این قبلی هایپژوهش هاییافته مجموع از  دهد.یم ارائه فناوری خود که امکاناتی به تا دارد بستگی کنندگان سازمانی استفاده و اجتماعی

 و موضوع درباره این تفکر طالب جامعه رهبران و قرارگرفته توجه مورد بیشتر اخیر هایسال در عالی درسی آموزش ریزیبرنامه موضوع که شودمی

 بازتعریف علمی طرح یا آکادمیک طرح موضوع خصوص، این در  .نو هستند هایفناوری و جامعه تازه هایظرفیت با متناسب و جدید تغییرات به دستیابی

 جمله از و جهان سراسر در های انجام شدهبر پژوهش مروری  .است کرده فراهم آموزش عالی درسی برنامه گسترش و تدوین برای ظرفیت فراوانی و شده

 . ببخشد بیشتری و شتاب سرعت عالی آموزش درسی برنامه تحوالت آهنگ به است توانسته ارتباطات و نوین اطالعات فناوری ظهور که داد نشان ایران

 بر عالوه  .است قرارگرفته پژوهشگران توجه مورد عالی آموزش درسی ریزیفرایند برنامه مختلف مراحل در نو هایفناوری کاربرد از مختلفی قلمروهای

 .است گرفته قرار توجه مورد های مختلفپژوهش بررسی در نیز است آورده همراه به خود با ارتباطات و اطالعات نوین فناوری که مخاطراتی این،

نمونه عنوان العمر به مادام یادگیری تسهیل و آموزش به تر عادالنه دسترسی آموزش، شدن پذیرتر وب، انعطاف تحت آموزش امکان قبیل از موضوعاتی

 تعامل عدم فردی، بین هایمهارت رشد عدم ها،ارزش کردن سست های اجتماعی،مهارت کاهش قبیل از موضوعاتی و نوین فناوری رهاوردهای از هایی

 .است مخاطرات جمله از فناوری این بودن ارزش از فارغ و گرایینسبیت توسعه دانشجو، استاد و چهره به چهره

 

  هدف کلی:

 عالی کدامند؟ آموزش درسی هایبرنامه در ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیری به هایچالش و هافرصت

 

 سواالت پژوهش:

 های درسی آموزش عالی کدامند؟های به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در تعیین اهداف برنامهها و چالشفرصت -1

                                                           
1- Miller & Mostert 
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 های درسی آموزش عالی کدامند؟و ارتباطات در تعیین محتوای برنامههای به کارگیری فناوری اطالعات ها و چالشفرصت -2

 های درسی آموزش عالی کدامند؟های یاددهی یادگیری برنامههای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در تعیین روشها و چالشفرصت -8

 های درسی آموزش عالی کدامند؟ارزشیابی برنامههای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در تعیین ها و چالشفرصت -1

 

 روش پژوهش:

ای و مصاحبه نیمه سازمان یافته صورت از طریق مطالعات کتابخانه اطالعات مورد نیاز این پژوهش .باشدمی کیفی صورت به این پژوهش انجام روش      

های دولتی شهر تهران مصاحبه شد پس از پایان یافتن موضوع، با اساتید دانشگاهمطالعه کتب و مقاالت مرتبط با  به این صورت که پس از گرفته است.

 1سازی گردیدهای حاصل از مصاحبه ضبط و سپس بر روی کاغذ پیادهدر این پژوهش پاسخ های مطرح شده جمع آوری شد.ها و چالشمصاحبه فرصت

ر این بود که پژوهشگر به این نتیجه برسد که آیا ادراکات او از مصاحبه درست است یا هدف از این ام 2شوندگان)متخصصان(  برگردانده شد به مصاحبه و

 ها صورت گرفت.یافته 8پذیریکار برای بررسی میزان باورخیر؟ که این

 

 جامعه پژوهش:

های درسی آموزش عالی ارتباطات در برنامههای دولتی تهران( بود که در مورد به کارگیری فناوری اطالعات و متخصصان)اساتید دانشگاهشامل      

 شناخت کافی داشتند.

 

 حجم نمونه و روش نمونه گیری:

پژوهشگر به صورت هدفمند اساتیدی را انتخاب کرد که در مورد به کارگیری  ،این پژوهش در .بوده است هدفمند این پژوهش گیری روش نمونه      

باشد که در این پژوهش با توجه به هدف گیری هدفمند دارای انواع مختلفی میهای درسی آموزش عالی شناخت و  تجربه داشتند. نمونهبرنامهفاوا در 

  .گیری تا حالت  اشباع صورت گرفته استنمونهاستفاده شد.  1گلوله برفی() یاگیری زنجیره پژوهش از نوع نمونه

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات:

شود. به ها رجوع میها آغاز شده و در آن به طور مکرر به دادهی گردآوری دادههای کیفی فرایندی پیوسته است که از نخستین مرحلهتحلیل داده      

این پژوهش از  برای تجزیه و تحلیل آید. گیری به عمل میها نتیجههای قبلی، از آنو با توجه به فعالیت های آنها و عرضهطوری که با تلخیص داده

سواالت پژوهش به تجزیه و تحلیل  .است کیفی هایداده تحلیل و شناخت برای روشی مضمون تحلیل روش ...شیوه تحلیل مضمون استفاده شده است

 شرح زیر می باشد:

 

 

 

                                                           
1 - Transcription 

2 - member check 
6 - Credibility 

4- Snowball sampling 
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 ؟باشدآموزش عالی چه می های درسیعات و ارتباطات در اهداف برنامههای به کارگیری فناوری اطالها و چالشسوال اول پژوهش: فرصت

 

 

 

 هافرصت

 های درسی آموزش عالیمنعطف شدن اهداف برنامه -

 گسترده شدن اهداف از سطح بومی و محلی به سطح بین المللی -

 پرورش مهارت حل مساله و پرورش تفکر انتقادی -

 

  

 هاتهدید

 دانشفایده گرا و سودمندی توجه صرف به  -

 های درسیاهداف جزیی برنامهتوجه نکردن به  -

 فاصله گرفتن از اهداف آرمانی برنامه درسی -

  

های درسی آموزش عالی چه می های به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در محتوای برنامهها و چالشفرصت سوال دوم پژوهش:

 باشد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هافرصت

 

 

 الکترونیکی شدن محتوا -

 چند بعدی شدن محتوا -

 بیشتر محتوا با اهداف آموزشی انطباق -

 امکان دسترسی سریع به محتواهای مختلف -

 محتواهای چند بعدی برابر به کارگیری حواس مختلف در -

 

 

 تهدیدها

 

 

 افزایش سر در گمی در برابر محتواهای مختلف -

 هزینه بر بودن تهیه محتواهای دیجیتال -

 مطالعه کتاب درسیبه حاشیه کشانده شدن و غفلت از  -

 عدم استقبال دانشجویان از محتواهای دیجیتال -

 یادگیری طوطی وار و سطحی -
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های درسی های یاددهی یادگیری برنامههای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در روشچالش و هاسوال سوم پژوهش: فرصت

 آموزش عالی چه می باشد؟

 

 

 هافرصت

 

 

 های نوین آموزشکارگیری شیوهبه  -

 های گوناگوناستفاده از روش وجود جذابیت با ایجاد -

 های نوین دسترسی به روش -

 های مختلفد ارائه مطالب با استفاده از روشبهبو-

 های مختلف تدریسیادگیری عمیق  و پایدار با استفاده از  روش -

 

 

 

 هاتهدید

 

 

 

 های گوناگون آموزشاز روشعدم شناخت کافی اساتید  -

 های گوناگون آموزشاساتید در برابر استفاده از روش از بعضی مقاومت -

 های مختلف تدریسنشجویان در هنگام استفاده از روشهای فردی داعدم توجه به تفاوت -

 

های درسی آموزش عالی چه برنامه ارزشیابیهای به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در ها و چالشسوال چهارم پژوهش: فرصت

 باشد؟می

 

 

 

 هافرصت

 

 

 

 اشکال ارزشیابی نمتنوع شد -

 خود ارزشیابی دانشجویان -

 یادگیری مستقل و دریافت بازخورد فوری به دانشجویان -

 های آنالینامکان بروز خالقیت در برگزاری آزمون -

 و هر زمانیهای آنالین در هر مکان برگزاری آزمون -

 

 

 تهدیدها

 

 

 

 های مداد کاغذیکمرنگ شدن آزمون -

 های آنالینآزمون برگزاری -

 های آنالینبرای برگزاری آزمون عدم اعتماد کافی -

 های مجازیهزینه بر بودن آزمون -

 های آنالین دانشجویان به شیوه برگزاری آزمونتسلط نداشتن همه  -

 

 گیری:نتیجهبحث و 

)هدف، محتوا، روش ، های درسی آموزش عالیبرنامه عناصر دهد کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات درهای پژوهش نشان میطور که یافتههمان      

ری تر به مسئله فناونگاهی عمیقها به مسئولین کمک خواهد کرد با ها و چالشهایی است شناخت این فرصتها و چالشدارای فرصت ارزشیابی(

. از بین بردن های مطرح شده در زمینه به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات بر بیاینداطالعات و ارتباطات بنگرند و بتوانند در جهت بهبود چالش

ید آن را باید امریزی در جهت ایجاد تغییرات به درستی به عمل آید ییراتی خواهد داشت که اگر برنامهسیستم آموزشی نیاز به یک سری تغ یهاچالش

باید گاهی ها را کمرنگ و محو کرد .  برای ایجاد تغییر همه عوامل باید مشارکت داشته باشند جامعه دانشای نزدیک چالشکه بتوان در آیندهداشت 

ها ها، اولویتا با اهداف، خط مشی اطالعات و ارتباطات باال ببرند باید اساتید و دانشجویان رسعی کنند آگاهی و شناخت خود را نسبت به کاربست فناور

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

8 
 

به کارگیری فناوری اطالعات  با دهند  ها نشان میهمان طور که یافته .های کاربست فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه آموزش آشنا ساختو برنامه

همه توانسته  فناوری اطالعات و ارتباطات شده  و از سطح بومی و محلی به سطح بین المللی گسترش یافته است و ارتباطات دامنه اهداف گسترده 

البته به کارگیری این ابزارها نیز باعث شده بیشتر به اهداف کلی توجه شود و اهداف جزیی  سطوح اهداف، انواع اهداف، شکل اهداف و ... را در بر بگیرد .

  . هم چنینگرا بودن دانش توجه دارند صادی دارند و به سودمندی و فایدهرار نگیرد. هم چنین به اهدافی بیشتر توجه شده که جنبه اقتزیاد مورد توجه ق

رین صرف کمتبا  تواندبا وجود ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجو میاند. ی آموزش عالی مورد غفلت واقع شدههای درساهداف آرمانی برنامه

گمی شود که اگر ممکن است دچار سر در البته  در هنگام انتخاب محتوا دانشجو ای استفاده کند . محتواهای الکترونیکی و چند رسانهاز زمان و هزینه 

ای متنوع تدریس که هاز روش ها د اساتید دانشگاهندهها نشان میافتهشناخت کافی نداشته باشد ممکن است نتواند محتوای مناسب را انتخاب کند. ی

دهند البته بعضی از استادان در برابر این تغییر روش، از خود مقاومت نشان می کنند .میمبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  باشد بیشتر استفاده 

م با وجود ابزارهای فناوری اطالعات و ه برنامه درسی های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ندارند. در ارزشیابیچون شناخت کافی نسبت به روش

های کشور است البته هنوز به طور کامل در دانشگاه رفتهو به سوی ارزشیابی آنالین پیش  گرفتهاز حالت سنتی و مداد کاغذی فاصله ارزشیابی ارتباطات 

 عملی نیست چون نیاز به تغییرات اساسی دارد.

 

 منابع:

و فصلنامه پژوهش اجتماعی این پدیده .  -(، پیامدهای حاصل از استفاده از اینترنت برای آموزش عالی: بررسی روانشناسی1811باقریان فاطمه)  -

 .21و  28، شماره ریزی در آموزش عالیبرنامه

، سال مجله فناوری و آموزشآموزش مراکز دانشگاهی، (، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در 1811پور محمد باقر، لطیفه و پور محمد باقر الهه) -

 .1سوم ، شماره 

مجموعه مقاالت همایش برنامه (. فناوری ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا. 1818) عباسی، محمد علی اکبر و جاللی، -

 تهران  ،درسی در عصر فناوری اطالعات وارتباطات

 آییژتهران:  ،آوری اطالعات و مدیریت یادگیریهای درسی مبتنی بر فننگرشی بر برنامه .(1818)طیبه  حمزه بیگی، -

پایان . (. تعیین نیازهای آموزشی دبیران مقطع متوسطه شهر سنندج در زمینه فناوری اطالعات و ارائه برنامه آموزشی مناسب1811) حیدری، طاهر -

 طبایی.دانشگاه عالمه طبا. نامه کارشناسی ارشد

 .1811، پاییز 1، شماره فصلنامه علمی هند. مقاله تکنولوژی اطالعات در هند، (1811) زارعی زوارکی، اسماعیل -

 .12. سال سوم، شماره فصلنامه مطالعات برنامه درسی. ریزی مبتنی بر فاوا(. اصول برنامه1811) محسن عطاران، محمد و آیتی، -

، ریزی درسی آموزش عالی(، امکان سنجی کاربرد فناوری نوین اطالعات و ارتباطات در برنامه1811منش، ناهید )فتحی واجارگاه، کوروش و آزاد  -

 .12، شماره آموزش عالی ریزی درفصلنامه پژوهش و برنامه

، 2، دوره ی راهبردهای آموزشمجله(، آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش عالی، 1811ناهید)، فرج اللهی، مهران و ظریف  -

 .111تا  111، ص 1شماره 

ی فریده مشایخ ، ترجمهریزی استراتژیک در نظام آموزشی: بازاندیشی بازسازی ساختارها، باز آفرینیبرنامه (. 1812و هرمن، جی. )کافمن، ر-

 و عباس بازرگان، تهران: روان.  

-Robbinson, S.P .(1991). Essentials of Organizational Behavior. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 

- Stark ,Lowther, Bentley et.al. (1991); Planning Introductory College 

Courses: Influences on Faculty; University of Michigan 
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