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 چکیده 

 توانسوهه  اهودا   بوا  ارتبوا   در آمووز   چگوونگی  بور  رویکوردی  مفهوو   بوه  آموزشوی  تکنولوویی  امروز، جهان در

 را دسوهرس  در وسوای   و ابوزار  یوادییری،  روانشناسوی  ویوهه  بوه  و علموی  هوای  یافهوه  و اصوو   بور  تکیوه  بوا  است

 بهینووه بوورای کووامویوتر، ماننوود ای پیچیووده دسووهگاه یوواد و کووالس تووابلو و یوو  هماننوود ای سوواده اشوویا  از اعوو 

 نقو   کوامویوتری  نووی   هوای  فنواوری  اینکوه  اثور  بور  و ییورد  خودمت  بوه  آن کیفیوت  بردن باال و آموز  کردن

 ابوزار  عنووان  بوه  ای، شوبکه  امکانوات  و رایانوه  پو   کننود  موی  ایفوا  آمووزان  دانو   یادییری کیفیت در را مهمی

 هوای  پیشورفت . اسوت  شوده  پذیرفهوه  آموزشوی  هوای  نظوا   در مهو   امکانوات  از یکوی  عنووان  بوه  نیوز  و آموزشی

 منواب   و ویودیو  ، صودا  موه ،  بوه  تعواملی  و آنوی  دسهرسوی  سوب   ای رایانوه  و لیوزری  هوای  فناوری انگیز شگفت

 سواخهه  فوراه   را وسویعی  اطالعوات  ای ذخیوره  ظرفیوت  ، فشورده  هوای  دیسو  . انود  شوده  دنیوا  تما  در انسانی

 سووب  ای رایانووه هووای برنامووه. انوود بخشوویده سوورعت را مووواد ایوو  بووه دسهرسووی سووری  هووای پردازنووده ریووز و

 .اند شده مواد ای  کردن هماهنگ در سهولت و راحهی

یوادییری اسوت. در ایو  پوهوه  بوه       -هد  از مقالوه حارور تواثیر بکوارییری تکنولوویی آموزشوی بور تودری         

 بووا آموزشووی تکنولووویی رابطووهاهوودا ، مزایووای و معایوو  تکنولووویی آموزشووی،  و  تکنولووویی آموزشووی، مفهوو

 پرداخهه شد یادییری مراکز و آموزشی مناب  و مواد مراکز

 

  یادییری ،تکنولویی آموزشیآموز ، واژگان كلیدی: 
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Abstract 

 

In today's world, educational technology to sense approach on how learning objectives has been able 

to rely on the principles of scientific findings and especially the psychology of learning, tools and 

accessories available ranging from simple objects, such as plastering and painting classes and learn a 

complex apparatus such as computers, to improve education and enhance the quality of the service, 

and the impact that new technologies, computers play an important role in the quality of learning of 

students play the computer and networking capabilities, as an educational tool as well as one of the 

important features of the educational system has been accepted. Amazing advances in laser technology 

and computer causing immediate and interactive access to text, audio, video and human resources have 

been all over the world. Compact discs, storage capacity provides extensive information and 

microprocessor quick access to these materials have accelerated. Computer programs would have been 

easy for coordinating these materials. 

The purpose of this paper is the impact of the use of educational technology in teaching-learning. In 

this study, the concept of educational technology, goals, advantages and disadvantages of educational 

technology, educational materials and resources related to educational technology centers and learning 

centers were. 

                   

Keywords: Education, educational technology, learnin 
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  مقدمه

 اینرو از است؛ شده ناپذیر ب اجهنا همه برای با کیفیت یادییری هد  به دسهیابی برای ارتباطات و اطالعات فناوری از اسهفاده

 بر رایانه پیدای  با راسها همی  در. دارد ررورت یادییرندیان برای آن جایگزینی و آموز  سنهی های ه شیو در بازنگری

 تأثیرات تا یشت باعث و آورد وجود به چشمگیری تأثیر آموزشی افزارهای نر  از اسهفاده قال  در اه ای چندرسانه از اسهقبا 

  را یادییری سنهی رویکردهای و ییرد قرار توجه مورد یادییری و یاددهی فرایند در ویهه به آموزشی های نظا  در آنها

 ما روی پی  را روشنی های افق یذشهه دهه سه دو در وزشیآم یهای فناور اینکه به توجه با. نماید اساسی تغییرات دسهخو 

 ویهة تربیت و تعلی  و اسهثنایی آموزان دان  به عادی، آموزان دان  بر عالوه اخیراً عل  ای  مطالعه های حوزه و است یشوده

 در نوی  های فناوری از فادهاسه برای کشورها اکثر در زیادی اقدامات امروزه .( 4831زوارکی، زارعی)است شده یسهرده نیز آنها

 .است پذیرفهه انجا  ویهه های آموز  امر

 عد  آموز ، به دسهرسی سطح افزای  برای کمکی تجهیزات کمبود چون هایی چال  توسعه حا  در کشورهای در مهأسفانه

  یاددهی فرایند و درسی امةبرن تطبیق برای که دارد وجود...  و یادییرندیان محدودیت با یادییری  یاددهی فرایندهای تطبیق

 طراحی اصو  کارییری به( او : است تأم  قاب  ابهکار دو یافهه توسعه کشورهای در مذکور های چال  مدیریت و یادییری

 تلویحاً و داشهه معماری در حاص  های نوآوری در ریشه مورد اولی . کمکی های فناوری از اسهفاده( دو  یادییری؛ برای جهانی

 و اطالعات فناوری حوزة در اخیر های پیشرفت بر مبهنی نیز دو  مورد. است مبهنی آموزشی تکنولویی آموزشی احیطر بعد به

 فاوا اخهصار به که ارتباطات و اطالعات فناوری. دارد اشاره آموزشی تکنولویی افزاری نر  افزاری سخت بعد بر و بوده ارتباطات

 و تسهی  رم  که شود می شام  را جهانی و ملی محلی، های شبکه و رایانه بر مبهنی های فناوری مجموعة شود، می نامیده

 .آورند می فراه  را اطالعات و ها داده سری  یرد  زمینة ارتباطات، تسری 

 
 آموزشی  تکنولوژی

 و بخصوص های هد  از اسهفاده با یادییری و تدری  فرایند ک  ارزیابی و اجرا طراحی، منظ  رو  از است عبارت آموزشی تکنولویی

 .(8811احدیان،)پایدارتر و تر موثرتر،عمیق یادییری ایجاد منظور به انسانی ارتبا  و روانشناسی در پهوه  های یافهه از ییری بهره

 جمعی و فردی  رفهارهای در تغییر[ توانایی] برای شرایطی ایجاد چگونگی دان  توان می ساده زبان به را آموزشی تکنولویی

 .(8811نیا، افض ) کرد تعریف موجود امکانات کم  به موزشیآ جوام 

 مسائ  ح  برای علمی های یافهه از اسهفاده با که هایی العم  دسهور و ها رو  مجموعه از است عبارت آموزشی تکنولویی

 (.8815،فر دان ) شود می یرفهه بکار آموزشی های برنامه در ارزشیابی و اجرا طراحی، از اع  آموزشی

 

 موزشیآ وتکنولوژی علوم رتباطا

 و همبسهگی وتکنولویی وعلو  یادییری تجارب میان است بههر اموزشی تکنولویی وکاربرد علو  یادییری افزای  منظور به

 روز و محلی تجارب ار اسهفاده تکنولویی و ییری یاد تجارب پیوسه  ه  به برای راه تری  مناس . اید وجود به بیشهری پیوند

 اصو  یادییری و اموزشی های برنامه ریزی طرح محلی، ازمای  های پرویه ایجاد طریق از توان می را پیوند ای  .است ادافر مرٌه

 .(8816،یغما)کرد تر مسهحک  وردآ وجود به نیاز مورد اموزشی مفاهی  و

 

 آموزشی تکنولوژی فواید و هدافا

 .کند انفرادی را یادییری و آموز  تواند می تکنولویی -8

 .شود نزدیکهر ها رو  همه از دهدکه ارائه شرایط طراحی برای را الز  ح  راه -2

 .سازد می میسر همه برای یکسان طور به را آموز  فرهنگ به دسهرسی -8 
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 .است اهدا  تحقق برای وسیله مؤثرتری  تکنولویی -1 

 و علو  از ای یسهرده و وسی  های رشهه اه آن وسیله به بهواند تا است ای یمشده های حلقه جسهجوی در تکنولویی -5

 .نماید مهص  ه  به را دان 

 .موجود ورعیت در تغییر ایجاد و بردن بهره برای مطمئ  است ای وسیله -6 

 یادگیری مراكز و آموزشی منابع و مواد مراكز با آموزشی تکنولوژی ابطهر

 به آموزشی جوام  جمعی و فردی رفهارهای در تغییر رایب شرایط ایجاد چگونگی دان  از عبارت آموزشی تکنولویی چنانچه

 از مظهری ، دهند می جای خود در را تبلوری چنی  که آموزشی مناب  و مواد مراکز.  باشد موجود و ممک  های فناوری کم 

 مناب  و وادم مرکز.  هسهند آموزشی روزمره زندیی سطح در آموزشی کاربردی فناوری اهدا  جهت در امکاناتی چنی  کاربرد

 ایجاد. است تربیهی و رفهاری علو  از رشهه ای  های هد  برای آموزشی تکنولویی دان  دسهاوردهای انعکاس واق  در آموزشی

 نحو به را آموزشی امور تواند می پوش  دامنه وسعت و سرعت ، کمیت و کیفیت بردن باال در ش  بدون مراکزی، چنی 

 اسهعداد پرور  برای را مبانی آموز  لزو  رفهه رفهه جهانی، سطح در کنونی آمده پی  یطشرا ایر اما. بخشد بهبود مطلوبی

 با ، دهد می سوق محور خود و شخصی های یادییری جدید مراح  به رهیابی طر  به جامعه و افراد یروهی و فردی های

 بر مبهنی یادییری» یا «محور فرایند رییادیی»  جدید های نظا  در فراشناخهی فلسفه و شناخهی روانشناسی موازی  الحاق

 (.8811 نیا، افض )یابد می جدیدی شک  آموزشی تکنولویی «مسئله ح 

 انباشوت  ، ارتبواطی  یونوایون  ابزارهوای  عنووان  بوه  جدیود  افزارهوای  سوخت  و افزارهوا  نور   ، هوا  ای رسوانه  چنود  ظهور و رشد

 شوبکه  کواربرد  مهمهور  هموه  از و شخصوی  نیواز  موورد  عوات اطال بوه  موقو   بوه  و سوری   دسهرسوی  سوهولت  ، اطالعات انفجار و

 هووای یووادییری و آموزشووی سوونهی الگوهووای کووه اسووت شووده موجوو  جدیوود و دیجیهووالیزه فنوواوری طریووق از اینهرنووت هووای

 مجووازی تجوارب  قالوو  در و آموده  در سوطح  هوو  یوادییری  هووای فرصوت  صوورت  بووه ، آموزشوی  مخهلووف سوطوح  در ابهودایی 

 (. 8811 نیا، افض )ودش اساسی تغییرات دسهخو 

 و کوورده تبوودی  شخصووی و فعووا  یووادییری بووه را سوونهی آموووز  ، اطالعووات فنوواوری کووه شوورایطی چنووی  در بنووابرای 

 سونهی  مراکوز .  کنود  موی  تأکیود  ، آموده  پوی   نیازهوای  اساسوی  رفو   منزلوه  بوه  بوودن  مسئله ح  بر مبهنی و بودن فرایندی

 مبوود  جدیوود یووادییری مراکووز بووه بودنوود سوونهی آموزشووی تکنولووویی هوواینیاز پاسووخگوی کووه نیووز آموزشووی مراکووز و مووواد

 موورد  دانو   همزموان  و موؤثر  و درخوور  طوور  بوه  بهوانود  پوا  نوو  فنواوری  ایو   جدیود  امکانوات  از برخوورداری  بوا  تا ، شوند می

 (.8831 زنگنه،)برد کار به رفهاری و شناخهی اهدا  جهت در را نیاز
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 سوم جهان رد آموزشی تکنولوژی ومشکالت مسائل
 در جز دلی  همی  به .است بوده غربی موزشیآ موسسات برق و زرق پر و صنعهی محصوالت است شده سو  جهان های کشور وارد نچهآ

 عل  معلو  موفقیت عد  ای . است نداده نشان خود از غربی کشورهای چون ه   چندانی بخشی اثر هندوسهان و الجزایر مث  کشور چند

 : عبارتنداز هاآن اه  که است بیشماری

 موز آ مسئوالن توجه و اعهقاد عد  نهیجه در و درتعلی  موزشیآ  تکنولویی اثرات و بخشی ثمر زمینه در علمی تحقیقات وجود عد -4

 .نهاآ کاربرد در وپرور 

 در تنها را تکنولویی  های وآورین و امکانات موزشیآ وسای  و ابزار به کورکورانه، ویرای  جامعه های نیاز و ها ویهیی به توجه عد  -2

 باشد جامعه ان راسهی  احهیاجات جوابگوی که یرفهه کار به اموزشی نظا  ی  در باید صورتی

 و تر فوری نهایج دارای توسعه حا  در های کشور محلی امکانات که ای  دلی  به ومحلی، بومی موزشیآ مسائ  و امکانات به توجه عد  -8

 .ترهسهند قاط 

 هوایی  مقاوموت  خوود  از معلموان  اکثور  موزشوی آ تکنولوویی  کواربرد  در.تکنولوویی  وکواربرد  فراینود  بوه  معلموان  مهوارت  و اعهقاد عد  -1

 : از عبارتند شده شناخهه علت چند در که دهند می نشان را

  روشهای کاربرد وسادیی موزشی،سهولتآ های ابزار و وسای  کاربرد و اموزشی تکنولویی درست مفاهی  به معلمان اشنایی عد 

 .وقدیمی سنهی

  و قدیمی های رو  یا عادات و دلبسهگی اصالحی، های رو  ه بار در تعبیر سو  یا و تفاه  سو  موزشی،آ اهدا  در ابها 

  .یهسن

 معلمی حرفه ویسهر  کم  جا به اموزشی تکنولویی مبادا که هسهند نگران اغل  جدید،معلمان وابزار وسای  برابر در هراس 

 .شود انها ی جانش

 دارد ارتبا  شغلی های انگیزه با نوعی به که اموزشی تکنولویی از ییری بهره در کافی انگیزه نبودن. 

 مورد باید اصلی هد  به رسیدن برای که وسای  و ها ابزار از بعضی میشود سب  خود که سیسهماتی  و منظ  کار روا  نبودن 

 .شوند می واق  هد  ییرندخود قرار اسهفاده

  کاربرد عد  عمده عل  از یکی ه  زندیی معا  تامی  برای دو  شغ  دنبا  به معلمان رفه :معلمی  اقهصادی مسائ 

 .است اموزشی تکنولویزی

  پیشبرد در موزشیآ تکنولویی که نقشی و فلسفه  مفهو  به نسبت مدیریت آیاهانه نا و علمی غیر نادرست های شیوه اعما 

 امر در اموزشی تکنولویی از ییری بهره و ها رو  تغییر و تحو  یونه هر قبا  در ای عده کاری ظهمحاف و دارد اموزشی اهدا 

 .دهی یاد و یادییری

 ندارد وجود کاری نظر از انها بی  تفاوتی که طوری به معلمان کار از صحیح ارزشیابی نظا  نبودن. 

 مناس  زشیامو فضای وتجهیز ایجاد منظور به واقهصادی مالی امکانات کمبود. 

 به  اموزشی تکنولویی ییری کار به از عم  در.است برخودار محوری نظا  ی  از که فعلی تربیت و تعلی  نظا  نامناس  ساخهار 

 .جداست و نیاز بی ان جدید معنای

 اموزشی تکنولویی کم  به یادییری برای مساعد موقعیت و محیطی شرایط وعد  قانونی های الزا  نبودن. 

 وتدری  ییری یاد فرایند در ان تاثیر به ومربیان معلمان ننبود ایاه. 

 کاه  حداق  به جامعه در را افراد دهی بهره میزان و میشود ملی های سرمایه رفه  هدر سب  که ها تخصٌص  غلط جایگزینی 

 .میدهد

  (4831،کریمی)تجمعی افزای  مطابق مدارس وتجهیزات وتوسعه الز  ریزی برنامه ونبود رو مدرسه جمعیت افزای. 
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 سوم جهان در آموزشی تکنولوژی ومشکالت مسائل
 در جز دلی  همی  به .است بوده غربی موزشیآ موسسات برق و زرق پر و صنعهی محصوالت است شده سو  جهان های کشور وارد نچهآ

 عل  معلو  موفقیت عد  ای . است هنداد نشان خود از غربی کشورهای چون ه   چندانی بخشی اثر هندوسهان و الجزایر مث  کشور چند

 : عبارتنداز هاآن اه  که است بیشماری

 موز آ مسئوالن توجه و اعهقاد عد  نهیجه در و درتعلی  موزشیآ  تکنولویی اثرات و بخشی ثمر زمینه در علمی تحقیقات وجود عد -4

 .نهاآ کاربرد در وپرور 

 در تنها را تکنولویی  های نوآوری و امکانات موزشیآ وسای  و ابزار به کورکورانه، ویرای  جامعه های نیاز و ها ویهیی به توجه عد  -2

 باشد جامعه ان راسهی  احهیاجات جوابگوی که یرفهه کار به اموزشی نظا  ی  در باید صورتی

 و تر فوری نهایج دارای وسعهت حا  در های کشور محلی امکانات که ای  دلی  به ومحلی، بومی موزشیآ مسائ  و امکانات به توجه عد  -8

 .ترهسهند قاط 

 هوایی  مقاوموت  خوود  از معلموان  اکثور  موزشوی آ تکنولوویی  کواربرد  در.تکنولوویی  وکواربرد  فراینود  بوه  معلموان  مهوارت  و اعهقاد عد  -1

 : از عبارتند شده شناخهه علت چند در که دهند می نشان را

  روشهای کاربرد وسادیی موزشی،سهولتآ های ابزار و وسای  کاربرد و اموزشی تکنولویی درست مفاهی  به معلمان اشنایی عد 

 .وقدیمی سنهی

  و قدیمی های رو  یا عادات و دلبسهگی اصالحی، های رو  ه بار در تعبیر سو  یا و تفاه  سو  موزشی،آ اهدا  در ابها 

  .یهسن

 معلمی حرفه ویسهر  کم  جا به اموزشی کنولوییت مبادا که هسهند نگران اغل  جدید،معلمان وابزار وسای  برابر در هراس 

 .شود انها جانشی 

 دارد ارتبا  شغلی های انگیزه با نوعی به که اموزشی تکنولویی از ییری بهره در کافی انگیزه نبودن. 

 مورد دبای اصلی هد  به رسیدن برای که وسای  و ها ابزار از بعضی میشود سب  خود که سیسهماتی  و منظ  کار روا  نبودن 

 .شوند می واق  هد  ییرندخود قرار اسهفاده

  کاربرد عد  عمده عل  از یکی ه  زندیی معا  تامی  برای دو  شغ  دنبا  به معلمان رفه :معلمی  اقهصادی مسائ 

 .است اموزشی تکنولویزی

  پیشبرد در موزشیآ ولوییتکن که نقشی و فلسفه  مفهو  به نسبت مدیریت آیاهانه نا و علمی غیر نادرست های شیوه اعما 

 امر در اموزشی تکنولویی از ییری بهره و ها رو  تغییر و تحو  یونه هر قبا  در ای عده کاری محافظه و دارد اموزشی اهدا 

 .دهی یاد و یادییری

 ندارد وجود کاری نظر از انها بی  تفاوتی که طوری به معلمان کار از صحیح ارزشیابی نظا  نبودن. 

 مناس  اموزشی فضای وتجهیز ایجاد منظور به واقهصادی مالی اتامکان کمبود. 

 به  اموزشی تکنولویی ییری کار به از عم  در.است برخودار محوری نظا  ی  از که فعلی تربیت و تعلی  نظا  نامناس  ساخهار 

 .جداست و نیاز بی ان جدید معنای

 اموزشی تکنولویی کم  به یادییری برای مساعد موقعیت و محیطی شرایط وعد  قانونی های الزا  نبودن. 

 وتدری  ییری یاد فرایند در ان تاثیر به ومربیان معلمان نبودن ایاه. 

 کاه  حداق  به جامعه در را افراد دهی بهره میزان و میشود ملی های سرمایه رفه  هدر سب  که ها تخصٌص  غلط جایگزینی 

 .میدهد

  (4831،کریمی)جمعیت افزای  مطابق مدارس وتجهیزات وتوسعه الز  زیری برنامه ونبود رو مدرسه جمعیت افزای. 

 

  آموزشی كمك وسایل از استفاده موانع و مزایا
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 . یدافزا می معلمان نف  به اعهماد برای و کند می فراه  را ارزیابی و تدری  برای صحیح های رو  – 4

 . دهد می افزای  را آموزشی بازده کیفیت و  کمیت – 2

 . سازد می ممک  را آموز  از فوری نهایج به دسهیابی – 8

 . ببرند پی خود فردی های توانایی و اسهعداد به بهوانند آموزان دان  که آورد می فراه  را شرایطی – 1

 . سازد عملی یشهریب قدرت با را آموز  تواند می وسای  ای  از اسهفاده – 5

 . کاهد می آموزان دان  ذهنی و جسمی خسهگی از – 6

 . شود می آموزشی تنوع موج  – 3

 . کند می دائمی را یادییری و آموز  اثر – 3

 . کند می وسی  را اطالعات دایره – 1

 .(4838 قهرمانی،)دهد می قرار شایردان اخهیار در  را مناس  مطالعه رو  – 41

 

 یادگیری – تدریس امر در آموزشی كمك وسایل بردكار و موانع 

 کاردان و مهخصص افراد نبود – 4

 آموزشی کم  وسای  از ییری بهره در کافی انگیزه نبود – 2

 آموزشی کم  وسای  از اسهفاده و فلسفه و مفهو  از مدیران ناآیاهی و علمی غیر مدیریت شیوه اعما  – 8

 آموزشوی  کمو   وسوای   از کوه  معلموانی  بوی   تفواوتی  هوی   طوریکوه  بوه  ، معلموان  رکوا  از صوحیح  ارزشویابی  نظا  نبود – 1

 . ندارد وجود کنند نمی اسهفاده وسای  ای  از که معلمانی با کنند می اسهفاده

 آموزشی کم  وسای  کارییری به مثبت تأثیر و نق  از معلمان آیاهی عد  – 5

 آورند عم  به را الز  اسهفاده مدارس در موجود اندك وسای  از هوانندن معلمان شد باعث که آموزشی های نارسایی وجود – 6

 .(4838 ،قهرمانی)

 

 آموزشی تکنولوژی شناسایی روش

 تکنولووویی هووای حوو  راه توووان مووی اسووت رووروری و مهوو  بسوویار کووه مناسوو  آموووز  تکنولووویی شناسووایی رو  دربوواره 

 : داشت بیان شرح ای  به مرحله چند در را مناس 

 شده احساس نیازهای یی تع – 4

 محودود  هوای  موقعیوت  سوایر  نیوز  و نیواز  بوا  مورتبط  مورد   جامعیوت  حود  کوه  ای یونوه  به حاک  شرایط کردن مشخص – 2

 .کند معلو  را مربو 

 ح  قاب  تکنولویی مسئله ی  به نیاز تبدی  – 8

 موجود فنی های ح  راه طیف در دقت – 1

 ها ح  راه طیف طریق از تجربی توسعه و پهوه  طریق از تازه فنی ح  راه ابداع یا انهخاب – 5

 کوچ  مقیاس در مناس  تکنولویی ی اشاعه – 6

 تر یسهرده اشاعه برای انهقا  کارهای سازو جسهجوی – 3

 تشووخیص بووه شوودن جهووانی بووه رو و معاصوور دنیووای در تکنولووویی بووه جامعووه واقعووی نیازهووای کشووف کووه اسووت بوودیهی

 تکنولوویی  ایو   کواربرد  بردهوای  راه و هوا  رو  چگوونگی  و آن تهیوه  چگوونگی  ، نیازهوا  آن ارروای  بورای  مناسو   تکنولویی

 (4831 نهاد، شعاری)دارد بسهگی مناس 
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  گیریبحث و نتیجه
 در کوتوواهی موودت در و ریزنوودمووی درهوو  را یذشووهه آهنووی  و جغرافیووایی مرزهووای علمووی جدیوود هوواییافهووه کووه الکهرونیوو  عصوور در

 هور  در بایود  یاموروز  انسوان . شوود موی  دیریوون  انسوان  زنودیی  ابعواد  هموه  کوه  اسوت  مسول   شووند، موی  منهشور  جهوان  نقا  دورتری 

 معلمووان، ادارات، و هوواشوورکت کارکنووان دانشووجویان، آموووزان،دانوو . سووازد آموواده جدیوود تغییوورات بووا رویووارویی بوورای را خووود لحظووه

 را جدیود  افکوار  وقوت  چوه  در و چگونوه  و بریزنود  دور را کهنوه  افکوار  چگونوه  کوه  بگیرنود  یواد  بایود » جامعوه  یو   افوراد  همه و کاریران

. اسووت یووادییری در حووواس نقوو  توودری ، فرآینوود در آموزشووی نوووی  هووایفنوواوری از اسووهفاده دالیوو  از یکووی. کننوود آن جووایگزی 

 و. اسوت  واییشون  و بینوایی  حو   دو حاصو   باشود موی  درصود  11 کوه  انسوان  یوادییری  اعظو   قسومت  کوه  اسوت  داده نشان تحقیقات

 دانوو  در تووریعمیووق یووادییری شووود؛ مووی اسووهفاده توامووا شوونوایی و بینووایی حوو  دو هوور از آموزشووی نوووی  هووایفنوواوری در چووون

 باشوند  درییور  یوادییری  امور  در خوود  چقودر  هور  افوراد  کوه  دارنود  تاکیود  نکهوه  ایو   بور  تربیهوی  علوو   محققان. پذیرد می انجا  آموزان

 یوادییری  میوزان  باشود  درییور  فورد  کو   یعنوی  شوود،  کاریرفهوه  بوه  اطالعوات  درکسو   یادییرنوده  حوواس  چقودر  هر و آموزندمی بههر

 قوورار یادییرنوودیان اخهیووار در حسووی چنوود تعوواملی و صووحیح تجووارب آموزشووی نوووی  هووایفنوواوری بنووابرای  یابوود؛مووی افووزای  نیووز

 .کنند می کم  آموز  جذابیت و کیفیت بهبود به و دهندمی

   بلکه. شوند آموزان دان  یادییری پیشرفت باعث توانندنمی تنهایی به آموزشی هایفناوری که است داده نشان تحقیقات ردیگ طر  از   

 فراوان مزایای به توجه با ای  بر بنا. یذشت هاآوریف  ای  از اصولی و صحیح اسهفاده در معلمان نق  از نباید هافناوری ای  کنار در

 و زمان نظر از شرایط بودن مطلوب صورت در مخهلف، دروس آموز  در آن ویهه های قابلیت و آموزشی هاییفناور طریق از آموز 

 آموزشی جاری هایبرنامه در آموزشی نوی  هایفناوری از اسهفاده رسدمی نظر به الز  افزارهای نر  و آموزشی کم  وسای  وجود و مکان

 در سزایی به تاثیر تواندمی شود، ارائه آموزشی هایفناوری و سنهی آموز  از لفیقیت شک  به مهداو  آموز  که طوری به مدارس

 .ییرند کار به باشد داشهه آموزاندان  تحصیلی پیشرفت
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 آیی  انهشارات تهران، آموزشی، تکنولویی مقدمات ،4833 محمد، احدیان،
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سمت انتشارات ،رانته ،آموزشی تکنولوژی نظری مبانی، 8815،هاشم ،فر دانش  
امیرکبیر ،تهران ،پرورش و آموزش فلسفه ،8818،اکبرعلی نژاد، شعاری   
  قم، شهر راهنمایی دوره یادگیری-یاددهی فرایند در آموزشی تکنولوژی از گیری بهره موانع بررسی ،8813،ازهر ،کریمی
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