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چکیده
 مطالعه نظاممند و ارائه ترکیبی از پژوهشهای، هدف پژوهش حاضر. یادگیری و پژوهشهای مربوطه تاثیرگذار بودهاست،فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر تدریس
 تا2000  منابع پژوهشی مرتبط از سال. کیفی و به شیوه سنتزپژوهی انجام شد، روش پژوهش.صورت گرفته در زمینه نقش فاوا در فرآیند یاددهی– یادگیری بود
 یافتهها. سپس سنتزی از یافتههای آنان ارائه شد، پژوهش مرتبط انتخاب29  واکاوی محتوایی و دستهبندی شدند؛ در غربالگری ریز، با روشی نظاممند انتخاب2016
 در عین حال که این دو روند در. الف) روند تسهیلکنندگی؛ ب) روند جریانسازی:نشان داد که میتوان از دو روند در رابطه فاوا و یاددهی و یادگیری سخن گفت
 خصوصیات و،مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند و کشیدن مرز مشخصی میان آنها مشکل مینماید اما میتوان این دو روند را از هم جدا نموده و به بررسی ابعاد
یادگیری در کوتاه مدت مشخص میشود؛ اغلب بصورت- تأثیرات روند تسهیلکنندگی فاوا بر یاددهی، بر این اساس.یادگیری پرداخت-تأثیرات آنها بر فرآیند یاددهی
 کیفیت، دربرگیرنده تغییراتی است که در سطحی عمیقتر و با پیچیدگی بیشتر، روند جریانسازی.یادگیری را تغییر میدهد- ظاهر مؤلفههای یاددهی،سختافزاری
. این تغییرات را میتوان به نوعی نتایج بلندمدت روند تسهیلکننده دانست که به صورت نرمافزاری نمود پیدا میکند.یادگیری را تغییر میدهد-و چگونگی یاددهی
 منجر به بوجود آمدن،در حقیقت کاربرد ابزارهای فناوری در کوتاه مدت شکل آموزش را تغییر داده اما پیامدهای آن در بلندمدت و در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار
.رویکردها و جریانهای جدیدی در آموزش شده و روند کلی آموزش را دچار تحوالت اساسی نموده است
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ABSTRACT
The education has been influenced by Information and Communication Technology (ICT) and these technologies
have influenced teaching, learning and related researches. The purpose of this research was to provide a systematic
study and to present a combination of studies in the field of the situation and the role of information and communication
technology in the teaching-learning process. The method was qualitative and was carried out in the form of research
synthesis. Relevant research resources were selected, categorized and analyzed from year 2000 to 2016 in a systematic
manner; then, in a tiny screening stage, 29 researches that have intended criteria were selected. Then, a synthesis of
their findings was presented in accordance with the principles of composition, rethinking and rearrangement of data.
The findings showed that there are two trends between ICT and the teaching and learning processes: a) Facilitating
trend; b) Stream making trend. While these two trends overlap in some cases and it is difficult to draw a clear border
between them, they have features which they could be separated from each other and their aspects, features and impacts
on teaching–learning processes could be studied. Accordingly, the effects of Facilitating trend on the teaching-learning
process be revealed in the short term; these effects are often displayed in hardware and affect the appearance of the
components of the teaching -learning process. The stream making trend of ICT in the teaching-learning process
involves changes that affect the quality and condition of teaching-learning processes at a deeper and more complex
level. These changes can be considered as some form of long-term results of the Facilitating trend which can be appears
as software. In fact, the use of technology tools in the short term has changed the form of education, but its
consequences in the long-term and in conjunction with other influential factors have led to the emergence of new
approaches and trends in education and the general trend of education has undergone fundamental changes.
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 .1مقدمه
امروزه فناوری ارتباطات و اطالعات یکی از مقتدرترین نیروها در
شکل دادن به قرن بیست و یکم است .تغییرات اساسی حاصل از
آن ،در روش زندگی افراد ،کار و آموزش تاثیرگذار است[ .]1فناوری
اطالعات و ارتباطات دامنه وسیعی از تکنولوژیها را پوشش
میدهد و به ابزارها و منابع تکنولوژیکی اشاره دارد که برای
برقراری ارتباط ،آفرینندگی ،انتشار و مدیریت اطالعات بکار گرفته
میشود ([]2؛ []3؛ [.)]4
امروزه تحول و پیشرفتهای علم و فناوری ،ضرورت تحول در
فرآیند فعالیتهای آموزشی را انکارناپذیر ساخته است [.]5طوری
که مراکز آموزشی در هزاره نوین با این سؤال روبهروشدهاند که
چگونه با تغییرات و فرصتهایی که فناوری اطالعات و ارتباطات
ایجاد میکند ،کنارآیند [ .]6همچنین ،امروزه به عنوان یکی از
شاخصهای نظامهای پیشرو تعلیم و تربیت میتوان به استفاده از
ظرفیتهای تازهای اشاره کرد که در سایهی تحولهای فنآوری
ایجاد شده است[.]7
از زمان به کارگیری سیستم کامپیوتری در دهه  ،1960ارزیابیهای
متفاوت و طرحهایی به منظور افزایش ادغام تکنولوژی اطالعات و
ارتباطات در همه زمینههای آموزشی ارائه شده است ( []4؛ []8؛
[.)]9
ورود فاوا در آموزش ،سبکهای سنتی را کامالً متحول کرده و
نظریات یادگیری را به چالش کشیده است .دستاوردهای چنین
حضوری به کالسهای مجازی ،دانشگاه هوشمند ،دانشگاه مجازی
و بطورکلی یادگیری الکترونیکی منجر شده است .در حقیقت
ارتباطات در دنیای آموزش ،مبنایی برای تمامی تعامالت میان
اساتید/معلمان و فراگیران و میان مؤسسات آموزشی و دولتی و در
میان سایر دستگاهها مبدل گردیده است [ .]10استفاده از فاوا در
جهان امروز منجر به تغییرات اساسی و عمدهای در آموزش و
یادگیری شده است -1 :ارائه فراوان اطالعات ،تصور دانشجویان از
جهان را دگرگون میسازد -2 ،توزیع وسیع و دسترسی آسان به
اطالعات ،رابطه بین استادان و دانشجویان را تغییر داده است و
 -3انعطافپذیری ،ابعاد فضا و زمان حیات آموزشی بشر را دگرگون
می سازد .تمام این تغییرات گواه این امر هستند که فاوابه تدریج
به عنصر ضروری برای اصالحات آموزشی و نوآوریهای جامعه
کنونی بدل شده است و نظام آموزش ما را به عصر آموزش
الکترونیکی نزدیک میکند [.]11
بیشترین و مهمترین تأثیر فاوا در آموزش در فرآیند یاددهی و
یادگیری است .هوپر و ریبر معتقدند که تکنولوژیها میتوانند به
دو شکل نظری (نرمافزاری) و فیزیکی (سختافزاری) در
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،1پاییز 1398
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فعالیتهای یاددهی – یادگیری ارائه شوند که به عنوان مکملی
برای یکدیگر برای حل مسائل آموزشی بکار میروند .تکنولوژی-
های فیزیکی با تولید ابزار فیزیکی به دنبال بهبود کار و فعالیتها
هستند؛ تکنولوژیهای نظری دربرگیرنده یافتههای دانشی هستند
که هیچ شکل مشخصی ندارند ،مانند نظریههای مربوط به
یادگیری فعال ،سازندهگرایی و  .]12[ ...به کمک فاوا است که
میتوان فرآیند یاددهی و یادگیری و در پی آن یادگیری مادامالعمر
را تسهیل و بهبود بخشید [ .]7زمینه آموزش تحت تآثیر فاوا بوده
است که بدون شک بر تدریس ،یادگیری و پژوهش تاثیرگذار است
[ .]13امروزه ادغام تکنولوژی در برنامه درسی با نیت تأثیرگذاری
مثبت بر تدریس و یادگیری در طی  20سال گذشته در موقعیت
تکاملی قرار داشته است [ .]14تلفیق فناوری در برنامه درسی
کالس درس جزء جداییناپذیر یک تدریس مناسب است [.]15
بکارگیری فناوریهای دیجیتالی در دنیای آموزش ،روش یادگیری
و چگونگی ارتباط دانشجویان با جامعه را تغییر داده است [.]16
مطالعات انجام شده از تأثیرات مثبت فاوا درتدریس و یادگیری
حمایت میکنند [.]17
در واقع در جهانی که روز به روز بیشتر از گذشته به فاوا مجهز
میشود ،شیوههای سنتی یاددهی – یادگیری چندان کارساز
نخواهد بود [ .]18فناوری اطالعات میتواند به نحو مطلوبی تدریس
را تحت تأثیر قرار داده و راهبردها و روشهای آن را دگرگون سازد
[ .]19بنابراین ،فاوا میتواند رویکردهای آموزشی جدیدی را فراهم
کند [.]20
استفاده از فاوا محیطی با قابلیت آموزشی ویژه در کالس درس
ایجاد میکند که به طور مسلم در ظهور ظرفیتهای پنهان
دانشآموزان اثرگذار خواهد بود [ .]21تغییرات مهم ناشی از
فناوری اطالعات ،منبع تحوالتی اساسی در کالسهای درس
شدهاست .مهمترین آنها را میتوان در این واقعیت دانست که
فناوری ،دانش آموزان را قادر ساخته است تا به اطالعات خارج از
کالس دسترسی پیدا کنند و این مسئله موجب افزایش انگیزه آنان
برای فراگیری شده است .فناوری اطالعات با تغییر شیوههای
آموزشی ،مفهوم سنتی «یادگیری بر اساس حافظه» را به سوی
«یادگیری خالق و پویا» هدایت کرده است .با بهرهگیری از فناوری
اطالعات ،معلمان به سهولت به منابع جدید آموزشی مورد نیاز
خود دست مییابند و اطالعات و مواد آموزشی کالس خود را
آسانتر و سریعتر تهیه میکنند [ .]22در همین زمینه کاستلز
بیان میکند" :در عصری که اطالعات همیشه و همه وقت در
دسترس دانشآموزان است ،مفهوم یادگیری تغییر یافتهاست.
آنچه باید در کالس درس مورد توجه و تأکید قرار گیرد ،یاد دادن
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چگونه یاد گرفتن به دانشآموزان (آموزش یادگیری) است" .به
این معنا که دانشآموزان بهطور دقیق اطالعات مورد نیاز خود را
تشخیص دهند و از مهارت الزم برای تصمیمگیری و انتخاب آن
برخوردار باشند .آنها باید بتوانند به سرعت اطالعات را جستجو
کرده و پس از پردازش ،ازآن استفاده کنند [.]23
فاوا تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه نیست که بتواند به
روشهای تدریس موجود اضافه شده یا جایگزین آنها شود .فاوا
بعنوان ابزار مهمی برای حمایت از راههای جدید تدریس و
یادگیری در نظر گرفته میشود؛ و باید برای توسعه مهارتهای
دانشآموزان برای همکاری ،برقراری ارتباط ،حل مساله و یادگیری
مادام العمر مورد استفاده قرار گیرد [ .]24فاوا به فراهم نمودن
کاتالیزوری برای تفکر دوباره درمورد عمل تدریس [ ]25کمک
کرده و به بهبود بروندادهای آموزشی و افزایش و بهبود کیفیت
تدریس و یادگیری منجر گردیده است [.]26
با توجه به اهمیت رابطه فاوا و تدریس تا کنون دستهبندیهای
زیادی در این زمینه ،توسط پژوهشگران و سازمانهای آموزشی
بیان شده است .رحمانی و همکاران در پژوهشی استفاده و
بهره گیری از فاوا در فرآیند یاددهی و یادگیری را در پنج زمینه
تسهیل یاددهی – یادگیری  ،انگیزش یادگیری ،یادگیری شاگرد
محور ،ارزیابی یادگیری و ارتقای مهارت تفکر بیان میکند و در
هر زمینه به بیان نقشهای فاوا در آن زمینه میپردازد[.]27قادری
و مغفوری کارکردهای ویژه فاوا را درآموزش عالی به این صورت
شرح میدهد :آسان سازی ،امکان تجربه و یادگیری
شخصی،یادگیری انعطافپذیر،تحرک و انگیزش افراد برای تالش
و تحول ،نوآوری ،پشتیبانی و بهبود کیفیت ،و صرفه جویی [.]28
بکارگیری فناوری اطالعات جدای از اینکه ،باعث کاهش هزینهها،
یادگیری بهتر ،صرفه جویی در زمان ،تقویت ارتباط بین مراکز
آموزشی ،باال بردن سطح علمی اساتید و استفاده از امکانات
شنیداری و دیداری میشود [ .]29مزایای دیگری نیز دارد که به
طور کلی عبارتند از :یادگیری انعطافپذیر؛ پشتیبانی و بهبود
کیفیت آموزش و یادگیری []30؛ اطمینان در دستیابی به اطالعات
الزم [ .]31نوروزی و همکاران نقش چهارگانه در زمینه کاربرد
فناوری اطالعات در مدارس رابیان کردند -1 :ارتباط دهنده:
برقراری ارتباط میان اطالعات ،معلم و دانشآموز؛ کاهش
محدودیتهای زمانی و مکانی  -2هدایتکننده :دسترسی آسان به
منابع جدید آموزشی ،دستیابی به مواد آموزشی باالتر از پیش -3
تسهیلکننده :افزایش کیفیت یادگیری در دانش آموز؛ تسهیل
ارتباط میان مدیر دروس ،معلم و دانش آموز  -4ابزار طراحی و
تولید :ایجاد مواد آموزشی تعاملی؛ ایجاد مواد آموزشی با کیفیت

239

باال [ .]22فرج اللهی و ظریف صنایعی شش ویژگی آموزش مبتنی
بر فاوا را بیان میکنند :حضور از راه دور ،انعطاف پذیری ،تعامل،
یادگیری فعال ،همکاری و انگیزش [.]32
از دیدگاه یادگیری استفاده مؤثر از فناوری اطالعات و ارتباطات
میتواند به فوایدی در قالب :انگیزش باال ،اعتماد به نفس ،سؤال
پرسیدن بهتر ،ترفیع قابلیت کار با اطالعات ،بهبود مهارتهای
ارتباطی و اجتماعی ،ترفیع یادگیری مستقل و پیشرفت در آن،
بهبود و ارائه مطالب ،ایجاد قابلیتهای حل مسئله و ...منجر گردد
[ .]33نتایج پژوهش ضامنی و کاردان نشان داد که کاربرد فاوا در
تغییر نگرش ،تثبیت و پایداری مطالب درسی ،مهارت استدالل و
قدرت خالقیت و در نهایت یادگیری فعال درس ریاضی تأثیر دارد
[ .]34نامی در پژوهشی تأثیر فاوا بر توسعه آموزش را در شش
جنبه قرار داده است :الف) نقش فاوا در فراهم آوردن منابع
یادگیری؛ ب) تأثیر فاوا بر چگونگی یادگیری؛ ج) تأثیر فاوا بر زمان
و مکان یادگیری؛ د) نقش فاوا درگسترش تواناییهای مربیان؛ و)
نقش فاوا در گسترش تعداد دانشجویان؛ ه) نقش فاوا در کاهش
هزینههای آموزشی [.]35
دونس و همکاران معتقد هستند ،هدفهای کاربرد اطالعات و
ارتباطات در تعلیم و تربیت عبارتند از :تشویق در کسب
مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک هدف برای
کاربران؛ استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور تقویت
تواناییهای فراگیران در برنامههای درسی موجود؛ استفاده از
فناوریهای اطالعات و ارتباطات به منظور تقویت فراگیران در
برنامههای درسی که نه فقط چگونگی یادگیری درس بلکه،
محتوای یادگرفته شده را نیز تغییر میدهد؛ استفاده از فناوریهای
اطالعات و ارتباطات به عنوان یک جزء ضروری اصالحات است که
ساختار سازمانی را تغییر میدهد [.]36
الیم و چای چهار نقش ابزاری برای فاوا در آموزش و یادگیری در
تعریف کرده و آن را به شرح زیر بیان میکنند .1 :ابزارهای
اطالعاتی :کاربردهایی از فاوا هستند که اطالعات بسیار زیادی را
در فرمتها و شکلهای مختلف از قبیل صوتی ،متنی ،گرافیکی یا
ویدیویی ارائه میکنند؛  .2ابزارهای موقعیت ساز :ابزارهایی که
یادگیرندگان را در محیطی قرار میدهند که میتوانند دست به
تجربه عملی بزنند؛ ابزارهای سازندگی :ابزارهایی هستند که به
منظور پردازش اطالعات ،ساختن دانش یا برای عینیت دادن به
ادراک فرد مورد استفاده قرار میگیرد؛  .3ابزارهای ارتباطی :این
ابزارها ،سیستمهایی هستند که برقراری ارتباط آسان بین استاد و
دانشجو یا دانشجویان با یکدیگر را ورای موانع فیزیکی که به طور
معمول در کالس درس وجود دارد ،میسر میسازند [.]37
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میتوان برای کاربرد اینترنت به ویژه در امر تحقیق ،تدریس و
یادگیری به مزایای زیر اشاره نمود :دستیابی آسانتر به اطالعات
و به روز کردن اطالعات؛ اختصاص زمان بیشتر برای یادگیری؛
ایجاد ارتباط آسان و مذاکره همزمان؛افزایش نقش یادگیرندگان
در فرآیند یادگیری و انعطافپذیری و امکان انتخاب بیشتر؛ ایجاد
استقالل و انگیزه باالی یادگیری در یادگیرندگان؛ غالب شدن بر
موانع کالس درس و افزایش امکانات یادگیری [ .]38فراهم نمودن
کار گروهی و تشریک مساعی دانشجویان از راه دور؛ فراهم نمودن
امکان تعامل و گفتگو میان دانشجو و استاد؛ کاهش زمان دسترسی
و سرگردانی دانشجو برای دریافت پاسخ از استاد؛ افزایش امکان
دسترسی فوری به منابع موجود و بانکهای اطالعاتی بیشمار؛ برای
مثال ،دسترسی به بانکهای اطالعاتی ،فهرستهای کتابخانهای ،و
اطالعات الزم جهت ثبت نام در یک دوره و ...؛ ایجاد امکان سریع
و آسان برای ارسال تکالیف خواسته شده؛ امکان آزمون دادن از
طریق رایانه مطرح میشود [ .]39شواهد و مدارک فراوانی از کاربرد
فاوا در زمینه رشد و تحول در آموزش وجود دارد که میتواند به
تسریع و بهبود یادگیری منجر شود ،از جمله این شواهد میتوان
به افزایش مهارتهای اولیه ،حل مشکالت آموزشی ،مدیریت
اطالعات ،عالقه به درس و حضور با انگیزه در کالس درس و توسعه
مفاهیم و ...اشاره کرد [.]40
یغما کارکردهای فاوا در فرآیند تدریس-یادگیری را به شرح زیر
بیان میکند:کارکردهای آموزشی (تدریس) :رسانهها از طریق
بکارگیری چندین حس ،ارتباطی زنده ،فعال و مهیج با فراگیر
برقرار میکند .یکی از کارکردهای فناوری اطالعات در نقش
آموزشی ،فراهم نمودن جریان آموزش و نحوه اجرای آموزش است؛
کارکردهای اکتشافی :فراگیرنده میتواند در مواقع عدم دسترسی
به آزمایشگاه ،از آزمایشگاههای مجازی شبیهسازی شده توسط
رایانه استفاده کند .همچنین میتواند از اطالعات موجود در
بانکهای اطالعاتی رایانهها برای انجام دادن کارهای تحقیقی و
اکتشافی بهرهمند شود؛ کارکردهای ابزاری :این گروه از فناوریها
که برای استفاده مدارس طراحی نشدهاند  ،عمالً کاربرد ابزاری
دارند؛ ولی در عمل میتوان آنها را برای نیل به مقاصد آموزشی
هم بکار گرفت مثل نرمافزارهای پردازش کلمه و نرمافزارهای
صفحه گسترده؛ کارکردهای ارتباطی :در فناوریها معلم و
دانشآموزان مجازند از طریق شبکهها ،فناوریهای دیگر را برای
ارسال و دریافت پیام به خدمت گیرند ،سوال طرح کنند و یا به
سواالت پاسخ دهند].]41[[46
فتحیان و نوروزی دو رویکرد درباره کاربرد فاوا درآموزش را بیان
کردند الف)رویکرد شناختی :به دنبال کشف ،شناخت و بررسی
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ابزارهای فاوا ب) رویکرد کاربردی :به دنبال یادگیری نحوه کاربرد
ابزارهای فاوا [ .]42ندرلنود ارتباط فرآیند یاددهی-یادگیری با
فناوری اطالعات و ارتباطات را به سه شکل زیر بیان میکند :الف)
فاوا به عنوان هدف :فناوری و کاربرد آن به ارائه دروس خاصی مثل
آموزش کامپیوتر محدود نمیشود بلکه اهداف وسیعتری را در
برمیگیرد و برای کاربرد افراد در جامعه و زندگی است .ب) فاوا به
عنوان رسانهای برای ارتقای فرآیند یادگیری :اشاره به استفاده از
فاوا به مثابه رسانهای در فرآیند تدریس و یادگیری است که از
طریق آن معلمان بتوانند شرایط تدریس بهتر را فراهم کنند و
فراگیران با کیفیت و میزان باالتر یاد بگیرند .ج) فاوا به عنوان ابزار:
فاوا ،فرآیند یادگیری را تشکیل نمیدهد بلکه استفاده از آن در
کالس درس یا مدرسه مورد حمایت دستاندرکاران نظام تعلیم و
تربیت قرار میگیرد [.]43
توماس و رنگا کاربرد فاوا در آموزش را در سه مقوله اصلی جای
میدهد -1 :پداگوژی (علم تعلیم و تربیت)؛  -2کارآموزی
 -3آموزش مداوم [ .]44حسینی بیان میکند در متون مختلف،
اغلب سه رویکرد مختلف را در استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی در آموزش میتوان مورد شناسایی قرارداد :الف -فاوا به
عنوان واحد درسی که داللت بر فراگیری مهارتهای ویژه در قالب
واحدهای درسی یا کارگاههای آموزشی برای دانشآموزان،
دانشجویان و مدرسان دارد .ب -فاوا به عنوان ابزاری برای
گردآوری ،ذخیرهسازی و اشاعه اطالعات و نیز انجام فعالیتهای
پژوهشی .ج -فاوا به عنوان ابزاری برای کمک به فرایند آموزش و
یادگیری [.]45
یونس و نورالدیندو مقوله جدا از هم درباره فاوا را بیان میکنند:
الف -فاوا برای آموزش :فناوری اطالعات و ارتباطات برای آموزش
به توسعه تکنولوژی اطالعات و ارتباطات بویژه برای فرآیندهای
یادگیری/تدریس اشاره دارند .ب -فاوا در آموزش :در حالی که
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش شامل اقتباس عمومی و
ترکیب فناوریهای اطالعاتی در فرآیند تدریس/یادگیری است
[ ]47[ ،]46[ ،]46و [ .]48این کاربرد درآموزش سبب توجه به
سبکهای یادگیری فراگیر -محور شده و مبنایی برای تمامی
ارتباطات میان موسسات آموزشی ،تعلیمدهندگان و متعلمان می-
باشد [.]9
با توجه به ارتباط عمیق فاوا و فرآیند یاددهی و یادگیری ،و اهمیت
آن در آموزش کالسی ،همانطور که مطرح شد پژوهشهای
بسیاری دربارهی انواع نقشها و تأثیرات این فناوری بر فرآیند
یاددهی و یادگیری انجام شده است .اما از مرور پیشینه نظری و
عملی این موضوع استنباط میشود که حجم بسیاری از پژوهشها
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 حاصل سنتزیافتههای دیگر پژوهشها باشد دارای سه.داده شود
مرحله است که پژوهش حاضر نیز بر مبنای این سه مرحله
.]52[ پیشرفته است
 مراحل اجرای روش سنتزپژوهی.1 جدول
Table 1. The phases of conducting the research synthesis
Descriptions about the
current research

The stage

Sub stage

1. Determining
the geography
of research:
Determining
the researches
that is required
to use their
findings.

A. Determining
the
search
parameter, such as
the
publication
date and type of
research

Date of publication: From
2000 to 2017; geographical
scope: worldwide; type of
research:
quantitative,
qualitative,
combination
studies; type of documents:
Published articles and valid
organizational reports

B. Determining
the criteria for
selecting the
documents
collected from the
previous step

Related to the research
questions; validation of the
research in terms of used
method

C. Determining
the search strategy
in documents and
databases

Keywords related to the
relationship
between
teaching and learning; and
the
identification
of
research databases such as:
SID- MAGIRAN- Eric-Science
direct-Taylor
Francis

From the initial search, 93 articles and documents were obtained in the
field of ICT and teaching. After applying the criteria for selecting
articles and documents, 56articles were found to be available.
2. The
systematic
review of
selected
documents

3. Synthesis:
Creating
something new
from separated
elements

a. Large screening

Abstract of articles and
documents were examined
according to two criteria of
relevance and quality. 37
articles were approved.

b. Screening title

The entire text of the articles
and
documents
were
examined; and according to
the criteria were selected.
The result of this phase was
29articles, which entered
the next stage.

c. Analysis

The
documents
were
examined physiologically
and different parts of the
research (such as research
type, questions, findings)
and were described in the
table.

Accumulative
research
synthesis; and
synthetic research
synthesis

The results related to the
selected
articles
and
documents were collected
together, then with repeated
and accurate reviews, and
comparing the same and
contradictory
findings
(Through
encoding),
classified
in
bigger
themes....
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به صورت پراکنده انجام شده و نیاز به پژوهشی هست که نتایج به
دست آمده را به صورت یکپارچه بررسی کند و از این راه
، با این هدف.چهارچوبی جامع نسبت به این موضوع به دست دهد
 به بیان و تبیین،در مقاله حاضر با استفاده از مطالعه منابع موجود
– جایگاه و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی
 دو سوال اساسی مبنای پژوهش، در این راستا.یادگیری پرداختیم
:قرار گرفت
 مولفههای بنیادین رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات باتدریس بر مبنای پیشینه پژوهشی کدام است؟
 ابعاد اصلی رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با تدریس برمبنای فرا ترکیب مبانی نظری و پیشینه پژوهشی کدام
است؟
 روششناسی پژوهش.2
روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع سنتزپژوهی است و بر اساس
 قابلیت تجمیع یا تراکم،عملیاتی کردن این اصل است که علم
 هدف.]49[ نظاممند دانشهای تولید شده پیشین را دارد
سنتزپژوهی این است که تحقیقات تجربی را به منظور خلق
حد و مرزهای تعمیم، تعمیمهایی که در آن. ترکیب کند،تعمیمها
 سنتزپژوهی از روشهای علمی.]50[ نیز مشخص میشود
.پژوهشی است که آنرا میتوان در دو دسته کیفی و کمی قرار داد
دسته کمی را با مفهوم فراتحلیل میشناسیم و سنتزپژوهی کیفی
 سنتز متنی و سنتز، سنتز مضمونی،شامل روشهای فراروایت
.]49[ تفسیری – انتقادی است
کرسول دو نوع طرح پژوهش مبتنی بر تلفیق پژوهشها را
 طرح مرور تلفیقی که در آن محقق به-1 :شناسایی نموده است
 یافتهها یا ایدههای مهم حاصل مرور،جای جزئیات هر پژوهش
 مرور-2 .همه پژوهشها را مورد بحث و بررسی قرار میدهد
جداگانه هر یک از پژوهشها به منظور فراهم ساختن خالصهای
.از هر مطالعه در رابطه با مضمون اصلی مورد نظر پژوهشگر است
] در حقیقت این شکل از مطالعه به پژوهشگر کمک میکند51[
 یک بازنگری دقیق و عمیق انجام،که به شکلی نظاممند و جامع
دهند و یافتههای مقالههای پژوهشی را به نوعی تلفیق کنند تا
 نتایجی بیشتر از مجموع اجزایش حاصل کند،پدیده مورد بررسی
]73[
آنچه در پژوهش حاضر مد نظر است ارائه نمونهای از سنتزپژوهی
 سال اخیر در حوزه رابطه15 نظاممند یافتههای پژوهشهای
فناوری اطالعات و ارتباطات و تدریس است تا بدین روش سواالت
این پژوهش دربارة مؤلفههای مربوط به رابطه تدریس و فاوا پاسخ
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creating
problemsolving capabilities

7

8

9

10

11

Quantitative

Qualitative

Qualitative

Quantitative

Qualitative

[37]

[36]

[56]

[38]

[40]

The role of ICT in
providing
learning
resources; the impact of
ICT on learning; the
impact of ICT on time
and place of learning; the
role of ICT in enhancing
the skills of educators;
the role of ICT in
expanding the number of
students; the role of ICT
in reducing educational
costs
Encouraging
the
acquisition of ICT skills
as a goal for users; using
ICT to enhance learners'
abilities in existing
curricula; using ICT to
how to learn; using ICT
to modify content.
Information
tools;
positioning
tools;
construction
tools;
communication tools
Easier
access
to
information
and
updating of information;
spending more time for
learning;
easy
communication
and
simultaneous
negotiation; increasing
learner's role in the
learning process and
more flexibility and
choice;
creating
independence
and
motivation for learning
in learners; overcoming
obstacles of classroom
and increasing learning
facilities
Accelerating
and
improving
learning;
initial skills; solving
educational problems;
managing information;
interest in the classroom
and engaging in the
classroom; developing
concepts

12

Quantitative

[41]

Educational functions
(teaching); exploratory
functions; instrumental
functions;
communication
functions

13

Quantitative

[22]

Connecting,
guiding,
facilitating, tool design
and production

 نتایج و بحث.3
ابتدا یک تصویر کلی از پیشینه نظری و پژوهشی مقاالت و اسناد
 پژوهشهای متعددی به ویژه.انتخاب شده نهایی ارائه شدهاست
در دو دهه اخیر در داخل و خارج کشور به صورت مستقیم و غیر
 مولفههای.مستقیم در حوزه رابطه فاوا و تدریس انجام گرفته است
مطرح شده در پژوهشهای انجام گرفته در پاسخ به سوال اول
.پژوهش در قالب جدول زیر ارائه شد
 مولفههای بنیادین رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با تدریس بر.2 جدول
مبنای پیشینه پژوهشی
Table 2. The fundamental components of the relationship of
information and communication technology with teaching based on
research background
The components of the
relationship between
information technology
and communication
with teaching

Row

Type of research

Researchers

1

Qualitative

[52]

Facilitating teaching learning,
learning
motivation,
learnercentered
learning,
assessment of learning
and thinking skills

2

Qualitative

[28]

Facilitating
the
possibility of personal
experience and learning,
flexible
learning,
motivating individuals to
work and innovation,
support, and improving
the quality and saving.

3

Qualitative

[30]

Flexible
learning;
supporting
and
improving the quality of
teaching and learning

4

Quantitative

[29]

Reducing costs, better
learning, saving time,
strengthening
communication between
educational
centers,
raising the academic
level of professors and
using visual and auditory
facilities.

5

Qualitative

[32]

Remote
attendance,
flexibility, engagement,
active
learning,
collaboration
and
motivation.

6

Quantitative

[33]

High motivation, selfconfidence, better asking
questions, promotion of
the ability to work with
information, improving
communication
and
social skills, promoting
independent
learning
and advancing in it,
improving
and
presenting
content,
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environments;
interactive
learning;
individual exploration;
active
learning
environments
24

25

26

Qualitative

Quantitative

Qualitative

[60]

[61]

[62]

Changing the role of the
teacher as a guide, a
creator of a learning
environment, a colleague
in learning, someone
who interacts , searches
and
experiences;
changing the role of a
learner as an active
learner,
knowledge
producer, learner who
collaborates,
independent
learner,
learner who learns to
learn, to think and to
communicate; changes
in curriculum as a
research-based
curriculum, flexible and
open, along with valid
learning, the possibility
to present at any place
and time, along with
multiple progress routes
Helping students to
improve their academic
achievement; make the
learning process more
effective,
more
challenging, and more
engaging.
Expanding the skills,
motivations
and
information of students
by themselves

27

Qualitative

[63]

Constructivism,
situational
learning,
motivation,
learning
transfer

28

Quantitative

[64]

Help in the design and
editing
of
learning
materials,
supporting
collaborative classes

29

Qualitative

[17]

Major
changes
in
teaching approaches and
student
learning
practices;
facilitating
active,
participatory,
creative, integrative and
evaluative
learning;
emergence
and
implementation of an
emerging constructivist
educational
paradigm
that
puts
more
responsibility
for
learning to learners.......

در این مرحله پژوهشگران در فرآیند سنتز پژوهی بر مبنای بررسی
یافتهها و دادههای حاصل از مطالعه مبانی نظری و پیشینه
پژوهشهای انتخاب شده نهایی دریافتند که کلیه مولفهها و
شاخصهای شناسایی شده در زمینه رابطه فاوا و تدریس را
1398  پاییز،1  شماره،14  جلد،پژوهشی فناوری آموزش-نشریه علمی

14

Quantitative

[7]

Strengthening
and
improving the teaching
and learning process,
increasing flexibility in
job activities, taking into
account the removal of
time
and
space
constraints, responding
to students' need for
electronic
learning
activities, establishing
continuous interaction
with
students
and
creating
backgrounds
new to creativity in
educational activities

15

Quantitative

[34]

Changing
attitudes,
fixing and sustaining
lessons, arguing skills
and power of creativity,
and ultimately active
learning

16

Qualitative

[54]

Creative and interactive
environment;
active
learner

17

Quantitative

[55]

Facilitating the teaching
and learning process,
creating a knowledgebased environment

18

Qualitative

[56]

Facilitator; freedom to
train from time and
space; learner-centered
and research-centered;
multi-skill and guiding
teacher; open-learning
learning;
processoriented

19

Quantitative

[42]

Cognitive
approach;
applied approach

20

Qualitative

[57]

Facilitator; change the
role
of
teacher
(facilitator); change the
role of student (active
learner)

21

Quantitative

[47]

ICT as a curriculum; ICT
as a tool for collecting,
storing
and
disseminating
information
and
conducting
research
activities; ICT as a tool
for helping the teaching
and learning process.

Qualitative

[48]

ICT for education; ICT
in education

22

Qualitative

[58]

More fit with individual
learning styles; learning
speed and student needs;
collaborative learning;
acquiring real world
information through the
web;
encouraging
students to take on
learning responsibilities;
increasing
their
autonomy in learning.

23

Qualitative

[59]

Creating
creating

knowledge;
creative
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میتوان در دو روند جامع  -1روند تسهیلکننده  -2روند جریانساز
در نظر گرفت .در پاسخ به سوال دوم الگوهای نظری و مصادیق
پژوهشی در هر دو روند در جدول شماره  3ارائه شده است.
جدول  .3فراترکیب مبانی نظری و پژوهشی در ارتباط با مولفههای
احتمالی رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با تدریس
Table 3. Extension of theoretical and research bases in relation to
the possible components of the relationship of information and
communication technology with teaching
Research samples (Repeat in related
)research
;][52]; [30]; [29]; [35];[53]; [38]; [40];[76

Themes

Row

Facilitator

1

;][42]; [7]; [34]; [12]; [55];[56]; [57]; [42
][46]; [13]; [59]; [60];[61]; [45]; [64
;][52]; [32];[33]; [35]; [36]; [53]; [76]; [42

Stream-

][7]; [34]; [74]; [60]; [63]; [17

maker

2

 .4نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ارائه چهارچوبی جامع و دستیابی به نتیجهای
نوآورانه به شیوه سنتزپژوهی درباره تبیین جایگاه و نقش فناوری
اطالعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی – یادگیری بود .از بین
عناصر برنامه درسی بیشترین و مهمترین تأثیر فاوا در آموزش در
فرآیند یاددهی و یادگیری است .زیرا به یاری فناوری اطالعات و
ارتباطات است که میتوان فرآیند یاددهی و یادگیری و در پی آن
یادگیری مادامالعمر را رشد و بهبود بخشید [ .]7فاوا کاتالیزوری
برای تفکر دوباره درمورد عمل تدریس فراهم میکند [.]25
در این مطالعه به منظور بررسی جایگاه و نقش فاوا در فرآیند
یاددهی -یادگیری دو سوال اصلی مطرح گردید .در سوالهای اول،
مولفههای بنیادین رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با تدریس بر
مبنای پیشینه پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت .سؤال دوم نیز به
بررسی ابعاد اصلی رابطه فناوری اطالعات و ارتباطات با تدریس بر
مبنای فرا ترکیب مبانی نظری و پیشینه پژوهشی پرداخت.
بر مبنای تحلیل و تفسیر پاسخ سؤاالت مطرح شده و مطالعه
رویکردها و مبانی نظری و عملی ،این نتیجه به دست آمد که
میتوان جایگاه و نقش فاوا در فرآیند یاددهی یادگیری را در دو
روند عمده تقسیمبندی نمود:
الف) روند تسهیل کنندگی فناوری اطالعات و ارتباطات
در این روند فاوا بیشتر نقش یک وسیله را در خدمت تدریس ایفا
میکند و باعث میشود عمل و فرآیند تدریس راحتتر و با سهولت
نشریه علمی-پژوهشی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،1پاییز 1398

بیشتر انجام گرفته و در نهایت یادگیری بیشتری در فراگیران شکل
گیرد .معلم برای طراحی موقعیتهای یادگیری بهتر از فاوا و
امکانات (سختافزارهای) مربوط به آن استفاده میکند .این روند
دارای اثراتی کوتاهمدت در فرآیند یاددهی  -یادگیری است ،یعنی
اثرات آن در کوتاه مدت و به سرعت در ساختار آموزشی قابل
مشاهده است.
فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطی به دلیل قابلیتها وویژگی-
هایی که دارند مهمترین نقش خود را در تسهیل و آسانسازی
یادگیری ایفا مینمایند [ .]35استفاده از فناورى اطالعات و
ارتباطات به عنوان ابزارى حمایتى براى بهبود تدریس و یادگیرى
و دستیابى به هدفهاى یادگیرىِ باکیفیت براى همه ،امرى
اجتنابناپذیر است [ .]67فنآوری اطالعات و ارتباطات یکی از
عوامل تغییر در کالسهای درس است و نقش و تأثیر آن در توسعه
دانش و ایجاد تسهیل و تسریع در امر یادگیری در عصر حاضر
امری انکارناپذیر است [.]68
بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و
یادگیری ،یادگیری را تسهیل کرده ،زمان یادگیری را کاهش داده،
شرایط و موقعیت مناسبتری برای یادگیری ایجاد کرده ،شیوه
آزادی در یادگیری را تحقق بخشیده و به آن جامه عمل میپوشاند،
امکان دسترسی به منابع و مآخذ موجود در سراسر دنیا را فراهم
میکند ،فرصت تمرین ،کارورزی و آزمایش را ایجاد میکند [.]52
نتیجه به دست آمده پژوهش حاضر این است که روند تسهیل-
کنندگی فاوا را میتوان از طریق پنج مؤلفه  )1فاوا بعنوان ابزار
اطالعاتی؛  )2فاوا بعنوان ابزار موقعیتساز؛  )3فاوا بعنوان ابزار
ارتباطی؛  )4فاوا بعنوان ابزاری برای رفع محدودیتهای مکانی و
زمانی؛ و  )5فاوا بعنوان ابزارهای ارائه چندگانه محتوا ،تعریف کرد.
مؤلفههای مطرح شده در جدول شماره  4به همراه ویژگیهای آن
ارائه شده است.
ب) روند جریانسازی فناوری اطالعات و ارتباطات
روند جریانسازی فاوا دربرگیرنده تغییراتی است که در سطحی
عمیقتر و با پیچیدگی بیشتر ،کیفیت و چگونگی فرآیندهای
یاددهی یادگیری را تحت تأثیر خود قرار داده است این تغییرات
دارای اثرات بلندمدت است که با رویکردی نرمافزاری در نظام
آموزشی نمود پیدا میکند .در حقیقت کاربرد ابزارهای فناوری در
کوتاهمدت شکل آموزش را تغییر داده اما پیامدهای آن در
بلندمدت و در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار ،منجر به پدید آمدن
رویکردها و جریانهای جدیدی در آموزش شده و روندکلی آموزش
را دچار تحوالت اساسی نموده است.
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جدول  .4مولفههای فاوا در روند تسهیلکنندگی
Table 4. ICT Components in the Facilitation Trend
Features

Component

Providing an unlimited range of
information; Accessing to databases
;Provides multisensationl learning
practical experience close to the firsthand experience through simulation
;and play

ICT as an information
tool
ICT as a tool for
positioning

Increasing the possibility of contact
between teacher and a Learner, or a
large number of learners with other,
learners with theorists and experts in
each discipline.
Removing geographical boundaries
through
the
possibility
of
;telecommunications
eliminating
time limits through the possibility of
asynchronous communications
Possibility to use several senses,
creating live communication, active
and exciting communication through
multimedia
and
supersonic
;capabilities

ICT as a communication
tool

Resolving spatial and
temporal constraints

Tools
for
Multiple
Content Provisioning

در این روند فاوا تأثیرات عمیقی بر فرآیند یادگیری و یاددهی دارد
و این تأثیرات باعث تغییراتی در کیفیت و چگونگی عناصر فرآیند
یاددهی و یادگیری میشود .ایجاد تحول در مدارس مستلزم تغییر
فلسفه آموزش و پرورش است و فناوری نقطه شروع چنین تغییری
است زیرا زندگی روزانه ما را تحت تأثیر قرار داده است؛ وقتی در
مدارس به اطالعات و مهارتهای فکری توجه میشود و استفاده
از فناوریها به صورت استاندارد در میآید ،آنگاه برنامههای درسی
مدارس تغییر خواهد کرد [ .]69بعد نرمافزاری تکنولوژی متشکل
از روشها ،خطمشیها ،راهبردها ،مدلها و ایدههای برگرفته از
سایر رشتهها ست؛ این بعد در عمل به شکل روشهای مختلف
آموزشی تجلی پیدا میکند و در ارتباط با بعد سختافزاری به حل
مسائل آموزشی میپردازد [ .]13میتوان فاوا را به عنوان یک عامل
و منبع قوی در نظر گرفت که در طراحی هدف ،محتوا ،روش و
ارزشیابی ،تأثیری قوی و جهتدهنده دارد [ .]43فاوا با ایجاد
تغییرات بنیادی در مفاهیم آموزشی قبلی توانسته دگرگونی های
اساسی را در آموزش به وجود آورد [.]70
فاوا به عنوان ابزاری برای تدریس و یادگیری باید تکالیفی ایجاد
کند که به حل مسئله کمک کرده ،پردازش عمقی ایدهها را ارتقاء
دهد ،باعث افزایش درگیری یادگیرنده با مواد درسی و تعامل
بیشتر معلم با یادگیرنده و یادگیرنده با معلم شود [ .]15کاربرد
فناوریهای جدید از سوی معلمان آنها را قادر ساخته است تا
تکالیف درسی را در سطح فکری باالتری ارائه دهند ،از آنها حمایت
میکند تا مربی باشند نه پخشکننده اطالعات ،موقعیت امنی برای
آنها فراهم میکند بار دیگر در نقش یادگیرنده باشند و نظریات

خود را درباره برنامه درسی و روشهای تدریس با دیگران در میان
بگذارند [ .]71یادگیری از طریق رایانهها مستلزم نوعی فعالیت
ذهنی عمیق است که فرد را برای برخورد با تجارب واقعی زندگی
آماده میکند .هنگامی که فرد با رایانه روبرو میشود در موضع
حل مسئله قرار میگیرد که با این روش برای فرد تجربهای سرشار
از جستجو و کشف و کندوکاوی لذت بخش به ارمغان میآورد که
جنبه سلیقهای و اراده شخصی وی را در یادگیری نیز در بر می-
گیرد .این نوع یادگیری در ارتباط با زندگی معنا مییابد و فرد
فعاالنه همانند یک عنصر کشف کننده عمل میکند .بدیهی است
این یادگیری لذتبخشتر ،ماندگارتر ،عمیقتر ،تعمیمپذیرتر بوده
و چون نیازهای وی را در نظر میگیرد با انگیزه پیگیری خواهد
شد [.]72
فناوریهای اطالعات و ارتباطات تغییرات عمدهای در رویکردهای
تدریس و شیوههای یادگیری دانشآموزان به وجود آورده است.
محیطهای یادگیری غنی شده به وسیله فناوری اطالعات و
ارتباطات منجر به تسهیل یادگیریهای فعال ،مشارکتی ،تلفیقی،
خالق و ارزشیابانه شده که به عنوان مزیتی نسبت به رویکردهای
سنتی مطرح میگردند .به سخن دیگر ،فناوری اطالعات و
ارتباطات منجر به ظهور و اجرای تعلیم و تربیت نوظهور ساختن-
گرایی شده که در فرآیند یادگیری مسئولیت بیشتری را متوجه
دانشآموز میکند .بنابراین ،از مزایای استفاده از فناوری اطالعات
و ارتباطات در آموزش ،فراهم آوردن آموزشی با کیفیت همراستا
با رویکرد سازندهگرایی است که پارادایم اصلی یادگیری در عصر
کنونی است [.]17
نتیجه به دست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که روند
جریانساز فاوا با ده مؤلفهی  )1سازندهگرا بودن ماهیت فاوا؛ )2
ارتباط فاوا با شخصیسازی فرآیند یاددهی و یادگیری؛  )3فاوا در
خدمت پرورش هوشهای چندگانه؛  )4ارتباط فاوا و اثر انگیزشی
یادگیری؛  )5ارتباط فاوا با یادگیری شاگردمحور؛  )6بهبود و ارتقای
مهارتهای تفکر؛  )7ارتباط فاوا با ارزشیابی از یادگیری؛  )8تأکید
بر خودآموزی؛  )9شکلدهی یادگیری عمیق ،سریع و پایدار؛ و )10
تغییر نقش معلم؛ قابل تعریف است که این مؤلفهها به همراه
ویژگیهای آن در جدول شماره  5ارائه شده است.
جدول  .5مولفههای فاوا در روند جریانسازی
Table 5. Components of the ICT in the stream-making trend
Features
Relationship between ICT and
constructivist theory; providing
the possibility of personal
discovery
and
knowledge

Component
ICT as a construction tool
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 در دومی یافتههای دیگران خود مبدل به دادههایی میشوند.شاهد آن هستیم
.]48[ که با دادههای دیگر ترکیب و سپس با هویتی جدید بازآفرینی میشوند
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recognition based on
learning environments.

active

Relationship between ICT and
the personalization of the
teaching – learning Process

Creating learning opportunities fit
to learning styles and individual
characteristics

ICT
serves
intelligence

multiple

Various media can accommodate
educational activities with pupils'
intelligence through the use of
visual
media
for
spatial
intelligence, audio media, musical
intelligence, and more.

Relationship between ICT and
learning motivation

High flexibility in meeting
students' needs and aspirations;
helping them get to know faster
and gain confidence to engage
more with the learning process;
creating diversity and interest

Relationship between ICT and
student-centered learning

Learner -based Center with digital
resource support, interaction with
teacher and other learners; support
for active learning; problemcentered
learning;
Problemcentered learning and purposeful
and
meaningful
learning;
emphasis on ability to generate
knowledge;

Improving and
thinking skills

Promoting

Emphasize critical thinking by
providing the ability to compare
the
massive
amount
of
information; developing creativity
by
providing
simulation
capabilities; increasing the depth
and quality of learning;

Relationship between ICT and
assessment of learning

Providing
quick
learning
outcomes;
Providing
selfassessment conditions

Emphasizing on self-learning

Focusing on the individual aspect,
active and problem-centered
nature of learning; Emphasizing
on the goal of empowering the
learner

Formatting to deep, fast and
sustainable learning

Providing easier and quicker
learning of complex concepts; the
possibility of achieving the higher
levels of learning

Changing the role of the
teacher

The role of the teacher is changed
from the content transmitter to a
facilitator of learning; teacher is
always learning; division of
power;
accompaniment
and
guidance for learner

پینوشت
 سنتزپژوهی تجمیعی همانند تغییر فیزیکی و سنتزپژوهی ترکیبی همانند.1
 در اولی یافتههای پژوهشهای انتخاب.تغییر شیمیایی در یک واکنش است
شده با هم جمع میشوند مانند آنچه بیشتر در فراتحلیل پژوهشهای کمی
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