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 بر مبنای تحقیقات انجام شده  ایران موزش عالیآنظام  کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسیتاثیر بررسی
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 چکیده:

یم شدن در دانش بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مهمترین عنصر تعامل با جامعه جهانی، سه

دیگران، تبادل تجربه ها، اگاهی نسبت به محیط زیست پیشرو بودن در فناوری و گسترش رفاه عمومی مورد تاکید قرار 

گرفته است در این میان رکن اصلی توسعه دانش، یعنی آموزش از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، چون لازمه 

کاربرد فناوری  تاثیر شناساییاین مقاله با هدف .استIctنقطه شروع آن جامعه اطلاعاتی ، تولید و توزیع دانش و 

صورت پذیرفته که به روش کتابخانه ای انجام شده است. آموزش عالی ایران نظام درسی اطلاعات و ارتباطات در برنامه

امکان م آموزش عالی نظا بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسینشان داد که این پژوهش یافته . است

 ،هاهای فعّال تدریس، انواع ارزشیابیامکان یادگیری انفرادی، استفاده از روش بهره مندی از برنامه های درسی تلفیقی،

این پژوهش نتایج  و...... را به وجود می آورد. فراهم آوردن یک محیط تعاملی ،بخشی به محتوای برنامه درسیانعطاف

 بوده است. تاثیرگذار ایران عالیآموزشنظام درسی اطلاعات و ارتباطات در برنامهفناوری  کاربرد داد که نشان
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 مقدمه:-1

ل عصر حاضر را به طور عام و چند دهه ی اخیر را به طور خاص می توان عصر تلفیق اطلاعات و ارتباطات و انتقا

دانش جهت آموزش دانست؛ عصری که بشر در آن بیش از گذشته نیازمند داشتن اطلاعات و در نتیجه برقراری ارتباطات 

برای کسب اطلاعات است. امروزه با در اختیار داشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی گوناگون و پیشرفته امکان برقراری 

د و توزیع دانش و دانایی بیش از پیش میسر گردیده است. فرد فرد ارتباطات و تبادل سریع اطلاعات و در نتیجه تولی

جامعه جهانی در هر جا که باشند، به سهولت می توانند آخرین اطلاعات لازم را در زمینه ای دریافت کنند. در حالی که 

(. 4،2552)مردوچدسترسی به فناوری و اطلاعات به عنوان یک حق شهروندی در قرن بیست و یکم دیده شده است

توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و کاربرد آن آثار عمیقی بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله آموزش داشته، به 

طوری که در دهه های اخیر، دسترسی به فناوری اطلاعات و توانایی استفاده از آن به طور روز افزونی به عنوان ابزار لازم 

و ارتباطات  طلاعاتفناوری ااز آن جا که و  (.0،2515تبدیل شده است)بسریبرای شرکت در جامعه مبتنی بر اطلاعات 

کند. ورود  های جدیدی نیز ایجاد می تر کرده و شیوه الگوی فکری آموزش را دگرگون و مدلهای جدید آموزش را غنی

ها  است این فناوری یادگیری دانشگاهی را تغییر داده –های ارتباطی جدید به آموزش ، ماهیت فرایند یاددهی  فناوری

فیزیکی توسعه کلاس های آموزش حضوری در دانشگاهها را متنوع ساخته ، بلکه مرزهای آن را به خارج از  نه تنها شیوه

،  طلاعاترسالت اصلی این نوع آموزش به جای انتقال ا. های یادگیری جدیدی را به وجود آورده است داده و محیط

، قدرت برقراری ارتباط و مذاکره در دانشجویان طلاعاتانتقادی، مهارت مدیریت ا های حل مساله، تفکر پرورش مهارت

فناوری اطلاعات، امکان نوینی است که فرآیندهای گردآوری، ذخیره، بنابراین،  (.1599فرج اللهی و همکاران، ) است

این فرآیندها به نفع بشر  پردازش و بازیابی و اشاعه ی اطلاعات را دچار تحول نموده و موجب آسان و سرعت گرفتن

شده است، طبیعی است که همه ی مدل های سنتی که به نوعی با گردآوری، ذخیره، پردازش و اشاعه اطلاعات مربوط 

بوده اند، در وضعیت جدید تحت تاثیر پدیده های فناوری های نوین اطلاعات قرار گرفته اند. )لاکسلی و 

های یادگیری کند تا فعالیتزان کمک میریارتباطات با برنامه درسی به برنامه تلفیق فناوری اطلاعات و .(6،2554پاتریک

، 0ها به نتایج یادگیری متنوعی دست یابند)بیندومتنوعی را در طرح برنامه درسی بگنجانند و فراگیران نیز با شرکت در آن

ها و اثربخشی محتوا و روش قق هدفاستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تسهیل و تسریع تحهمچنین (.2516

این موضوع بیان شد اهمیت طور که بنابراین؛ همان (.1599 ثر است)گرمابی و ملکی،ؤتدریس، فرآیند ارزشیابی بسیار م

ایران عالی  آموزشنظام درسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامهتاثیر محقق را بر آن داشته است تا بررسی 

  پردازد.ه بی تحقیقات انجام شده بر مبنای

 هدف پژوهش:

                                                             
4: Murdoch 
5:Basri 
6: Loxley, W & Patrick, J 
7: bindu cu 
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 بر مبنای تحقیقات انجام شده آموزش عالینظام رسی دکاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه تاثیرشناسایی 

 سوال پژوهش:

 ؟است بودهتاثیر گذار ایران  آموزش عالی نظام  درسیکاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه آیا

 

 چهارچوب کلی تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر مبنای تحقیقات اتجام شده نظام آموزش عالی ایران درسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه یرتاثی بررس

 

روش  سوال

گردآوری و 

 تحلیل داده

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات  آیا

نظام آموزش عالی  ایران  درسیدر برنامه

 ؟است بوده تاثیرگذار
 

 روش گردآوری:

 کتابخانه ای  مطالعات

 تحلیل:

از روش کتابخانه ای استفاده کرده 

است،تا با مطالعه انواع گوناگون از منابع 

و اطلاعات به اشباع نظر برسد و نتایج 

 این پژوهش را ارائه دهد.
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 ادبیات موضوع:-2

 مفهوم و حدود برنامه درسی 

یت و پرورش نسل جوان برای ورود به اجتماع ادوار تاریخی مقوله تعلیم و تربترین مسائل بشر در تمامییکی از مهم

پذیری آنان بوده است. زیرا؛ بیشتر برای دوام و بقای نسل ناگزیر از کنترل و کارگردانی محیط خویش به مدد و جامعه

نماید و به همین دلیل بایست به نسل جوان منتقل این رهگذر تجربه کرده میچه را که دراندیشه بوده و آننیروی بشر

این اعتبار جوامع بوده است. به هایهای تاریخی، تعلیم و تربیت از بارزترین دل مشغولیترین دورآنتوان گفت، در کهنیم

جا که تعلیم و تربیت حتی در اشکال سنتی و تربیت به قدمت بشریت است و از آنو  توان ادعا کرد که قدمت تعلیممی

اندازه حوزه تعلیم و تربیت قدمتی به های درسی ازباشد، برنامهتصادفی خود مستلزم محتوا و تجارب خاصی می

 برخوردار هستند.

از دگرسو، همزمان با فزونی دانش و آگاهی بشر از حساسیت و اهمیت تعلیم و تربیت و ظهور ساختارهای اجتماعی 

و قانونمند سوق یافتند و شده های حسابهای تعلیم و تربیت از اشکال تصادفی و سنتی به سوی نظامپیچیده، نظام

-ریزی درسی بهاین همه برنامهزتری برخوردار گردیدند. بابینانههای درسی نیز از طرح و مقاصد واقعاین میان برنامهدر

در اوایل قرن بیستم و با انتشار کتاب برنامه درسی توسط فرانکلین بوبیت متولد گردید  عنوان یک حوزه تخصصی عملاً

نظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود معطوف ساخت، به این حوزه توجه بسیاری از صاحبائلو پس از آن مس

ای را دارا است. عنوان یکی از انشعابات رشته تعلیم و تربیت جایگاه ویژهریزی درسی بهاکنون رشته برنامهنحوی که هم

های گوناگون از آن، از نظرات و برداشتها، نقطهگاهوجود دید ریزی درسی، خصوصاًرشد و توسعه شتابان حوزه برنامه

این اما از سوی دیگر جوان بودن ؛این رشته نوبنیاد بوده استساز ظهور مفاهیم و قلمروهای جدید برایسو زمینهیک

 ، مبتدیانی که در جستجویپردازند، خصوصاًاین رشته میای را برای کسانی که بهحوزه، مسائل و مشکلات عدیده

این دروجود آورده است زیرا در کمتر زمینه یا مفهومیبه ؛های آن هستندها و دیدگاهبرداشتی منجسم از مفاهیم، تئوری

مستلزم در ک مفاهیم بنیادی آن حوزه است، که پرداختن به هر حوزه علمی جانظر وجود دارد و از آنرشته، توافق

وجود هباین رشته علمیآراء و اغتشاش فکری را برای بسیاری از علاقمندان بهمفاهیم بنیادی، تشتتنظرها در مورد اختلاف

 آورده است.

روست که امروزه برخی از متخصصین ریزی درسی از آنسازی مفاهیم اساسی رشته برنامهاهمیت و ضرورت روشن

دانند و برخی دیگر نیز نولوژی میاین رشته را، مسائل تعریفی یا ترمیترین مسائلریزی درسی یکی از مهمرشته برنامه

 این قلمرو در قرن در به سقوط کشاندننظر در مفاهیم بنیادی را عامل مهمیجدیت و حاد بودن مسائل مرتبط با اختلاف

 (.1580 )فتحی واجارگاه، کنندینده تلقی میآ
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 مفهوم برنامه درسی

و  مسابقه و یا فاصله و مقدار راهی است که  Race Courseاز ریشه لاتین  Curriculumواژه برنامه درسی یا 

به نقل از فتحی واجارگاه(. از لحاظ تاریخی نیز مفهوم میدان  ،1806 ،9افراد باید طی کنند تا به هدف دست یابند )زایس

همواره چیزی شبیه به یک که؛ این دارای بار معنایی خاصی است و آن عبارت است از ،ایآموزش مدرسه یهمسابق

ای از مواد، موضوعات و محتوای فراگیران  باید مجموعهاند. زیرا تمامیان مسابقه را برای فراگیران تدارک دیدهمید

رو تمام فراگیران برای طی نمودن برنامه اینفرا گیرند و از ؛باشدها یکسان و استاندارد میآموزشی که برای تمام آن

اند. نامه یا مدرک تحصیلی در یک حالت رقابت با یکدیگر قرار داشتهدرسی و دستیابی به خط پایان و دریافت گواهی

ارتباط با برخی از عنوان میدان مسابقه )از لحاظ لغوی( چندان بیشود که تلقی برنامه درسی بهاین همه ملاحظه میبا

 نیست. ،ها اشاره خواهد شدتعاریفی که در زیر بدآن

 فناوری اطلاعات و ارتباطات

به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی  1809وری اطلاعات، نخستین بار از سوی لیویت و وایزلر در سال اصطلاح فنا

(.  فناوری 1586به نقل از عباسی 1595، )صرافیزاده کار گرفته شدها بهناها و پردازش اطلاعات در سازمگیریاز تصمیم

این  پردازد. در حال حاضرافزار میوط به کامپیوتر و نرمهای اطلاعاتی مرباطلاعات به پشتیبانی و مدیریت سیستم

چه که عنوان فناوری اطلاعات و ارتباطات مطرح است. آنگیرد و بهی ارتباطات مخابراتی را نیز در بر میاصصلاح حوزه

به نقل از 5251 ،8شود )شاهمیراصلی را دارد، فناوری اطلاعات و ارتباطات نامیده می های ارتباطی نقش در شبکه

 (.1586عباسی

 اطلاعات فناوری کارکردهای

های خاصی دارد؛ کارکرد آموزش، عرصه در و است ایهویژ هایقابلیت و ماهیت دارای ارتباطات و اطلاعات فناوری

ا فراهم ها، افراد و موضوعات رنااند: ارتباط با سایر مککرده ذکر را موارد این (2555) سینگ ودد نیکای و جان ویلیامز

 با اطلاعات ثانوی منابع به نماید، دسترسیمی تسهیل را عقاید و افکار تعدیل یا دادن شکل و سؤالات پرسیدن کند.می

یابد. گردآوری، توسعه می شنیداری و دیداری هاینشریه ارتقاء طریق از کند. ارتباطفراهم می را بیشتر و عمق وسعت

شود. بالا می اثربخشی با اطلاعات و هاداده تحلیل نماید. موجبلاعات را فراهم میها و اطسازی و دستکاری دادهذخیره

 یا نظری هاییافته و نتایج بین مؤثرتری نماید. ارتباطرا فراهم میهای علمیسازی دیدگاهسازی و مدلظاهر سازی،ساده

 را تجربه و آزمایش به مربوط سؤالات یگرد اگر؟ و میشود چه یا ؟...اگر چیزی چه “کند.  پرسیدنتجربی برقرار می

 (.1599)ملکی و گرمابی،  کندحمایت می آموزاندانش یادگیری کنار در را نامعلم ایحرفه وسعه. تکندحمایت می

                                                             
8:zais 
9: Shahmir    
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 اطلاعات فناوری توسعه از ناشی هایفرصت و مزایا

 ماهر و کارآمد انسانی نیروی تربیت (1

 پرورش و آموزش به بخشی کیفیت (2

 زاییروی کارآفرین و کمک به اشتغالتربیت نی (5

 اطلاعاتی منابع به آسان دسترسی (4

 بلندمدت در آموزشی هایهزینه کاهش (0

 آموزشی نظام و اداری سیستم مودننروز به  (6

 آنان دانش و شغل مهارت افزایش و معلمان بازآموزی (0

 ایجاد انگیزه و تلاش و نوآوری در برنامه درسی (9

 پرورش و آموزش خدمات و آموزاندانش هایتوانمندی بین فاصله اهشک (8

 (.1599 )ملکی، الملیبین باستفاده از تجار (15

 تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

شود این است که باعث می که پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات از آن برخوردار است،های مهمییکی از ویژگی

سان با محیط تسهیل یافته و ارتقاء یابد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل قدرت چنین انارتباط انسان با انسان، هم

در انتقال دانش آموزان داشته باشد، از نقش مهمیتواند با دانشپذیری و توانایی برقراری ارتباط پویا که میتحول

رویکرد اول  .ربیت دو دیدگاه وجود داردتأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات درحوزه تعلیم و ت یدرباره برخوردار است.

بر آموزش )فناوری اطلاعات و ارتباطات(  های جدیدگرا نام گرفته، براین باور است که اثر فناوریکه به رویکرد اصلاح

-انجام شود. به ای کارآمدترگونهشود که آموزش به شیوه سنتی، تنها بهاین پدیده باعث می و پرورش تدریجی بوده و

گرا مطرح رویکرد، رویکرد تحول ایندر کنار .شودباعث تسریع اصلاحات در آموزش و پرورش می  ICTرت دیگرعبا

این باور است که فناوری اطلاعات و ارتباطات، باشد و بردر آموزش و پرورش می  ICTزاییاست که معتقد به تحول

 کند.ت اساسی تغییر داده و متحول میها و اهداف تعلیم و تربیت را به صورمشیابزارها و حتی خط

توان آنرا عبارت از گرچه که تعاریف متعددی در رابطه با برنامه درسی وجود دارد اما در تعریفی ابتدایی و ساده می

آموزان تدریس شود. در این رابطه الکساندر و سیلور موضوعات و مواد درسی دانست که باید توسط معلم به دانش

های کلی و جزئی مربوط های مناسب یادگیری برای رسیدن به هدفند که در آن فرصتاای دانستهنقشه برنامه درسی را

 (1580به نقل از سرآوانی و دیگران1595 )زرگر، شودبه آن برای جمعیت معین فراهم می

سایر اعمالی که  های گروهی و فردی وها، فعالیتمطالعات، بحث دکتر شریعتمداری معتقد است که کلیه تجربیات، 

سرآوانی و  به نقل از 1591 )سرکا آرانی، دهد، برنامه درسی نام داردشاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می

 (.1580 دیگران
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 توان دستورکار آموزش دانست، آن طرح کلی و کلان فعالیت آموزشی است که محتوای دوره،برنامه درسی را می

یند یادگیری، نحوه ارزشیابی میزان آهای تسهیل فرروش تدریس محتوا، روشای فراگیران، هانتظارات یا خواسته

 سرآوانی و دیگران به نقل از1591 )عطاران، کندهای آموزش را مشخص مییادگیری و حتی چارچوب زمانی فعالیت

1580.) 

ین مهم، چگونه و با چه روشی باید کند که چه مطالبی باید آموزش داده شود و ابطور کلی برنامه درسی مشخص می

عنوان یک حوزه بررسی روند تحولات برنامه درسی حکایت از این دارد که توجه به برنامه درسی به .انجام گیرد

در اوایل قرن بیستم و با انتشار کتاب برنامه درسی توسط  ریزی درسی، عملاًیند برنامهآعنوان محصول فرتخصصی و به

 (.1580به نقل از سرآوانی و دیگران1592 )قورچیان، غاز شدفرانکلین بوبیت آ

در طول این زمان تاکنون محتوای برنامه درسی در اثر تحولات گوناگون، تغییرات بسیاری را پذیرفته و همواره، در 

 ام فنآوریریز آموزشی برای ادغشان بوده است. برنامههایناها برای دستیابی به اهداف و آرمها و حکومتخدمت نظام

 پردازد:ریزی درسی به سه نوع فعالیت میاطلاعات و ارتباطات در برنامه

 ایهای توسعهفعالیت

 با همکاران درون مدرسه درباره راهبردها و منابعی که ICI کند، مشورت را با فضای کلاس درس هماهنگ می

 .نمایدمی

 ت استفاده ازریزی جهاز منابع و اطلاعات الکترونیکی به منظور برنامه ICI گیرد و در در کلاس درس کمک می

 .پردازدرابطه با آن به پژوهش می

 برای بهبود عملکرد معلمان در زمینه استفاده از استانداردهای بکارگیری ICI  در کلاس درس، بازخوردهائی را

 .کندایجاد می

 (سازی )هماهنگ کردنبه منظور یکپارچه ICI علمی،  هایرای رسیدن به خورجیهای درون کلاس ببا فعالیت

 .کندریزی میبرنامه

 ای کردن همکاران( برای دسترسی به منابعچون حرفهاز رویکردهای متنوعی )هم ICI  در سطح کلاس درس

 .کنداستفاده می

 اثربخشی استفاده از ICI دهددر واحدهای کارکلاسی را مورد ارزشیابی قرار می. 

 را جستجو کنند. )از طریق  ناآموزان، اطلاعات مربوط به نیازهایشکه دانش دهدبا نگرشی مثبت، اجازه می

 .کندهای مختلف در واحدهای کارکلاسی استفاده میبه صورت ICI و از ICI (منابع

  های نوآورانهفعالیت

 ه های مؤثر، گروگونه بحثاندازی اینکند تا از طریق راهفتگوهای تخصصی را با همکارانش فراهم میگ

 .وجود آوردمنسجمی را در مدرسه به
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 های آموزشی مربوط به کاربردهایدر کارگاه ICI در برنامه درسی شرکت فعال دارد. 

 ها از کند و میزان برخورداری آنها منابع شبکه اینترنت را تعیین مینیازها را شناسایی کرده و براساس آن

 .کندواحدهای کارکلاسی مناسب را ارزیابی می

 گیری ازجویانه و متنوعی را برای ایجاد هماهنگی در بهرهبردهای مشارکتاهر ICI بنددکار میهب. 

 کارگیری مداومهانگیز شناختی در زمینه بهای چالشرا به فعالیت ناآموزدانش ICI کندمشغول می. 

  های رهبریفعالیت

 های آموزشی مربوط بهکارگاه ICI ریزی درسی و ازهای یادگیری، برنامهها موضوعاتی چون نیآنر که د

 .کنداند را رهبری میمدیریت کلاس درس هم ردیف شده

 کندهای تخصصی، هدایت میرا در زمینه فعالیتنامعلم. 

 پژوهی را لازمه استفاده ازعنوان یک دوست منتقد که اقدامبه ICI کندداند، عمل میدر مدرسه می. 

یافته و منظم به همراه ادبیاتی انتقادی دهد تا از این طریق، تفکر توسعهپرورش میرا  ICT ادراکات سطح بالائی از 

 .مورد حمایت قرار گیرد

های که به بررسی ویژگیپیش از آن های برنامه درسی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آمیخته شده است:ویژگی

شده است، پرداخته شود، لازم به اشاره است که تحقق چنین یک برنامه درسی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات آمیخته 

ط شرعبارت دیگر، پیشپذیر نیست. بهها و بالندگی معلمان امکانریزی مناسب جهت توسعه مهارتای بدون برنامهبرنامه

ای گیری از چنین پدیدهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی اینست که ابتدا معلمان از فنون بهرهبهره

توان امید داشت که ورود آگاهی یابند. در صورتی که این بسترسازی انجام نگیرد یا بطور ناقص انجام شود، نمی

-یند آموزش شود. بلکه ممکن است صدماتی همآدرسی و بطور کل فر های جدید بتواند موجب تحول در برنامهفناوری

به نقل از سرآوانی و  1500 )آقا ابراهیمی، را سبب شود ناآموزمیان معلمان و دانش چون ایجاد فاصله هرچه بیشتر

 (.1580 دیگران

 ارتباطات و اطلاعات فناوری بر مبتنی درسی برنامه هایویژگی

 در متنوعی را یادگیری هایفعالیت تا کندکمک می ریزانبرنامه به درسی برنامه با ارتباطات و اطلاعات فناوری تلفیق

 دسترسی به با. یابند دست متنوعی یادگیری نتایج به هاآن در شرکت با نیز آموزاندانش و بگنجانند درسی برنامه طرح

در  را هاآن مانند و آنلاین( (خط روی بر بحث قیق،تح انجام تمرین، مثل: گوناگونی هایفعالیت امکان توانفناوری می

اطلاعات  فناوری از استفاده. سازند ترعمیق را خود یادگیری هافعالیت آن انجام با آموزاندانش تا کرد فراهم درسی برنامه

-پیش دیگر، ارتعببه. دارد نیاز معلمان بالندگی و هامهارت توسعه و علمی فرهنگی، مناسب بسترسازی به ارتباطات و

 چنین از گیریبهره فنون از معلمان که است این درسی برنامه در ارتباطات و اطلاعات فناوری از گیریبهره شرط

 امید تواننمی شود، انجام ناقص طوربه یا نگیرد صورت مناسب بسترسازی اگر گفت توانپس می .یابند ای آگاهیپدیده
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 صدماتی است ممکن بلکه شود آموزش فرآیند کل طوربه و درسی برنامه در لتحو موجب جدید هایکه فناوری داشت

 (.1599 )ملکی و گرمابی، آورد وجود به آموزاندانش و معلمان میان بیشتر چه هر فاصله ایجاد چونهم را

 

 پیشینه پژوهش:-3

ارائه  :نایرا عالیارتقای کیفیت آموزشثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در أت»( در پژوهشی با عنوان 1580غلام شاه رزی )

ریزی و ارزشیابی آموزشی بیشتر از نشان داد: که تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر متغیر برنامه« تحلیلیمدل مفهومی

 دانشجویان میانگین بالاتری به تأثیر فناوری دهندگان،چنین با احتساب متغیر سمت پاسخسایر متغیرهای کیفیت است هم

 .ها نسبت به اساتید دادندریزی وارزشیابی دورهاطلاعات در بهبود برنامه

که  نشان دادند:« تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی»( در پژوهشی با عنوان 1584) هادیشهرکی و

رنامه درسی فواید فراوانی توان دستورکار آموزش دانست بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ببرنامه درسی را می

 آورد.آموزان فراهم میگیری از یک برنامه درسی تلفیقی را برای معلم و دانشکه امکان بهرهاینبه همراه دارد . از جمله

کند که از ای را فراهم میآموزان القاء کند، زمینهکه بخواهد دانش معینی را به دانشاین نوع برنامه درسی، بیش از آن

  .یابدها افزایش میهای فردی و مستقل آنآموزان و گسترش تجربههای فردی دانشآن امکان شکوفایی قابلیت طریق

توسعه های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گیری از مهارتتأثیر بهره»( پژوهشی با عنوان 1584) نظری و دیگران

های از مهارت گیریانجام داده که نتایج پژوهش نشان داد: بهره« ساز به منظور ارائه یک مدل مناسبهای درسی ارتقاءبرنامه

ساز، های درسی ارتقاءهوشمند درسی بر توسعه برنامهفناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص طراحی هوشمند و نیمه

ای ی کلیشههای فناوری اطلاعات و ارتباطات در خصوص اجراگیری از مهارتاثر مستقیم دارد. بهره P<0/05 در سطح

گیری از اثر مستقیم دارد. بهره P<0/05 در سطح ساز،های درسی ارتقاءو خالقانه برنامه درسی بر توسعه برنامه

های خصوص ارزشیابی مستمر و غیرمستمر برنامه درسی بر توسعه برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات درمهارت

چنین نتایج نشان داد، مدل تجربی پژوهش از برازش نسبتاً م دارد. هماثر مستقی P<0/05 در سطح ساز،درسی ارتقاء

 .مطلوبی برخوردار بوده است

انجام « ریزی درسیبررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات  بر فرآیند برنامه»(  پژوهشی با عنوان 3131) ملازهی

ی طراحی، اجرا و ارزشیابی را در حوزه داده است که نتایج آن نشان داد: که فناوری اطلاعات رویکردی جدید

عنوان یک کاتالیزور بهبود کیفیت تجربه های زمانی بهفراهم نموده است و با حذف فواصل مکانی و محدودیت

های درسی و فرآیند های آموزش، از جمله برنامهسازد و تأثیر زیادی بر تمام بخشپذیر میآموزشی را امکان

 است. ریزی درسی گذاردهبرنامه

امکان سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی »( پژوهشی با عنوان 1590) فتحی واجاراگاه

نظر زیادی در خصوص اختلاف ،گانه مورد تحقیقهای سهاند که نتایج آن نشان داد: که گروهانجام داداه« عالیآموزش

ریزی درسی نداشته و بر این باورند که در موارد یندهای برنامهآاهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فر
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آفرین می توان کاربرد این کننده و فرصتپذیر بودن رفع موانع و استفاده از عوامل تسهیلعدیدهای با توجه به امکان

 .پذیر دانستنریزی درسی امکایند برنامهآها را در فرفناوری

اند انجام داده« وری برنامه درسی و فناوری اطلاعات و ارتباطاتآنو» شی با عنوان( پژوه2510) 15ابیینسو  و سیلوستر

چنین باعث نوآوری در آموزش و یادگیری در سیستم آموزشی نیجریه است. و هم ICTکه نتایج آن نشان داد: که 

جا برنامه درسی است. از آن مشاهده شد که هیچ برنامه درسی هرگز ساکن نیست بلکه پویا است، بنابراین؛ نیاز به تجدید

  در برنامه درسی مدرسه برجسته شد. ICTهای معلم برای ادغام در برنامه درسی و صلاحیت ICTکه چنین است، تأثیر 

-اند که نتایج آن نشان داد: که بهرهانجام داده« ارزیابی برنامه درسی»(  پژوهشی با عنوان 2512) 11دیگرانمریت و 

 .انجامدها میهای درسی به بهبود و ارتقای آننوین در ارزشیابی برنامههای گیری از فناوری

های که ظرفیت برنامه انجام داد که نتایج آن نشان داد:« طراحی برنامه درسی»( پژوهشی با عنوان 2512)12 بایلی

 دهد.ها و امکانات نوین یادگیری را افزایش میدرسی مبتنی بر استفاده از فناوری

 «عالی آفریقای جنوبینقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش» عنوانبا (  پژوهشی 2559)15 شاهده جعفر

های موجود از جهت مقابله با چالش از فناوری اطلاعات و ارتباطات  اندکه نتایج آن نشان داد: که استفادهانجام داده

 .داندهای درسی مفید میریزیرنامهدانشجویان و تعداد دانشجویان در کلاس و ب جمله عدم آمادگی علمی

اند که نتایج آنان انجام داده«  در آموزش ictبرنامه درسی و استفاده از »( پژوهشی با عنوان 2550) 14تاندر و دیگران

 تأثیر رشد و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته استهای درسی تحتنشان داد: که طراحی برنامه

 :نوآوری 

های آموزش، برنامه درسی متغییر نتایج پیشنه تحقیق حاکی از آن است که در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات با

ی معناداری بین آموزش، برنامه درسی و فناوری اطلاعات های صورت گرفته است که نتایج آنان ناشی از رابطهپژوهش

های اطلاعاتی و ارتباطی ق و گسترش روز افزون استفاده از فناوریاست. پس با توجه به پیشینه تحقی هو ارتباطات بود

درسی  طلاعات و ارتباطات در برنامهکاربرد فناوری اتاثیر این پژوهش به بررسی ، در حوزه آموزش و برنامه درسی

 پردازد.میبر مبنایی تحقیقات انجام شده  ایران عالیآموزش

 روش شناسی:-4

وش کتابخانه ای یا مطالعه ای، برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. از آنجایی که محقق در این پژوهش از ر

محقق در این پژهش، برای به نتیجه رساندن تحقیق به اطلاعاتی از گذشته دور یا نزدیک احتیاج داشته است. از روش 

                                                             
01: Ebisine,D., Sylvester,S 
00: Merritt 
01: Bailey 
01:Shahedh.J 

01: Tondeur, J 
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لاعات به اشباع نظر برسد و نتایج این پژوهش کتابخانه ای استفاده کرده است؛ تا با مطالعه انواع گوناگونی از منابع و اط

 را ارائه دهد.

 و پیشنهادات:نتابج 

های  عالی در سال ریزی درسی آموزش های تحقیقات قبلی این گونه استنباط می شود که موضوع برنامه از مجموع یافته

ستیابی به تغییرات جدید و اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و رهبران جامعه طالب تفکر درباره این موضوع و د

های نو هستند. در این خصوص، موضوع طرح آکادمیک یا طرح علمی  های تازه جامعه و فناوری متناسب با ظرفیت

عالی فراهم کرده است. مروری بر  بازتعریف شده و ظرفیت فراوانی برای تدوین و گسترش برنامه درسی آموزش

مله ایران نشان داد که ظهور فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات توانسته تحقیقات انجام شده در سراسر جهان و از ج

عالی سرعت و شتاب بیشتری ببخشد. قلمروهای مختلفی از کاربرد  است به آهنگ تحولات برنامه درسی آموزش

فتحی (عالی مورد توجه محققان قرارگرفته است.  ریزی درسی آموزش های نو در مراحل مختلف فرایند برنامه فناوری

گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را در با دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان بهره (. 1590واجارگاه،

هد. افزایش میزان دتواند دانش ساختارمندتری را در اختیار فراگیران قرار این پدیده مینماید،آموزش فراگیران فراهم می

بخشی به محتوای برنامه درسی، افزایش میزان علاقمندی فراگیران و ، انعطافاهمیت و اعتبار محتوای برنامه درسی

های جدید در تنظیم برنامه درسی است که استفاده از گیری از فناوریافزایش سودمندی برنامه درسی از دیگر فواید بهره

داد  نشاناین پژوهش نتایج در کل   (.1590 ،دیگرانآبادی و )تاج سازدها را ممکن میهای جدید، رسیدن به آنفناوری

 بوده است. تاثیرگذار ایران عالیآموزشنظام درسی اطلاعات و ارتباطات در برنامهکاربرد فناوری  که

 پیشنهادهای پژوهشی

 برنامه های درسیکاربرد فناوری اطلاعات در تاثیراین پژوهش به بررسی  که موضوعاین با توجه به 

لین سئوآتی به ارزیابی نگرش اساتید و م هایگردد در پژوهشته، پیشنهاد میپرداخ ایران عالیآموزش

 این زمینه نیز پرداخته شود. در دانشجویانو، عالیآموزش

 پیشنهادهای اجرایی

 بودن کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه  تاثیرگذار یدهندهاین پژوهش که نشان با توجه به نتایج

های لازم از قبیل توسعه تولید گردد با توسعه زیرساختباشد، پیشنهاد میمی ایران الیعدرسی آموزش

و حتی بعد از پایان یافتن  این پاندمی شده درافزارهای آموزشی تعامل محور و استفاده از تجارب کسبنرم

 این نوع آموزش در کنار آموزش حضوری تداوم داشته باشد.  شیوع کرونا،
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 این زمینه و نمایان ساختن عدم توازن در  های زیرساختی درها، کمبودها و نقصاسایی ضعفطور شنهمین

خصوص در مناطق دور از دسترس و محروم و های مورد نیاز در بخش آموزش بهتوزیع زیرساخت

این پژوهش  ها در دیگر پیشنهادات کاربردی دراین کمبودها و تلاش در جهت برطرف کردن آن شناسایی

 باشد.می

 مراجع:

 )راهبردهای نوین(. تهران: انتشارات فکر نو. ریزی درسی(. برنامه1500) آقا ابراهیمی، علی .1

 .تهران تهران: انتشارات بهینه، (. اطلاعات فناوری مفاهیم و اصول .1595) محمود زرگر، .2

 .اصول و مفاهیم فناورى اطلاعات. تهران: بهینه (.1595) سپهری، محمدرضا .5

نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه درسی  (.1580) خدری، علی و ، مهرآفاق، خدری، حسینسراوانی .4

 تربیتی و اجتماعی.شناسی علومپرورش. دومین کنفرانس ملی روان آموزش و

 (. فرهنگ آموزش در ژاپن . تهران:  انتشارات روزنگار1591سرکار آرانی ، محمدرضا ) .0

-تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی.کنفرانس بین (.1584) صومههادی، مع، و شهرکی، مهدیه  .6

 های مالی.المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه

 .میر انتشارات: تهران .)کاربردها و مفاهیم) سازمان در اطلاعات فناوری (.1595) زاده، اصغرصرافی .0

 هایپیشرفت مجله .ارتباطات و اطلاعات فناوری عصر در معلم تربیت درسی یبرنامه(. 1586) محمد عباسی، .9

 .94-68 (،10)2 رفتاری، علوم در نوین

 (. جهانی شدن، فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات آفتاب مهر.1591) ، محمود عطاران .8

ارائه مدل ایران: یعال(. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای کیفیت آموزش1580حبیب ) غلام شاه زری، .15

 .255-100، 8(50) پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، -فصلنامه علمی. تحلیلیمفهومی

سنجی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی (. امکان1590) فتحی واجاراگاه، کورش .11

 .48-02(،4)12 ،ریزی در آموزش عالیپژوهش و برنامه عالی.آموزش

 علم استادان. ریزی درسی. تهران:(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه1580) کورش ارگاه،فتحی واج .12

(. آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در 1599) ناهید صنایعی، ظریفو  مهران، فرج اللهی، .15

 .101-160(،4)2عالی. مجله راهبردهای آموزشی، آموزش

بر پذیرش اثربخش فناوری اطلاعات و  ICTبررسی تأثیر آموزش(. 1580) ایمان کریمی،،و  قنبری، سیروس .14

 .100-55،100انداز مدیریت دولتی، شماره چشم (.TAMارتباطات براساس مدل پذیرش تکنولوژی )

 انتشارات فراشناختی. تهران: (. فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش.1592نادرقلی) قورچیان، .10

نخستین همایش  ریزی درسی.فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند برنامه تأثیر رسیبر(. 1585) ملازمی، اسما .16

 .شناسیتربیتی و روانملی علوم
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(. جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره 1599) گرمابی، حسنعلی، و حسن ملکی، .10

 (.51)9 های آموزشی،ینظران و معلمان شهر تهران. نوآورابتدایی از نظر صاحب

 (.برنامه ریزی درسی )راهنمای عمل(.مشهد: نشریه پیام اندیشه.1594ملکی،حسن) .19

های گیری از مهارتتأثیر بهره(. 1584) فرشاد گودرزی،و  محمدرضا نادری، مهدی، رمضانی، حسین، نظری، .18

 کنفرانسه یک مدل مناسب. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه برنامه درسی ارتقاءساز به منظور ارائ
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