موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
موضوع:
موانع و مشکالت استفاده از فن آوری اطالعات ( )ITدر آموزش

پدید آورنده :

زهرا میر مرتضایی .دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی –دانشگاه آزاد محالت
چکیده :
موانع متعدی وجود دارند که استفاده از فن آوری اطالعات ( )ITرا در ایران به خصوص در مدارس با
مشکل مواجه می کنند .مشکالت موجودبرسرراه آموزش مبتنی بر فن آوری درایران ازیک

منرکر بکه دودسکته -1

ساختاری (تجهیزات –ابزاری )که مربوط به زیرساخت ها است و-2فرهنگی –اجتماعی(فکری –نگرشی )واز منرری
دیگر به چهار دسته -1مشکالت مربوط مدرسه (آموزشگاه ) -2مشکالت مربوط به موضکوعات درسکی -3مشککالت
مربوط به معلمین -4مشکالت مربوط به دانش آموزان تقسیم می شوند.توصیف ،شناسایی،بررسکی ،تللیکل وروشکن
نمودن ابعاد این مشکالت می تواند به رفع موانع ومشکالت کم

نمایکدوامر بکه ککارییری فکن آوری اطالعکات در

آموزش را تسهیل نماید.
کلید واژه ها:
((

فن آوری اطالعات وارتباطات – سواد اطالعاتی (دیجیتالی) – آموزش الکترونیکی-آموزش مبتنی بر – ITموانع

استفاده از فن آوری اطالعات

))

مقدمه:
درهر کشور منابع  ،امکانات وسرمایه های یونایونی وجوددارد .ازمیکان ایکن منکابع  ،طبیعکت ونیکروی
انسانی دومنبع عمده هستند ونیروی انسانی مهمترین منبع وسرمایه شناخته شده است وتاثیر بنیکادی در افکزایش
سرمایه دارد .سرمایه انسانی وبه عبارت بهتر سرمایه اجتماعی بیشترین درصکد سکرمایه ی یک

کشکور را بکه خکود

اختصاص می دهد .
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صفحه 1

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
به نرر"گری بکر" برنده ی جایزه نوبل سرمایه انسانی  07درصد سرمایه مملکت است وسرمایه یکااری
روی مردم ی

کشور بسیار پرسود است  ،مبنای اقتصاد مملکت در دانش ،مهارت ها وقابلیت های بالقوه مردم است

وباید برای آن ارزش قایل شد (.دوالیی )
درصورتی نیروی انسانی در افزایش سرمایه موثر است که آموزش مناسب ومتناسکب بکا نیازهکای روزمکره
داشته باشد وباشیوه های جدید که بوجود آمده اند سازیاری وتطابق داشته باشد .
امروز بلث فن آوری اطالعات ( ) ITبه عنوان ابزاری برای توانمند سازی توسعه وافزودن بر سرمایه هکای
کشور موضوعی است که همه آن را پایرفته اند  .بسیاری از صاحب نرران امور آمکوزش و علمکا ی علکم فکن آوری
اعتقاددارند تصور آموزش بدون فن آوری اطالعات ( مهم تر از همه ککامییوتر )خیلکی مشککل بکه نرکر مکی رسکد .
تلوالت ودیریونی های اخیر در زمینه ی فن آوری آموزشی ،فن آوری اطالعکات ورایانکه ،رشکد ویسکترش سکریع
دانش بشری ،وتلوالت عریم در زمینه ی ارتباطات ،تلول عریمی درزمینه ی آموزش بکه وود آورده انکد .پک

از

عبور از جامعه سنت ملور به جامعه صنعت ملور درحال ورود به دنیای اطالعات – ملکور یکا بکه عبکارتی ورود بکه
دنیای مجازی هستیم  .باورود به دنیای جدید ،آموزش دستخوش تغییرات وسیع شده وخواهد شد واسکتفاده از فکن
آوری در تدری

به عنوان ی

ضرورت بایستی مورد توجه قرار ییرد .

حدود سه دهه پیش موضوع استفاده از کامییوتر وتکنولوژی های مرتبط با آن به عنوان ابزار کم

آموزشی

برای مدرسان مطرح یردید .فن آوری اطالعات کاربردها وقابلیت های یونایونی دارد ومی تواند به صکورت یسکترده
در امر آموزش مورد استفاده قرار ییرد (.حسن زاده )استفاده از رایانه وسایر فن آوری های الکترونیکی دربرنامه های
درسی حاکی از نوعی تغییر اساسی در کار معلمان ،یادییرندیان ومدیران است ( .حسن پور )1384،
نتایج تلقیقی که تبیوت در سال  8991انجام داده نشان می دهد فرآیند کاربرد  ICTدر مدارس متاثر
ازعوامل متعددی است که از آن جمله می توان به زیر ساخت  ICTوفلسفه استفاده از آن در مدرسه اشاره کرد .
الوسن وکابر ( )8991در تحقیقی دیگر چهار عامل موثر در استفاده از  ICTدر مدارس را معرفی می کنندد .ایدن
عوامل عبارتند از :
-1نگرش معلم به نوآوری
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صفحه 2

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
-2نقش هماهنگ کنندیان کاربرد ICTدر مدارس
-3نگرش مدیران عالی
-4وجود آموزشهای الزم وحمایت های کافی
به کارییری فن آوری به ویژه رایانه به عنوان روش یاابزاری برای آمکوزش ویکاددهی ویکادییری آثکار ونتکایج مفیکد
ومطلوبی دارد واز سوی دیگر مشکالتی را ایجاد می نماید .عالوه بکر آن بکرای بکه ککارییری فکن آوری در آمکوزش
ویاددهی موانع ومشکالتی وجوددارد که رویکرد مهم این مختصر نیز بررسی این مشکالت می باشد .
بیان مساله (مشکل):
نیروی انسانی منبع عمده ومهم ترین منبع تولید سرمایه وپیشرفت جامعه ما به حساب مکی آیکد.برای
این که این منبع بتواند به خوبی تاثیر یاار باشد باید سواد الزم برای ایجاد تغییر وپیشرفت را داشته باشد.این نیرو
باید بتواند هم فن آوری ایجاد نماید وهم از فن آوری های موجود بهره الزم را ببرد  .مشکل عمده ای که وجود دارد
این است که آموزش نیروی انسانی به خوبی وبه نلو مطلوب صکورت نمکی ییکرد.از فکن آوری اطالعکات بکه خکوبی
استفاده نمی شود .به همین علت فن آوری های نوین یا کمتر ایجاد می شود یا نقایصی دارند.
سوال اصلی :
چه موانع ومشکالت مهم وعمده ای بر سرراه استفاده از فن آوری اطالعات در سیستم آموزشی ما وجود دارد ؟سواالت فرعی :
آیاموانع ومشکالت ،ساختاری ومربوط به تجهیزات وابزارهای آموزش هستند؟آیاموانع ومشکالت ،فرهنگی اجتماعی ومربوط به نگرش ها،باورها ،افکاروعقاید هستند؟آیاموانع ومشکالت را باید در آموزشگاه ها جستجو کرد؟آیاموانع ومشکالت ،مربوط به معلم ها و دانش آموزان هستند ؟-آیاموانع ومشکالت ،مرتبط با موضوعات وملتوای درس ها می باشد؟
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صفحه 3

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
اهداف مساله :
هدف کلی واصلی :
شناسایی موانع ومشکالت مهم وعمده ای که بر سرراه استفاده از فن آوری اطالعات در سیستم آموزشی ما وجکوددارد .
هدف های فرعی :
 شناسایی وتللیل موانع ومشکالت ،ساختاری ومربوط به تجهیزات وابزارهای آموزش . شناسایی وتللیل موانع ومشکالت ،فرهنگی اجتماعی ومربوط به نگرش ها،باورها ،افکاروعقاید .بررسی موانع ومشکالت مربوط به آموزشگاه ها ومدارس . بررسی وشناخت موانع ومشکالتی که با معلم ها و دانش آموزان مرتبط هستند. شناخت موانع ومشکالت ،مرتبط با موضوعات وملتوای درس ها .فرضیه ها :
فرضیه کلی واصلی :
 موانع ومشکالت مهم وعمده ای بر سرراه استفاده از فن آوری اطالعات در سیستم آموزشی ما وجود دارد .فرضیه های های فرعی :
 بین ساختارها (زیرساخت ها ،و تجهیزات وابزارهای آموزش )وموانع به کارییری فن آوری اطالعات رابطه مثبتکیوجوددارد.
 بین مشکالت به ککارییری فکن آوری اطالعکات در آمکوزش بکا مسکایل فرهنگکی اجتمکاعی ( نگکرش ها،باورهکا،افکاروعقاید) رابطه معنی دار وجوددارد .
 موانع به کارییری فن آوری اطالعات در آموزش می تواند با مدارس مرتبط باشد.. موانع به کارییری فن آوری اطالعات در آموزش می تواند درارتباط با معلم ها و دانش آموزان باشد. -مشکالت به کارییری فن آوری اطالعات در آموزش می تواند مرتبط با موضوعات وملتوای درس ها باشد.
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موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
پیشینه ومرور ادبیات مساله :
فن آوری های اطالعات وارتباطات  :ابزار ووسایلی که به هر طریق موجب تولیکد ،انباشکت ،پکردازش واشکاعه ی
اطالعات شوند ،فن آوری اطالعاتی ارتباطی ( )ICTنامیده می شوند.به عبارتی مجموعه ابزارها ،ماشین هکا  ،دانکش
و مهارت استفاده ازآن ها درتولید ،انتقال جابجایی ،پردازش ،آماده سکازی ومصکرا اطالعکات را فکن آوری اطالعکات
یویند  .بنابه تعریفی دیگر فن آوری اطالعات وسیله ای برای ذخیره سازی ،پردازش وارایه یاطالعات اسکت ککه بکه
صورت الکترونیکی ومبتنی بر تعدادی رسانه است  (.دیناروند )1381،
فن آوری اطالعات پارادایم جدیدی است که در هرحوزه ای کاربرد دارد وضمن ایجاد پارادایم های دیگر سبب تغییر
چهره ی جهان ما شده وامکان آموزش متناسب با نیاز های عصر حاضررا فراهم نموده است .
فن آوری شامل ابزارهایی است که به وسیله آنها به تفهیم بهتر ملتکوا وانجکام دادن تمکرین مبکادرت مکی کنکیم .
(حسن پور )1384،
سواداطالعاتی (دیجیتالی) :برای سواد دیجیتالی تعریف مشخصی که تمامی صاحبنرران برروی آن توافق
داشته باشند وجود ندارد  .تعاریف صاحب نرران طیفی از استفاده کم تا زیاد از رایانه وتوانایی اسکتفاده از اطالعکات
به وسیله ی این ابزار را در بر می ییرد( دیناروند  . )1381،توانایی دست یابی  ،بازیابی وارزیابی ( تجزیه وتللیکل )
اطالعات به عنوان عامل برجسته سواداطالعاتی به شمار می آید  .به همین سبب سواد اطالعاتی را نه تنهکا توانکایی
واستعداد شناسکایی اطالعکات مکی یوینکد ،بلککه توانکایی ارزیکابی اطالعکاتی واسکتفاده کارآمکد از آن تعریکف مکی
کنند.سواداطالعاتی به صورت مستقیم باتفکرانتقادی درارتباط است (.میرحسینی )1382،
آموزش الکترونیکی :شامل آموزش مبتنی بر رایانه ،آموزش مبتنکی براینتکرا نکت ،آمکوزش مبتنکی بکروب
،پارادایم های جدید وملصول فن آوری اطالعات می باشند که بشریت را به سمت ی

انقالب بزرگ آموزشی سوق

می دهند .
آموزش الکترونیکی می تواند مبتنی بر دیس

فشرده  ،شبکه ،اینترانت یا اینترنت باشد .

آموزش الکترونیکی برای ارایه ملتوا از عناصر اطالعاتی با فرمکت هکای متفکاوت ماننکد مکتن  ،ویداو،صدا،انیمیشکن
،یرافی

وملیط های مجازی یا شبیه سازی شده استفاده می نماید .
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صفحه 5

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
آموزش الکترونیکی ی
آموزش ،وی

یادییری اینترنتی است که می تواند شکامل رسکاندن مطلکب در چنکدین شککل ،مکدیریت

مجموعه شبکه شده از دانش آموزان وتعدادی از توسعه دهندیان وکارشناسان خبره باشد.

آموزش الکترونیکی به مجموعه ی وسیعی از نرم افزارهای کاربردی وروشهای آموزش مبتنی بر فن آوری یفته مکی
شود که شامل آموزش بر پایه ی رایانه  ،وب واینترنت وهم چنین کالس ها ودانشگاه های مجازی وغیره می باشد .
آموزش الکترونیکی عبارت است از ارایکه ملتکوای آموزشکی وتجکارب اسکاتید مجکرب هررشکته ازطریکق فکن آوری
الکترونیکی به دانشجویان عالقمند که می توانند در هر نقطه ای از جهان باشند
آموزش الکترونیکی ویژیی های مهم زیرراداراست :
آموزش الکترونیکی پویا است .
ملتوای آن به طور کامل به روز ودرزمان دلخواه است .
بهترین منابع دسترس پایر در این سیستم آموزشی پیوسته کارشناسان خبره هستند.
آموزش الکترونیکی نوعی تشری

مساعی است.

آموزش الکترونیکی جامع وفراییر است زیرا مطالب آموزشی را از منابع بسیار زیادی فراهم می کند (.فرهادی )
تغییرات حاصل از IT
فن آوری اطالعات باعث تغییرات عمده ای در موار د ذیل شده است :
 عرصه روابط اجتماعی عرصه ی روابط فردی ویروهی-

عرصه ی آموزش

 تسریع در انتقال داده ها واطالعات انعطاا پایری در شیوه های ارایه مطالب دلیایر نمودن شیوه های ارایه مطالب ایجاد پل ارتباطی ملکم بین افراد در هر کجای دنیا عینیت بخشیدن به دهکده جهانیمشکالت آموزش الکترونیک
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موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
آثارونتایج

مطلوب به کارگیری IT
سوم کاهش می دهد .

زمان آموزش به ی

نیاز به حضور در کالس ودر زمان ومکان را کاهش می دهد .
تاثیرات آموزش را ارتقا می بخشد .
بهره مندی از قابلیت اخا باز خورد که موجب اصالح وبازسازی خود کار ملتوای آموزشی وشکیوه ی ارایکه آن مکی
شود .
به فراییر ان اجازه می دهد تا کنترل بیشتری روی آموزش خود داشته باشند .
به فراییران اجازه می دهد تللیلی وانتقادی فکر کنند .
به فراییر ان اجازه می دهد بصورت اشتراکی فعالیت نمایند .
فلسفه آموزش را از "یادد هی" به "یادییری "تغییر می دهد .
شکل آموزش را از "مدرسه – ملور" به "فراییر – ملور "تغییر می دهد.
عوامل ملدود کننده زمان ومکان را از صلنه برنامه ریزی های آموزشی حاا کرده است .
بازدهی وکارایی را حداکثر می سازد .
موجب صرفه جویی در وقت ورفع مشکالت مکانی می شود  ( .حسن زاده )
عوامل تاثیر گذار در

استفاده از IT

میزان آیاهی مدیران آموزش وپرورش درسطوح مختلف ازامکانات فن آوری اطالعات .
سطح کیفی آموزش های ارایه شده به معلمان .
امکانات سخت افزاری .
امکانات نرم افزاری.
نوع ملتوی مواد درسی .
مراحل آموزش وتدریس مبتنی بر IT
 -1مرحله پدیدآوری که شامل تهیه  ،ذخیره وانتقال مواد آموزش الکترونیکی است .
مشکالت آموزش الکترونیک

صفحه 7

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
 -2مرحه آموزش که دربرییرنده استفاده وکاربری مواد آموزش الکترونیکی است .
مشکالت وموانع
دری

تقسیم بندی می توان مشکالت را دردومقوله ی ساختاری (تجهیزاتی -ابزاری )وفرهنگی اجتماعی

(فکری –نگرشی ) طبقه بندی نمود .
الف  :ساختاری (تجهیزاتی –ابزاری )

 عدم تدوین استراتژی کالنفراهم نبودن تجهیزات وامکانات فن آوریعدم یاناتوانی تطابق ملتوای دروس با امکانات فن آوریملدویت زمانی ومکانی در به کار ییری ان آوری-دردسترس نبودن یا کافی نبودن دیس

های فشرده

عدم دسترسی آسان به رایانه واتصال به شبکه جهانی اینترنت .عدم وجود یا ضعیف بودن ISPپایین بودن سرعت ورود به اینترنتباالبودن هزینه های استفاده ازاینترنتوجود مشکل از نرر ملل استقرار هری

ازفن آوری ها

تعدادابزارها پاسخگوی نیاز نیست
دردسترس نبودن انواع سخت افزارهای موجود :رایانه  ،ابزارهای الکتریکی ساده  ،دوربین ها
آشنا نبودن دبیران وآموزیاران با زبان انگلیسی
ب  -فرهنگی اجتماعی (فکری –نگرشی )

عدم استفاده کامل از اینترنت به دالیل اخالقی وفلسفی در کشورهای کمتر توسعه یافته .
شکاا طبقات اجتماعی ،ارزان نبودن استفاده از فن آوری همانند رادیو وتلویزیون.
فرهنگ سازمان یا موسسه یا مدرسه فن آور – مدار نباشد ( .صیامی)1384،
نگرش منفی یا نامناسب معلم به نوآوری
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صفحه 8

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
نگرش نامطلوب یا منفی مدیران عالی به نو آوری
عدم وجود آموزشهای الزم وحمایت های کافی
ارزش یااری پایین نسبت به آموزشهای الزم وحمایت های کافی از فن آوری
نگرش نامطلوب نسبت به ایجادتغییرات به ویژه در ساختارها
رایانه ها در یادییری ازطریق روابط چهره به چهره وروابط همساالن مانع ایجاد می کنند.
به علت نبود روابط تعاملی در رفتار اجتماعی اختالل وارد می شود .
از سوی دیگر وباتوجه به ارتباط مستقیم نرام آموزشکی باککاربرد فکن آوری مشککالت در چهکار مقولکه :
مدرسه (آموزشگاه ) ،موضوعات درسی ،معلمین ودانش آموزان قابل بررسی می باشد .
الف -مشکالت مربوط به مدارس

شرایط استفاده از کامییوتر و اینترنت برا ی همه دانش آموزان فراهم نیست .
تعداد زیادی رایانه در اختیار ندارند .
کارکنان ومدیرانی که کار آمد ومشتاق به کار با رایانه واینترنت باشند وجودندارد .
کارکنان ،سواد وتوانایی استفاده از رایانه را ندارند ( .صیامی)1384،
تعداد ابزارهای موجود درحد پاسخگویی درصد بیشتری از دانش آموزان نیست .
برنامه ریزی برای ایجاد تسهیالت وتهیه ابزارهای مورد نیاز آسان و سریع انجام نمی ییرد.
درتغیر موقعیت سخت افزارها واستفاده مکرر ازآنها مشکل وجوددارد .
ملل استقرار سخت افزارها مناسب نیست .
ابزارهای موجود  ،به حد کافی با امکانات مختلف مجهز نشده اند وبعضا قکدیمی هسکتند وبازسکازی ونوسکازی آنهکا
هزینه بر است وبه موقع انجام نمی شود.
به دلیل فضای ناکافی امکان استفاده وبه کارییری رایانه در کالس ها وجود ندارد.
ب -مشکالت مربوط به موضوعات درسی

استفاده وبکار ییری برای همه دروس امکان پایر نیست .
برای دروس عملی ویدی کمتر امکان پایر است .
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موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
برای آموزش مهارت های حرکتی از برنامه های شبیه سازی شده استفاده می شود .شبیه سازی مقکرون بکه صکرفه
نیست .
برای مهارت های معتدل مانند رهبری  ،ارتباطات ،روابط با ارباب رجوع  ،نرارت و مناسکب نیسکت .درککانون ایکن
مهارت ها  ،مهارت های تعامل انسانی والگو سازی رفتار قکرار دارنکد وبااسکتفاده از فکن آوری تعکامالت تاحکدزیادی
کاهش می یابد .
برنامه ها باید به خوبی طراحی شوند .عدم برنامه مناسب موجب شده تصور شود که ارایه برخی واحدهای درسی بکا
اینترنت مناسب نیست ( .صیامی)1384،
هنوزابزار های دقیقی برای سنجش واثر بخشی فن آوری آموزشی وجود ندارد .
مشکالت مربوط به معلم ها
ساعات زیادی را باید پای رایانه بنشینند وطراحی آموزشی انجام دهند یاپیام های دانش آمکوزن را بخواننکد .ومکدت

زمان زیادی را باید با اینترنت کار کنند  .این امر مشکالتی از جمله جسمی وروحی را به وجود می آورد .سلوین
در تحقیق خود نشان می دهد که تلفیق ICTبا برنامه درسی به بروز برخی بیماری های جسمی وروحی معلمدان
نیز منجر شده است که از جمله به سردردهای مکرر می توان اشاره کرد (.امام جمعه )8111،
نداشتن سطح باالیی از سواد رایانه  .عدم برخورداری از سواد دیجیتالی.
اطالع ناکافی وناکارامد ازسیستم های نرم افزاری وسخت افزاری وعدم توانایی دررفع مشکالت احتمالی .
لات نبردن ازاستفاده از رایانه .
عالقه ی کافی برای به کارییری رایانه نشان نمی دهند .
آموزش مبتنی بر رایانه مستلزم تفکر وسخت کوشی است  .معلمان راحت اندیش از به کارییری آن خکودداری مکی
کنند .
معلمانی که در کالس های سنتی برجسته هستند در آموزش نوین برجسکتگی خکود را از دسکت مکی دهنکد  .ایدن
امرموجب ایجاد نگرش نامطلوب میشود .
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موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
دربسیاری از واحدهای کار مبتنی بر رایانه نیازبه برخورداری از مهارت های سطح باال نریرایجاد فایل  ،اسکتفاده از
لوازم اتصال به شبکه ،ایجاد اسناد ومدارک )است که بسیاری فاقد آن هستند ( .صیامی)1384،
عدم آموزش معلمان به طور کامل درمورد استفاده از فن آوری وتعیین نقش ها وکاربرد صلیح ومناسب آن.
معلمان درموارد نیازبنا به عادت وبه طور همیشگی ازفن آوری استفاده نمی کنند.
معلمان درانتخاب فن آوری وبه کاربستن آن حمایت وتقویت نمی شوند (حسن پور )1384،
برای تقویت مهارت های حرفه ای معلمان در زمینه استفاده ازفن آوری اقدام کافی به عمل نمی آید .
بنیادهای اساسی فن آوری جدید شامل سخت افزارها ونرم افزارها را نمی آموزند .
ناتوانی در انطباق آموزش بافن آوری واستفاده موثر واصولی از فن آوری .
پایین بودن توانایی در انتخاب فن آوری بر اساس نیازها وفعالیت ها.
به دلیل نداشتن توانایی در آغاز سردریم میشوند ( .صیامی)1384،
الزم است برنامه درسی دقیق تنریم وبر اساس آن عمل شود  ،برخی ازمعلمین این توانایی را ندارنکد .برخکی لکات
نمی برند وتجربه های کالسی را بیشتر دوست دارند .
مشکالت مربوط به دانش آموزان
همه نمی توانند از طریق رایانه واینترنت یاد بگیرند .
یادییری وموفقیت در استفاده از اینترنت مستلزم نرم وانضباط شخصی وابتکار است  .بدین ترتیب باوضعیت کالس
های شلوغ سازیار نیست .
الزم است برنامه درسی دقیق تنریم وبر اساس آن عمل شود  ،دانش آموزان این توانایی را ندارند .برخی لات نمکی
برند وتجربه های کالسی را بیشتر دوست دارند .
نداشتن رایانه در منزل  .همه توانایی خرید رایانه را ندارند .
نبودن وقت کافی برای استفاده از رایانه .
عدم برخورداری از سواد رایانه ای( توانایی استفاده از امکانات داده پرداز وصفله یسترده ) .عدم برخورداری از سواد
دیجیتالی.
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موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
دربسیاری از واحدهای کار مبتنی بر رایانه نیازبه برخورداری از مهارت های سطح باال نریرایجاد فایل  ،اسکتفاده از
لوازم اتصال به شبکه ،ایجاد اسناد ومدارک )است که بسیاری فاقد آن هستند .
به دلیل نداشتن توانایی در آغاز سردریم میشوند ( .صیامی)1384،
دانش آموزان درموارد نیازبنا به عادت وبه طور همیشگی ازفن آوری استفاده نمی کنند.
دانش آموزان درانتخاب فن آوری وبه کاربستن آن حمایت وتقویت نمی شوند (حسن پور )1381،
میزان استقالل عمل دانش آموز دراستفاده ازفن آوری پایین است .
امکان انزوا ،یوشه ییری وخودخواهی .
روش شناسی وابزار گرد آوری اطالعات :
روش تلقیق کیفی –توصیفی مورد استفاده قرار یرفته است.از روش کتابخانه ای برای یرد آوری اطالعات اسکتفاده
شده است .
یافته ونتایج :
موانع ومشکالت موجود برسرراه استفاده از فن آوری در آموزش در ایران از عوامل زیرایجاد می شوند :
الف) کلی :
آشنا نبودن یا آشنایی ناکافی جامعه  ،آموزش وپرورش ،دست اندکاران تعلیم ووتربیت ،معلم ها ودانکش آمکوزان بکا
پیشرفت های روز آمدوجدید.
نگرش ها،باورها وعقاید بعضا"نا مطلوب جامعه  ،آموزش وپرورش ،دست اندکاران تعلیم ووتربیت ،معلکم هکا ودانکش
آموزان در مورد پیشرفت های روز آمدوجدید.
بومی نبودن فن آوری
تالش ناکارآمد برای قابل فهم ساختن فن آوری برای کاربران
عدم استفاده درست ومناسب از مناسب ترین موضوعات علمی که شامل  :یادییری مفاهیم واصول  ،شرکت در بلث
ها ومناظره ها  ،نگارش مقاله  ،یزارش یا حل مساله است .
در بعضی واحدهای درسی از دیس
مشکالت آموزش الکترونیک

های فشرده استفاده می شود.
صفحه 12

موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
ب)در مورد زیرساخت ها:
بومی نبودن فن آوری
تالش ناکارآمد برای قابل فهم ساختن فن آوری برای کاربران
برنامه ریزی ناکارآمد روی زیر ساخت های مربوط به فن آوری
عدم استفاده از فن آوری های نوین در امر آموزش از دوران ابتدایی
سرمایه یااری وبرنامه ریزی ناکافی در این زمینه
هدایت نکردن برنامه های مربوط به استفاده از فن آوری اطالعات بااستفاده از متخصصین
عدم تدوین استراتژی کالن
تعیین اهداا کوتاه مدت ونه بلند مدت
راهکارها وپیشنهادات :
الف)کلی:
آشنا نمودن با پیشرفت های روز آمد
بومی سازی فن آوری
قابل فهم ساختن فن آوری برای کاربران
مناسب ترین موضوعات علمی که شامل  :یادییری مفاهیم واصول  ،شرکت در بلث ها ومناظره ها  ،نگارش مقاله ،
یزارش یا حل مسالهاست مورداستفاده قرار ییرند .
در واحدهای درسی که مستلزم نمایش تصویرند ( تاریخ  ،هنر  ،زیست شناسی و )....استفاده از دیس

های فشکرده

مناسب است .
ب)در مورد زیرساخت ها:
بومی سازی فن آوری
قابل فهم ساختن فن آوری برای کاربران
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موانع ومشکالت آموزش مبتنی بر ITدرایران
برنامه ریزی روی زیر ساخت های مربوط به فن آوری
استفاده از فن آوری های نوین در امر آموزش از دوران ابتدایی
سرمایه یااری وبرنامه ریزی موثر در این زمینه
هدایت برنامه های مربوط به استفاده از فن آوری اطالعات بااستفاده از متخصصین
تدوین استراتژی کالن
بررسکککی ملکککدوده هکککای برنامکککه هکککای درسکککی بکککه منرکککور شناسکککایی کاربردهکککای فکککن آوری بکککرای
دسکککتیابی بکککه اهکککداا آموزشکککی یک ک

مجموعکککه از حکککداقل انترکککارات آموزشکککی بکککه منرکککور دسکککتیابی

دانش آموزان به مهارت های فن آوری پیشرفته ازقبل آماده شده.
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