
 

 

   فناوري آموزشی
Educational Technology 

  
اي نوین با هدف پیشرفت دانش و ایجاد  منزلۀ حوزه فناوري آموزشی به

هاي الزم در فراگیران بـه بررسـی مفهـوم فنـاوري آموزشـی،                مهارت
کاربردي، سـیر تحـول     -هاي علمی   کاربرد فناوري آموزشی در آموزش    

زشـی و موانـع فنـاوري       آوري آموزشی، قلمـرو فنـاوري آمو          مفهوم فن 
  . پردازد کاربردي می-هاي علمی  آموزشی در آموزش

  

  تعریف فناوري آموزشی
شناخت دقیق از تعریف، موضوع و قلمرو فنـاوري آموزشـی       

فناوري از واژه   . یابی معنایی واژه فناوري ارتباط دارد         به ریشه 
مند یک هنر یـا حرفـه،           یونانی تکنولوژیا به مفهوم انجام نظام     

بخش نخـست ایـن واژه      ). 1390فردانش،  (فته شده است    گر
بردارنده دانش  ، تلفیقی از معناي یک هنر و یک فن در         »تکنو«

. یابی به نتایج دلخـواه اسـت        مربوط به اصول و توانایی دست     
به مفهوم استدالل، تبیین، اصل و      » لوژي«بخش دوم این واژه     

ونـه مهـارت   رو فناوري به معنـاي هرگ    این  از. ارائه دلیل است  
هـاي علمـی        عملی است که در آن، از نتـایج دانـش و یافتـه            

سـوي دیگـر اصـطالح        از). 1390فـردانش،   (شود      استفاده می 
. آموزش به تعامل میان یادگیرنده و منابع یادگیري اشاره دارد         

 آمـوختن بـه     فراینـد اساس آموزش مفهومی اسـت کـه          این  بر
. گیرد    بر می   ا در کسی، آموختن از کسی و آموختن از چیزي ر        

افتد،     در تدریس آموختن به کسی به بارزترین شکل اتفاق می         
آموختن از کسی بیانگر تعامل یادگیرنده با منابع انسانی بـوده           

انـسانی    و در پایان آموختن از چیـزي، تعامـل بـا منـابع غیـر              
 یـادگیري   فراینـد همچون مواد، منابع، محیط و رسـانه را در          

بـا مـشخص شـدن مفهـوم     ). Driscoll, 2005(گیرد  بر می در
تـوان فنـاوري آموزشـی را تعریـف و           فناوري و آموزش مـی    

علــم آمــوزش ماننــد ســایر  . موضــوع آن را مــشخص کــرد
رو   ایـن   از. هاي علمی داراي فناوري خاص خـود اسـت            رشته
کنـد،      توان بر مبناي هـدفی کـه علـم آمـوزش دنبـال مـی                  می

بررسـی  . رضـه کـرد   تعریفی مناسـب از فنـاوري آموزشـی ع        
دهد، تعاریف گونـاگونی از         ادبیات فناوري آموزشی نشان می    

شـده از فنـاوري       تعـاریف بیـان   . فناوري آموزشی وجود دارد   
هـاي مختلـف فنـاوري      هـا، بـر جنبـه     آموزشی در طول سـال   

. آموزشی تأکید داشته و روندي تکاملی را سپري کرده اسـت          
اوري آموزشـی، بیـشتر     که در تعاریف نخستین، از فن       طوري  به

افزاري اشاره شـده امـا بـا گذشـت زمـان        هاي سخت    بر جنبه 
مسأله در تعریف فناوري آموزشی       افزاري و حل      هاي نرم     جنبه

  ).1394ایرندگانی، (نمود پیدا کرد است 
 فناوري آموزشـی جـاي تـدریس را         Whitcselاز دیدگاه     
نــد ک  گیــرد، بلکــه عملکــرد آموزشــگر را اثــربخش مــی نمــی

)Palloff & Pratt, 2007 .(     از دیـدگاه دیگـر هـدف فنـاوري
منزلـۀ کـاربرد    آموزشی، اثربخشی یادگیري است که اغلب بـه   

شـود      اصول علمی براي گشودن مسائل یادگیري تعریف مـی        
)Reiser, 2007 .(واقع فناوري آموزشـی، همـه ابزارهـایی     در

ار کـ  است که آموزشگر براي آموزش کارآمـدتر فراگیـران بـه          
گیرد؛ تا آموزش از سخنرانی صرف آموزشگر فراتر رفتـه              می

 ,Lee(و رفتارهاي مـورد انتظـار در فراگیـران را برانگیزانـد     

2010 .(Botturi (2008) بــر ایــن بــاور اســت کــه فنــاوري 
مانند رایانه، دیسک فـشرده،     (گیري فناوري     کار  آموزشی را به  

، لـوازم جـانبی،     افزار، ویـدئو، صـوت        هاي تعاملی، نرم      رسانه
براي حمایـت از    ) کنفرانس از راه دور و مواردي از این قبیل        

بـا وجـود تعـاریف متفـاوتی کـه از فنـاوري            . یادگیري است 
آموزشی عرضه شده اسـت، ایـن دیـدگاه یکـی از تعـاریف              

  .نظران است  مطرح ومورد پذیرش بسیاري از صاحب
م بر اساس تعریف دیگري فناوري آموزشی، استفاده مـنظ    

از دانش براي بهبود یادگیري آمـوزش یـا عملکـرد تعریـف             
  ). Spector, 2015(شده است 

تـوان      با توجه به مفهوم فناوري آموزشی اشاره شده، مـی           
کـارگیري اثـربخش      نتیجه گرفت کـه فنـاوري آموزشـی، بـه         
فنـاوري آموزشـی    . ابزارهاي تکنولوژیکی در یادگیري اسـت     

هـا،    رهاي مختلف مانند رسـانه  مثابه مفهومی است که با ابزا       به
هاي  بردن دیدگاه   کار  افزار شبکه و همچنین به      ها، سخت     ماشین

 ,.Richey, 2008(رود  نظري در یادگیري مـوثر بـه کـار مـی    

Randy and Terry, 2003 .(  
که فناوري آموزشی الکترونیکی در جامعه امـروز          حالی  در  

هـاي      ولوژينقشی چشمگیر دارد، اما فناوري آموزشی به تکن       
  ). Selwyn, 2016(شود  سطح باال محدود نمی

ترتیب، فناوري آموزشـی بـه همـه علـوم آموزشـی              بدین  
همچـون تجهیـزات،    . اعتماد کاربردي اشاره دارد     معتبر و قابل  
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انـد و    هایی که از تحقیقات علمی ناشی شده        ها و روش  فرایند
ــه خــاص مــی  ــه   در یــک زمین ــد ب ــدتوانن هاي نظــري، فراین

گوریتمی یا اکتشافی اشاره کنند و الزاماً به معنـاي فنـاوري            ال
تـوان گفـت    پایان مـی  در). Brückner, 2015(فیزیکی نیست 

طـور ویـژه در       که، تعریفی دقیق از فناوري آموزشـی کـه بـه          
کــاربردي باشــد، در   – هــاي علمــی   ارتبــاط بــا آمــوزش  

طـات  حال انجمن ارتبا این با. ها عرضه نشده است    نگاشته    پیش
، فنـاوري آموزشـی را نظریـه و         )AECT(وري آموزشی   او فن 

بــرداري، مــدیریت و ارزیــابی   عمــل طراحــی، توســعه، بهــره
 Randy and(کند   ها و منابع براي یادگیري تعریف میفرایند

Terry, 2003., Januszewski and Molenda, 2013., 
Lowenthal and Wilson, 2010 .( ،دانشنامه فناوري همچنین

مند و تکـراري بـا    ي نظامفرایند، فناوري آموزشی را     آموزشی
هدف بهبود عملکرد در طراحی آموزشی یا آموزش تعریـف          

  ). Kurt, 2016(کند  می
  

کـاربردي و کـاربرد فنـاوري         – هاي علمـی      آموزش
  آموزشی در آن

– هــاي علمــی  وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوري، آمــوزش
دانـد کـه هـدفش        هـایی مـی     کاربردي را آن دسته از آموزش       

درآوردن   فعلیـت   هاي الزم و بـه        پیشرفت دانش، ایجاد مهارت   
که فراگیـران را     طوري به. استعدادهاي نهفته در فراگیران است    
کـار در مـشاغل     و  و کـسب  براي به دست آوردن شغل، حرفه

کند و دانش و توانایی آنها را بـراي انجـام               گوناگون آماده می  
شـود، تـا سـطحی مطلـوب           به آنها سپرده مـی    دادن کاري که    

– هـاي علمـی       همچنـین یونـسکو، آمـوزش     . بخشد    بهبود می 
کاربردي را ارتباط آموزش با دنیاي کار براي بهبود وضـعیت           
اشتغال جوانان، کاهش نرخ بیکـاري و پیونـد هرچـه بیـشتر             

جهـانبخش،  (کنـد    آموزش با نیازهاي اقتـصادي تعریـف مـی    
داشـتن    بـر   کاربردي بـه دلیـل در       – علمیهاي      آموزش). 1391
هاي متمایزي همچـون توجـه بـه سـطوح مهـارت و                 ویژگی

یادگیري، نیازهاي واقعـی جامعـه، نیازهـاي بخـش تولیـد و             
هـاي مرسـوم        اقتصادي و مواردي از این دسـت بـا آمـوزش          

رو   از ایـن ). 1399ابراهیمـی،  (دانشگاهی تفاوت اساسی دارد     
هـا بـا دیگـر           در ایـن نـوع آمـوزش        یادگیري -شیوه یاددهی 

هـاي    کـارگیري روش   بـر بـه    ها متفاوت است و افزون       آموزش
هـاي      هـا، در آمـوزش         یادگیري مرسوم در دانشگاه    –یاددهی  

هایی که فراگیران را به سوي           کاربردي، باید از روش    –علمی  
کنـد،    آمـوزي هـدایت مـی       هاي عینی و مهـارت        کسب قابلیت 
گیري از فناوري آموزشـی         میان بهره   این  در. ه شود بیشتر استفاد 
. کـاربردي اهمیـت چـشمگیري دارد    – هاي علمـی   در آموزش 

فناوري آموزشی، همه ابزارهایی اسـت کـه آموزشـگر بـراي            
گیـرد تـا آمـوزش از      آموزش کارآمدتر فراگیران بـه کـار مـی     

سخنرانی صرف آموزشگر فراتر رفته و رفتارهاي مطلوب در         
همـه آموزشـگرانی کـه    ). Lee, 2010(ان را برانگیـزد  فراگیر
تواننـد    خواهند فناوري را در تدریس خود تلفیق کنند، می            می

). AlAmmary, 2012(فنــاوري آمورزشــی را بــه کــار برنــد 
اي نوین و نوظهـور بـا دیگـر             منزله حوزه   فناوري آموزشی به  

ات هاي پیشین از قبیل رهبري آموزشی و نظـام اطالعـ              نظریه
فنـاوري  ). Shurville et al., 2009(اي ارتبـاط دارد    کتابخانـه 

پـذیرد و علـوم         هـاي گونـاگونی تـأثیر مـی           آموزشی از دانش  
گونــاگونی همچــون علــوم انــسانی، علــوم یــادگیري، علــوم 
رفتاري، علوم فیزیکی و علوم تکنولـوژیکی حـوزه فنـاوري            

). Lingard & Christie, 2003(دهنـد    آموزشی را تشکیل می
بررسی سیر تحول فناوري آموزشی بیانگر آن است کـه ایـن            

بخـش نخـست سـخت    : گیـرد   رشته سه بخش را در بـر مـی      
کـارگیري آن در امـر     ها و به  افزاري است، که بر کاربرد رسانه  

هـاي      بخش دوم، مواد آموزشی یـا روش      . آموزش تأکید دارد  
از . شـود   یافزار است که منجربه یادگیري بهتـر مـ      طراحی نرم 

هایی اسـت کـه         این دیدگاه فناوري آموزشی، مجموعه روش     
کـار گرفتـه       طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشـی بـه        فراینددر  
ــی ــوند  م ــرد اول و دوم را در . ش ــوم، دو رویک ــر   بخــش س ب
هـا و    هنگـام و مناسـب روش    کـارگیري بـه    گیرد، زیـرا بـه    می

کالت آموزشـی   تواند، سـبب حـل مـش          مجموع می   ابزارها در 
  ). 1390فر دانش، (شود 
ــدف        ــا ه ــی ب ــسات آموزش ــسیاري از مؤس ــوالً ب معم
هـاي زیـادي بـراي          هـا، هزینـه     کارگیري فناوري در کالس     به

کننـد      افزاري صرف مـی       افزاري و نرم      هاي جدید سخت      نسخه
)Guerard, 2001; Li, 2014 .(   هـاي    امـروزه توسـعه برنامـه

اي کشاورزي، صـنعت خـدمات از       ه    آموزي در بخش    مهارت
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هـاي موفقیـت     منزلـه یکـی از شـاخص     اهداف ملی بوده و به  
توسعه این سه بخش مستلزم     . شود    کشورها در نظر گرفته می    

هـاي مهـارتی     تربیت نیروي انسانی ماهر و کارآمـد در زمینـه       
گیري     در این میان بهره   ). 1391نیاز آذري و همکاران،     (است  

کاربردي، با توجه   –هاي علمی      در آموزش  از فناوري آموزشی  
یعنی آمـاده کـردن افـراد بـا         ( ها      به ماهیت ذاتی این آموزش    

هـاي      دانش فنی، مهارت و تخصص الزم براي احراز فرصت        
  . اهمیت دارد) شغلی مناسب

کـاربردي؛ کـه    –هاي علمی     هاي آموزش   با توجه به برنامه     
نتقـال دانـش کـار،      هاي مهارتی، توسـعه و ا         بر ارتقاء آموزش  

شـدن    دار  کردن معلومات و تجارب شاغالن براي عهـده        روز  به
هـاي گونـاگون و پاسـخگویی بـه نیازهـاي             مشاغل و حرفـه   

هـاي      ، در آمـوزش   )1391جهـانبخش،   (جامعه تأکیـد دارنـد      
هایی که فراگیران را بـه سـوي            کاربردي باید از روش   -علمی
کنـد، بیـشتر        ایت مـی  آمـوزي هـد     هاي عینی و مهارت       قابلیت

گیري از فنـاوري آموزشـی در           در این میان بهره   . استفاده شود 
. کــاربردي اهمیــت چــشمگیري دارد – هــاي علمــی  آمــوزش

اي دارد و       فناوري آموزشی ظرفیت اثرگذاري بـسیار گـسترده       
کـاربردي   – هـاي علمـی    هاي آموزشـی از قبیـل آمـوزش          نظام
هـاي آموزشـی         فنـاوري  تواننـد بـا اثرپـذیري از ظرفیـت            می

ــان و اجــزاي   ــدتحــوالت ســودمندي را در ارک ــام فراین  نظ
واقـع    در). 1392کثیـري و زمـانی،        آقـا (آموزشی رقـم بزننـد      

کارگیري تمام یـا      تواند با به      گیري از فناوري آموزشی می        بهره
بخش بیشتري از حواس فراگیـران و جلـب مـشارکت آنـان             

گیــري از   بهــره. ندمنجــر بــه افــزایش کیفیــت آمــوزش شــو 
هاي آموزشی در آموزش، افزون بـر بهبـود کیفـی، از              فناوري

 سـازد   بعد کمی نیز فراگیران بیشتري را در آموزش درگیر می         
هـاي موجـود در         و از این راه برخی از نقایص و محـدودیت         

کارگیري فنـاوري آموزشـی       به. گردد    نظام آموزشی مرتفع می   
 افزایش انگیزه فراگیران بـراي      :محاسن بسیاري دارد از جمله    

هاي آموزشـی؛ کمـک بـه معلمـان             مشارکت فعال در فعالیت   
گیــري   هــاي جدیــد؛ شــکل  بــراي عرضــه آمــوزش در قالــب

هــاي فراگیــر محــور و تبــدیل معلــم از ســخنران بــه  کــالس
هـاي فنـاوري محـور در فراگیـران؛             گر؛ بهبود مهـارت     تسهیل

ادار کردن فراگیـران بـه   هاي گروهی فراگیران؛ و   بهبود مهارت 
تجزیه و تحلیل منابع؛ خارج کردن فراگیران از حالت ذهنـی           
ــس      ــرانگیختن ح ــادگیري؛ ب ــردن ی ــی ک ــوس و عین و ملم
کنجکاوي و تفکر خالق فراگیران؛ کاهش خستگی جسمی و         
ذهنی فراگیـران؛ افـزایش توانـایی اندیـشیدن و اسـتدالل در             

زش و یـادگیري؛  فراگیران؛ تنوع آموزشی؛ انفرادي کردن آمـو  
  ). 1391فیروزي، (تسریع و تسهیل یادگیري و مانند آن 

  
  سیر تحول مفهوم فناوري آموزشی

فناوري آموزشی در طی تکامل خـود از چهـار مرحلـه گـذر         
ــنجم شــده اســت  ــد   هــر. کــرده و اکنــون وارد مرحلــه پ چن

کشورهاي مختلف لزوماً ممکن اسـت از ایـن مراحـل گـذر             
انــد   ایــن مراحــل را تجربــه کــردهنکننــد ولــی بیــشتر آنهــا 

ابزار و وسـایل، مـواد      : این مراحل شامل  ). 1394ایرندگانی،  (
هـاي      هـاي آموزشـی و نظـام          هاي درسی، نظام      آموزشی، نظام 

  ). 1390فردانش، (اجتماعی است 
هـاي      م کارخانـه  1900   در سـال  : مرحله اول ابزار و وسـایل     

. وژوکتورهـا کردنـد   سازنده ابزار، اقدام بـه سـاختن انـواع پر         
کارگیري این پروژکتورها در مـدارس    هرچند درآغازهدف، به 

 ,wuwei Li(نبود ولی پس از مدتی در مدارس رسوخ کردند 

Yueru, 2012.(   
پـس از مرحلـه اول، مـدارس        : مرحله دوم مـواد آموزشـی     

دریافتند که تجهیز صرف به ابزارهایی همچون پروژکتورهـا،         
تواند پاسخگوي نیازهاي آنهـا و          میصوت و گرامافون ن     ضبط

رو صاحبان صـنایع بـراي        این  از. رفع معضالت آموزشی باشد   
افزاري خود، رو بـه تولیـد       حفظ بازار فروش تولیدات سخت    

هـاي انجـام        پـژوهش . افزارهاي مورد نیاز مدارس کردنـد         نرم
شده بر روي فناوري آموزشـی در ایـن دوره، بیـشتر دربـاره              

 تــأثیر  آمــوزش، انــدازه تــصویر و همچنــینرتــأثیر رنــگ بــ
فـردانش،  (توجـه بیـشتر بـود         مشخصات تصویر براي جلـب    

1390.(  
بعـد از مرحلـه دوم تکامـل        : هاي درسـی       نظام   مرحله سوم 

فناوري آموزشی، مشاهده شد که تفـاوت چـشمگیري میـان           
آموزش سنتی و آموزش پرهزینـه بـا مـواد آموزشـی وجـود              
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ــدارد ــابراین نقــش آ. ن ــوزش و  بن ــر در آم موزشــگر و فراگی
ایـن  ). 1394ایرنـدگانی،   (یادگیري مورد توجه قـرار گرفـت        

 م به بعـد در غـرب مـورد توجـه قـرار         1950مرحله از سال    
گیـري از نظریـه         در این دوره با بهـره     ). 1389بابایی،  (گرفت  

 فراینـد ها، بیان شد کـه تمـام اجزایـی کـه در        عمومی سیستم 
گذارند   ت دارند، بر یکدیگر تأثیر می     آموزش و یادگیري دخال   

در ایـن  . یابی به اهداف مؤثرنـد   یابی یا عدم دست    و در دست  
هـاي      دوره توجه به نیازهاي دقیق فراگیـران و تعیـین هـدف           

آمـوزي آموزشـگران، تولیـد مـواد          باز. آموزشی اهمیت یافت  
آموزشی جدید، افزودن فـضاهاي آموزشـی، بهبـود امکانـت           

ها از مـواردي بودنـد کـه مـدیران بـا            و آزمایشگاه  ها    کتابخانه
توجه به نگرش نظامند بـه آمـوزش در راسـتاي تـأمین آنهـا               

  ). wuwei Li & Yueru, 2012(حرکت کردند 
در ایـن دوره ایـن بـاور        : هاي آموزشـی      مرحله چهارم نظام  

هاي درسی، تحولی بنیادین در افـزایش           وجود داشت که نظام   
اند ولی دوره سوم        یري به وجود آورده   کیفیت آموزش و یادگ   

پاسخگوي نیازهاي یادگیرنـده نیـست و عوامـل دیگـري در            
یادگیري فراگیران نقش دارنـد کـه الزامـاً بخـشی از سیـستم              

توجه     هاي درسی به آنها بی        آموزشی نیستند و طراحان سیستم    
ایـن مرحلـه از تکامـل فنـاوري         ). 1394ایرنـدگانی،   (هستند  

 فراگیران با توجه به نیازهاي جامعه آنـان و    آموزشی، آموزش 
به بیان دیگـر،    . در رابطه با جامعه خاص خود آنها مطرح شد        

در این مرحله هم فردیت فراگیر و نیازهاي او و هم نیازهاي            
یادگیري فراگیر در کنار تأمین نیازهاي      . جامعه اهمیت داشت  

داد   او، مفید بودن او بـراي جامعـه را مـورد توجـه قـرار مـی         
  ). 1390فردانش، (

در ایـن مرحلـه از تکامـل        : هاي اجتماعی     مرحله پنجم نظام  
اي    مثابـه فلـسفه     فناوري آموزشی، فناوري آموزشی بیـشتر بـه       

هاي     حاکم بر کل آموزش، که کشور را براي رسیدن به هدف          
فنـاوري آموزشـی   . دهد، مطرح است      رشد و توسعه یاري می    

ه مختص افراد یا سازمان خاصـی نیـست، بلکـه    در این مرحل 
کنـد    حیطه عمل هر فرد یا سازمان که براي کشورش کار مـی       

منزله یکی    در این مرحله فناوري آموزشی به     . گیرد    بر می   را در 
هـا و       ریزي هر کشور مطرح بـوده و سـازمان            از عوامل برنامه  

ره هـاي آموزشـی خـود از آن بهـ         نهادها براي اجـراي برنامـه     
  ). 1390فردانش، (گیرند   می
  

  قلمرو فناوري آموزشی
هـاي     افزار فیزیکی و نظریـه      فناوري آموزشی دو حوزه سخت    

فناوري آموزشـی چنـد حیطـه از        . گیرد    آموزشی را در بر می    
بـر کـامپیوتر، یـادگیري        قبیل نظریه یادگیري، آمـوزش مبتنـی      

تلفـن  دهـد و در جـایی کـه از فنـاوري       آنالین را پوشش می 
 اسـتفاده  m- learningشـود، از اصـطالح     همراه اسـتفاده مـی  

اساس چندین جنبـه گـسترده بـراي توصـیف            این  بر. شود  می
ــاوري آموزشــی وجــود دارد کــه   توســعه فنــی و فکــري فن

منزلـه نظریـه و فعالیـت      فنـاوري آموزشـی بـه   : انـد از   عبارت
لـه  منز  رویکردهاي آموزشی به یادگیري؛ فناوري آموزشی بـه       

هایی که در ارتباط بـا دانـش و         ابزارهاي تکنولوژیک و رسانه   
کنـد؛ فنـاوري آموزشـی بـراي            توسعه و تبادل آن کمک مـی      

همچـون ابزارهـایی بـراي      ) LMS(مدیریت سیستم یادگیري    
هـاي مـدیریت        مدیریت برنامه درسی و فراگیـران و سیـستم        

وخود فناوري آموزشی به عنوان     ) EMIS(اطالعات آموزشی   
هـایی کـه ممکـن اسـت            یک موضوع آموزشی همچون دوره    

  )ICT(اي یا فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات              مطالعات رایانه 
  ). Brückner, 2015(نامیده شوند 

اي   منزله رشته   براساس دیدگاه دیگري فناوري آموزشی به       
 بخـش نخـست   :شود  از دانش و حرفه سه بخش را شامل می    

هـاي      افـزار؛ رسـانه       بخش سـخت  . ودش    افزار نامیده می      سخت
گـرفتن از     نوساخته، وسایل جدید دیداري و شنیداري و بهره       

ابزار، وسـایل  . دهد   آنها در امر آموزش را مورد تأکید قرار می        
کند، در این بخش مورد         هایی که آموزش را آسان می         و رسانه 

ــت  ــه اس ــرم . توج ــه روش   بخــش ن ــزاري، مجموع ــا و   اف ه
ه در طراحی، اجرا و ارزشـیابی بـه کـار گرفتـه             هایی ک فرایند
از این دیدگاه مجري آموزش، بـر       . گیرد  شوند را در بر می        می

بخـش  . اصولی مانند هدف، روش و تهیـه منـابع توجـه دارد       
سوم فناوري آموزشی، مجموعـه راهکارهـایی اسـت کـه بـا             

هـاي آموزشـی را تجزیـه و تحلیـل             نگرش سیـستمی برنامـه    
از ایـن دیـدگاه، در      . ن حـل مـسأله اسـت      کند و هـدف آ      می
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اي بـروز کنـد، مجریـان           صورتی که در نظام آموزشی مـسأله      
گیري از نگرش سیستمی به شناسایی مـشکل            آموزشی با بهره  

کننـد    پردازند و با بررسی عوامل به حل مـسأله اقـدام مـی       می
 ).1387فردانش و شاهین، (

اي آن، بـه    ه  شناخت فناوري آموزشی با هر یک از بخش         
شـود و       اي خاص و ویژه منجر می         گیري نگرش و شیوه       شکل

این نوع نگرش نوعی حالت آمادگی و یا تمایل بـه پاسـخ را              
کشورهاي پیـشرفته در علـم و       ). 1393گانیه،  (کند    فراهم می 

فناوري با ورود به سومین بخش فناوري آموزشـی، فنـاوري           
انـد و     به کار گرفتـه منزله راهی براي حل مسأله  آموزشی را به 

کـارگیري    دنبال به   با شناخت و بیان معانی صحیح براي آن، به        
فـردانش و شـاهین،     (از آن و حل مشکالت آموزشی هستند        

1387 .(  
  

 -هـاي علمـی       موانع فناوري آموزشی در آمـوزش     
   کاربردي

بنـدي      توان در چند گروه دسـته         موانع فناوري آموزشی را می    
 به فراگیـران شـامل نیـاز بـه خـود نظمـی              موانع مربوط : کرد

بیشتر، کاهش تماس فراگیران با آموزشگر و سایر فراگیـران،          
). Joseph, 2012(هاي چـاپ    نیازهاي ویژه فراگیران و هزینه

موانــع آموزشــگر در ارتبــاط بــا یــادگیري شــامل چگــونگی 
پاسخگویی سیستم بـه ورودي دانـشگاه، در دسـترس بـودن            

أثیر پیامــدهاي فرهنگــی بــر حــضور پــشتیبانی آموزشــی، تــ
دلیـل گـسترش      فراگیران، اطالعات گسترده و بیش از حد بـه        

اینترنت، افزایش سـرقت علمـی و تهدیـدات امنیتـی و نبـود       
) چون علـوم انـسانی و هنـر      (امکان آموزش همه موضوعات     

طور خالصه موانـع    به) 1(در جدول ). Joseph, 2012(است 
  . ستفناوري آموزشی آورده شده ا

  
  موانع فناوري آموزشی. 1جدول 

 موانع فناوري آموزشی

هزینه پیامدها، مخرب بودن فناوري، فرهنگ سازمانی تثبیت شـده          
کارگیري آزاد از فناوري در کـالس         در ارتباط با یادگیري سنتی، به     

تواند باعث ایجاد اختالل شود، در دسترس بـودن و دسترسـی                می

ه افزایش تقلب و سرقت علمی شـود        تواند منجر ب    به اطالعات می  
)The Economist, 2008.( 

تغییر ممکن است بـه راحتـی پذیرفتـه نـشود و در برخـی مـوارد          
  )Bingimlas, 2009(مقاومت وجود خواهد داشت 

عدم دسترسی برابر فراگیران به فناوري آموزشـی، متفـاوت بـودن            
کـاهش  اي، کاهش تعامل فراگیـر بـا آموزشـگر،              سطح سواد رایانه  

 )Joseph, 2012(تعامل فراگیران با یکدیگر در تجربه یادگیري 
هـاي اجتمـاعی        موانع فناوري شامل فقدان انگیزه به دلیل مهـارت        

اي و فقدان دسترسی به آن، فقدان          هاي پایین رایانه      ضعیف، مهارت 
هاي اجتماعی      زمان و زمان نامناسب کالس، فقدان انگیزه و آگاهی        

 )Joseph, 1212 (و فرهنگ مدرسه
عدم اعتماد، شایـستگی  : اند از  موانع اصلی فناوري آموزشی عبارت 

 )Bingimlas, 2009(و دسترسی به منابع 
ناهماهنگی بین آموزشگران و مدیران که سبب ایجاد مشکل بـراي     

 )Joseph, 2012(شود   آموزشگران می
 The) (  عدالتی در دسترسی به فنـاوري   بی(وجود شکاف دیجیتالی 

Economist, 2008( 
هاي آموزشگران در مورد پـشتیبانی و زیرسـاخت فنـاوري               چالش

)The Economist, 2008( 
 ) Joseph, 2012(گیري از فناوري پیشرفته   چالش استفاده و بهره

 )The Economist, 2008(مشکالت مربوط به پذیرش افراد معلول 
 ,Joseph( یا اعتبار اثبـات شـده   اندازي باال و فقدان نتیجه  هزینه راه

2012( 
مشکالت زیربنایی، مشکالت ارتقاء فناوري، مـشکالت پـشتیبانی         

 )Joseph, 2012(فنی 
هـا     هاي آموزشگران در مورد پشتیبانی فنـی و زیـر سـاخت               چالش

)Koller, Harvey & Magnotta, 2006( 
فنــاوري، دسترســی بــه فنــاوري  گیــري  خــود کارآمــدي در بهــره

کارگیري فناوري آموزشـی، پـشتیبانی       وزشی، پشتیبانی فنی در به    آم
 )Azlim et al., 2015(از جانب دولت 

  
فراگیران و آموزشگران هر دو بایـد در مـورد آنچـه کـه                
تواند به پیشرفت آموزش و تجربـه یـادگیري آنهـا کمـک         می

همچنین بـه مـشارکت عمـومی       . طور مداوم کار کنند     کند، به 
یی نیازهـاي آموزشـگران و فراگیـران در تجربـه           براي شناسا 
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موانـع فنـاوري   ). Jaffer et al., 2007(آموزشـی نیـاز اسـت    
کن شود که درکی عمومی         تواند، ریشه     آموزشی تنها زمانی می   

ایـن  . نفعان بـه وجـود آیـد        جانبه میان همه ذي     و توافقی همه  
موضوع و تحقیق در مورد تأییـد اینکـه فنـاوري مهـم اسـت       

  ). Joseph, 2012(بر خواهد بود   انزم
  

  شناسی کتاب
هاي علمـی       نحوه کاربرد تکنولوژي آموزشی در آموزش     ). 1399. (ابراهیمی، ع 
 /https:// vista.ir/ w/a/ 16/ 5dd2u:قابلیت دسترسی در. کاربردي
شناسـایی موانـع تـرویج تکنولـوژي آموزشـی در        ). 1394. (ایرندگانی، م 
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 digital divide شکاف دیجیتالی

 Information and Communication فناوري اطالعات و ارتباطات
Technology(ICT) 
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