
 186-192، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 
 

 

 
 دهيچک

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
رشد و و  هستند و اطالع رسانی فضای مجازی منابع شگفت انگیز اگاهی و دانشرسانه ها به ویژه 

تغییرات اساسی در عرصه های مختلف زندگی انسانها منجر به فناوریهای نوین ارتباطی این گسترش 

. فضای مجازی با می باشدمستثنی نتعلیم و تربیت نیز از این قاعده تغییرات بطوریکه  است شده

تکیه  قرار می دهد و با ه علم و دانش در اختیار کاربرانمنابع و امکانات شگفت و عظیمی که در زمین

در زمینه آموزش و را قابلیت های زیادی  ویژگیهایی چون بی زمانی و بی مکانی، تعاملی بودن و... بر

کالس بدون آموزش از راه دور، اصطالحاتی چون  .می دهدتعلیم و تربیت در اختیار کاربران خود قرار 

آموزش دارد که در  شیوه های ی ازع جدیدانوا، مدارس هوشمند، دانشگاه مجازی و ...اشاره به دیوار

آموزش  .مقابل آموزش سنتی در حال جایگیری در سیستم های آموزشی کشورهای مختلف است

خیلی  میتوانبا استفاده از آن است که  نوینی از آموزش و یادگیری شیوه  E-Learningیا الکترونیکی

 تعلیم و تربیت و بهره گیری از جهت یپرداخت. در این شیوه آموزش"خودآموزی"سریع و راحت به 

اطالعات  فناورینوین ابزارهای و بکارگیری رسانه ها و دیگر روز  هایبا استفاده از فناوری، اساتید علم

به صورت آموزشی اینترنت و انواع نرم افزارهای آموزشی، امکان برگزاری دوره های  نظیر و ارتباطات

لذا با تو=جه به . انجام می گیرد از طریق شبکهیادگیری  -و فرایند یاددهی مجازی فراهم میگردد

برنامه  در  ICT)بررسی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات) بررسی  با هدف این مقاله اهمیت موضوع

 Review در قالب یک مقاله مروری کتابخانه ایراه دور  آموزش از ریزی و یادگیری از طریق

Article)) با استفاده از مطالعه کتب، مقاالت مختلف فارسی و التین، جستجوهای اینترنتی در  و
 صورت گرفته است سایتهای معتبر و بررسی پژوهشهای قبلی و ...

 

آموزش  برنامه ریزی و یادگیری، فناوری اطالعات و ارتباطات، رسانه، :يديکل واژگان

 ، آموزش از راه دورالکترونیکی
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 در  ICT) (بررسی کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات

 راه دور  آموزش از یادگيري از طریقبرنامه ریزي و 
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 مقدمه
  

از نیمه قرن بیستم با بروز و شکل گیری تحوالت پر شتاب علمی تکنولوژی، جهان وارد عصر جدیدی گردید. نخست با ورود رایانه به           

و به دنبال آن بروز دهکده جهانی عرصه فناوری، زندگی انسان دستخوش تحول شد و در پی آن با تسهیل در روند ارتباطات، کوچک شدن دنیا 

و به ویژه اینترنت  (ICT)سیستم های فناوری اطالعات و ارتباطاتپیدایش رسانه های نوین، مولتی مدیاها و ، این روندشتاب گرفت که در 

آشکار می محسوس بطور  آموزش کشور تحوالت فزاینده ای نیز در نظام در کنار پیشرفتها، ز طرفی،ا .((Junco, 2012ند سهم بسزایی داشت

 مجازی و شبکه های اینترنت بکارگیری مانند افزاری سیتم های آموزش محورو نرم  افزاری تجهیز سخت در زمینهمهمی  اقدامات باشد و

تشکیل شبکه های آموزشی و همکاری  جدیدی بمنظور ضوابطو  یاددهی یادگیری انجام گرفته است هایفرآیندو  آموزشیمراکز  دراختصاصی 

ح نظام برنامه ریزی توسعه اصالبا هدف و  مدرساناشاعه مهارت های رایانه ای در میان  بمنظور کشور نظامهای آموزشبخش خصوصی با 

به ، و ارتباطات اطالعات هایان های فناوریودر این راستا بسیاری از پیشر .(92ی ) بزاز جزایراز راه دور تنظیم شده است آموزش  مجازی

سیاستگزاری، تکنولوژی، برنامه ریزی،  :نظیر آموزش توسعه هایفرآیند کننده تسریع عواملدر جهت بهبود شکلی موثر و فعال آماده ایفای نقش 

ساخت، نیروی انسانی، سرمایه گذاری، نهادسازی و  عوامل محوری دیگری مانند زیر ولیکن در این بین تغییر نگرش و نظم دهی هستند

. از این رو در ترسیم چشم اندازهای توسعه شبکه های وجود داردمحتوای اطالعاتی همچنان در وضعیت ضعیف و در حالت بازدارندگی توسعه 

ویژه ای  کلیه کاربری های آموزشی و لزوم اثرگذاری مثبت کلیه پیشران های اصلی فناوری اطالعات باید توجه هماهنگیآموزشی، با مفهوم 

 وری که این امر باعث بهبود وضعیت کنونی توسعهع ماموریت این گونه شبکه های رایانه ای مبذول داشت، به طبه انتخاب جایگاه و نو

ای آموزشی در  عموماً توسعه شبکه های رایانهچراکه  شود کشور در مقاطع مختلف آموزشنظام در  (ICT فناوریهای اطالعات و ارتباطات )

آموزشی و آموزش از راه دور رسمی ، بستر مجازی فعالیت های کمک درسی و کمک راکز آموزشیسه حیطه، فرآیند یاددهی یادگیری رسمی م

 .(1390 ،کریمیو  اسدی) قابل تعریف است

 

 :در آموزش و یادگيري فناوري اطالعات کاربرد و توسعه

وسیله ای برای ذخیره سازی، پردازش و ارائه اطالعات است که به صورت الکترونیکی و مبتنی بر تعدادی  (ICTفنآوری اطالعات و ارتباطات )  

مسئله کیفیت آموزش و اثربخشی نظام های آموزشی از مهمترین دغدغه های نظام های آموزشی  نیز امروزه (.1391رسانه می باشد )رضوی،

نگرانی  در کشور ما ایران این مسئله به دالیل عدیده ای ازو حتی ر کشوری می باشد هو دست اندرکاران و تصمیم سازان امر توسعه در 

. به نحوی که دولت ها، طی دهه گذشته به سختی توانسته اند حتی هزینه های جاری آموزش و پرورش را بپردازند. مضاعفی برخوردار است

دارد که طی یک برنامه مدون و با تغییر در ساختار و روش های آموزش از هزینه فناوری اطالعات و ارتباطات این ادعا و بلکه توان را از طرفی 

ها بکاهد و کیفیت را افزایش دهد و محصوالت نظام های آموزشی را با نیاز های جامعه هماهنگ و منطبق نماید و در جهت کاربردی نمودن 

کالتی که امروزه توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور با آن بسیاری از مش (.1389آموزش قدم بردارد )صالحی امیری و حیدری زاده،

مواجه است از قبیل کمبود بستر های فرهنگی، کمبود نیروی انسانی ماهر، آشنا نبودن با زبانهای خارجی، پایین بودن انگیزه و روحیه جست 

نمندی های مهارت های زندگی، ناشی از ناتوانی نظام آموزش وجو و کاوشگری، فقدان گرایش به کار و تالش و عمل و در یک کلمه، کاهش توا

و پرورش سنتی در پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تغییر و تحول است. نوآوری در روش های تدریس و استفاده از فناوری اطالعات و 

و پژوهش، کاربردی نمودن آموزش، فراهم ارتباطات در مدارس موجب توسعه یادگیری مشارکتی دانش آموزان، تقویت روحیه جست وجوگری 

هایی ، در نقشاطالعات به عنوان یک رویکرد نوینفناوری  .(Garvey & Williamson,2012نمودن زمینه آموزش و یادگیری مادام العمر می شود)

کوتاه نمودن  ،مر وخودکارفراهم ساختن آموزش مست ،، تنوع بخشیدن به شیوه های تدریسبهبود کیفیت تدریس ،مکمل نظام آموزشی چون: 

انفرادی کردن آموزش و مقابله با مشکالت آموزش جمعی عمل می ، کوتاه کردن دوره تحصیل، توجه به استعدادهای فردی،زمان آموزش

ی فن آوری اطالعات پارادایمی است که در تغییر و تحول در آموزش و پرورش نقش اساسبه عبارت دیگر می توان گفت  (.1391کند)ملکی، 

امروز . و پایداری داشته و دارد. این پارادایم برای تعیین روش های انجام امور آموزشی به شیوه ای تکرار شونده و پیشرونده بکار می رود

اطالعات شاخص قدرت است؛ برخالف گذشته که تمایز میان جوامع بر چهار شاخصه دوران صنعتی )سرمایه، ماشین آالت، مواد اولیه و نیروی 

گیرد، آغاز هزاره سوم و شروع دهد و یا به کار میی( استوار بود، امروزه آنچـه کـه کشـوری را در سطح اول، دو یا سـوم جهان قرار میانسان

امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطالعاتی و ارتباطی  (.1391قرن بیست و یکم، تبلور حقیقی حضور کشورهای پیشرفته اطالعاتی است)منتظر،

و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطالعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند می توانند مختلف 

و ارتباطی برمحیط   بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطالعاتی -آخرین اطالعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت کنند. اما بی شک
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شتاب بیشتری به تحوالت جهان در عصر اطالعات و دانایی داده   پیدایش فناوری اطالعات، (.1389بوده است)اصنافی وحمیدی،های آموزشی 

است . اگر چه این پدیده ابتدا از محیط های نظامی آغاز و سپس به مراکز دانشگاهی کشیده شد، اما امروزه عرصه های مختلف زندگی جوامع 

است . اینک قریب به دو دهه است که فناوری اطالعات در عرصه ی تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام های آموزشی و  را تحت تأثیر قرار داده

محیط های تحصیلی را نیز به چالش کشیده است . نظام آموزشی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . اگر چه به میزان بسیار اندکی از 

آموزش و پرورش به کار گرفته شده است ، اما اکنون زمان آن رسیده است که ما نیز همپای دیگر کشور این فناوری در قسمت های مختلف 

های جهان در سیستم های آموزشی خود تغییر اساسی ایجاد کنیم تا هم از این قافله شتابان عقب نمانیم و هم از مزایای عصر اطالعات بهره 

کشورهایی که قادر به انطباق با و  ند شکل گیری جامعه اطالعاتی استن فاکتور تولید در فرآیاطالعات، مهمتریچراکه  (.1390گیریم)کیاسی،

تغییرات سریع در جهان و مجهز شدن به ویژگی های برگرفته از شرایط محیطی جدید هستند و نیز از قابلیت دسترسی، تولید و استفاده از 

 .((Demchenko, 2014 )دت و یکم به خود اختصاص داده انژه در قرن بیساطالعات نوین برخوردارند، موفقیت های شایانی را بوی
 

 الکترونيکی یا آموزش از راه دور آموزش  

یا آموزش الکترونیکی به طور کلی بهره گیری از سیستم های الکترونیکی مثل کامپیوتر، اینترنت، دیسک های  E-Learning منظور از   

الکترونیکی و خبرنامه های مجازی نظایر این هاست که با هدف کاستن از رفت و آمدها و صرفه جویی در وقت و چندرسانه ای، نشریه های 

در عرصه آموزش الکترونیکی میتوان فرصتهایی یافت که ارائه به عبارت دیگر  هزینه و در ضمن یادگیری بهتر و آسان تر صورت می گیرد.

بسیار غنی و جذاب نمود. انعطاف پذیری می توان مفاهیم و مطالب درسی را با استفاده از امکانات کمک آموزشی دیداری و شنیداری پیشرفته، 

شخصی قادر به شرکت کردن در یک کالس رسمی این نوع آموزش، محیط آموزشی مناسبی را برای افرادی که به دلیل تعهدات شغلی یا 

در این شیوه آموزش با استفاده از فناوری روز در امر تعلیم و تربیت و بهره گیری از  (.1393صریحی و شاه منصوری،)نیستند، فراهم می آورد.

بهره گیری از ابزارهای فناوری نظیر  اساتید مجرب میتوان گام های موثری در زمینه آموزش همگانی و ارتقاء سطح دانش جامعه برداشت. با

اینترنت و انواع نرم افزارهای آموزشی، امکان برگزاری دوره های متنوع در سطوح مختلف به صورت مجازی و مطابق با استانداردهای آموزشی 

. با پیدایش (1392تهرانی و تدین، )ثاقبفراهم میگردد. با استفاده از امکانات شبکه، در هر زمان و هر مکان میتوان به مطالعه دروس پرداخت

آموزش الکترونیکی، دیگر نیازی به امکانات فیزیکی با هزینه باال برای آموزش نیست و مشکل دسترسی به اساتید مجرب نیز حل میگردد، 

نیز، امکان دستیابی همچنین دسترسی به اطالعات و امکان یادگیری رشته های مختلف علمی در حداقل زمان، میسر میباشد. در حین مطالعه 

 به منابع اطالعاتی بسیاری از طریق کتابخانه های دیجیتالی و سایتهای مختلف فراهم است. در این نوع آموزش، اساتید و فراگیران در تمام

ای گروهی برای انجام دنیا، از طریق شبکه میتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به بحث و کفتگو بپردازند. فراگیران با شرکت در فعالیته

تکالیف کالسی و پروژه های داده شده، تشویق میشوند تا از خود کنجکاوی و ابتکار بیشتری نشان دهند و خالقیت های خود را به منصه ظهور 

نوع هستند، ولی در قرار می گیرند و امکان یادگیری از راه دور را فراهم می کنند بسیار مت  E-learning البته سیستم هایی که تحت برسانند.

 استیح و چگونگی استفاده درست از آن وهله اول آنچه که مهم است آگاهی عالقه مندان از نوع این سیستم ها و انتخاب صح
 (Junco, 2012). . 

 

  از راه دور استراتژي آموزشکاربرد قوت  نقاط

 :برخوردار است بسیار خوبی کاربرداز  چند دلیل از دور به آموزش

 ممکن امر البته کند. این مطالعه خودش خاص هایدر فرصت کار، خودش از محل غیبت جای دهد بهمی امکان کنندهاستفاده به .1

 بخش در یک که کسی برای باشد! در هر حال اشکال ، یکهمگانی دوره با حضور در یک ، در مقایسهکنندهاز نظر استفاده است

 ؛موجود است از دور تنها گزینه کند، برنامه آموزشکار می بودجه مو ک کوچک

 .کند گیریرا پی خود مطالعه خاص تواند با سرعتمی کنندهاستفاده .2

 جلوگیری میکند. کارکنان غیبتو  شودمی سفر و اسکان هایدر هزینه جوییصرفه دور باعث از راه آموزش دوره .3

شوند و می عرضه مختلف هایدر رسانه مشابه آموزشی هایاز بسته ها موجودند. برخیاز رسانه از دور در طیفی زشآمو هایبرنامه .4

 او دارد؛ را با نیازها و منابع تناسب ترینبیش کند که را انتخاب تواند قالبیمی کننده استفاده در نتیجه

 . (1394موحدی و همکاران ،) شودپذیر میدسترس دنیا در تمام ، آموزششیوه با این .5

 

 : از راه دور استراتژي آموزشهاي کاربرد  محدودیت 
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تمر فرآیند آموزش از راه دور به علت وجود فاصله مکانی و زمانی بین یاد دهنده و یادگیرنده از یک سو متکی بر اراده راسخ و فعالیت های مس

منابع و ابزار های آموزشی خودآموز کارآمد است. ضمناً کتاب درسی تنها محتوی آموزش رسمی به شمار می فراگیر و از سوی دیگر نیازمند 

اصل اول آموزش از راه دور جبران خالء آموزش  همچنین. (1391)نیاز آذری، رود و کلیه منابع دیگر جنبه کمک آموزشی یا کمک درسی دارند

شی غالب، کشاندن یادگیرندگان در صورت امکان به مراکز منابع و رساندن خطوط پر سرعت به اجتماعی است. در این صورت، استراتژی آموز

استفاده می  LMS اینگونه محیط ها است. بدین منظور اغلب مراکز آموزش از راه دور در مقطع آموزش و پرورش از دفتر الکترونیکی به جای

بهینه کردن آموزش الکترونیکی و ارائه این نوع آموزش در ، که در ایران باعث محدودیت در توسعه مهمی عواملجمله از از طرفی نمایند. 

شکل پیشرفته می شود می توان به محدودیت در پهنای باند مخابراتی، عدم دسترسی به اینترنت و تجهیزات رایانه ای در شهرهای مختلف، 

این نوع آموزش اشاره کرد. همچنین مشکالتی از قبیل شیوه ارزیابی فراگیران، آموزش عدم تدوین محتوای آموزشی و زیر ساختارهای مناسب 

دروس عملی، و یا نوع شکل گیری شخصیتی افراد تحت تعلیم این نوع آموزش از نظر ارتباطات اجتماعی و فنون همکاری، وجود دارد که با 

 .(Timothy,2009 )تدابیر خاصی، بایستی به رفع آنها پرداخت

 اساسی در انتخاب دوره هاي آموزشی از راه دور)یادگيري الکترونيکی(: ارهايمعي

 :اند ازعبارتاساسی که در انتخاب دوره های آموزشی از راه دور)یادگیری الکترونیکی( باید مد نظر قرار داد  معیارهای

 ؟دارد همخوانی کنندهاستفاده با نیازهای اندازه مورد نظر تا چه دوره .1

 ؟دارد  کاراییفراگیر  برای محتوای آموزشی تدوین شدهآیا  .2

 روزآمدکرد؟ سادگی به توانرا می دوره آیا مطالب .3

 ؟  ارزش هزینه کردن دارد مورد نظر آموزشی آیا بسته .4

 است.برای فراگیران  رسانه ترینمناسبهمراه با  دوره مطالب به ارایهمتعهد  آموزشی دهنده دورهارائهآیا  .5

آیا محتوای آموزشی به زبان ساده و قابل مفهوم متناسب با سطح دانش فراگیر تدوین شده است؟ به عبارتی مطالب آموزشی  .6

 آموزش از ادامهانصراف وی  و در نتیجهدر فراگیر  و کسالت عالقگی از بی شود بطوریکه ارائه و روان آسان باید در قالبی

 (.1387اران ،و همکنوروزی ) شود جلوگیری

 

 : تمهاي فناوري اطالعات و ارتباطاتو سيس رابطه متقابل نظام هاي آموزشی

( و مفهوم دهکدۀ جهانی به یک واقعیت تبدیل شده است. بخش بسیار امیدوار کننده این ICT)های اطالعات و ارتباطات عصر فناوریامروزه   

های سنتی دانشگاهاز طرفی، های یادگیری و ایجاد ارتباط بین یادگیرندگان، صرف نظر از موقعیت مکانی آنان است. ها گسترش فرصتفناوری

رسد اگر بخواهند پویایی و انعطاف پذیری خود را حفظ نمایند، باید به نظر می های اطالعاتی در دسترس هستند وتر از فناوریامروز، عقب

های مجازی، الکترونیکی و آموزش از راه دور حرکت ها را به کار بگیرند و با استفاده از تجربیات موجود، در جهت ایجاد دانشگاهاین فناوری

های تنگ نظرانه را دامی و ارتقای بدون انعطاف امروز، مواد درسی قدیمی و نگرشهای استخریزی، حذف یا اصالح نظامکنند. این گونه برنامه

با  آموزشی در آموزش عالی، نیازمند مدیرانی ICTریزی چگونگی کاربرد به همین دلیل، مدیریت و برنامه. (Krichels,2005)سازدضروری می

های بدون تواند تصور دانشگاههای آینده میباشند. تجسم دانشگاه های آموزشیسیستم ریزی برای قوه تخیل و تصور باالست که قادر به برنامه

ها، ها، نمایشگاهکند، و از طریق اینترنت به کتابخانهدرسی، واحدهای درسی و استاد مشاور را انتخاب میدیوار باشد که دانشجو خودش برنامه

 365ساعت شبانه روز و در تمامی  24در تمام سیستم آموزشی ، چنین تصویری یابد. درسی میها و مؤسسات آموزشی سراسر دنیا دسترموزه

بندی ، نیازها، عالیق و شیوه یادگیری خود، ها ثبت نام و براساس زمانتواند در این دانشگاهای میکنند و دانشجو ازهر منطقهروز سال کار می

المللی، چند فرهنگی و چند زبانی ها، بینشود و دانشگاهاد گیرنده انجام میواحدهای آموزشی را تکمیل کند. یادگیری عمدتاَ به انتخاب ی

های های الکترونیکی و شاهراههای الکترونیک و تعاملی، کتابخانهها، رایانه، تلویزیون، رسانهایی از دانشگاههستند. در چنین تصویر سازی

، شبکه علمی جهانی، فهرستی از شش 1996آورند. از سال یری تعاملی را فراهم میگاطالعاتی، از جمله ابزارهای اصلی هستند که امکانات یاد

ها و ای درآورده است تا از آن برای ایجاد فدارسیونی جهانی متشکل از دانشگاههزار واحد درسی بیش از دویست دانشگاه را به شکل مجموعه

های آموزشی را برای هایی، امکان یادگیری مادام العمر و تکمیل برنامهشگاهاستادان سراسر جهان مورد استفاده قرار دهد. توسعه چنین دان

های فعلی ) یعنی های آینده دارند که دانشگاهآنچنان تاثیری در دانشگاه های مدیریت اطالعاتنظام(. 1391سازد)آذری،افراد مهیا می

های اطالعاتی و ای نخواهند بود. البته جایگزینی سیستمو حرفه های سنتی( پاسخگوی نیازهای متعدد آموزشی، پژوهشی، فرهنگیدانشگاه

و  رحمانی) ها همچنان به فضای فیزیکی نیاز خواهند داشتها نیست؛ بلکه برخی رشتهگیری از آنها به معنای حذف فیزیکی دانشگاهبهره

  (.1390همکاران، 

http://www.rassjournal.ir/


 186-192، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 

 بحث و  نتيجه گيري : 

استقرار شبکه های رایانه ای آموزش از راه دور رسمی کشور مهمترین چالش توسعه در نهایت با توجه به مطالب مورد بحث، می توان گفت    

مجازی بدون حضور بخش خصوصی در مدت زمانی معقول امکان پذیر  آموزشکاربری فناوری اطالعات در آموزش است زیرا بسط و گسترش 

عادی می تواند به  فراگیرانزامات سود آوری و ارتقای کیفی آموزش از طریق توسعه کاربری فاوا برای بسیاری از نیست، در این شرایط ال

از . کشور و آموزش اجتماعی به مثابه تلفیق فرآیندهای آموزشی و پژوهشی شود نظام آموزشیسرعت تبدیل به مشوق و مجوزی برای فرار از 

اهداف یادگیری  به تعیین دقیقباید  در ابتدا طرفی تیم تدوینگر و طراح کوریکوم آموزشی در سیستم های آموزش از راه دور یا مجازی، 

انتخاب مناسب نوع تجهیزات و ارتباطات، به اثربخش و مولد بودن چراکه و جنبه هایی هم چون نوع آموزش و رسانه را در نظر بگیرد.  بپردازد

مسئولین و برنامه د. به عبارت دیگر، رویکرد ا در طول زمان و تأثیر آن ها در کاهش هزینه های ارتباطات و سرمایه گذاری بستگی دارآن ه

فرایند  و تسریع اقتصادی -وضعیت فرهنگی بهبود کیفیآگاهی در جامعه،  بایستی در جهت ارتقای در یادگیری الکترونیکی، ریزان آموزشی

سریع فناوری، به توسعه ی سیستم های آموزشی کمک می کند و این نیز به پدیدار شدن  ز سوی دیگر، توسعها .باشدنیکی یادگیری الکترو

، در مکان ها مدرسدر محیط یادگیری الکترونیکی، یادگیرندگان می توانند روابط خود را با بطوریکه  ل های آموزشی نوینی منجر می شودمد

های مکانی و زمانی نند. یادگیری الکترونیکی با فراهم ساختن محیط یادگیری با هزینه ی کمتر به محدودیت و زمان های متفاوت برقرار ک

بنابراین برای بقا و ادامه حیات در جامعه نوین می نماید. توجه فراگیر نیز عالوه بر یادگیری فردی، به روابط بین یادگیرنده و و  پایان داده

 استفاده شود.های اطالعات و ارتباطات به نحو شایسته و متناسب با سیستم آموزشی ی و فناوریهای اطالعاتباید از نظاممی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 186-192، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 منابع و مراجع
 

-(توسط آموزشگران مراکز آموزشی علمیIT(.واکاوی سازه های موثر بر کاربرد فناوری اطالعات)1390)آصف کریمی، علی اسدی (1

 2،شماره: 38-2کاربردی،مجله علوم کشاورزی ایران،دوره 

(.نقش فناوری اطالعات و ارتبا طات در توسعه آموزش و دانش با تاکید بر نقش کتابخانه های 1389)علی حمیدی، امیررضا اصنافی  (2

 مجازی،مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران

کنفرانس بین (.بررسی و ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزارشده در شرکت ملی فوالد ایران،سومین 1392)احمد بزاز جزایری (3

 المللی مدیریت

موسسه ارتباطات و فناوری آموزشی بریتانیاوالدین، فناوری ارتباطات و اطالعات،مرکز اطالعات و  (.1391)مجیدرضا پاسبان رضوی (4

  ( و تعلیم و تربیتICTمدارک علمی ایران )

تربیتی فناوری اطالعات و ارتباطات -آموزشیالگوی مفهومی نقش های  (.1390)قربانعلی سلیمی، ناصر موحدی نیا، جهانبخش رحمانی (5

 49-66خوراسگان،شماره دهم و یازدهم،صد دانشگاه آزاد اسالمی واح در آموزش و پرورش،دانش و پژوهش در علوم تربیتی

فرهنگی،پژوهشکده  نقش فن آوری اطالعات و ارتباطات در نطام آموزشی وتوسعه (.1389) الهه حیدری زاده، رضا صالحی امیری (6

 15تحقیقات استراتژیک،پژوهشنامه شماره:

، پایان نامه تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کیفیت آموزش در دانشگاه های مجازی (. 1393صریحی شیرین، شاه منصوری اشرف ) (7

 23-20کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران. 

 15زش و پرورش، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،پژوهشنامه شماره:راهکارهای توسعه فناوری اطالعات در آمو (.1390)حمیرا کیاسی (8

 (.فناوری اطالعات در آموزش و پرورش،انتشارات جهاد دانشگاهی1391)صفی اهلل ملکی (9

توسعه مبتنی بر فناوری اطالعات محور آینده نگری در نطام آموزشی کشور،،فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی  (.1391) غالمعلی منتظر (10

 :2517آموزش عالی،شماره :در 

یادگیری -(.رتبه بندی روشهای کاربرد فناوری اطالعات در فرایند یاددهی1387فریبرز.) سی مدنیمو، فرانک زندی، نوروزی معصومه (11

 17و16، ص 26مدارس،فصلنامه نوآوریهای آموزشی،شماره:

 آموزش مدیریت دولتی.(. مدیریت فناوری اطالعات، مرکز 1392ثاقب تهرانی مهدی ، تدین شبنم) (12

بر  اجتماعی شبکه های بر مبتنی تلفیقی یادگیری (. تأثیر1394پور نادیا ) موحدی منیره، اسماعیلی فر محمدصادق ، غالمی (13

  1394تابستان  ،3 شماره اول، یادگیری، سال و آموزش ریاضی، مجله فناوری درس در دوم متوسطه دانش آموزان خودکارآمدی

 های آموزشی هزارۀ سوم، فراشناختی اندیشه.(. رفتار و روابط انسانی درسازمان1391کیومرث)نیاز آذری  (14

15) Demchenko Y(2014) “Virtual organizations in computer grids and identity management 

“Information Security Technical Report Volume 9, Issue 1,January-March 2014, Pages 59-76 

16) Garvey, B. & Williamson, B. (2012), Beyond Knowledge Management Dialogue. Creativity and 

the Corporate Curriculum Harlow, UK: Financial Times / Prentice Hall. 

17) Junco R (2012). Too much face and not enough books: The relationship between multiple indices 

of Facebook use and academic performance. Computers in Human Behavior; 28(1): 187-98 

http://www.rassjournal.ir/


 186-192، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
18) Krichels S (2005) .the benefit of higher education, number to summer. 

19) Timothy T (2009). Modelling technology acceptance in education: A study of pre-service teachers, 

Computers & Education, No, 52, pp. 302–312 

 

http://www.rassjournal.ir/

