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چکیده:
هدف :هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اهمیت توسعه توانایی سواد اطالعاتی در دانشآموزان با تاکید بر مالحظات اجرای
فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی کشور بوده است.
روششناسی :روش انجام پژوهش ،توصیفی از نوع تحلیل اسنادی می باشد .جامعه پژوهش اسناد و مدارک موجود (کتابها،
طرحهای پژوهشی ،مقاالت ،سایتهای معتبر) در حوزه مورد مطالعه بوده است.
یافتهها :در این پژوهش به بررسی جایگاه فناوری اطالعات در توسعه سواد اطالعاتی پرداخته شده است .در این راستا ،پژوهش
حاضر اسناد پشتیبان آموزش و پرورش را در زمینه فناوری اطالعات بررسی و سپس به اقدامات این نهاد در پیادهسازی فناوری
اطالعات در مدارس اشاره نموده ،و در نهایت عمدهترین موانع اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات را در نظام آموزشی کشور
بر شمرده است.
نتیجهگیری :بررسی اسناد و آمار و پژوهشهای پیشین نشان میدهد که با توجه به فراهمنبودن زیرساختهای الزم برای
آموزش سواد اطالعاتی در مدارس ،سواد اطالعاتی در بین دانشآموزان ایرانی از جایگاه مناسبی برخوردار نمیباشد و باید
اقدامات اساسی در جهت بهبود جایگاه سواد اطالعاتی در مدارس صورت گیرد.
کلیدواژهها :سواد اطالعاتی ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،دانشآموزان ،نظام آموزشی.

 نویسنده رابطm.ebrahimpour90@gmail.com :
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مقدمه
با رشد تصاعدی دانش و اقتصاد جهانی از اواخر قرن  02این نکته مورد تاکید واقع شد که همه شهروندان جهان باید توانایی
پردازش اطالعات را با یک دید جهانی داشته باشند (کمیته ریاستی انجمن کتابداری آمریکا بر سواد اطالعاتی9191،؛).
کندی0220،9؛سولیوان0220 ،0؛ ردر0223 ،3؛ اجالس سران درباره سواد اطالعاتی 0223،؛ به نقل از Kong, 2007 :با افزایش
فرهنگ دیجیتالی ،شهروندان قرن  09بایستی برمهارت های فناوری اطالعات و ارتباطات تسلط یابند که بتوانند از عهده مناقشات
موجود در تمام جنبههای زندگی در جامعه اطالعاتی بر آیند(جانسون0223،؛ مارتین0223،4؛ به نقل از .)Kong , 2007 :
سواد اطالعاتی با مهارت های فناوری اطالعات مرتبط است .اما در مورد افراد ،نظام آموزشی و جامعه دارای مفاهیم ضمنی
گستردهتری است .مهارتهای فناوری اطالعات فرد را قادر میسازد تا رایانهها ،پایگاههای اطالعاتی ،نرمافزارهای کاربردی و
دیگر فناوری ها را برای دسترسی به اهداف مرتبط با کار و اهداف دانشگاهی به کار برد .افراد با سواد اطالعاتی ناگزیرند برخی از
مهارت های فناوری را در خود ایجاد کنند و توسعه دهند .زمانی که سواد اطالعاتی به طور قابل مالحظهای با مهارتهای فناوری
اطالعات همپوشانی دارد ،حوزه مجزا و وسیع تری از قابلیتها را در بر میگیرد .مهارتهای فناوری اطالعات با سواد اطالعاتی
بیش از پیش در هم تنیده شده و حتی از آن حمایت میکند .در راستای ارتباطی که میان سواد اطالعاتی و سواد رایانهای و فناوری
وجود دارد ،سواد رایانهای عبارت است از یادگیری طوطیوار و از برکردن بدون فکر کاربردهای خاص سختافزار و نرمافزار در
حالی که شناخت عمیق فناوری بر فهم مفاهیم اساسی فناوری تمرکز دارد و استفاده از فناوری ،روش حل مسئله و تفکر انتقادی را
می طلبد .سواد اطالعاتی بر محتوا ،ارتباط ،تحلیل ،جست و جوی اطالعات و ارزیابی تمرکز دارد .در حالی که شناخت عمیق
فناوری اطالعات بر فهم عمیق آن تاکید دارد که به شکلی فزاینده منجر به کاربرد حرفهای و ماهرانه آن میشود .شناخت عمیق
فناوری اطالعات در مقایسه با یادگیری طوطیوار کاربردهای نرمافزار و سختافزار در سواد رایانهای ممکن است به تواناییهای
فکری بیشتری نیاز داشته باشد اما هنوز هم تمرکز بر خود فناوری است .به عبارت دیگر ،سواد اطالعاتی چارچوبی فکری برای فهم،
یافتن ،ارزیابی و به کارگیری اطالعات است .این فعالیتها ممکن است از طریق شناخت عمیق فناوری اطالعات و یا به وسیله
روشهای مناسب و معتبر تحقیق انجام شود؛ اما ،نکته مهم ،بصیرت و استدالل در انجام این فعالیتها است .سواد اطالعاتی،
آغازگر ،ادامهدهنده و گسترشدهنده آموزش مداوم از طریق تواناییهایی است که فناوری را به کار میبرند اما در نهایت مستقل از
آنها است (معرفت و عضدی.)039 :9391 ،
فناوری اطالعات در آموزش و پرورش ،ابزاری به معنای سختافزاری آن نیست بلکه فرهنگ ،برنامه و جریان آموزشیی فعیال
است که محتوای آموزش و پرورش نوین را برای حضور موثر در هیزاره سیوم ترسییم مییکنید و بیالطبع یکیی از مولفیههیای ایین
فرهنگ ،منابع سختافزاری است؛ اما مقدم برآن ،منابع نرمافزاری است کیه بایید تیالش شیود فرهنیگ بهیرهوری ،بهیرهبیرداری و
استفاده از این ابزارها ،قبالً در محیط آموزش و پرورش تعلیم داده شود (عبادی.)9394،
نظر به اجتناب ناپذیربودن استفاده از فناوری اطالعات در یادگیری ،بهتر است این نیوع آمیوزش در میدارس از مقطیع ابتیدایی
برای دانش آموزان به اجرا درآید .وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمیایران ،به پیروی از سیاستهای کالن کشیور مصیمم
است تا نظام آموزشی ایران را با امکانات و اقتضای ع صر اطالعات سازگار نماید و به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطیات در همیه
ارکان این نهاد گسترده همت گمارد .تحول نظام آموزش و پرورش با استفاده از فناوری اطالعیات در قالیب طرحیی بیه نیام «فیاوا»
(توسعه و به کارگیری فناوری اطالعات در وزارت آموزش و پرورش) تحت نظیر «شیورای رهبیری توسیعه فنیاوری اطالعیات» در
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آموزش و پرورش انجام میپذیرد(اسفندیاری مقدم .)01 :9312،یکی از راههای ایجاد انگیزه در دانشآموزان برای به کارگیری IT
به عنوان یک ابزار ،تعیین فعالیت های مناسب برای آنیان در زمینیه تولیید اطالعیات و نییز پیرورش خالقییت آنیان از طرییق معرفیی
ابزارهای تولید و پردازش اطالعات است .فناوری زمینه را برای یادگیری مادام العمر فراهم می کند و همه افراد با توجه به بنیادهیا و
تواناییهای خود می توانند ،با دسترسی به فناوری مناسب ،به یادگیری بپردازند ،معلمان نیز باید با استفاده از فناوریهیای گونیاگون،
شیوه های تدریس و یادگیری به روش سنتی را تغییر دهند و دگرگون کنند و با این تغییر ،در پیشرفت علوم و اثربخشی آن بکوشند.
به طور کلی فناوری های اطالعات و ارتباطات ،به منزله ابزاری انگیزشی برای جلب توجه و حفظ توجه به آموزش ،عمل مییکنید؛
این فناوری ،زمینه تغییر ساختار آموزشی متناسب با تغیییرات اجتمیاعی ،فرهنگیی و سیاسیی را فیراهم مییکنید ،فرصیتهیای برابیر
آموزشی را برای همگان فراهم میکنند ،شروط پیشین آموزش یعنی محیدودیتهیای زمیان و مکیان را از بیین مییبیرد ،بیا کمیک
فناوری های جدید ،روشهای تدریس به معلمان و مدرسان آموزشی داده میشود ،تفکر نقاد ،یادگیری مادام العمر و مسئولیتپذیری
در یادگیرنده تقویت میشود(اسکندری.)9391 ،
با توجه به مباحث مطرح شده ،در پژوهش حاضر برای بررسی وضیعیت سیواد اطالعیاتی در دانیشآمیوزان ایرانیی درصیدد
پاسخگویی به سواالت ذیل برآمده ایم:
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به چه میزان به مولفههای فاوا در اسناد پشتیبان به منظور دستیابی به سواد اطالعاتی در مدارس توجه شده است؟

-0

چه اقداماتی در راستای توسعه فاوا در مدارس انجام شده است؟

-3

کدام موانع و خالها در مسیر اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات وجود دارد که باید اقدام و بررسی کرد؟

پیشینه پژوهش
زمانی ( ،)9394رویکرد تلفیق مهارت های فناوری اطالعات را در برنامه درسی بسیار موثرتر از آموزش این مهارتها به
صورت مجزا و به صورت موضوعات جداگانه میداند .همچنین بیان میکنند که مهارتهای تلفیق شده اطالعرسانی باید به
صورت گروهی در قالب طرحهای مشارکتی ،برنامهریزی شوند و مدرسان و متخصصان آنها را تدریس کنند .همچنین به همکاری
کتابداران و متخصصان رایانه برای اثربخشی آموزشها تاکید مینماید.
حیدری همت آبادی ( ،)9391در «نظام برنامهریزی درسی متناسب با توسعه سواد اطالعاتی» به این نتیجه رسیده است که الزام
پذیرش تحقق جامعهی اطالعاتی ،ضرورت همگام شدن با تحول در عرصهی آموزش و پرورش ،رعایت اصل عدالت آموزشی و
استفاده از امکانات فناوری و دسترسی همگان به اطالعات به مثابه یک حق و بسیاری مسائل دیگر ،ضرورت بازنگری در اهداف و
سیاستهای آموزش و پرورش را در سطح کالن و خرد به منظور همسوساختن برنامههای جامعه اطالعاتی ،قطعی میسازد و از آن
جا که جامعه اطالعاتی دارای طرحی یکسان برای همگان است ،دستیابی به آموزش یکسان و بهره گیری از امکانات مساوی در
سایهی نظام برنامهریزی درسی متمرکز از پارهای جهات ،دستیافتنیتر خواهد بود.
پورصالحی ( ،)9312در پژوهشی به بررسی مقایسهای تاثیر آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی از سوی معلم و کتابدار در دو
دبیرستان هوشمند در تهران پرداخته است.پیش از آموزش مهارتهای سواد اطالعاتی ،دانشآموزان دو دبیرستان مورد سنجش قرار
گرفتند و طبق نتایج آزمون  tمستقل تفاوت معناداری میان دانشآموزان دو دبیرستان پیش از آغاز آموزش وجود نداشت .میانگین
تفاضل نمرات پس آزمون و پیش آزمون نشان داد ،کتابدار به میزان  9/33و معلم به میزان  2/.7در ارتقای مهارتهای سواد
اطالعاتی دانشآموزان موثر بودهاند و براساس آزمون  tزوجی میزان تغییرات تنها در گروه تحت تعلیم کتابدار معنادار بوده است.
همچنین تغییر معناداری در نمره سواد اطالعاتی پیش و پس آزمون دو گروه آموزش دیده به وسیله معلم و کتابدار رخ داده است.
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رامبوسک 9و همکارانش ( )0294پژوهشی تحت عنوان «پژوهش در آموزش سواد فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس
ابتدایی و متوسطه جمهوری چک » انجام داده اند .این مقاله به طور خالصه گزارشی از پروژه متمرکز بر صالحیت فناوری
اطالعات کودکان و رشد آنها دربررسی وضعیت فعلی مدارس ابتدایی و متوسطه ،ساختار و روند در توسعه آموزش سواد فناوری
اطالعات و ارتباطات در دانشآموزان ابتدایی و پیش از دبیرستان چک میباشد .یافتههای این پروژه شامل  9993مدرسه (معلمان
 )ICTحاکی از مسائل خاصی از جمله؛ ویژگیها و واحدهای موضوعی فعالیتهای فناوری اطالعات و ارتباطات آموزشی ،رشد
مهارتهای فناوری اطالعات و اجرای صالحیتهای  ICTدر فعالیتهای آموزشی میباشد.
کای وا چو )0290( 0پژوهشی با عنوان«ارزیابی سواد اطالعاتی  :مطالعه موردی از  5دانشآموز ابتدایی در هنگ کنگ» انجام
داده است .این مقاله تحقیقی اکتشافی از سطوح سواد اطالعاتی  5دانشآموز ابتدایی در هنگ کنگ میباشد .عواملی مانند
جنسیت و توانایی خواندن نیز مورد بررسی قرار گرفت .دانشآموزان دختر نسبت به همتایان مذکر خود توانایی باالتری در سواد
اطالعاتی را به نمایش گذاشتند .هم چنین ،نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنیداری بین سواد اطالعاتی دانشآموزان و توانایی
خواندن آنان نشان داد.
کای وا چو و همکارانش( )0299در پژوهشی اثر ترکیب رویکرد آموزش مشارکتی را با یادگیری مبتنی بر پروژه و تحقیق
( )PjBLبر روی رشد و توسعه سواد اطالعاتی و مهارت  ITدانشآموزان ابتدایی بررسی کرده اند .نتایج این مطالعه نشان دادکه
این برنامه تاثیر مثبتی بر توسعه ابعاد مختلف مهارتهای  ITو سواد اطالعاتی دانشآموزان داشته است.
جولین و بارکر )0221( 3در مطالعهای ارتباط بین برنامههای درسی در کالسهای درس علوم در سطح دبیرستان ،که رشد
مهارتهای سواد اطالعاتی ،و مهارتهای واقعی دانشآموزان را مورد حمایت قرار میدهد را بررسی کردند .اطالعات حاصل از
پژوهش نشاندهنده نگرانی عمیق در ارتباط با سطح رشد مهارتهای سواد اطالعاتی در میان دانشآموزان متوسطه و بعد از آن
است .اما حتی زمانی که برنامههای درسی آموزشی دستور به رشد مهارتی میدهند ،دانشآموزان بسیاری قادر به نشان دادن
مهارتهای ارزیابی اصلی و جستجوی اطالعات پیچیده نیستند .ترک رشد مهارتی در محیط بعد از دبیرستان نمیتواند
تضمینکنندهی شهروندان ماهر برای مشارکت کامل در زندگی قرن  ،09در محل کار و یا در زمینههای زندگی شخصی خود باشد.
چلیک و کسکین) (Celik & Kesin, 2009در مطالعهای تاثیر آموزگاران مدرسه ابتدایی را بر موفقیت مهارتهای سواد
فناوری دانشآموزان مورد بررسی قرار دادهاند .یافتهها نشان داد  71درصد معلمان دارای سواد فناوری اطالعاتی بودند و  09درصد
سواد فناوری اطالعاتی نداشتند .اگر چه معلمان دارای سواد فناوری اطالعاتی بودند ،اما آنها فواید فناوری اطالعات را به کار
نمیگرفتند ،یا ضرورتی در کاربرد فناوری اطالعات در مدارس نمیدیدند .نتیجه نهایی حاکی از آن بود که مهارتهای سواد
اطالعاتی معلمان در موفقیت دانشآموزان بی تاثیر است .تعلیم و تربیت ،فناوریهای آموزشی ،کاربرد فناوریهای آموزشی و تاثیر
آنها مباحث تکمیلی پژوهش مورد بحث بود (اسفندیاری مقدم.)09 :9312 ،
الرحمان و الفارسی ( ،0221به نقل ازاسفندیاری مقدم  )9312پژوهشی را با هدف اندازهگیری سطح مهارتهای سواد
اطالعاتی دانشآموزان دختر دبیرستانهای کویت انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد اکثریت دانشآموزان دبیرستانی کویت
فاقد مهارت در جستجوی فهرستها ،استفاده و انتخاب منابع اطالعاتی ،فرمولبندی راهبردهای جستجو و انتخاب منابع مناسب
هستند .به همان نسبت ،اکثریت آنها از کتابخانههای مدارس و کتابخانههای عمومی استفاده نمیکنند .بیشتر آنان به مدت سیزده
هفته کتابی از کتابخانه امانت نگرفته بودند.
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. Rambousek
. Kai Wah Chu
3
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کونگ )0227( 9در «چارچوب برنامه ای برای اجرای فناوری اطالعات در آموزش مدارس برای پرورش سواد اطالعاتی»
بررسی و پیمایشی از مدارس هنگ کنگ درباره لزوم قراردادن برنامه آموزشی سواد اطالعاتی در برنامههای درسی دانشآموزان
هنگ کنگ انجام داد ،از  3104نفر معلم و معلم کتابدار دوره ابتدایی و راهنمایی بیش از  15درصد پاسخدهندگان موافق با
آموزش سواد اطالعاتی در مدارس بودند .این میزان مقبولیت نشان از اهمیت آموزش سواد اطالعاتی برای دانشآموزان دارد.
رابین و کاردول )0222( 0در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که دانشآموزانی که دورههای تحصیلی را بر پایه عناصر سازنده
سواد اطالعاتی گذراندهاند ،بیشتر از دانشآموزانی که چنین دورههایی را نگذراندهاند ،آگاهی و دانش دارند( اسفندیاری مقدم،
.)01 :9312
روششناسی
روش انجام پژوهش ،توصیفی از نوع تحلیل محتوی است که در کنار آن از مطالعهی کتابخانهای و بررسی منابع چاپی و
الکترونیکی استفاده شده است .در این روش به منظور رسیدن به اهداف پژوهش ،ابتدا با بررسی اسناد باالدستی آموزش و
پرورش ،به میزان تاکید این اسناد به کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی اشاره شده است .در ادامه به وضعیت
دسترسی خانوارهای کشور به فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته شده است .در نهایت نیز با بررسی تحقیقاتی که در زمینه موانع
کاربرد فاوا در آموزش و پرورش صورت گرفته ،عمدهترین موانع کاربرد فاوا در آموزش و پرورش براساس آرا صاحبنظران
دستهبندی گردیده است.
یافتهها
اسناد پشتیبان آموزش و پرورش و جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات
با نگاهی به اسناد پشتیبان (سند برنامه درسی ملی ،سند تحول راهبردی ،سند چشمانداز  02ساله ،برنامه پنجم توسعه ،سند توسعه
فاوای آموزش و پرورش ،سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات کشور ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ونقشه جامع
علمی کشور) میزان توجه به فناوری اطالعات در نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران را بررسی مینماییم.
جدول :2میزان توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی ایران در اسناد پشتیبان آموزش و پرورش
ردیف

تاکید برفناوری اطالعات

اسنادپشتیبان

 - 7-4-4به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در کار و زندگی
 – 1/0اصول و سیاستهای تولید مواد و رسانههای یادگیری :مواد و رسانههای یادگیری ،کلیه ابزارها و وسائل ارتباطی است که برای
تحقق اهداف برنامهها و پیشرفت تحصیلی متربیان ابداع شده یا به کار گرفته میشوند و کاربرد آنها میتواند فرایند یاددهی – یادگیری را
سند برنامه درسی ملی

2

مؤثرتر و پایدارتر و تحقق یادگیری معنادار را آسانتر سازد .این مواد عبارتاند از :بسته آموزشی ،نرمافزارهای آموزشی ،طبیعت،
شبکههای آموزشی (مانند اینترنت) ،مولتی مدیا ،دستگاهها ،اجسام و اشیاء مختلف ،کتاب درسی ،کتاب کار ،کتاب راهنمای معلم،
مجالت وکتابها و غیره.
-1/0/9/3اصل توجه به فنّاوری ارتباطات و اطالعات :امروزه بهرهگیری از رایانه در همه عرصههای زندگی از جمله در بخشهای مختلف
تعلیم و تربیت رایج شده است .در فرایند آموزش میتوان از رایانه برای آموزشهای انفرادی ،ذخیرهسازی و بازخوانی اطالعات (اعم از
نوشته و یا تصویر) ،اتصال به شبکههای جهانی اطالعرسانی ،طرح سؤال از طریق رایانامه ،استفاده از لوح فشرده آموزشی ،آزمایش و
شبیهسازی موقعیتها به ویژه در حوزههای یادگیری کار و فنآوری ،علوم تجربی ،زبان و ادبیات فارسی و… ،سود جست.
 -90-7تولید محتوای الکترونیکی چندرسانهای متناسب با نیازمعلمان و دانشآموزان و استفاده هوشمندانه از آنها

1

. Kong
. Rabin & Cardwell

2
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جمهوری اسالمی ایران در افق چشمانداز

سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی

جمهوری اسالمی ایران

3

سندچشمانداز 02ساله نظام

0

9

راهکار  -0/0تقویت و غنی سازی واحد اطالعات و منابع یادگیری در سطح مدرسه با بهره گیری از فناوریهای جدید.
راهکار  -09/9رصد کردن تحوالت فناوری و بازتولید برنامههای درسی متناسب با نیازهای عصر حاضر مبتنی بر نظام معیار اسالمی
راهکار  -09/0تأمین زیرساختها و تجهیز مدارس به فناوریهای تربیتی (سختافزاری و نرم افزاری) متناسب با نیاز برنامههای درسی
راهکار  -09/3توانمندسازی منابع انسانی برای استفاده هوشمندانه از ظرفیت و فرصت فناوریهای نوین
راهکار  -09/4تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز متربیان و مدارس با بهرهمندی از ظرفیت بخش غیردولتی در
چارچوب برنامههای درسی

در بند مربوط به جایگاه منطقهای در سند چشمانداز این گونه آمده است :دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح
منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد
پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
به کارگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی از ملزومات دستیابی به این هدف میباشد.

از جمله مواردی که در برنامه پنجم توسعه در مورد به کارگیری فاوا در نظام آموزشی بیان شده ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
فصل دوم ی علم و فناوری -ماده91ی الف ی 94ی به کارگیری فناوری ارتباطات و اطالعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی
و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامههای آموزشی و دروس دورههای تحصیلی به صورت الکترونیکی
د ی وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای عادالنه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه
برنامه پنجم توسعه

4

در مناطق کمتر توسعه یافته و رفع محرومیت آموزشی ،نسبت به آموزش از راه دور و رسانهای و تأمین هزینههای تغذیه ،رفت و آمد،
بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانهروزی اقدام نماید.
فصل چهارم ی نظام اداری و مدیریت فناوری اطالعات -ماده41ی ح ی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد زیرساختهای
الزم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید .دانشگاهها ،موسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه
مزبور ،محتوای علمی و امکانات نرمافزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای الزم بر روی این شبکه
قرار دهند.

آموزش و پرورش

سند راهبردی نظام جامع فناوری اطالعات

6

سند توسعه فاوای وزارت

5

توانمندسازی و تحولآفرینی در نظام آموزشی دستیابی به اهداف یادگیری وتاکید بر نقش و جایگاه معلم و عدالت آموزشی و حفظ و
تقویت ارزشهای اخالقی و فرهنگی جهت فراهمآوردن محیط یاددهی -یادگیری مبتنی برفناوری اطالعات وارتباطات در نظام آموزش و
پرورش است.

در این سند موارد زیر بیان شده است:
ب ی4ی3ی3ی توانمندسازی دانشآموزان در بهره گیری از فناوری اطالعات در تمامی سطوح آموزش عمومی مطابق با استانداردهای
روزجهانی.
ب ی4ی3ی 1ی تسهیل آموزشهای رسمی مبتنی بر فناوری اطالعات در مدارس ابتدایی ،راهنمایی و دبیرستانهای کوچک و بزرگ با
گسترش شبکه اینترنت و هوشمندی مدارس .
ب ی4ی3ی 1ی تقویت سیستم آموزش مبتنی بر فناوری اطالعات بین دبیرستانهای بزرگ و کوچک و دانشکدهها.

Information and Learning resource center

1.
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در بند هفتم ،فصل ششم (راهبردهای کالن) این سند آمده است :بهرهمندی هوشمندانه از فناوریهای نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی
عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمی (هدفهای کالن  5،9،0،3و )7
همچنین در فصل هفتم (هدفهای عملیاتی و راهکارها) آمده است:
 - 97ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم وتربیت با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوریهای نوین ( 3،0،9و )7
سندتحول بنیادین آموزشو پرورش

7

راهکار  -97/9توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطالعات وارتباطات (اینترانت) در مدارس با اولویت پرکردن شکاف دیجیتالی بین
مناطقآموزشی و ایجاد ساز وکار مناسب برای بهرهبرداری بهینه و هوشمندانه توسط مربیان ودانشآموزان در چارچوب نظام معیار اسالمی.
راهکار  -97/0تولید و بکارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با نیاز دانشآموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی و غیردولتی و
الکترونیکیکردن محتوای کتابهای درسی بر اساس برنامه درسی ملی (با تاکید بر استفاده از ظرفیت چند رسانهای) تا پایان برنامه پنجم
توسعه کشور.
راهکار  -97/3اصالح و به روزآوری روشهای تعلیم و تربیت با تاکید بر روشهای فعال ،گروهی وخالق با توجه به نقش الگویی معلمان
راهکار  -97/4گسترش بهرهبرداری از ظرفیت آموزشهای غیر حضوری و مجازی در برنامههای آموزشی و تربیتی ویژه
معلمان ،دانشآموزان و خانوادهه ای ایرانی در خارج از کشور بر اساس نظام معیار اسالمی و با رعایت اصول تربیتی از طریق شبکه ملی
اطالعات وارتباطات
راهکار -99-3ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر در درون ساختار نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی با استفاده از فناوریهای
نوین و در قالب شبکه ملی اطالعات و ارتباطات
از  9هدف کالن نظام علم و فناوری کشور 3 :هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از جمله :دستیابی به توسعه علوم و فناوریهای نوین و نافع ،متناسب با اولویتها و نیازها و مزیتهای نسبی کشور؛ و انتشار و به کارگیری
آنها در نهادهای مختلف آموزشی و صنعتی و خدماتی.
از  1هدف بخشی نظام علم و فناوری و نوآوری کشور 3 :هدف مرتبط با آموزش و پرورش
از جمله :تثبیت جایگاه کشور در فناوری اطالعات به منظور کسب جایگاه اول در حوزه علم و فناوری در جهان اسالم.

نقشه جامع علمی کشور

8

از  93راهبرد کالن توسعه علم و فناوری در کشور 1 :راهبرد مرتبط با آموزش و پرورش
از جمله ،راهبرد کالن  : 0توجه به علم و تبدیل آن به یکی از گفتمانهای اصلی جامعه و ایجاد فضای مساعد ،برای شکوفایی و تولید
علم و فناوری بر مبنای آموزههای اسالمی
از طریق توسعه و تعمیق و به کارگیری مولفههای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی.
از  73راهبرد ملی متناسب با راهبردهای کالن توسعه علم و فناوری در کشور 09 :راهبرد ملی مربوط به آموزش و پرورش
از جمله :ارتقای همکاری های علمی و تحقیقاتی در بین پژوهشگران ،اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و طالب در عرصههای مختلف
علم و فناوری.
از  009اقدام ملی متناسب با راهبردهای ملی توسعه علم و فناوری در کشور 57 :اقدام ملی مرتبط با آموزش و پرورش
از جمله :استقرار نظام مدیریت دانش و تقویت سازوکارهای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح و انتشار و استفاده از آنها به ویژه با
تقویت زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات.

خانوارهای کشور و وضعیت برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات
در ادامه براساس نتایج طرح «آمارگیری از کاربران اینترنت در سال  »91که مرکز آمار ایران در سال  12منتشر کرده است،
وضعیت دسترسی خانوارهای کشور به فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت را مورد توجه قرار میدهیم.
جدول :9خانوارهای کشور و وضعیت برخورداری از فناوری اطالعات و ارتباطات (مرکز آمار ایران)2921 ،

وضعیت خانوارها

کل کشور

روستایی

شهری

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

کل خانوارها

02091047

922

94154252

922

5330917

922

خانوارهای دارای رایانه

7941979

35/0

1521342

43/5

131939

90

خانوارهای با دسترسی به اینترنت در محل سکونت 4331517

09/4

4275713

07/3

012774

4/1

8

اهمیت توسعه توانایی سواد اطالعاتی با تاکید بر مالحظات اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در / ...مریم ابراهیمپور ،مهدی سبحانینژاد ،اقدس شایسته

از مجموع  02/3میلیون خانوار کشور ،حدود  4/3میلیون خانوار (09/4درصد) ،در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشتهاند،
که از این تعداد 4/9میلیون خانوار (14/2درصد ) در نقاط شهری و  019هزار خانوار (1/2درصد) در نقاط روستایی زندگی
میکردهاند .اندازهی این سهم برای خانوارهای شهری 07/3درصد و برای خانوارهای روستایی 4/1درصد است .همچنین از کل
خانوارهای کشور 35/0درصد دارای رایانه بودهاند .این سهم برای نقاط شهری  43/5درصد و برای نقاط روستایی 90/2درصد بوده
است.
ضریب نفوذ اینترنت
جدول :9جمعیت کشور برحسب استفاده از اینترنت به تفکیک نقاط شهری و روستایی (2982مرکز آمارایران)2921 ،
کل کشور

شهری

روستایی

کل جمعیت

74937710

53919499

02141399

شرح
جمعیت کاربر اینترنت

99220049

92951524

940744

ضریب نفوذ اینترنت (درصد)

94/7

99/1

4/ 2

از مجموع جمعیت کشور ،در حدود 99/2میلیون نفر کاربر اینترنت بودهاند .بر این اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشور
94/7درصد است .از مجموع  53/1میلیون نفر جمعیت شهری کشور ،تعداد 92/0میلیون نفر کاربر اینترنت بوده و نیز از  02/1میلیون
نفر جمعیت روستایی کشور ،تعداد  943هزار نفر کاربر اینترنت بودهاند و نشان میدهد ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کشور
 99/1درصد و در نقاط روستایی آن  4/2درصد بوده است.
نحوهی دسترسی کاربران به اینترنت در محل سکونت
جدول :4کاربران اینترنت کشور بر حسب نحوه دسترسی به اینترنت در محل سکونت در  29ماه گذشته(2982 :مرکز آمار ایران)2921 ،
شرح

کل

Dial up

ADSL

Wireless

سایر

اظهار نشده

تعداد

9071945

1134712

9271411

75911

93317

399903

درصد

922

93/9

93/2

2/ 1

2/ 0

3/ 9

از کل کاربران اینترنت کشور که در محل سکونت به اینترنت دسترسی داشتهاند ،نحوهی دسترسی حداقل  1/1میلیون نفر
( 93/9درصد)  Dial upبوده است .نحوهی دسترسی حداقل  9/9میلیون نفر ( 93/2درصد)  ADSLبوده است .همچنین نحوه
دسترسی حدود  71هزار نفر ( 2/1درصد)  Wirelessو نحوهی دسترسی  93هزار نفر ( 2/0درصد ) سایر موارد بوده است .ضمن
آنکه نحوهی دسترسی بالغ بر  399هزار نفر ( 3/9درصد ) اظهار نشده است.
وضعیت برخورداری از شاخصهای فاوا در آموزش و پرورش
از آنجایی که از ملزومات رشد سواد اطالعاتی دسترسی به فناوری اطالعات و ارتباطات و اینترنت است ،برای پاسخگویی به
این سوال در ابتدا نگاهی به رتبه جهانی ایران از نظر دسترسی مدارس به اینترنت میاندازیم .مجمع جهانی اقتصاد ،ایران را از نظر
شاخص دسترسی به اینترنت در مدارس در بین  944کشور جهان در رده  997قرار داد .به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات ایسنا،
در این رده بندی کشورهای ایسلند ،استونی ،فنالند ،هلند ،سنگاپور ،سوئیس ،کرهجنوبی ،بریتانیا ،تایوان و قطر با کسب باالترین
نمره ،ردههای اول تا دهم را به خود اختصاص دادند .ایران از نظر شاخص دسترسی به اینترنت در مدارس در بین کشورهای
خاورمیانه ،باالتر از سوریه قرار گرفته است  .بهترین وضعیت از نظر این شاخص در منطقه خاورمیانه مربوط به کشورهای قطر،
امارات و بحرین میشود و چین ،پرجمعیتترین کشور جهان نیز در این ردهبندی مقام سی و یکم را داراست( .ایسنا.)9319 ،
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در جدول زیر نیز وضعیت شاخص «تعداد رایانه به ازای هر  922نفر دانشآموز» و «درصد مدارس متصل به شیبکه اینترنیت ییا
اینترانت» به عنوان دو شاخص جهانی قابل مقایسیه در سیال  0221نشیان داده شیده اسیت .وضیعیت کشیورهای منطقیه بیا توجیه بیه
هدفگذاری انجام شده در سند چشمانداز  9424شایان توجه است (هوشمند سازی مدارس.)91 :9312 ،
جدول :5مقایسه وضعیت شاخص «رایانه به ازای  211دانشآموز»و «مدارس متصل به شبکه» در سال 9112
(برگرفته از هوشمندسازی مدارس)2922 ،
تعداد رایانه به ازای هر  211نفر

درصد مدارس متصل به

درصد مدارس برخوردار از خطوط ارتباطی

دانشآموز

اینترنت

پرسرعت

اردن

5

90

73

ایران

0.9

کشور

02

بحرین

97

922

922

ترکیه

3.95

95

95

عمان

5.05

13

05

مصر

9.9

55

1

7.7

922

92

)0221( 99

17

کانادا

)0223( 00.0

19

آمریکا

)0223( 32.3

922

مالزی
اتحادیه اروپا

17

با توجه به این آمار و نتایج می توانیم ،بگوییم که در حال حاضر در مقایسه با دیگر کشورها که وضعیت مناسبی در زمینه
فناوری اطالعات و سواد اطالعاتی دارند ،همچنین در مقایسه با کشورهای همسایه ،کشورمان جایگاه مناسبی در دسترسی
دانشآموزان به شاخصهای فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس و در نتیجه فراهم نمودن شرایط و زمینه رشد سواد اطالعاتی
برای دانشآموزان را ندارد.
اقدامات انجام شده در راستای توسعه فاوا در مدارس
برای بررسی اقدامات انجام شده در این زمینه ،درابتدا نگاهی به پیشینه هوشمندسازی میدارس در اییران مییاندازیم.اسیتفاده از
فناوری در آموزش ایران به زمان بهره گیری از ابزارهای کمک آموزشی سمعی بصری شامل نمایش اسالید و فیلمهای آموزشی در
کالس درس باز می گردد .پس از آن ،تلویزیون به عنوان رسانه آموزشی مورد توجه قرار گرفت و تلویزیون آموزشی ملی ایران بیه
طور رسمی به امر آموزش همگانی در سراسر کشور پرداخت .پس از ورود صنعت رایانه به ایران و رشد و نفوذ رایانههای شخصیی
در میان اقشار مختلف فرهنگی اجتماعی ،فعالیت در زمینه آموزش مبتنی بر رایانه نیز آغاز گشت و بیش از ده سال است که در ایین
زمینه فعالیت میشود و این امر با تولید لوحهای فشرده آموزشی آغازشده است .بهطورکلی ،از نیمه دوم سال  9392به بعد ،رویکرد
به این مقوله جدیتر و فعالیت های عملیاتی در زمینه آموزش اینترنتی و بهره گییری از پهنیای بانید مخیابراتی بیرای ارائیه دورههیای
آموزشی در گوشه و کنار کشور آغاز شد تا اینکه طبق مصوبات شورای فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش در
سال تحصیلی ،9393-9394پایلوت مدارس هوشیمند بیه سیازمان آمیوزش و پیرورش شیهر تهیران محیول گردیید (هوشمندسیازی
مدارس.)93 :9319 ،
جدول  :6آمار مدارس هوشمند براساس اظهار ادارات کل استانها -تیرماه ( 21هوشمندسازی مدارس)2922،
مدارس هوشمندکل کشور
3112

مدارس نیمهالکترونیک
0922

مدارس الکترونیک
942

مدارس نیمه هوشمند
02

10
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در جمع بندی اقدامات انجامشده در آموزش و پرورش ایران برای توسعهی فاوا و امکانات فراهمآمده ،براساس گزارشهای
رسمی باید گفت که نظام آموزشی از این حیث با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد .تجهیز مدارس در سطح دبیرستان تا
شاخصها ی مطلوب فاصله دارد و تجهیز مدارس سطح پایین تر ،شامل راهنمایی و دبستان ،هنوز به صورت ملی آغاز نشده است.
آموزش همهی معلمان در تمام سطوح تحصیلی به طور کامل انجام نشده است و انتقاداتی نیز در مورد نحوه و محتوای این
آموزشها میشود( آیتی.)11 :9391 ،
مطابق برنامه عملیاتی وزارت آموزش و پرورش جهت اجرای برنامه پنجم توسعه کشور ،کلیه مدارس کشور میبایست تا پایان
سال  9314در یکی از مراحل پنجگانه هوشمندسازی قرار گیرند ( هوشمندسازی مدارس.)94 :9312 ،
موانع و مشکالت اجرای فناوری اطالعات در نظام آموزشی کشور
حکیمی با بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده دبیران از فناوری اطالعات نشان میی دهید کیه دبییران بیرای تیدریس بیا اسیتفاده
ازفناوری اطالعات آماده نشدهاند .همچنین دبیران برای استفاده مقدماتی از کامپیوتر و نرمافزارها و سختافزارهای وابسته آمیادگی
الزم را ندارند (حکیمی .)9393،محمدی( 7 )9399مانع مهیارتی ،روان شیناختی ،دسترسیی ،متناسیب نبیودن روش و محتیوا ،موانیع
تشویقی – اعتباری ،سازمانی – قانونی و فرهنگیی – اجتمیاعی را بیه عنیوان موانیع ییادگیری الکترونیکیی در آمیوزشهیای علمیی
کاربردی ،شناسایی کرده است (ماستری فراهانی .)97 :9319 ،ماستری فراهانی به ایین نتیجیه رسییده کیه  4مولفیه «موانیع میرتبط بیا
مسایل ساختاری»« ،موانع مرتبط با مسایل آموزشی» « ،موانع مرتبط با منابع انسانی» و « موانع مرتبط با تجهیزات و امکانات آموزشی»
برعدم استفاده از ICTدر فرآیند یادگیری – یاددهی تاثیر گذار بودند (ماستری فراهانی.)91 :9319،
دکتر حسن کیانی در مقاله «شناخت عوامل بازدارنده در کسب سواد اطالعاتی در جامعه با دیدگاهی ویژه در بین دانشگاهیان،
متخصصان و محققان» موانع متأثر از کارآیی نظام آموزش و پژوهش در کشور ،موانع فنی و تخصصی ،موانع اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی و موانع اداری و مدیریتی را از عوامل بازدارنده سواد اطالعاتی در جوامع دانشگاهی ایران معرفی کرده است .دکتر زاهد
بیگدلی در مقاله «نگاهی دیگر به آموزش استفادهکنندگان از کتابخانه :بررسی عوامل بازدارنده این نوع آموزش در ایران» عوامل
نظام آموزش فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و انسانی را بر اجرا یا عدم اجرای برنامههای آموزش استفادهکنندگان از کتابخانه
تأثیرگذار میداند و پیشنهادها و راهکارهایی را برای اجرای این برنامهها طرح میکند ( قادری.)51 :9397 ،
پس از مطالعه و بررسی تحقیقات صورتگرفته در زمینه بررسی موانع اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی
کشور ،عمدهترین موانع استخراج و در جدول زیر آورده شده است.
جدول :7عمدهترین موانع اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی براساس دیدگاه صاحبنظران
ردیف
9
0

صاحبنظران

موانع
مشکالت رهبری و مدیریت

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر(( ،)9399زمانی و دیگران)9312 ،

عدم بستر سازی و فرهنگ سازی مناسب

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر(( ،)9399زمانی و دیگران( ،)9312 ،آیتی ،عطاران و
مهرمحمدی)9391 ،

3

مشکالت تصمیمگیری و عدم بیان شفاف تصمیمات

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر(( ،)9399زمانی و دیگران)9312 ،

4

عدم نظارت مناسب

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر(( ،)9399زمانی و دیگران)9312 ،

5

عدم سازماندهی مناسب

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر()9399

1

نگرش منفی مسئوالن نسبت به استفاده از فاوا

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر(( ،)9399آیتی ،عطاران و مهرمحمدی)9391 ،

7

نیاز به برونگرایی و فرصتسازیکردن

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر()9399

9

نبود قوانین و مقررات و یا ناکافی بودن آن

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر(( ،)9399آیتی،عطاران و مهرمحمدی(،)9391 ،نفیسی)9394 ،

1

میداندهی و خطاپذیری

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر()9399

92

کسری بودجه و تامین منابع مالی آموزش و پرورش

(نفیسی( ،)9394 ،نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر()9399
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99

قابلیت اعتماد

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر()9399

90

مشکالت فنی

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر)9399،

93

عدم آموزش کافی و مناسب

(نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر( ،)9399،زمانی و دیگران)9312 ،

94

نبود سیاست واحد و تغییر پیاپی در سیاستها با تغییر مسئوالن

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی)9391 ،

95

بهرهمندنبودن از الگوی توسعه

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی( ،)9391 ،زمانی و دیگران)

مشکالت سختافزاری ،از قبیل تامین رایانه و تجهیزات مورد

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی( ،)9391 ،ایزدی  ،9391سعادت طلب ،9399 ،تقوایی9394 ،؛ به

لزوم ،کمبود امکانات و تجهیزات مناسب با فاوا در مدارس

نقل از علوی( ،)9319 ،زمانی و دیگران)9312 ،

مشکالت مرتبط با شبکههای ارتباطی و محدودیتهای

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی ( ،)9391 ،نفیسی و مهرمحمدی)9394 ،

91
97
99
91

دسترسی به اینترنت و پایین بودن سرعت شبکه
تمرکز نظام آموزشی

(آیتی،

عطاران

و

مهرمحمدی،

(،)9391نفیسی،

،)9394

تقیپورظهیر(( ،)9399زمانی و دیگران)9312 ،
مشکالت اجرایی در پیاده سازی طرحها و ناآشنایی عوامل

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی( ،)9391 ،زمانی و دیگران)9312 ،

اجرایی به چرایی کار

02

نبود ارتباط نظاممند بین بخشهای مختلف سازمان

09

مشکل ناسازگاری ساختار سازمانی با مقتضیات توسعهی فاوا

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی)9391 ،

مشکل ناسازگاری رویکرد حاکم یاددهی -یادگیری و نظام

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی ( ،)9391 ،نفیسی و مهرمحمدی)9394 ،

00

03

(نصیریعلیآبادی

و

(آیتی ،عطاران و مهرمحمدی( ،)9391 ،نصیریعلیآبادی و تقیپورظهیر()9399

ارزش یابی با راهبردهای توسعهی فاوا
بهرهمندنبودن از نیروی انسانی ماهر و کارآزموده در زمینهی

(حکیمی( ،)9393 ،نفیسی( ،)9394 ،آیتی ،عطاران و مهرمحمدی( ،)9391 ،ایزدی ،9391

استفاده از فاوا

سعادت طلب ،9399 ،تقوایی9394 ،؛ به نقل از علوی( ،)9319 ،نصیریعلیآبادی و
تقیپورظهیر)9399 ،
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ویژگیهای شخصی معلمان

(نفیسی( ،)9394 ،ایزدی  ،9391سعادت طلب ،9399 ،تقوایی9394 ،؛ به نقل از علوی،)9319 ،
(زمانی و دیگران)9312 ،

موانع و مشکالت مطرح شده در جدول باال را میتوان به عنوان عمدهترین موانع موجود در راه توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات در نظام آموزش و پرورش ایران به حساب آورد .در پژوهشهای متعدد صورت گرفته موانع کاربرد فاوا را به شیوههای
گوناگونی دسته بندی کرده اند ،براساس موانع ذکر شده در جدول به چند دسته عمده که بیشترکاربرد دارند ،اشاره مینماییم .از
عمده ترین موانع اجرای فاوا در مدارس ،موانع زیرساختی است که شامل کمبود امکانات و تجهیزات سختافزاری و پایینبودن
سرعت اینترنت میباشد.
بخشی از موانع مطرح شده در جدول باال براساس نظر صاحبنظران جزء موانع مدیریت و سازماندهی قرار میگیرد ،از جمله
مشکالت رهبری و مدیریت ،مشکالت تصمیمگیری و عدم بیان شفاف تصمیمات ،عدم نظارت مناسب ،نگرش منفی مسئوالن
نسبت به استفاده از فاوا میباشد .در پژوهشی که زمانی و همکارانش( )9312در این زمینه انجام دادهاند ،براساس دیدگاه دبیران،
مدیران در مراحل پیش از ورود فناوری به سازمان فعا ل هستند ،ولی به محض ورود فاوا به سازمان وظیفه خود را انجام یافته تلقی
میکنند و سعی در یکپارچه سازی فعالیتها در جهت استفاده از آن نمیکنند .مدیران باید تالش کنند روشهایی برای بهبود
استفاده موثر دبیران از فاوا اتخاذ کنند .در واقع ،این مساله به اندازه خرید سختافزارها و نرمافزارها و حتی بیشتر از آن مهم است
(زمانی و دیگران.)034 :9312 ،
از دیگرموانع تاثیرگذار در راه توسعه فاوا در آموزش و پرورش ،عدم بستر سازی و فرهنگ سازی مناسب میباشد .همان طور
که کولیز ( )0222به فرهنگ سازی و ظرفیت سازی برای همکاری با سایر سازمانها اشاره دارد ،تحقیق لیم چرپینگ و دیگران
( )0225نیز این حقیقت را بیان میکند که فرهنگ استفاده رهبران از فناوری اطالعات ،ترغیب کارکنان به استفاده از  ،ICTفضای
مبادله دانش و تجربیات در استفاده از  ،ICTتشویق به بررسی و خالقیت در خصوص استفاده از  ICTیا بررسی برنامههای فناوری
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اهمیت توسعه توانایی سواد اطالعاتی با تاکید بر مالحظات اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در / ...مریم ابراهیمپور ،مهدی سبحانینژاد ،اقدس شایسته

اطالعات سازمان و درگیرکردن کارکنان به بررسی ،موجب افزایش کارایی و اثربخشی استفاده از برنامههای  ICTمیشود
(نصیریعلیآبادی.)72 :9399 ،
همچنین از موانعی که در تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به آن اشاره شده است ،متمرکزبودن نظام آموزشی است که
باعث نارضایتی اکثر دبیران شده است .از دیدگاه آنان ،دبیران برخی از مناطق آموزشی از سواد رایانهای بسیار باالیی برخوردار
هستند ،در حالی که به دلیل متمرکزبودن نظام آموزشی میزان بهرهگیری آنان از امکانات بسیار کم و محدود است و این موضوع
برای برخی از مدارس مناطق پایین شهر برعکس است .البته ،تغییر نظام متمرکز آموزش و پرورش به نظام نیمه متمرکز آموزشی تا
دبیران بتوانند با توجه به شرایط محیطی خود قدرت تصمیمگیری بیشتری داشته باشد (زمانی و دیگران.)049 :9312 ،
موانع سازمانی بخش دیگری از موانع مطرح شده توسط صاحبنظران میباشد که دربردارنده موانعی است که ناشی از عدم
حمایت های الزم از سوی سازمان مربوطه در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات میباشد و نیز موانع نیروی انسانی که در برگیرنده
ویژگیهای شخصی معلمان است که به عنوان آخرین مانع در جدول به آن اشاره شده است .ویژگیهای شخصی معلمان به دانش و
مهارت های معلم در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات ،اعتقادات و عادات شخصی معلم اشاره دارد .رفع این مشکل نیاز به
برگزاری کالس های آموزشی هدف دار در زمینه فاوا برای افزایش آشنایی معلمان و کارکنان با فاوا و ارزیابی و ارتقای عملکرد
معلمان با شیوههای انگیزشی به منظور افزایش در کاربرد فاوا (علوی )1 :9319،دارد.
نتیجهگیری
اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات تنها به ارتقای مهارتهای پایه محدود نمیشود ،بلکه این قابلیت را دارد که سواد
اطالعاتی را نیز ارتقا بخشد ،لذا سواد اطالعاتی با مهارتهای فناوری اطالعات و ارتباطات مرتبط بوده و از این رو میتوان به دالیل
قرارگرفتن فناوری اطالعات و ارتباطات ،به عنوان هستهی مرکزی در بسیاری از نظامهای آموزش و پرورش جهان پی برد .از این
روی این مسئله مورد توجه سیاستگذاران کشور نیز قرار گرفته است .بررسی اسناد پشتیبان آموزش و پرورش (سند برنامه درسی
ملی ،سند تحول راهبردی ،سند چشمانداز  02ساله ،برنامه پنجم توسعه ،سند توسعه فاوای آموزش و پرورش ،سند راهبردی نظام
جامع فناوری اطالعات کشور ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ونقشه جامع علمیکشور) که در آنها لزوم به کارگیری فاوا
چه به صورت هدف و چه به صورت راهبرد و اقدام مورد تاکید قرار گرفته است ،نشاندهنده پیبردن به اهمیت و نقش فناوری
اطالعات وارتباطات در نظام آموزشی جهت دستیابی به سواد اطالعاتی الزم در جامعه برای همگامشدن با تغییرات روزافزون
جهانی جهت دستیابی به پیشرفت و توسعه همهجانبه در کشور میباشد .البته اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و
پرو رش نیاز به بسترسازی مناسب دارد .به همین دلیل در این مقاله به استخراج موانع موجود در اجرای فناوری اطالعات و ارتباطات
در نظام آموزشی کشور براساس تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است ،پرداخته شده است که در مجموع به  04مانع در
این زمینه اشاره شده است.
در نهایت با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی اهمیت توسعه توانایی سواد اطالعاتی در دانشآموزان جمهوری اسالمی
ایران است :یافتههای حاصل از بررسی نشان میدهد که میزان سواد اطالعاتی در بین دانشآموزان ایرانی از جایگاه مناسبی
برخوردار نمیباشد ،اما با توجه به سیاست های اتخاذ شده در اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش که حاکی از توجه به فناوری
اطالعات و ارتباطات در آنها دارد ،همچنین سیاستهای مطرحشده از سوی آموزش و پرورش در جهت گسترش مدارس هوشمند و
هوشمندسازی مدارس ،میتوان امیدوار بود به شرط اجرای برنامهها ،زمینه مناسبی برای رشد سواد اطالعاتی دانشآموزان در
سالهای آینده فراهم گردد.

فصلنامه نظامها و خدمات اطالعاتی سال سوم ،شماره  1و  ،2پیاپی  9و  ،10زمستان  92و بهار 1393
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