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 چکیده

شده  ر سعی بر آندر مقاله حاض. گیری استموثر در تسهیل فرآیند یاد آموزشی امکانات معرفی   پژوهشاز این   اصلی هدف

و فراهم کردن امکانات  است آموزش ترین هدف یادگیری مهم ی وسیع امکانات آموزشی تمرکز شود.است تا بر گستره 

         بط داخلی با بررسی کتب و مقاالت مرتتحلیلی  ـ از روش توصیفی این مقاله در.گیردمی    صورتآموزشی جهت تحقق یادگیری 

دهد  نتایج به دست آمده نشان می .شده است استفادهنقش امکانات آموزشی در تسهیل فرآیند یادگیری  جهت مطالعه  و خارجی

گیران با می توان با فراهم ساختن محیطی شاد برای فراری فناوری های پیشرفته نیست، به کارگی لکه امکانات آموزشی تنها شام

در .مودن امکانات آموزشی الزم را جهت یادگیری فراگیران فراهم ،بدون نیاز به هزینه زیاد ،تدریس نوین یاز روش هااستفاده 

به گونه ای که به شناختی نو از جایگاه امکانات آموزشی در  .این مقاله با نگرشی تازه در مورد امکانات آموزشی آشنا می شویم

 تحقق هر چه بهتر امر آموزش می رسیم.

.یادگیری تسهیل،یادگیری محیط، آموزش، یادگیری، سیستم آموزشی ، امکانات آموزشی: کلید واژه ها  
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 مسئله بیان و مقدمه -1

 است امکانات و زمینه کردن فراهم ،معلم های نقش ازجمله، است آموزان دانش یادگیری هدایت آموزش، هدفیکی از ا

 یادگیری ـ یاددهی فرایند در اگر که هستند امکاناتی آموزشی ابزارهای و ها رسانه .دهند شکل را مفاهیم خود، یادگیرندگان، تا

 آموزش، رد کنند. می فراوانی کمک آموزان دانش به دانش، ساخت و سازی مفهوم در گیرند، قرار استفاده مورد شایسته نحو به

 بهتر یمتفه برای رسانه، کنار در اما کنند، نمی منتقل را پیام که دارند وجود وسایلی و تجهیزات آموزشی، ی رسانه بر عالوه

 در که شیء یا ماده هر فراوانند، آموزشی های وسیله. آیند می شمار به آموزشی وسایل ها این. روند می کار به آموزش موضوع

 گانه نجپ حواس تفهیم در که معلمی. شود می محسوب آموزشی ی وسیله شود، می واقع استفاده مورد یادگیریـ  یاددهی فرایند

 «آموزشی وسایل» از آورد، می کالس به را گلی یا و درخت برگ سنگ، قلوه یا کند، می استفاده... و پرتقال و سیب از انسان ی

 از غیر کلیش به که شود می اطالق آموزشی و دوره نوع هر به الکترونیکی آموزش .برد می بهره درسی مطلب بهتر تفهیم برای

 فعال تصاویر و ویدئو از استفاده یا و اینترنت طریق از است ممکن دروس محتویات. گیرد انجام رو در رو و حضوری های روش

 و باشند سیدر مواد این دهنده انتقال رسانۀ توانند می ای ماهواره یا کابلی های تلویزیون همچنین. یابند انتقال طرفه دو متعامل و

 کار به را باال موارد از ترکیبی یا و داشت اختیار در ویدئو نوار یا و دی وی دی و دی سی روی را درسی مواد توان می یا

  است،  یافته  توسعه  ای چندرسانه ادغام با الکترونیکی  محتوای)302 ص تا 322،ص9441 ،و همکاران9؛اناندیا 1گاریدو)گرفت

 ددمی گر ارائه مخاطبان  به دانش و علم بهتر درک از اطمینان حصول برای انیمیشن تصویر،  صوت،  متن،  مانند  اجزایی

 امکان تدریس، در وسیله آن کاربرد بدون که است وابسته وسیله به چنان درسی موضوع گاهی(202تا ص 202،ص2،9412)آموفا

 جریان رد وسیله این وجود به باالتر، های دوره در حتی درسی، موضوعات از بسیاری فهم و نیست میسر درسی مطلب تفهیم

در فرآیند آموزش و یادگیری تا چه میزان می تواند موثر باشد؟ اما به کارگیری امکانات آموزشی .دارد زیادی وابستگی آموزش،

 ،راییگ ساختن یادگیری ی نظریه براساس ؟چیست آموزش الکترونیکیدر چالش های ما نقش معلم در این میان کجاست؟ 

 امکاناتی و تربس کردن فراهم آموزش نقش بنابراین. شود ساخته باورها و ها عالقه ها، تجربه ی پایه بر و ذهن در فعاالنه باید دانش

 اجرای است، گیری شکل حال در پیرامون محیط در که سریعی تغییرات به توجه با. شود ساخته آموز دانش توسط دانش تا است

 رحمط اساسی نیاز یک صورت به یادگیری و تدریس ی زمینه در جدید های فناوری و خدمات ارایه منظور به مجازی های نظام

  وردم  های مهارت دانش  به دستیابی به منجر می تواند  آموزشی  فناوری از براستفاده تاکید (.1،ص9440، 0اونگ) است شده

نظر می رسد امکانات آموزشی تنها شامل به (114،ص9414و همکاران،5شود)آدیمی  امروز  جهان  در  موثر  عملکرد  برای  نیاز

جهت به کارگیری در کالس های درس نیست بلکه این امکانات می تواند توانایی یک معلم برای فراهم کردن فناوری های نوین 

  .د جهت تسهیل فرآیند یادگیری باشدفراهم کردن محیطی شا

 :دهیم پاسخ زیر سواالت به تا شدیم آن بر مقاله این در

 ؟ داردآیا به کارگیری امکانات آموزشی نوین نیاز به هزینه نجومی -

 منظور از امکانات آموزشی چیست؟  -

 ؟جایگاه معلم در افزایش بازدهی آموزش کجاست-

 ؟استفاده از امکانات آموزشی چه تاثیری بر فرآیند یادگیری دارد -
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 ...تسهیل جهتگامی  ،به کارگیری امکانات آموزشی ___________________________________________________________

 

 

 پیشینه پژوهش -2

یکی از مهمترین بخش های هر جامعه است، پژوهشگران همواره به دنبال یافتن بهترین روش برای  از آنجایی که آموزش

تحقق هرچه بهتر آن بوده اند تا آنجا که تعاریف و تعابیر گوناگونی را برای نقش و اهمیت یادگیری ، توصیف فرآیند یادگیری 

 اثربخشیدر پژوهشی با عنوان   (1222)زارع و همکاران  .ه اندچه بیشتر یادگیری عنوان کرد هرو نقش فضای آموزشی در تسهیل 

وزان در ، نقش فناوری را در تسهیل یادگیری دانش آم شناسی زیست درس تحصیلی پیشرفت و انگیزه بر الکترونیکی آموزش

درس زیست شناسی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که استفاده از تخته های هوشمند ضمن افزایش انگیزه تحصیلی تاثیر زیادی 

 و نقش در مقاله ای تحت عنوان (1220) و همکاران تاتاری . در پیشرفت تحصیلی در بخش افزایش نمرات دانش آموزان دارد

تکنولوژی ه کنتیجه گرفتند ن دبستا دوره در آموزان دانش یادگیری -یاددهی فرآیندهای تسهیل در آموزشی تکنولوژی جایگاه

ها و وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در 

 آموزشی کمک وسایل از گیری بهرهدر مقاله ای به نام  (1220) و همکاران ذوالقدرنسب. دوره ابتدایی می شوندکالس درس در 

امر  یادگیری امری پیچیده و مستلزم عوامل متعدد است و که نددریافت ابتدایی دوره آموزان دانش یادگیری در آنها مثبت تاثیر و

یادگیری در محیط کالس به طور اخص دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است. استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم 

یری گت شناختی دانش آموزان جا بگیرد و دانش آموز به یادحدر جریان تدریس باعث می شود که مطالب مطرح شده در سا

 انی،پیش دبست کودکان هویت یابی و خالقیت رشد، در بازی و قصه ( در مقاله ای با عنوان نقش1223جان نثار) معنادار نائل شود

 به صورت ار اطراف محیط با ارتباط و گیرد یاد را اجتماعی زندگی کودک می شود سبب گروهی نتیجه گرفت که بازی های

 درش در و روانی و اجتماعی زندگی در با آنان، همراهی  و کودکان بازی برای مناسب محیط کردن کند؛ فراهم تمرین عملی

 الکترونیکی محتوای کاربرد ( در مقاله ای با عنوان نقش1223عباسی و همکاران ) .بود خواهد مؤثر بسیار کودکان تربیت و فکری

  در  راگیرف  موضوع اشاره می کنند که رایانه به صورت ابتدایی، به این آموزان مدارس دانش یادگیری تثبیت و تسهیل،تسریع در

 ارندد را الزم خود امکانات  کالس  در  که  معلمانی  برای  آن  کاربرد  ولی  نیست  دانش آموزان  و  مدارس  از  برخی  دسترس

 آموزان دانش و معلم یادگیری -یاددهی امر به درس کالس در الکترونیک محتوای از استفاده چراکه است مهم و مفید بسیار

 ( در مقاله ای با عنوان 1221پژوهش موحدی و همکاران) داد. خواهد افزایش را آنها کالسی فعالیت بازده و خواهدکرد کمک

 بیش از گرشن سینا،نشان داد بوعلی دانشگاه کشاورزی دانشکده دانشجویان یادگیری بهبود در مجازی اجتماعی هایشبکه تاثیر

بکه های ش  نشان می دهدکه ین مسئلهااست.  مثبت اجتماعی ازشبکه های استفاده به دانشجویان مورد بررسی نسبت نیمی از

پیشرفت  هب منجر و اجتماعی )نمونه ای از امکانات بالقوه آموزشی(توانسته است جایگاه مناسبی در بین دانشجویان پیداکند

( در مقاله ای با عنوان تبیین 1222جعفری و همکاران ) شده است. اطالعات کسبراستای  فنّاوری در از استفاده دانشجویان در

پزشکی  علوم دانشگاه آموزش های مجازی در باچالش های رابطه یادگیرندگان الکترونیک در یاددهندگان و تجارب و دیدگاه ها

درآموزش   وجودم  دنیا و همچنین محدودیت هایالکترونیک در  ابزار فراگیرشدن به توجه یزد نتیجه گرفتند که با صدوقی شهید

 از استفاده با .ناپذیر می باشد سیستم های آموزشی اجتناب ددرجدی های فناوری از استفاده الکترونیک، مزایای آموزش سنتی و

ر تبه هرچه درجهت توان می مجازی، آموزش اجرای پیاده سازی کامل جهت مناسب بسترهای فراهم سازی رفع نقاط ضعف و

بسته  رائها حداکثرکارایی، با امکانات فنی و زیرساخت ها برداشت. همچنین در این مقاله تهیه مفیدی گام های  برگزارشدن آن

ی معتبر ضمن اپبا استناد به منابع چ این مقالهما در   روش، پیشنهاد شده است. این   مشوق   برای مدرسین تشویقی  و حمایتی های
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گامی  تا پژوهش های پیشین را تکمیل کرده ومعرفی امکانات آموزشی و نقش آن ها  در تسهیل فرآیند یادگیری تالش می کنیم 

    .جهت تسهیل فرآیند یادگیری برداریم
 

 پژوهشروش  -3

ی متوصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود  ؛روشاز این منظور  که است تحلیلیـ  توصیفی حاضر، مقاله در پژوهش روش

مقاله از روش تحقیق این  در  .می گیردوضعیت کنونی پدیده یا موضوعی مورد مطالعه قرار  . در حقیقت در این روش باشد

 کاوش و ،موضوع یک یا مورد یک مطالعه از عبارتند تحقیق نوع این توصیفی ـ تحلیلیِ بررسی موردی استفاده شده است که 

قرار می شود از جهات مختلف هر پدیده یا موضوعی را مورد بررسی  سعی تحقیقات نوع این در واقع در که  آن مورد در عمیق

 و چاپی منابع بررسی  همچنین  و اسنادی روش از نیز، نظر مورد اطالعات گردآوری برای (.90 ص،1213دهند)حافظی نیا، 

 . است شده استفاده الکترونیکی
 

 یادگیری-4

    نقش و اهمیت یادگیری  -4-1

 فرد .دهد می کیلتش را افراد رفتار اساس یادگیری .آید می شمار به تربیتی برنامه اصلی ارکان از یکی، آن جریان و یادگیری

 خود یازهاین تأمین برای محیط از گاه ،کند می ایستادگی محیط مقابل در گاه، شود می آشنا خود محیط با یادگیری، طریق از

 صولا به توجه بنابراین .شود می سازگار آن با زمانی و  آورد می در خود فرمان و تسلط تحت را محیط گاه،گیرد می بهره

 گفت بتوان شاید .(1211، و همکاران نیاز آذری ؛)صالحی  فعالیت های تربیتی ، شرط اساسی موفقیت هر مربی است در یادگیری

 به پا ک،فیزیولوژی گوناگون های ظرفیت مقداری با تولد لحظه از کودک است. یادگیری انسان زندگی در عامل مهمترین که

 حاصل سازند یم را او شخصیت که آنچه بقیه طبیعی، رشد نظیر فیزیولوژیکی های فرآیند همان جز به پس آن از گذارد می دنیا

 سنح)است یادگیری تماماً که او هستند زندگی خصوصیات از هایی قسمت همگی اجتماعی های آموزش.است او یادگیری

 ذبج اطالعات، سپردن خاطر به آگاهی، و دانش افزایش هرگونه از است عبارت کلی طور به یادگیری .(11ص ، 1231 بیگلو،

 می فهم و درک اجازه ما به که فرآیندی و دهیم می انجام آنچه از انتزاعی سازی معنی عمل، در آن از استفاده و دانش

 (.131،ص1،9442دهد)داگز

 فرآیند یادگیری -4-2

یادگیری یک فرآیند همیشگی می باشد که در طول حیات یک فرد به طور مستمر ادامه دارد. روش یادگیری فراگیران 

را بروز می دهند یادگیری می تواند از طیف  متفاوت می باشدیادگیرندگان به روش های متفاوت مهارت های تفکر و عمل

 .(1،ص1221گسترده ای از روش ها و فناوری بهره گیری کند)سید احمدی ،

 از: عبارتند که دارد وجود هم به مرتبط مرحله 0 یادگیری های فرآیند در

 غیره( و عالقه اشتیاق، انگیزش،) یادگیری به نیاز -2-9-1

 اشتباهات طریق از یادگیری عمل، تجربه، آزمایش، دادن، انجام -2-9-9

 غیره( و آن بودن خوب یافته، انجام عمل سقم یا صحت از اطالع)بازخورد -2-9-2

 یاد نچهآ به نسبت مالکیت احساس بررسی، و برآورد بازخورد، درک و یادگیری واستنباط،تجربه درک)جذب -2-9-0

 های فرصت در که بوده معلم تدریس و آموزش فعالیت یادگیری فرآیند از منظور .(02 ص،1211)پارسا، (است شده گرفته

                                                           
1 Dagez 



 ...تسهیل جهتگامی  ،به کارگیری امکانات آموزشی ___________________________________________________________

 

 

 همراکز آموزشی ازجمل در نیاز مورد آموزشی تجهیزات و ارتباطی نوین های فناوری از تدریس حین در شده تعیین و آموزشی

 .(0،ص1222،و همکاران خرسند ؛ بخشی) کند می استفاده ،الکترونیکی آموزش از مند بهره دور راه از آموزش مراکز

  در فرآیند یادگیری فیزیکی عواملنقش  -4-3

 چارد تاثیرپذیر و تاثیرگذار عاملی عنوان به طراحی معماری گوناگون، فکری های جریان مسیر در قراگیری و شدن باجهانی

 ارتباطات هب باتوجه فزاینده دانش آموزان ونیازهای  آموزشی  نظام  تحوالت به توجه  با معماری مدارس.است فرآیندشده در تغییر

 نظام رتباطات،ا و اطالعات فراگیر بودن فناوری حقیقت در است،  اجباری تغییر نیازمند دنیا، در فکری جریان های یکسوشدن و

  هماهنگ زروام تغییرات دنیای و پیشرفت ها با را خود مداوم بایدبه طور آموزشی محیط داده و قرار خود تحت تأثیر را آموزشی

 .(112،ص 1222زندیه و همکاران، )سازد

 غافل آن یراتتاث از توان نمی آموزش به اشتیاق و انگیزه ایجاد در که باشد می فیزیکی عوامل آموزشی محیط ابعاد از یکی

شده  نتبیی و بندی دسته ذیل شرح به هایی قسمت در ها آن بودن جاذب و آموزشی های محیط به مربوط فیزیکی عوامل شد،

 است.

 (مصنوعی یا طبیعی) نور نوع نور، شدت و میزان مانند آن به مربوط عوامل و نور (1

 فضا سرانه و مساحت سرانه کالس، کف و درب دیوار، شامل کالس ظاهری ابعاد (9

 آموزشی های محیط و آموزش بر آن تاثیر و رنگ (2

 کالس تهویه و حرارت (0

 آن به مربوط عوامل و صدا (5

 .(32ص،1211زارعی و همکاران،کالس) آرایش و سازماندهی (2

 ارتباط یبررس معنای به و معماری، کالبد و انسانی جامعه رابطه ی علی میان  برقراری برای است تالشی فضا چیدمان

 محیط آموزشیهمان قدرکه  (.1221همکاران، و رازجو) اســت خود هم جوار  با فضاهای مجموعه در یک فضایی واحد هر

است که  آن از حاکی است. یافته ها برخوردار باالیی نیزازجایگاه اهمیت است؛محیط پیرامونی و فضای باز داخلی حائز

بنابراین .های مناسبی را برای روبرو شدن کودکان با تجارب جدید ومتفاوت درمحیط فراهم کند تواند فرصت فضای باز می

زاده  )ابراهیممحیط کمک کند مهارت و رفتارکودکان در به افزایش دلبستگی،آرامش، تواند می ازاین فضا، بیشتر شناخت

  .(122،ص1222و همکاران،

می  عمومی فضای در مناسب امکانات ایجاد با بنابراین می گذاریم. تأثیر آن بر و می پذیریم تأثیر محیط از متقابل به طور ما

 برای .(221وص 925،ص1225بزرگ، و ) پاکزاد داشت باز رفتارها برخی از یا و کرد ترغیب رفتارهایی انجام به را افراد توان

 عملکردی،چند مهم ویژگی چند باید بگوید، پاسخ آموزشی فضاهای پذیری انعطاف مسئلۀ به بتواند آموزشی مبلمان آنکه

 باشد داشته تجمیع و ترکیب تفکیک، قابلیت یعنی باشد دارا را فضا با متناسب طراحی و بودن متحرک

 می بایست ساختمان هایش باشد، آینده نسل برای ثمربخش زمینه ای بخواهد آموزشی محیط اگر.(195،ص1221)محمودی،

 آموزشی طمحی در گرفتن قرار و مدرسه در حضور با آموختن به دانش آموز هر عالقه اساس درنهایت. تقلیدشده نه باشند، خالقانه

 وزشیآم محیط در کودک قرارگیری و فرد انتظارات و روحیات و نیازها با محیط بودن ناهماهنگ صورت در و می گیرد شکل

 آثار یحت و مشابه محیط های از کودک تنفر و انزجار باعث حتی و یادگیری به عالقه عدم و دافعه حس ایجاد باعث نامناسب

 .(2،ص1225،همکاران  و جاللیان ؛)ترکمان شد خواهد او شخصیت بر منفی ماندگار



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 (یافته های تحقیق5

 نگرش تازه در مورد امکانات آموزشی-5-1

یچیده آن پ هم به و متنوع جدید های پدیده است. گذشته های زمان از متفاوت کلی به کنیم می زندگی آن در ما که عصری

 را فردا ی هجامع اینکه به توجه با. کند می ناپذیر اجتناب را امکانات و ها توانایی ها، دانایی که اند شده نو به نو و فراوان چنان

 این ردرغی .خواهدبود سالم و خوشبخت و ومنظم شاداب نیز جامعه بیابند تعلیم خوب کرد، اگر خواهند اداره ما امروز فرزندان

 و هرچیز از پیش باید مان اسالمی میهن سازی به امر در که نیست شکی حال باشیم. با این داشته توانیم نمی امیدی هیچ صورت

 به توجه با .(00 -05،ص1223بزم، فرد؛ ) افالکی بدهیم اهمیت تربیت و تعلیم و و پرورش آموزش مسئله به چیز همه از بیش

 سیاستگذاران و مربیان والدین، مثل هستند،  آنها  آینده  نگران  که کسانی  جوانان،  زندگی فناوری در و اینترنت رسانه ها، نقش

در واقع والدین با فراهم کردن وسایل ارتباطی همچون تلفن (.5،ص9414و همکاران، 1باشند)رایدوت هوش  به  باید آموزشی

همراه هوشمند، رایانه و... تالش دارند تا  فرزندان خود را از امکانات نوین بهره مند سازند اما فرزند آن ها تنها از نظر فیزیکی 

مونش دنیایی به مراتب بزرگتر ازمحیط پیرا درعمل از طریق این وسایل به ویژه اینترنت بهدرمحیط امن خانه به سر می برد،ولی 

 بنابراین، (.1223قدم می نهدو با چیزهایی مواجه می شودکه بسیاری از پدران ومادران از وجودآنهاآگاه نیستند)جعفری ندرآبادی،

  (.2،ص9419 ، بیشاپ داونز؛) کرد توجه باید آن از خارج و مدرسه در یفناور از استفاده فاصله به آنها، مسائل به موثرتر ورود برای

 مدارس بر آن تاثیر و شاداب آموزشی فضای  -5-2

مهارت  کسب قالب در جدیدی نیازهای نوشتن و کردن حساب خواندن، های مهارت بر افزون مدرن پرورش و آموزش در

 وجود ختصم فعال، تربیت و فرایند تعلیم است. شده مطرح سوم هزاره های چالش با رویارویی وچگونگی مسئله حل و زیستن

 مرتبط عوامل تحصیلی دانش آموزان و پیشرفتاست  آن ابعاد ی همه در نشاط و پشتکار و تالش جوشش، و نیاز طرب، و شور

 در موفقیت مؤثر کلیدی عوامل از یکی. است مدیران توجه مورد مسائل از و آموزش وپرورش از اولویت های همواره آن با

 و  آموزان که دانش است استوار این بر شاداب مدارس طرح(141.ص9،9410تحصیلی است)والکـر اشتیاق مفهوم دانش آموزان،

 های یافته .(22،ص1212)عباسی، حیاتی است کامالً مدرسه، در  زندگی و یادگیری به نسبت آنها نیازوشوق برانگیختن چگونگی

 باشد تر سالم مدرسه جو چه هر. دارد همبستگی مدرسه در آموزان دانش عملکرد با سازمانی سالمت که دهد می نشان تحقیقات

 برنامه بنابراین .(5،ص0،1222،میسکل2)هوی است باالتر خواندن و ریاضیات دروس در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت سطح

 در ابیشاد فقدان زیرا دارد، ضرورت مدرسه آموزشی ریزی برنامه اندازه به موزشگاهآ فیزیکی امکانات بهبود جهت در ریزی

 .(5،9441)سیمپلیکو شود  می  آموزان  دانش  شدن  رویایی موجب کهنه و تکراری امور وجود و مدرسه

 نقش و جایگاه آموزش الکترونیکی-5-3

 رایانه، ثلم الکترونیکی های سیستم از گیری بهره آن از منظور که است دور راه از آموزش انواع از یکیآموزش الکترونیکی 

 رفت از اهشک هدف با که هاست این نظایر و مجازی های خبرنامه و الکترونیکی های نشریهه ایی،چندرسان های دیسک اینترنت،

 آموزش .(132،ص1211) شریفی، گیرد می صورت تر آسان و بهتر یادگیری ضمن در و هزینه و وقت در جویی صرفه و آمدها و

 یرییا یادگ آموزش. شود می آن جایگزین موارد از بعضی در و کند می تکمیل را کنونی آموزشی های روش الکترونیکی،

 جلب خود هب را زیادی توجه و شد مطرح تربیت و تعلیم حوزة در ارتباطات و اطالعات های فناوری توسعۀ و رشد با الکترونیک

                                                           
1 Rideout 
2 Walker 
3Hoy  
4 Miskel 
5 Simplico 



 ...تسهیل جهتگامی  ،به کارگیری امکانات آموزشی ___________________________________________________________

 

 

 انتخاب کی را الکترونیکی یادگیری ارتباطات، و اطالعات فناوری سریع گسترش اخیر های سال در .(02،ص1220همتی، ) کرد

 باشند گیرییاد محیط این در  شان یادگیری مسؤل خود باید یادگیرندگان که است ساخته مطرح یادگیری تسهیل برای جذاب

 در و عبارت یک رنگ تغییر زن، چشمک یا متحرک صورت به مطالب الکترونیک کتاب در .(31،ص9442و همکاران ،1)شن 

 اینکه وجود با .(9،9419است)بوج مؤثر بیشتر انگیزه ایجاد در خود این که شوند می ارائه بیشتر توجه جلب برای جذابیت نهایت

 امروزه اما اشته،د کمی بسیار تغییرات ها سایر مقوله با مقایسه در یادگیری و یاددهی های زمینه تاکنون قبل سال هزار دو از بیش از

 اطالعات فناوری کاربرد مهمترین مجازی، آموزش.(2،ص 2،9444)جری است داشته سریعی تحوالت اطالعات وریافن کمک به

 شبکه تحت آموزش و محور شبکه یادگیری برخط، یادگیری محور، رایانه یادگیری مثل مختلف های نظام قالب در که است

 توسط مکان و زمان هر در یادگیری از جمله مزایای استفاده از آن امکان .(144ص،1222باغطیفونی،)کرمی  شود می ارایه

 کیفیت سطح توسعه ی و ارتقا .(5،ص0،9444برونت ) می باشد مدرس توسط مکان و زمان هر در دانش انتقال امکان و یادگیرنده

 آموزشی نیازهای برآوردن جهت آموزش سنتی سیستم های که طوری به دارد؛ زمان ترین کوتاه در دانش انتقال به نیاز آموزشی،

 حوزة آرمان های از بسیاری الکترونیکی یادگیری .(9،ص1220،همکارانملک محمودی و؛ )کاظمی نیست کافی امروزی مدون

 احبص. خودراهبری و خودارزیابی مشارکتی، زمان، یادگیری و مکان هر در یادگیری: مانند. است بخشیده تحقق آموزش را

ادگیری ی اصلی هدف به رسیدن در الکترونیکی دوره های یادگیری کنندة ارایه موسسات از بسیاری که دارند عقیده نظران

)سرف و  است آنها وظایف از یکی دوره های الکترونیکی ارتقای و کیفیت ارزیابی بنابراین، خورده اند؛ شکست

رسد آموزش الکترونیکی با توجه به ویژگی های خاصی که به آن اشاره شد توانایی الزم بنابراین به نظر می  .(0،ص5،9449شوتز

. است طالعاتا وریافن آموزشی، نظام در تأمل قابل موارد مهمترین از یکی.برای به کارگیری گسترده در سیستم آموزشی را دارد

 رب تأکید نتیجه، در و وری بهره افزایش منظور به نو، آموزشی های نظام ایجاد پرورش و آموزش در اطالعات وریافن هدف

 آموزان، اس دانشحو کردن فعال سبب به تواند می یادگیری و تدریس جریان در آموزشی وریافن بهینه از استفاده. است یادگیری

 دهد. ارتقاء را تربیت و تعلیم ییاکار یادگیری، و تدریس کیفیت کردن غنی با حتی و عملی تر کند و تر واقعی را آموزش امر

 فناوری  است آموزشی فناوری اطالعات، وریافن اجزاء ترین مهم از یکی (9،ص1225، و همکاران عمران صالحی سعیدی؛)

 عما آموزشی مسایل حل برای علمی های یافته از استفاده با که هایی دستورالعمل و ها روش مجموعه از است عبارت آموزشی

  .(13،ص1224)فردانش، شود می گرفته کار به آموزشی های برنامه در ارزشیابی و اجرا طرح، از

 اهمیت تدریس خالق در یادگیری -5-4

 این با ای حرفه های گروه سایر مانند باید نیز معلمان نتیجه در است شدن دگرگون حال در سرعت به جهان که آنجایی از

 دانش خود عمر تمام در باید آنان و بود نخواهد مفید چندان امروز جهان در آنان اولیه های آموزش که شوند رو به رو واقعیت

 یآموزش کارکنان که معتقدند تربیت و تعلیم صاحب نظران (.2،9411میتو و باشند)کاتوس داشته خالقیت و کنند آمد روز را خود

 و یتباشند )ل داشته خاص های آمادگی و پیش تعیین شده شایستگی ها از هدف های به دستیابی جهت باید معلمان همچون

 شودیم اطالق ،افتدمی اتفاق درس کالس در معلم حضور با که آموزشی هایفعالیت از قسمت آن به ،تدریس (3،9412همکاران

                                                           
1 Shen 
2 Boog 
3 Jerry 
4 Brodnet 
5 Cerf, Schutz 
6 Kauts, Mittu 
7 Lit, Ira W.; Lotan, Rachel 
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 تقالان جهت منظم و منطقی روش و راه نیز تدریس روش از مقصود.  است معلم سوی از یادگیری مطلوب شرایط ایجاد هدفش و

 دگیرییا توقع توان می میزان همان به ،نماید استفاده تر خالقانه های روش از معلم چه هر.  است آموزان دانش به آموزشی مفاهیم

 شخصی زندگی در موفق معلمان که رسیدند نتیجه این به پژوهش خود در 1میشرا و هنریکسن .داشت آموزان دانش از پایدارتری

 بی و روشن نقش معلم که است دیهیب.می گیرند به کار تدریس خود در را خالقانه ایده های و هستند خالق خود حرف های و

 همراه و مثبت رابطه درس، کالسهای در همکاری معلمان و و آموزان دانش روابط کیفیت .دارد آموزان دانش یادگیری در بدیلی

 دلیل به پرورش و آموزش در معلم نقش اهمیت .(2-10،ص 9413،و همکاران9)دیاز می دهد نشان را تحصیلی با موفقیت

 یا و ریستد در معلمان اثربخشی های مؤلفه بررسی در را رشدی به رو عالقه و بوده یادگیری و آموزش بر معلمان تأثیرگذاری

 سهیلت و رهبری را آموزان دانش یادگیری اثربخش، معلمان .است آورده وجود به یادگیری و آموزش رهبری در آنها اثربخشی

 درارتقای مهم رکنی اساتید، توانمندسازی  جهت  در  خدمت  ضمن  های  آموزش .(2،ص2،9442تاکر و استرانگ) کنند می

روانشناسان  نظر  از  بازی (9415هست)اکبری و همکاران، بالین در ای حرفه مهارت های تمرین کردن و روز به و آنان ای حرفه

 شدر به و اجتماعی روحی  جسمی،  نظر  از  را  کودک  می توان  آن  به وسیله ی  و  است  کودکی  دوران  فعالیت  مهمترین

 د؛ده می را نشان کودک روانی های زمینه و استعدادها روحیات، که است ای آینه حکم در بازی واقع در رساند، فوق العاده ای

 رنامهب آن دهندو برای بها خود کودک فعالیت این به آنها تا کرد عوض بازی خصوص در را مادران و پدران ذهن باید بنابراین

 نتری مطلوب از یکی عنوان به بازی نقش به پرورش و آموزش مربیان از بسیاری  (1222همکاران، و وندی ریزی کنند)اسمعیل

 آموزش برای که هستند کسانی جمله از 0گانیه و پیاژه دکرولی، فروبل، سوری، مونته. اند کرده اشاره پرورش و آموزش عوامل

 ودکک آموزش ی وسیله ترین عمده عنوان به را آن از استفاده و کردند می استفاده آموزشی های بازی از کودکان به مفاهیم

بخش عمده ای از زندگی کودک در بازی  .(21،ص1211)اخوست، اند قرارداده تأکید مورد مختلف موضوعات یادگیری برای

مرکزتوجه اوست و بخش عمده ای از ساعات  مورد دنیای پیرامونش است. بازی،دنیای کودک و و فعالیت های اکتشافی در

 در مهم ابزار یک عنوان به می تواند کودکان برای بازی بنابراین (1222باغنی، زندگی روزانه اش را فراگرفته است)جعفری

،ص 1220احمدی، ) است کرده تأکید فکور معلم تربیت بر فرهنگیان دانشگاه کالن درسی برنامۀاین راستا  در باشد. یادگیری

اساتید با روش های خالقانه توان پاسخگویی به شرایط، نیازها،  می یابدکه تحقق زمانی راهبردی و اثربخش تدریس. (154

ا اهداف مورد انتظار است ر حال تحققذینفعان،و درعین  نیازهای کلیه شامل راهبردی که اقتضائات،الزامات و ایجابات محیط

 .(51،ص1222زاده؛کشاورزی، پوشش دهد)ترک
 

 نتیجه گیری( 6

آن  در تالش است تا بهکه سیستم آموزشی یک کشور با فراهم کردن امکانات آموزشی متعدد  است هدفی یادگیری،

نگاهی به فارغ التحصیالن مدارس و  بی شک قضاوت در مورد این که چه مقدار یادگیری محقق شده دشوار است اما با.برسد

ا در نظر ب .دانشگاه ها و همچنین با بررسی توانایی ها و مهارت های آنان می توان به کیفیت و بازدهی مراکز آموزشی پی برد

ر این د گرفتن یادگیری به عنوان هدف یک سیستم آموزشی، عوامل موثر در رسیدن به این هدف بسیار حائز اهمیت می شود

با  یمبه عنوان اصلی ترین هدف آموزش، تالش کرد ،تاثیرگذار بر تحقق هر چه بیشتر یادگیری ضمن بررسی عوامل متعدد مقاله

دود به تنها محبه گونه ای که دیگر آن را به نگرشی تازه در مورد آن برسیم آموزشی،  اشاره به اهمیت فراهم ساختن امکانات

                                                           
1 Henriksen, Mishra 
2 Diaz 
3 Stronge& Tucker 
4 Montesori, Froebel, Decroly and Gagne 
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آموزش الکترونیکی یا به عبارتی آموزش  ،خارجی وطول مقاله با اشاره به منابع معتبر داخلی  درروز ندانیم. ه فناوری های ب

مجازی به عنوان یکی از امکانات اصلی تسهیل گر فرآیند یادگیری معرفی شد و ضمن اشاره به فواید و مضرات آن مورد نقد و 

مسیر یادگیری، به اهمیت فضای آموزشی و تاثیر آن در پرورش خالقیت تالش برای هموار کردن درطول  بررسی قرار گرفت.

فهمیدیم که چگونه می توان با رعایت نکاتی ساده در طراحی و معماری کالس درس، نظیر انتخاب رنگ  فراگیران پی بردیم

ی که طبق بحث های فق باشیم.مو آموزش به اشتیاق و انگیزه ایجاد درمناسب، طراحی مناسب پنجره ها برای وارد شدن نور و... 

در این مقاله مطرح شد نتیجه می گیریم که با افزایش شناخت نسبت به امکانات آموزشی می توان به آن همچون ابزاری جهت  

جهت  و آشنا با فناوری های به روز،گامیتحقق و یا تسهیل فرآیند یادگیری نگاه کرد و ضمن  تربیت نیروی انسانی کارآمد 

 توصیه می کنیم تا مدیران آموزشی کشور ضمن توجه و مطالعه بیشتر در حوزه امکانات.کیفیت سیستم آموزشی برداشت افزایش 

گسترده  تصمیماتی جدی در به کارگیری به روز آموزشی، با الگو گرفتن از تجربه های آموزشی موفق کشور های توسعه یافته

که سرمایه گذاری مناسب و بجا درآموزش و پرورش موجب احیای زیرساخت های  این امکانات در مراکز آموزشی بگیرند چرا

  .کشور می شود
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 انتشارات سمت..انسانی ممقدمه ای بر روش تحقیق در علو .(1213).حافظی نیا، محمدرضا

 .کاوش سرآمد انتشاراتی مؤسسه. تهران."یادگیری روانشناسی"(.1231).بهروز بیگلو، حسن
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