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د ،. راش از یک دهه از تغاا، سویکر، اسزشراار  تصیرا   ای  و استباطات نقش فناوسی اطالعات و ارعاد هدف پژوهش حاضر،  ر،سیر 

 صیا   ره. اسزشاار  تم  گذسد ره اسزشاار  تصیا   )مستم،( متحان پایان (اسزشاار  ینت  )ا مصزش وپ،وسش ای،ان ازظام آاسزشاار  ن

 جایگزین اسزشاار  ینت  )پایان (کاهش مازان م،دودی    خصسد ایالح اسائه راز اضط،اب امتحان  کاهش همچصن  دلال مزایای ف،اوان

. ام،وزه گست،ش عبم و فناوسی ر، تمام ست م  گ،ف صس قضراوت یا استقا  پایه یرصشرد که فق  دس پایان ت،م یا یرات تحلراب  ره منظ

فناوسی اطالعات و .   دس آن ناز از این ام، مسررتانا ناسرر راسکان زندگ  رشرر،ی  تارا، گذاس رصده که حصزه آمصزش و پ،وسش و اسزشرراا

ش سوش پژوه ز ایت اده ک،د.نا تصیا   استباطات داسای فصاید رسرااسی ایر  که م  تصان از فصاید آن دس آمصزش و پ،وسش و اسزشاار 

 .ار  تصیا   مصسد تحبال ق،اس گا،ددس اسزشاو تحبال ایرناد و مقاتت ایر  تا ارعاد و نقش فناوسی اطالعات و استباطات  کا   حاضر،

  صسیح  فهای ایالاسائه رازخصسد  م  تصان رهایت اده از فناوسی اطالعات و استباطات دس اسزشاار  تصیا    را نتایج پژوهش نشران داد

   سشد خالقاکمک ره   ر  از یادگا،ی واقع  دانش آمصزاناسزشاا اقتلادی  ی،فه جصی  زمان  و  اسزشاار  از جنبه های مختبف سشد

 .اشاسه ک،دتصجه ره سوانشنای  یازنده گ،ای  و یادگا،ی گام ره گام 

 

 .نزش و پ،وسش  ای،انظام آمص اسزشاار  تصیا     اطالعات و استباطات فناوسی کلمات کلیدی:

 

 

   . مقدمه1

سزشاار  عباست ا (. دس تع،یف دیگ، 1931 )یاف  ره تعاان اسزش یک چاز یا داوسی اسزشر  دسراسه آن چاز گ ته م  شرصد 1اسزشراار 

ا یک ف،د ییک  عمب  که رصیابه آن دسراسه یک سویداد   داسوسی دسراسه اسزش و مقداس چازین یا قضاوت و او تبا ای  از ف،ایند تحقاق

 امتحانات»  از پاش،ف  تحلاب  عمدتا ره یصست تکصین(. اسزشاار  1933  )ق،ه داغ س یک یا چند معااس قضاوت م  شصد ایا ش  ر،

دس طصت دوسه آمصزشرر  را هدف شررنایررای  نق  ها و   اسزشرراار  تکصین .یررصست م  پذی،د «امتحانات پایان »  کمایا ت، «م،حبه ای

دس اسزشاار  ت،اکم  همه آمصخته های دانش آمصزان دس طصت یک  انجام م  شصد.    ایرال  آناا مااا ایر کایرت  ها که هنصز ف،یر

رخش  کاس معبم و ر،نامه دسی  قضاوت دسراسه ار، مصسد اسزشاار  واقع م  شصد و هدف آن نم،ه دادن ره دانش آمصزان ودوسه آمصزشر  

تاکاد   م،دودی ف،اوان  ایجاد اضط،اب مانندان    ینت  ره دلال مشکالت ف،اونظام اسزشاار (.1933 ش،ی    م  راشرد )خصش خبق و

که را تصجه ره یرر،ع  فزاینده تصلاد  داد 1جای خصد سا ره اسزشرراار  تصیررا   ؛ر، یادگا،ی طصط  واس مطالب ر،ای جاش ره پایه راتت،

اینت،ن  و سیانه های استباط ه ره جنبه های ماب  کاسر،د جمبه اینت،ن  و را تصج دانش جدید و تصیرعه شبکه های جاان  استباطات از

جدید و سو ره  را،ه گا،ی دسیرر  از فناوسی ن و مدی،ان ام، آمصزش و پ،وسش ر،ای یررازگاسی وجاان   ضرر،وسی ایرر  دیرر  اندسکاسا

 آمصزش سا مشخ  م س  اسزشاار  ای  که مصفقا  یا شک  ت،ین عنایر، ر،نامه دسیر یک  از مامره عباست    .تصیرعه آماده راشرند

                                                 
1. Evaluation 
2. Descriptive Evaluation 
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انسته دانش آمصز تص یا خا،؟ ای  آیا معبم ره اهداف از قبل تعاان شده دی  پادا ک،دهاار  تعاان کننده این ام، ای  که . اسزشرکند

 ر،نامه دسی  سا کسب کند یا خا،؟ یا دانش آمصز واقعا چه چازی یاد گ،فته ؟  یمحتصا

 معبمان از دیدگاه کاسشنایان سزای  داشته ای . پ،وسش ر، اسزشراار  ناز تارا، ر دس آمصزش و 1و استباطات فناوسی اطالعات

دس  .(1933 )ک،یم   ف،اهم نشده ای مداسس ارتدای   پاشر،ف  تحلاب  دس گا،ی اسزشراار  کا  کاسی،ان منارع فناوسانه ر،ای رو مد

مجازی را یر،ع  زیاد دیرت،ی   یا ره اینت،ن  و فضرا. آناسا دس دناای آنالین یر،ف م  کنند حات حاضر، دانش آمصزان زمان زیادی

. پس م  تصان از ط،یق فناوسی اطالعات و استباطالت ناز طاف ،راگ،ی اینت،نت  ایت اده م  کننداز آمصزش آنالین و م همچنان. داسند

متعددی ر،ای گ،فتن اطالعات  ف،یرر  های  و را فناوسی های جدید 11دس ق،ن  چ،ا که. ااست ها و م اهام سا اسزیار  ک،دویرراع  از م

ا و تالش ر،ای ایال  ر دانش آمصزان دس حات پاش،ف  مختبف تاشکات چگصنگ  تحبال آناا ر،ای دسک و عمبک،د و اسزشراار  و تجزیه

م  تصان  (. را ایت اده از فناوسی اطالعات دس اسزشاار  پاش،ف  تحلاب 1931  دیگ،ان پصس و)ساخدا ها؛ ف،اهم م  آوسدرازخصسدتصجه ره 

. را تصجه ره گست،ش عبصم دس حصزه فناوسی اطالعات و دس زمان های مختبف دی  یاف  ره طاف گست،ده ای از یادگا،ی دانش آمصزان

. از این سو پژوهش حاض، ره ر،سی  دس اسزشاار  تصیا   ایت اده ک،د ن از فصاید آن دس ر،نامه سیزی دسیر  خلرصیراااستباطات م  تص

 م  پ،دازد.  دس نظام آمصزش  کشصس عات و استباطات دس اسزشاار  تصیا  فناوسی اطال و العاد نقش

 

 

 بیان مسئله. 2

. مداسس ام،وز ناز را تصجه ره سشد و پاش،ف  ف،اوان و استباطات دیت،ی  تزم سا داسندصزان دس دناای ام،وز ره فناوسی اطالعات مدانش آ

ایررب را پاشرر،ف  های جاان  عمل و متن ماده کندخصد سا آ  م را سشررد جاان گام  طببد که همدس حصزه فناوسی اطالعات و استباطات 

جا که . از آنو سوش های تدسیس اسائه شده راشدار  هستام که متنایب را محتصا شا. ام،وزه ناازمند یاستم های  از ینجش و اسزنماید

صد ز ره سوز جای خهستند سو فنصن نصین تدسیس راتخ  آناای  که مبتن  ر، فناوسی اطالعات و استباطات  شاصه های نصین اسائه محتصا

ایب دس نظام وجصد یراسرتم های اسزشراار  آمصزش  منایب و متن ؛راز م  کنند کشرصس  طصس کب  دس نظام آمصزشر سا دس مداسس و ر

   اح،م  نگاه کند و رتصاند تلصی،ی واضح ت، از اسزشاار  تصی یاستم  که ره دانش آمصز ره دیده. احسراس م  شصدکامال آمصزشر  

از سوش های  عالوه ر، این دس دناای ام،وز رسااسی .مصزان اسائه کندآنش و نگ،ش دانش دا تصانای  ها   نشران دادن سشد مااست ها ر،ای

اطالعات و استباطات دس اختااس ما ق،اس م   های  که فناوسی. رنار،این م  رایس  از ارزاسناکاسآمدیشان اربات شده ای   اسزشراار  ینت 

،ع   ضمن افزایش ی  از فناوسی اطالعات و استباطات دس اسزشاار  تصیا  . را،ه ر،داسی اار  تصیرا   ایت اده کنامای اسزشرر،  دهد

. اسزشاار  تصیا   دس فناوسی اطالعات کاسی ره م،اتب مشکل ،اهم م  کند تا ایتعداد های گصناگصن پ،وسش یارندش،ای  مختب   سا ف

را تصجه ره تصضرراحات اسائه شررده  هدف  راشررد و دس طصت دوسه آمصزشرر  ره اج،ا دسآید )همان(.حات انجام  زی،ا هماشرره راید دس  ایرر 

صان دس ای  تا رت اسزشاار  تصیا   نظام آمصزش و پ،وسش کشصس نقش فناوسی اطالعات و استباطات دس و ایتنتاج تحبال حاض، پژوهش

گاماای  آناا خالقا  سشدو ناز شرناخت   عاط   و سوان  ح،کت ؛ های آمصزان و سشرد تصانمندی  جا  افزایش مازان یادگا،ی دانش

 .مؤر،ی ر،داش 

 

 روش پژوهش .3
 -آن  از نصع تحقاق کا   رصده و پژوهش  تحباب اهداف و  حاض، را تصجه ره منارع مطالعات  این پژوهش  ماها  مصضصع پژوهشسوش 

فام و رابصد مجمصعه م اهام یا یاختاسهای م اصم  که »اب  عباست ای  از که هدف پژوهش تحبراشد. را تصجه ره اینایرتنتاج  م 

؛ ره (1933شصست  ) «آیندها ره اج،ا دسم رندی شده و پژوهشها ت سرا،  مقایرد ره وضرص  راان  مسائل یاخ ر، حسرب آناا تج،ره

ره منظصس اسائه تلصی،ی دقاق از ماها  و استباط  نظام آمصزش  کشصس فناوسی اطالعات و استباطات دس اسزشاار  تصیا  نقش ایرتنتاج 

 شصد. م اهام فصق پ،داخته م 
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   پژوهش ته هایفیا  .4
ه مصزش  نصین یاف  کتصان مزایای ف،اوان  سا دس نظام آرا رازنگ،ی ف،ایندهای نظام یرنت  آمصزش دس مقایسره را نظام نصین آمصزش  م 

ر،ای ماات از ماان  (.1931این نصع آمصزش دس جاان ام،وزی رصده ایررر  )ف،ام،زیان  ت،ین دلال دس تضرررمان رکاسگا،ی این مزایا مام

 ،ااتغ  ا  تنصع و قارب گست،دگ ؛کاالکت،ون ی،اادگیمصزش و آمشخله تصان ره آمصزش الکت،وناک  اشراسه نمصد. های نصین م آمصزش

 یاهآمصزش ک،دیسو رگذاسد. ،اتأرسوند آمصزش ،   ر  او ک  اف،اد ایر  که تصانسته ای  از ارعاد کمّ یهاهایراس ایرتعدادها و عالق ر،

سا دس  یزاانگاتاخ یرالقصه و امکان اسائه آمصزش دس ه، زمان و ه، مکان  دوسنما یها اقارب م اعظ یرا دیتاوسدها کاو الکت،ون یمجاز

 یر،نامه کاس سأسدس  یآمصزش مجاز یهاصهاایت اده از ش ،ااخ انایال  که ط یره نحص  ع،یه ق،اس داده نیا شگاماناپ دگانیمقارل د

  دس شالصده نظام آمصزش ،یپذناو اجتناب  ضر،وست ایای کی  تحصل ناچن نیگ،فته ایر . رنار،اق،اس جاان   آمصزشر یهااغبب نظام

آمصزش  ی،اکاسگر یها و ارزاسهاو تصیعه سوش ییازگست،ش ف،هنگ  ش اف صیابهرتناا  ک،دیسو نیک،دن ا نهینااد گ،ید یای . از یص

  مکاسانو ه اناراشد )ایالم م ،یپذامکان ی،اادگینظ،ان حصزه آمصزش و ایتادان و یاحب  پژوهشگ،ان قیاز ط، ی و مجاز کاالکت،ون

1931.)  

و ت،را  ناز از این پدیده دس امان نمانده ای  و انقالر  آسام های ف،دی و اجتماع   تعبام های نصین دس ع،یهرا وسود فناوسی

های جدید یادگا،ی سا ره هم،اه داسد. دس حات شرکل گ،فتن ایر  که ایراس آمصزش و پ،وسش یرنت  سا نشرانه سفته و را خصد ف،ی 

شرررد  اینک را تصیرررعه   م یک آسمان غا،قارل دیرررت،س تبق عنصانره رعضررراًتصان گ   رسرررااسی از اهداف آمصزش و پ،وسش که م 

ناافته دی  رلصست باًیتق، تاکنصناینت،ن   دس آیرتانه تحقق ای . از جمبه این اهداف که  ژهیرصهای نصین استباطات و اطالعات فناوسی

 نکیامهایتعدادهای آنان ای .  جانبههمهراق  مانده ایر   تصجه ره ایرتعدادهای ف،دی ف،اگا،ان و ایجاد زمانه منایرب ر،ای سشرد 

داند  یعن  دس ف،ایند یادده  و یادگا،ی  فناوسی این ادعا سا داسد که دس ف،ایند یادگا،ی  تصجه ره ایررتعدادها سا مبنای فعالا  خصد م 

تصان ره تقصی  سوحاه جستجصگ،ی و تحقق های نصین دس آمصزش  م محصس و مسروصت  یادگا،نده ایر . از دیگ، دیرتاوسدهای فناوسی

شدن آمصزش  تحقق  ت،یکاسر،دت، شدن  مؤر،ت، شدن و ای و متعاقب آن لذت رخشیت اده از ارزاسها و ویایل چندسیانهپ،یرشگ،ی  ا

 (.1931عبای  پاسیا    یعن  آمصزش ردون حمای  زمان و مکان و دیت،ی  ره منارع متعدد و متنصع  اشاسه نمصد )العم،مادامآمصزش 

ها و مؤیسات عال    ویابه جدید و قدستمندی دس اختااس دانشگاه1331  دس طصت دهه را پادایش و گست،ش فناوسی اینت،ن

و جدیدی سا ایجاد  یادده  پصیا -های یادگا،یآیند و هم محا  نائلپژوهش ق،اس گ،فر  که هم را کمک آن رتصانند ره مقایرررد خصد 

 ی نا،وی انسان  زیاد ر،ای امصس اداسی،ارکاسگ،ای آمصزش عال   نمایند و عالوه ر، آن رتصانند جصارگصی مسائب  چصن تقاضای سوزافزون ر

ان  های زمی ره مطالب  محدودی ،حضصساغهای هنگ   تحلاب   نااز ره تمایل ف،اگا،ان جا  دیت،ی  و یای، امصسات  ی،ف هزینه

 1مجازی های آمصزش(. از ویژگ 1119  1)ناصمنهای دسس راشند دس کالس مصقعرهو مکان  آنان و مشرکالت ناش  از حضصس اجباسی و 

ر، محا  ف،اگا،ان داسند. دس این نصع آمصزش  داتأکک،دند  های یررنت  اسائه م محصس که شرراصههای معبممحا  ر،خالفاین ایرر  که 

نااز  ره  العات مصسدراش از اینکه معبم وظا ه اسائه اطالعات ره ف،اگا،ان سا داشرته راشرد  این ف،اگا،ان هستند که ر،ای دیتاار  ره اط

های زندگ   از جمبه دس یطح آمصزش ها ر، همه جنبه(. ار،ات سو ره سشد و فزاینده تکنصلصژی1931پ،دازند )عبای  پاسیا  کندوکاو م 

های جدید راعث شررده تا ر،ای سشررد و تصیررعه کشررصسها تم،کز ر، پاشرر،ف  دس حاطه آمصزش عال  از ط،یق پذی،ش نظام و تکنصلصژی

  (.1111  9زیکا و سما)ماب ش  ض،وست یارد آمصز

 پژوهشرر  تح  عنصاندس  (1931)دیگ،ان  پصس وساخدا: . ر،ای مااتدس همان سایررتا م  تصان ره پژوهش های  اشرراسه ک،د

انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که اسزشاار  های مبتن  ر، فناوسی  «و استباطاتآمصزشر  ره ویرابه فناوسی اطالعات  اسزشراار »

ست را مااهمچنان فناوسی اطالعات و استباطات م  تصاند ف،اگا،ان سا  .دگا،ی ف،دی سا تشرررصیق کننداطالعات و استباطات م  تصانند یا

 مسوبه دس اسزشاار  آمصزش  آشنا کنند. حل  و اس  و یکم از قبال ت ک، انتقادیهای کبادی ق،ن ر

انجام داد. نتایج « یادگا،ی و اسزیار   یسایت اده از فناوسی اطالعات و استباطات دس تدس» عنصان راپژوهش   (1112) 1یاون 

  و این ایت اده یادگا،ی و اسزیار  داسدستباطات نقش حاات  دس سوند آمصزش  نشران داد که ایت اده از فناوسی اطالعات و ا وی پژوهش

افزایش »دس پژوهش  تح  عنصان  (1119)الاس ودیگ،ان  رخش  اجتناب ناپذی، و یک ایت،اتژی ر،ای ه، نااد آمصزش  م  تصاند راشد.

                                                 
1. Newman 
2. Virtual training 
3. Miliszewska & Rhema 
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که را ایت اده از فناوسی اطالعات و استباطات م  تصان دسیافتند  « یرصدمندی اسزشراار  تصیرا   رصیابه فناوسی اطالعات و استباطات

 های ایالح  فصسی ره دانش آمصزان اسائه ک،د. خصسدراز

ف،م  ر،ت،ینؤانجام دادند. نتایج پژوهش نشررران داد که م« قدست رازخصسد»عنصان  راپژوهشررر   (1112)  1هرات  و تامر،ل 

گا،ی اهداف یادص ره طصس خایا کامراصت،ی ای  که ر یصت  و دسس اسزشاار  های آمصزش  تلصی،ی اسزشاار  تصیا   دس کالس های 

 هک ای  ف،اگا،ان حمای  م  کند و منج، ره تعادت راشررت، و دس نتاجگ،فتند که چنان رازخصسدی از خصد آناا نتاجه .م،رصط م  شررصد

ایت اده از فناوسی اطالعات و استباطات » دس پژوهش  را عنصان (1111) 1دیبا  آمدی آناا م  شصد.تالش راشرت، ر،ای افزایش خصدکاس

راان م  کند که نصع  از آمصزش و یادگا،ی را ایرررت اده از فناوسی  «های اسزیار ادگا،ی و ف،ایندیر زایش کا ار  دس آمصزش ر،ای اف

یرررنج  ف،اگا،ان و اسزیار  دقاق ر،نامه م  انجامد و اعمات فناوسی اطالعات و ات دس ساه ایررر  که ره دق  دس ناازاستباط اطالعرات و

 . د تغاا، سویک،دها تصی  م،راان ای دس این ساه ناازمناستباطات 

  وسی )یرراصل  دیررت،یرر  و هدای   ط،اح  وایرر  و یررطح تعامل(افن :جنبه یرره ر، ایرراس مطالعه خصد  ر، سوی 9ول،ی

وسی و دانش قبب  کامراصت، قبب  از فنا  و ایررت اده آمصزشررگ،)نگ،ش نسررب  ره دانشررجصیان  تعامل کالیرر  و مااست فن  آمصزشررگ،(

دیته تقسام شده ای ؛  1ر، ایاس مطالعات یبام  عصامل ایب  دس مصفقا  آمصزش مجازی دس  (.1111دانشجصیان تأکاد داسد )ول،ی  

  های کاس را سایانه  مشاسکهای دانشجصیان )قاربا و کنت،ت فناوسی و شاصه تدسیس(  ویژگ  گا،یهای مدسیران )تمایل ره را،هویژگ 

ها( و حمای  از یادگا،ی ای آمصزشرر  یادگا،ی الکت،وناک (  فناوسی )یرراصل  دیررت،یرر  و زی،یرراخ تعامب  و ط،اح  و م اد دوسه

ا،ی گاین مصاسد ر، تلررمام .های مجازی مؤر، واقع شررصد  آمصزشرتصاند دس تضررمان مصفقا الکت،وناک   ره معن  ه، نصع فعالات  که

 (.1112 گذاسد )یبام ادگا،ی الکت،وناک  دس مؤیسات عال  آمصزش  تأرا، م یپا،امصن پذی،ش و انطباق فناوسی 

 گا،ندگان مزایای خاص آمصزش  تس،یع دس یادگا،ی و افزایش سفاه یادرا،ه مندی از فناوسی اطالعات واستباطات دس کناس جذارا  راشت،

 از: ندعباستمجازی ر،ای یادگا،ندگان الکت،وناک  و 

  دهد که تحلال خصد سا دس یاعات ف،اغ  و یا دس منزت ادامه دیرت،یر  آیان و دس زمان دلخصاه: ره یادگا،ندگان امکان م

 دهند.

   س ره خصای  یادگا،نده: این خلصیا  مصجب کاهش اضط،اب ره دلال ت،س از عقب ماندن از دسو ش،ف اپتعاان ی،ع

 شصد.ت، م و افزایش سضای  از تحلال دس یادگا،ندگان تازهصش را ی،ع  پایانکالس دس یادگا،ندگان 

  و همچنان ران یادگا،نده را یررای، یادگا،ندگان دس دهنده ادیقاربا  تعامب : ره دلال امکان تعامل زیاد ران یادگا،ندگان و 

 یارد.این شاصه  انگازه آنان ر،ای پاگا،ی مطالب دسی  افزایش م 

 اند  مصجب افزایش اعتماد سوزت،ین منارع انتخاب شدههن س: آگاه  از اینکه دس این شاصه مطالب دسی  از رافزایش اعتماد ره

و یا  شده راشند دیگ، از این رار  نگ،ان  نخصاهد داش  که مطالب آمصخته شده منسصخ گ،دد. زی،ا وین س یادگا،نده م ره

 متنایب را نااز سوز نباشند.

 زی، ر،شم،د: ره ش، سا دس چند محصس  فاوا دس کالس های دسستصان مزایای از ط،ف  م 

 عدم وارستگ  کالس دسس ره زمان خاص -

   دس زمان دلخصاهجامعا   ف،اگا،ی  پصیای   سوزآمدی و سفع نااز آمصزش -

 دسس کالسدس  یادگا،ندهو  یاددهندهعدم نااز ره حضصس فازیک   -

 انر،ای یادگا،ندگ آمدکاهش زمان و هزینه سف  و  -

 دس یک کالس یاددهندهپشتابان  تعداد زیادی  -

 معبمتصی   انادگا،ندگها و پاش،ف  امکان رب  فعالا  -

 استباطات آیان و ف،اگا، آمصزش  -

 مجازیدیت،ی  پاصیته ره کتارخانه  -

 منارع آمصزش ره پذی،ی  دس دیت،س رصدن و یاصل  دیت،ی  انعطاف -

 های آمصزش دس تعاان دوسه یادگا،ندهافزایش حق انتخاب  -
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 افزایش ی،ع  دس آمصزش و یادگا،ی -

 افزایش یطح عبم  جامعه -

 کاهش هزینه و زمان -

 (.1933افزایش ی،ع  دس تصیعه و پاش،ف  )جااناان   -

دس نظام آمصزش  و  ایرت اده از فناوسی اطالعات و استباطات اشراسه ک،د که چنان تصان ر، ایراس یافته های پژوهش م  دس مجمصع

 یبب م  شصد :  کالیاای دسس

 گا،ند؛ اار  ق،اسشح،کت ( مصسد اسز -وانجنبه های مختبف سشد )اعم از عاط    شناخت  و س -

 شصد؛    واقع مصسد ینجش  محتصای آمصزش داده شده راشت، -

اار  واقع شمصسد اسز  آمصخته شده چه آناا که خاسج از کالس دانسته های واقع  دانش آمصزان چه آناا که دس کالس یاد گ،فته شده و -

 ؛شصد

 گا،ند؛ تعداد زیادی از دانش آمصزان تصی  معبمان مصسد ینجش ق،اس -

 گا،د؛ مصزان و معبمان ق،اسآزمان گست،ده دس دیت،س دانش  -

 ؛خالقا  دانش آمصزان مصسد تاکاد ق،اس گا،د -

 رازخصسد های فصسی ره دانش آمصزان اسائه شصد؛ -

 .شصدم  ام ره گام راعث یادگا،ی یازنده لصست گیق فناوسی اطالعات و استباطات رشاار  تصیا   از ط،اسز -
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یس دس محتصا و حصزه تدس تغاا، ؛این تغاا،اتبم م  شصد که یک  از فناوسی اطالعات و استباطات راعث ایجاد تغاا،ات  دس مع

اسزشاار  های مبتن  ر، فناوسی اطالعات و استباطات  تصان گ   را تصجه ره نتایج ردی  آمده م . و اسزشاار  تصیا   ای 

س دمعبمان سا ره شاصه های یادگا،ی ف،دی تشصیق کنند و والدین و دیگ،ان سا   راشندیادگا،ی های ف،دی  مشصق م  تصانند

ک یاستم آمصزش هصشمند های  ر،ای حمای  از یادگا،ی شخل  و ین ارزاسعالوه ر، ف،اهم ک،د .ج،یان یادگا،ی ق،اس دهند

فناوسی اطالعات و استباطات م  تصانند   اا پایررری م  دهدمحا  یادگا،ی آن هرای یرادگا،نردگان و معبمان وکره رره ناراز

و یکم از قبال ت ک، انتقادی و حل مسوبه و فناوسی آمصزش  را،ه مند کنند. ف،اگا،ان سا از مااست های کبادی ق،ن راسر  

فناوسی  اگ،چه هنصز دس شراصه های اسزشراار  تصیا   و اسائه رازخصسد حضصس کم سنگ  داسد  اما پتانسال قارل تصجا  ر،ای 

م  تصانند عمباات اسزیار  تصیا   سا دسک اینکه چگصنه ر،نامه های کاسر،دی فناوسی  .دیرتاار  ره این اهداف اسائه م  دهد

 زایایمداسای   ی ماات  اگ، اسزشاار  تصیا   کامراصت،ی ره دسیت  ط،اح  شده راشدا،هنصز مصسد رحث ای . ر استقا دهند 

 انمکن سا م  تصان دس دامنه ویاع  از اار  های آنالیشر. ر،ای نمصنه اسزیش دهدایر  که م  تصاند یادگا،ی سا افزا ف،اوان 

اار  ها م  تصان ره دانش آمصزان شردس این اسز .رذی، نباشرد مشراهده نمصدکن ایر  را آزمصن های کاغذی امکانهای  که مم

و  ،دهزمان ی،فه جصی  کدس   دهای ایالح  فصسی دسیاف  کننرازخصسد  زشراار  خصد سا مشرخ  کنندستا زمان ا اجازه داد

اسزشرراار   دس را ایررت اده از فناوسی اطالعات و استباطات .یرر،ف کنندا دس یادگا،ی امصس دیگ، زمان یرر،فه جصی  شررده س

 یاز اکا،ی  محتصا   ره عمل آوسد یاسزشاا ؛عاط   و سوان ح،کت   شناخت سشد  همچنان م  تصان از تمام ارعاد تصیرا  

از تدسیس و  م  تصان دسیاف  که دانش آمصزان جدای  خالقا  دانش آمصزسشد ره ضرمن کمک   دتدسیس شرده اسزیار  ک،

 صزش معبم و مدسیه چه چازی سا واقعا یاد گ،فته اند. مآ

دسیرر  نظام  ره مدی،ان و ر،نامه سیزان این پژوهشنتایج دس ناای  تزم ایرر  ره این نکته مام ناز اشرراسه شررصد که 

 :تا کمک م  کند آمصزش  کشصس

 . ،اس دهندمدنظ، قتانسال فناوسی ره عنصان رخش  از یک دیدگاه ایت،اتژیک ر،ای اسزشاار  تصیا   ایت اده از پرا  -1

 هند.د ر، سا افزایشؤیادگا،ی ممازان  ؛تصیا   و رازخصسد متک  ره فناوسیآگاه  از استباط ران شاصه های اسزشاار  را  -1
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 از داده های اسزشاار  تصیا   ره کمک فناوسی ر،ای تضمان کا ا  و ر،سی  ر،نامه دسی  ایت اده کامل کنند. -9

 

    م  شصد:پاشنااد دس همان سایتا جا  تحقق نکات اشاسه شده  

 ،یرراخ  های تزم جا  را،ه ر،داسی از فناوسی اطالعات و استباطات دس اسزشرراار  تصیررا   را تصجه ره مزایای زی

 آن ف،اهم گ،دد. راان شده

  ت اده و همچنان مزایای ایت اده از فناوسی اطالعات و نحصه ای  ره معبمان را ایت اده از آمصزش های ضمن خدم

 .دگ،داستباطات اسائه 

  عمب  و کاسر،دی سا دسیاف  کنند  آمصزش های تزم  دانشگاه ف،هنگااندانشجصیان. 

  شصند آشناهای آمصزش    اهگاسکاز ط،یق ر،گزاسی ر،د این سوش را ارعاد کاسخانصاده ها و اولاا دانش آمصزان. 

  اسزشاار  دسوس مد نظ، ق،اس دهند. ر،نامه سیزان دسی  ایت اده از فناوسی اطالعات سا دس محتصا و 
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