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 گفتار پیش

در حـال حاضـر اسـتفاده از     .پـردازد  این کتاب به موضوعی نهفته در قلب آموزش و پـرورش معاصـر مـی   
های برجسته اشکال مختلف آموزش و یادگیری اسـت.   فناوری، و به ویژه فناوری دیجیتال، یکی از ویژگی

ای از آموزش است  با این حال و به رغم اهمیت این کاربرد، مسائل مربوط به استفاده از فناوری هنوز حوزه
، به ویژه از سوی کسانی که بیشتر درگیر و متـأثر از آن  که فقط گاهی اوقات، توجه انتقادی و تفکر مستمر

اسـت کـه فنـاوری آموزشـی از سـوی       رسد تمایل بـر ایـن   کند. در واقع، به نظر می هستند، را دریافت می
به عنوان یکی از  ،برانگیز باشد ای تأمل بسیاری از معلمان، شاگردان و والدین به جای اینکه به عنوان پدیده

گذاران، سیاستمداران و  گیرد. این تلقین همچنین در مورد بسیاری از سیاست امور عادی مورد توجه قرار می
شـود.   گیری از فناوری در آموزش اغلب امری بدیهی فرض می صاحبان صنایع نیز صادق است. منافع بهره

شده اسـت و ایـن بخشـی از عقالنیـت      فرض بدیهی آموزش و یادگیریدر عقالنیت قرن بیست و یکمی 
 آموزش و یادگیری قرن بیست و یکم است.

های خبـری و   با آموزش و فناوری، مانند آنچه که در رسانه های عمومی مرتبط در بهترین حالت، بحث
 "خـوب "هایی در باره اینکه آیا یك فناوری خاص  نگرانی شود، به سطح بیان گفتگوهای سیاسی دیده می

هـا و مشـکالت نهفتـه در ورای     کـاهش یافتـه اسـت. بـه نـدرت بـه تناقمـات، همخـوانی         "بد"است یا 
توجهی به تفکـر دقیـق در مـورد     البته، بی های استفاده از فناوری در آموزش توجه کافی شده است. واقعیت

از آنجا که در حال حاضـر فنـاوری دیجیتـال یکـی از وجـوه       .فناوری منحصر به آموزش و پرورش نیست
سنج و عینی در مورد چیـزی   های زندگی مدرن است، اغلب مردم داشتن یك دیدگاه نکته ی اکثر جنبهآشنا

یابند. به این مفهوم که، یافتن زمانی بـرای رهـا    ها نزدیك است را کاری دشوار می که تا به این حد به آن
ره نقـش فنـاوری در   طرفانه در بـا  مان در مورد عصر دیجیتال و تفکر بی ساختن خود از تجربیات شخصی
ون لون ) "توانیم به قدر ضرورت انجام دهیم کاری است که اغلب نمی"، 1جامعه، به گفته ون لون جوست

تر در باره رابطه بین آموزش و  (. کتاب حاضر برای کسانی نوشته شده است که به تفکر دقیق4، ص 2008
چگونگی استفاده بهینه  ی ای فنی در بارهفناوری عالقمندند. هدفمان این نیست که این نوشته، یك راهنم

هـا و   فرآینـدها، فعالیـت  های آموزشی مختلف در کالس درس باشد. بلکه، این کتـاب بـر افـراد،     از فناوری
هشـت فصـل بعـدی     های دیجیتال در آموزش، تمرکز یافته اسـت.  فناوری زیربنایی استفاده از ساختارهای

کند، که شامل مسائل و موضوعات اجتماعی  وزشی را عرضه میاز فناوری آم "تر تصویری گسترده"کتاب، 

                                                           
1 Van Loon  joost 



گـذارد،   بـه بحـث مـی   را هـای آموزشـی    کلیدی است که زیربنای استفاده روزانـه از فنـاوری در موقعیـت   
شناسـی،   هـای دانشـگاهی ماننـد جامعـه     کوشیم خوانندگان را با مباحـث نظـری و مباحثـاتی از رشـته     می
ای از  های اجتماعی آشنا کنیم. همچنین در ایـن کتـاب خالصـه    و سیاستای  شناسی، مطالعات رسانه روان

با چنین توجهـات ههنـی،    .شود پنج دهه ارزشمند از ادبیات تحقیقی تجربی ارزشمند در این حوزه ارائه می
این کتاب باید معبری برانگیزاننده برای ورود به مباحث و گفتگوهای زیربنایی مطالعات علمـی آمـوزش و   

هـای بنیـادی، امـا اغلـب مغفـول،       هـا و چـالش   هشت فصل بعدی برخی از مجادله را فراهم آورد.فناوری 
هـا   کـه در تمـامی فصـل    درحـالی  دهـد.  های دیجیتال در آموزش را مورد توجه قرار می کارگیری فناوری به

بـه   شود، این کتاب باید به خواننـدگان کمـك کنـد تـا     هایشان مطرح می پاسخ سواالت غامض متعددی با
این حال، این نوشته از زمـره کتـابی    با دست یابند. "استفاده از فناوری در آموزش "درکی غنی از چرایی 

گیـری از فنـاوری در آمـوزش را توصـیف و      هـای موجـود در بهـره                                       نیست که صرفا  به طور سـاده کاسـتی  
اعمـال   نـارره و کالبدشکافی کند. هدف هر فصل این است که به عنوان نقطه شـروعی بـرای مباحثـه، م   

بخـش خواننـدگان بـه     امید است ایـن کتـاب الهـام    تر اینکه تغییرات احتمالی بیشتر عمل کند. از همه مهم
استفاده از فناوری در  دررایج مربوط  های ها و فرض ها( اندیشه بدفهمی) هایی فراتر از برخی ازمشاهده افق

 اوری آموزشی در آینده نزدیك بپردازند.آموزش شده، و به جای آن، به تفکر انتقادی در مورد فن
 

 

 گزیده ای از متن کتاب: 
خـارجی  هـای   در آموزش از فشارهای باال به پایین و ضرورت بسیاری از توجیهات برای استفاده از فناوری

باشند. اما، یادآوری این امر  می تا حدی به موضوعات آموزشی و یادگیری مرتبط گرفته که اغلب آنهانشات 
افتد به طور کامل از مسائل اقتصـاد، سیاسـت و جامعـه حاصـل      می مهم است که آن چه در آموزش اتفاق

قـبال بـه    با آنچـه  و دالیل برای کاربرد فناوری در آموزش نیزها  نشده است. در عوض، بسیاری از اندیشه
پاسـخگو                                    این مباحـث داخلـی لزومـا  بـا     باشد... می عنوان مباحث و فشارهای داخلی تعبیر شده اند، مرتبط

باشند. تاحدودی، این  نمی سیاست گذاران، صنعتگران یا والدین مرتبط کردن بیشتر آموزش در برنامه کاری
شود اقدامات آموزشـی   می وزش مرتبط است که باعثاغلب با مسائل پائین به باال در آمها  دالیل و انگیزه

قـادر بـه    موثرتر کار کنند. به خصوص، بسیاری از دانشگاهیان و شاغلین نیز بر ایـن باورنـد کـه فنـاوری    
این پیشـینه تعـداد رو بـه     باشند. برخالف می برای فرآیندهای اصلی آموزشها  از پیشرفتای  حمایت دامنه

بـرای غلبـه بـر برخـی      کننـد تـا قـدرت فنـاوری دیجیتـالی را      مـی  تالشرشد متخصصان تعلیم و تربیت 
 و مشکالت مزمن آموزش افزایش دهند.ها  محدودیت

 


