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مترجمان پیشگفتار  

 گسرتر   و رسرو   شراهد  مریددی  یکر   و بیسر   قررن  آغاز با ویژه به و اخیر های دهه در
 مختلرف  جوامر   در افراد زندگی مختلف ابعاد و ها عرصه در پیشرفته دیجیتال های تکنولوژی

 بره  اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، تغییرات از بسیاری منشاء دیجیتال تکنولوژی امروزه. هستی 

 تکنولروژی  برا  تنگراتنگی  ارتبرا   کره  مهمری  هرای  حروزه  از یکری  راستا این در. رود می شمار
 حقیقرر ، در. اسرر  تربیرر  و تعلرری  باشررد، مرری نیرر  حاضررر کتررا  موضررو  و دارد دیجیتررال

 و مهر   بخر   و بروده  کنرونی  آموزشری  هرای  نظرام  در حیراتی  عامل یک دیجیتال تکنولوژی
 .شود می محسو  تربی  و تعلی  ناپذیر جدایی
 و تعلری   و دیجیترال  تکنولروژی  میان ارتبا  که شود می مطرح ها پرس  این زمینه این در

 و تعلری   و آموزشری  هرای  نظرام  در دیجیترال  تکنولروژی  از اسرتااده  آیرا  اس ؟ چگونه تربی 
 کشرورهای  از دیجیترال  هرای  تکنولروژی  ورود آیرا  اسر ؟  یکسران  مختلف کشورهای تربی 

 و تعلری   نظرام  در آنهرا  کراربرد  برخروردارو  کر   و یافتره  توسرعه  کمتر کشورهای به یافته توسعه
 داشرته  مبرداء  کشرورهای  در کره  دارد دنبال به را پیامدهایی و نتایج همان کشورها این تربی 

 و تعلری   نظرام  در هرا  تکنولروژی  ایرن  مناسرب  کراربرد  در تأثیرگرذار  شرایط و ال امات اس ؟
 هرای  تکنولروژی  کراربرد  حروزه  در  گرر  مداخله عوامل و کنشگران چیس ؟ کشور هر تربی 

 اینکره  همره  از مهمتر و اس ؟ چگونه آنها نق  و کدامند تربی  و تعلی  های نظام در دیجیتال

 و بهبرود  تربیر ،  و تعلری   در هرا  تکنولروژی  ایرن  کراربرد  با مرتبط های سیاس  همه هدف آیا
 و هرا  سیاسر   یرا  اسر   تربیر   و تعلی  فرایند طورکلی به و یادگیری -آموز  فرایند ارتقای

  هستند؟ دخیل اینجا در نی  دیگری پنهان اهداف
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 اتخررا  بررا اسرر  تررد  در «دیجیتررال دنیررای در تربیرر  و تعلرری » عنرروان بررا حاضررر کتررا 
 هرای  پرسر   قبیرل  از هایی پرس  تحلیل و پاسخگویی به فصل هش  در و انتقادی دیدگاهی

. بپرردازد  تربی  و تعلی  در دیجیتال تکنولوژی کاربرد با مرتبط مختلف مسائل واکاوی و باال
 توسرعه  و تربیر   و تعلری   روزاف ون شدن جهانی در دیجیتال تکنولوژی نق  به راستا، این در

 و تکنولرروژی تربیرر ، و تعلرری  رابطرره انتقررادی تحلیررل برررای  نظررری و ماهررومی رویکردهررای
 در تکنولروژی  کاربرد فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، های جنبه ویژه به و شدن جهانی
 هرای  سرازمان  نقر   طررف  یرک  از کتا  این در همچنین،. اس  شده پرداخته تربی  و تعلی 

 و هرا  انگیر ه   و زمینره  ایرن  در تجراری  های شرک  و چندملیتی های شرک  فراملی، و سیاسی
 دیگررر طرررف از و ، تربیرر  و تعلرری  در تکنولرروژی کرراربرد در مشررارک  در آنهررا مقاصررد

 و اجتمراعی  اقتصرادی،  دسرتاوردهای  و هرا  تکنولروژی  ایرن  برا  مررتبط  ملری  های سیاستگذاری
 آموزشری  هرای  نظرام  در تکنولروژی  از اسرتااده  چگرونگی  توصریف  و مختلرف  ملرل  فرهنگی

  .اس  گرفته قرار تحلیل مورد مختلف کشورهای
 نقر   اسر ،  پرداختره  آن بره  نویسرنده  کره  کترا   ایرن  در شرده  مطررح  مباحر   دیگر از

 از آموزشری  اسرتااده  متاراوت  ماهی  و ای منطقه و محلی بومی، فرهنگی، ای، زمینه متغیرهای

 کراربرد          جهرانی   ماهیر   در تشرکیک  همچنرین  و متغیرهرا  ایرن  حسرب  برر  دیجیتال تکنولوژی
 کراربرد  برین  ارتبرا   کترا ،  ایرن  دیگرر  هرای  بخر   در. اسر   تربیر   و تعلی  در تکنولوژی

 منراط   در کره  مختلاری  ابتکارات همچنین و المللی، بین توسعه و تربی  و تعلی  در تکنولوژی
 در منراطقی  ترا  گرفتره  آسریا  شرر   و شرمالی  آمریکرای  اروپرا،  پیشررفته  کشورهای از مختلف
 مرورد  گرفتره،  صرورت  آفریقرا  صرحرای  در نشرین  فقیرر  مناط  و خاورمیانه جنوبی، آمریکای

 .اس  گرفته قرار بررسی و بح 
 و تعلری   در تکنولروژی  کراربرد  از نویسرنده  انتقرادی  دیردگاه  کتا ، آخر ماقبل فصل در

 کراربرد  برا  مررتبط  ابتکراری  هرای  برنامه مشهورترین و پرطرفدارترین از یکی مبنای بر تربی ،
 «کودک هر برای بوک نوت یک» ابتکار یعنی اخیر های سال در تربی  و تعلی  در تکنولوژی

  – اجتمراعی  زمینه واکاوی فنی، جذابی  به آن در که اس  گرفته قرار بررسی و تحلیل مورد

 فصرل  در. اسر   شرده  پرداختره  آن نقرد  و ابتکرار  ایرن  های ارز  واکاوی و ها خاستگاه فنی،



 11فصل اول :  تعلیم و تربیت و تکنولوژی  //   

 کره  مختلاری  کنشگران نق  و رویکردها ها، دیدگاه بر ای دوباره نقد با نویسنده کتا  پایانی
 تکنولروژی  کاربرد از بهتری معناسازی ضرورت به گرف ، قرار تحلیل مورد کتا  سراسر در

 هررای نررابرابری ورای حرکرر  قبیررل از پیشررنهاداتی و راهکارهررا ارائرره و تربیرر  و تعلرری  در
 نهایر   در. پرردازد  می...  و بومی های حل راه جستجوی سازی، جهانی و تکنولوژی آموزشی،

 تربی ، و تعلی  در تکنولوژی کاربرد در علمی مشارک  ماهی  تغییر بر تأکید ضمن نویسنده
 مررتبط  مسائل موشکافانه نقد برای آموزشی های تکنولوژیس  طرفانه بی و خبرگی موقعی  به
 علر   گررفتن  قررار  باعر   موقعیر   این که کند می اشاره تربی  تعلی  در تکنولوژی کاربرد با

 و ضررورت  بره  کره  شود می اجتماعی علوم تر گسترده های حوزه کنار در آموزشی تکنولوژی
 .انجامد می عمل به نظریه از و شدن درگیر به تاسیر از حرک  امکانپذیری

 این چاپ برای نور آوای انتشارات کارکنان و مدیری  زحمات از دانی  می الزم پایان در
 پژوهشگران و دانشگاهیان برای اثربخ  منبعی بتواند حاضر کتا  اس  امید. کنی  تشکر اثر

 کرراربرد حرروزه انرردرکاران دسرر  و سیاسررتگذاران برررای راهنمررایی و راهگشررا همچنررین  و
 .باشد تربی  و تعلی  در تکنولوژی

                                                                                                                
                         

                                                                                                     
  زندی طالب دکتر                                                                                    

 مقدم انصاری فریبا                                                                        

 1398 خرداد                                                                    

  



 

 
 
 

 

 

 

 پیشگفتار مؤلف

          برجسرته        هرای       جنبره     از       یکری               بره عنروان                     کشرورهای مختلرف      در         دیجیتال                 امروزه تکنولوژی

   و           اینترنر      از           اسرتااده           همرراه،               هرای تلارن                اکنون گوشری   .         مطرح اس                تعلی  و تربی           مرتبط با

                                  جهران اب ارهرایی آشرنا محسرو               جمعیر      از         ب رگری        بخر          بررای             محاسرباتی          اشرکال       دیگر

                     اب ارهرای دیجیترال               و همچنرین                          بررای اسرتااده شخصری              دیجیترال           دسرتگاه       هرا         میلیون  .     شوند    می

                در حرال حاضرر     .      گیرند                کاربرد قرار می      مورد       عمومی       مراک     در                          دیگری برای استااده مشترک

         کراربرد      از                             بررای تشروی  و پشرتیبانی             در ترد           مختلرف            کشرورهای     در    ها    دول        تمامی       ً قریباً ت

                  موضو  مهمی برای         دیجیتال          تکنولوژی  .      هستند    ها       دانشگاه   و       مدارس    در         دیجیتال          تکنولوژی

                                      حوزه تعلی  و تربی  در سراسر جهان اس .         مخاطبان

                                  مطالعراتی از اهمیر  زیرادی در                    به عنوان یک حوزه        موضو                رغ  اینکه این                با اینحال، علی

    از      آوری      شرگا        بطور            دانشگاهیان   و           پژوهشگران    از            اما بسیاری               برخوردار اس ،       جهانی     سطح

          امتنرا                                   آشرنایی کمری برا آن دارنرد،          کره                   در تعلی  و تربی                                  مباح  پیرامون کاربرد تکنولوژی

                  ترری بره نسرب       کم         آگراهی         آنجرا     در      کره          کشورهای             در رابطه با                مسئله به ویژه      این  .      ورزند  می

                                  در زمینه ادبیات مربو  به کراربرد            بریتانیا   و          نیوزیلند           استرالیا،         کانادا،                        کشورهایی مانند آمریکا،

                  آشرنایی از ایرن          هرای         محریط        به ج           تر اس .        آشکار                                     تکنولوژی در تعلی  و تربی  وجود دارد، 

              ایرن حروزه                      مبراحیی فرعری در           عنروان       بره        ً عمدتاً            دیگرکشورها    از     شده       ارائه     های     گ ار        قبیل،

                              انگلیسری زبران ایرن حروزه                متخصصرین     از          بسریاری  "      المللی   بین "  تصور          بنابرین،  .    اند           مطرح بوده

     برا          شریلی          مردارس     در          کامپیوتر    از         استااده      نحوه     آیا  .    اس      خاص       فرهنگ    یک    به            اغلب منحصر
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          ملبرورن    و        مرالی     در       آندین             یادگیرندگان     آیا            یکسان اس ؟        شیکاگو                        استااده از آن در مدارس

    آن    در      کره          جهرانی          دهکرده       یرک     در                   در نهای ،  آیا ما       دهند؟  می          را انجام        مشابهی     های        فعالی 

      کنی ؟    می       زندگی      شود،                     های یکسانی انجام می        فعالی 

        زبران            انگلیسری              نویسرندگان    و             پژوهشرگران     از       اگرر    و                                 این مسئله در واقعی  صح  نردارد   

                                 کراربرد تکنولروژی در تعلری  و               پیرامرون          مباحر      از      کره      داد        خواهند      پاسخ      آنها            ال بپرسید،  سؤ

  .         ندارنرد         چندانی       آگاهی          آمریکایی   و                                                  تربی  در کشورهایی غیر از کشورهای پیشرفته اروپایی

           شود که         باع  می      دیگر     های      زبان         یادگیری      برای        زبانان       انگلیسی    از        بسیاری       تمایل     عدم       ساانه   متأ

        آنهرا       هن   و     چش     از                                حوزه تکنولوژی در تعلی  و تربی     به       مربو        مباح     از       ب رگی     بخ 

             همچنران در          زمینره        ایرن     در         موجرود        هرای         نگرانری    و         مشرکدت     از        بسیاری        نتیجه،    در  .      بماند     دور

       برود        ایرن         کترا         ایرن        نگار     از    من       اهداف    از     یکی  .     ماند  می      باقی      زبان            غیرانگلیسی         کشورهای

           انگلیسری            کشرورهای     در       شرده          انجرام        هرای                          مباح  را به درون گاتمران      این    از             بتوان  برخی    که

                              بردون شرک حروزه تکنولروژی       .    کن       وارد                  در تعلی  و تربی                  کاربرد تکنولوژی       زمینه    در      زبان

      دارد.      نیاز       یافته       توسعه   و       جهانی       آگاهی    یک                     در تعلی  و تربی  به

        قبیرل     از           پیشررفته          منراط     و          کشرورها     به       منحصر   "     جهانی "      واژه    به      حاضر      کتا       نگاه          بنابراین

           در تعلری                           حوزه کاربرد تکنولروژی         حقیق ،    در  .     نیس       شرقی       آسیای   و          استرالیا        اروپا،         آمریکا،

          دربراره (  9        صراحه    ،۲۰۰۷ )      میدن    مک       دیویا      توسط     شده      مطرح          انتقادات    به     اس       بهتر         و تربی 

        آمریکا             تعمی  تجار  "      گوید  می    که      جایی        . یعنی       بپردازد          ارتباطات   و    ها                     ادبیات مرتبط با رسانه

  .  "     شرود                                                 زمینه بی  از پی  به سرخوردگی پژوهشگران منجر می       در این       جهان      بقیه    به          بریتانیا   و

          اروپرا،     در                                 مباحر  مررتبط برا تکنولروژی          بره           برتوجره         عردوه         حاضرر         کترا          مسئله،      همین      پیرو

                        تکنولروژی در تعلری  و            شررایط       برر     ای                       بره صرورت عامدانره          شرقی،       آسیای   و       شمالی         آمریکای

                  نی  تمرک  دارد.         میانه    خاور   و     وبی  جن       آسیای        جنوبی،         آمریکای           آفریقایی،            در کشورهای       تربی 

            تحلیلری از            خواسرت    می    که     بود     این      حاضر      کتا        نگار       برای    من     های      انگی ه         دیگر از     یکی

                                                                                             تکنولوژی در تعلی  و تربی  ارائه کن  که در آن به مسرائل اجتمراعی نیر  توجره شرده باشرد.       

   و           پژوهشگران    از        بسیاری        دارند،         انتقادی      نگاه    که           پژوهشگران    از        معدودی     های   تد      رغ    علی
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            پیرامرون،        دنیای   و         دیجیتال          تکنولوژی    از         استااده      میان        ارتبا     به                 این حوزه کماکان           نویسندگان

       دهرد،      مری            آنهرا ر             کننردگان          استااده   و            تکنولوژیکی          اب ارهای      ورای    در    که         چی هایی    به      یعنی

     روی        بایرد            دیجیترال             تکنولروژی       بره           عدقمنرد            تحلیلگرر          من هرر            به اعتقاد  .                    تمایل چندانی ندارند

         عنروان       بره   .      اسر             دشروارتر      های    پرس         پرسیدن       معنای    به     این  .    کند       تمرک    "  تر    ب رگ       تصویر "

           ارتبراطی       چره        دارد؟      وجود        آموزشی     های     سیاس    و         دیجیتال          تکنولوژی      میان         ارتباطی    چه       میال،

   از                     ارتبرا  اسرتااده         دارد؟        وجرود           اقتصراد       حوزه   و                  در تعلی  و تربی           تکنولوژی    از         استااده      میان

   ه   عر            دهنرده جام          تشرکیل            اجتمراعی          روابرط    و          فرهنگری    َ      اَشرکال       برا                       در تعلری  و تربیر             تکنولوژی

   در          موجرود             ارتباطرات      این    از      برخی     کند  می     تد      خود      نوبه    به      حاضر      کتا            بنابراین،       چیس ؟

       کند.       بررسی                           المللی و ملی را شناسایی و          سطوح بین

     مری          توجره    "    ترر       بر رگ          تصرویر    "      بره        بیشتر      های      نوشته   ر      کردم د  می    تصور       همیشه    من       اگرچه

        ایرن،     از     پی     که     شدم                    را شرو  کن ، متوجه      کتا      این              خواست  نگار                  اما زمانی که می      کن ،

      بره     را    آن        تروان     مری       کره         آنچره    و                      در تعلری  و تربیر               تکنولروژی         میران           ارتبرا      عدم    و        ارتبا     به

        هرچره        نیر          کترا         ایرن          پایران     از      پر       حتی  .   ام    کرده           کمتر توجه       نامید   "     جهانی      حیطه "       سادگی

       عردم    و          ارتبرا              رابطه برا     در       بیشتر      کن ،  می        مطالعه   "    دیگر "      های         و محیط        کشورها        درباره       بیشتر

      برا   .      کرن    می      پیدا       آگاهی      محلی       شرایط   و    ها     زمینه    با                  در تعلی  و تربی                  کاربرد تکنولوژی        ارتبا 

         مختلرف       نقا     در                  در تعلی  و تربی                  کاربرد تکنولوژی    با        مواجهه    در     خود       اولیه       تجار     به      نگاه

    در             دبیرسرتانی     در       بروک        نروت     از         استااده    که          روشن اس     من      برای      میال       عنوان    به       اکنون       جهان،

       هرای       محلره     در          دسرتگاه       همین    از                                              را به دنبال دارد که با مسائل حاصل از استااده        مواردی      سئول

       ملری          اهرداف    و    ها      برنامه          اس . اگر        متااوت      ً کامدً      ویل          روستایی       مناط     یا            سائوپائولو          فقیرنشین

  .     شرد           خرواهی           مواجره                دیگرری نیر          هرای        تاراوت     با   ،               را بررسی کنی         آموزشی     های    نظام     این    در

          کشروری،       هرر     در          آموزشری          شررایط       هرر     در   "         دیجیترال           تکنولوژی "     نو     هر    از         استااده          بنابرین،

        حاضرر       کتا   .    اس        اهداف   و         کنشگران        مناف ،        مشکدت،    از    ای      آمیخته      دره              حاصل مجموعه

        بردارد.    ها       پیچیدگی     این       معنای     درک                گامی را در جه      کند  می     تد 



 15فصل اول :  تعلیم و تربیت و تکنولوژی  //   

     بره     ، "       زمینره  "         اهمیر          کترا         ایرن          کلیردی          موضوعات    از     یکی    که       نباشد      تعجب     جای      شاید

                 در تعلی  و تربی                   کاربرد تکنولوژی       جهانی   و     ملی       محلی،     های     زمینه         دقی  به      توجه    به      نیاز      ویژه

    ای      مجموعه    به   ، "     جهانی        دیدگاه "    یک    ئه   ارا     جای    به       انتها    در      حاضر      کتا         ترتیب،     این    به  .    اس 

         نگراهی          ارائره        جرای       بره       کتا      این       دیگر،       عبارت         کند. به  می      توجه   "     جهانی        دیدگاه "       چندین    از

    از           اسرتااده             نراهمگونی    و        تنرو         کنرد     مری        ترد           محرور،   -        تکنولوژی      متحد      نظام    یک    به       جهانی

           هشرتگانه         فصرول     از          هرکردام   .      کنرد          معرفری    و      داده        نشران     را      جهان       مختلف      نقا     در          تکنولوژی

      بره         دیگرر      سوی    از   و       محلی،     های          میان زمینه       موجود     های     تااوت      کامل      بیان    به    سو    یک    از      کتا 

         پردازد.     می       جهانی       مشترک      نقا    و    ها     شباه 

                                    کترا ، اضرافه کرردن یرک ب عرد          این       نگار       برای    من     های                    یکی دیگر از انگی ه           در نهای ،

       کتا ،      فصول       تمامی    در  .                  تعلی  و تربی  بود   در                  کاربرد تکنولوژی    به       مربو        مباح     به       سیاسی

           محصروالت،     از    ای        مجموعره         مصررف    و         تولیرد     در        اجتما    و        اقتصاد        سیاس ،        فرهنگ،     نق     به

          موضرو     .                                 در تعلی  و تربی  پرداخته شده اس                  کاربرد تکنولوژی    به       مربو        مباح    و    ها   رو 

                     هر  در سرطح کردن      و       خررد        سرطح          هر  در     را         مسرائل      این    ام    کرده     تد                    مهمتر این اس  که،

       براره      در        تاکرر  "      کره        کنرد     مری        پیروی      بیان     این    از      حاضر      کتا           بنابرین،  .      نمای                تحلیل و بررسی

        کترا         ایرن        نتیجه      . در "                                                        مستل م این اس  که هم مان در باره مسائل محلی نی  فکر کنی       جهان

        غیرره    و   ، "     مررز         بردون         جهران  "   ، "         جغرافیرا        پایان "   ، "    سازی     جهانی "       مباح      وقف      ً کامدً    را     خود

   و      هرا         اسرتدالل        ایرن          امکران         صرورت     در       کنرد     مری             حاضر ترد        کتا        حقیق     در  .          نکرده اس 

     دهد.      قرار     نقد      مورد   و       کشیده      چال     به    را       مسائل

                                                     در ایرن کترا  مرورد بررسری قررا گرفتره اسر ،             کره           مرواردی    و              اهداف بر رگ      رغ    علی

        اصرلی          اهرداف     از     یکی       اگرچه  .     باش       کرده     حاظ    را     خود     های     تحلیل       روشنی        کماکان          امیدوارم

             در تعلری  و      در          تکنولوژی    از                 پیرامون استااده       مباح                      ای سازی ماهی  جهانی       مسئله      کتا      این

                                                                        اما باید مواظب باشی  که تح  تأثیر مسائل فرعی و زیر مجموعه این حوزه قرار             تربی  اس ،

         اگرچره       کره          اینسر         شرود     مری          آشرکار       کتا         انتهای    در    که      اصلی         موضوعات    از     یکی         نگیری .

       همگون      شکلی    به       جهانی     سطح    در         دیجیتال          تکنولوژی      توسط     شده       ایجاد         تغییرات     اس       ممکن
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  .       باشرد             تکنولروژی    و               تعلی  و تربی        زمینه    در      روشن         داستانی      توان    می        کماکان     اما       نشود،       تجربه

             باشد؛ همران                          جهانی اس ، محلی نی  می                همان اندازه که        داستان     این      دید،        خواهید    که         همانطور

     کند.                              کند، در باره نوآوری نی  بح  می        بح  می           ایدئولوژی     اره             اندازه که درب

 نیل سلوین

 ۲۰1۲لندن، 

 

 

 

 

  


