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-یکدیگر احساس میهاي نوین نسبت بهاین مقاله درصدد بررسی و تبیین تهدیدهاي متقابلی است که از جانب معلم و فناوري

- گاه امکان جایگزینی هر یک بهدو عنصر، مشخص شوند؛ آنهاي هر یک از اینبه این منظور الزم است قلمرو و قابلیت. شود

  .گیري نهایی موکول به بررسی این امکان و شرایط آن استنتیجه. جاي دیگري مورد کنکاش واقع شود

انسانی است فرهیخته، خالق، متفکر،   منظور از انسان کامل،. ، پرورش انسان کامل استهدف اساسی تعلیم و تربیت

 با شعار فناوري اطالعات وبا تکیه بر  بیست و یکمقرن  تربیت  از سوي دیگر، .گرا، ارزشی و اجتماعیآزاد، خودتنظیم، اصول

تجدید نظر، تحلیل و اخذ معنا از اطالعات  ،تفسیر ،در پرسشگريدر تالش براي تحقق انسانی است که  ،العمریادگیري مادام

هاي با چالش ،بیست و یکمهاي معلم در قرن با توجه به این موضوع، نقش و مسئولیت. براي رسیدن به مقاصد، توانایی دارد

  . اهد شداساسی و بنیادي در امر آموزش روبه رو خو

مستلزم پذیرش روش  ،اخیر العات در سیستم آموزشیسازي فناوري اططراحی راهبردي براي بستراز سوي دیگر، 

بلکه فراگیران را  ،کنندگان صرف اطالعات نداندفراگیران را دریافتت معلم باید صوردر این. باشدآموزشی فراگیرمحور می

ل یکننده در مسادهنده، تفسیرکننده، پرسنده و شرکتفعال، توضیح ،ورزسازنده اطالعات در نزد خود و به کمک دیگران، اندیشه

کننده، راهنما، شریک و هیلسبه یکی از منابع کسب دانش، ت ، تنهادانش ةدهنداز انتقال ،نیزهمچنین نقش معلم  .جمعی بداند

-زمانی فراگیر در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهایش قرار می. یابدمی تغییرشده به وسیله دیگران، دهنده به دانش ساختهگوش

نکتۀ حائز اهمیت این . آموزان هماهنگ و همساز کندوري را با نیازهاي دانشاگر، فنگیرد که معلم به عنوان مشاور و منبع هدایت

باید . نمایدمیهاي درونی الزم را در فراگیران تقویت با ایجاد فضاي عاطفی و معنوي مناسب در کالس، انگیزه است که معلم

روست یاد که درگیر آن است، یا اطالعاتی را که با آنها روبهرا کند که فراگیر چه مقدار از فعالیتی یتعیین م ،توجه داشت انگیزه

دهند، آمیز و پرعاطفه مورد بحث قرار میکه در فضاي محبت فراگیران مطالبی را الزم است خاطرنشان نمود که همچنین. گیردمی

زش یابد نه در فضاي آموها رشد میدر مواجهه با انسانهاي واقعی و موقعیت این فضاي عاطفی درقهراً  .آموزندار بهتر میبسی

 هايارزش از يو نیز برخوردار و تربیت شهروندي اجتماعی همچنین باید توجه داشت که رشد جنبه اجتماعی انسان. مجازي

کند و ، رشد میتريرت پررنگساالن به صوحضور معلم و هم درهاي آموزش و پرورش عنوان هدفبه ،اخالقیاجتماعی و 

هاي درآموزشحتی در تربیت انسانی فرهیخته، که سزایی هب دلیل تأثیربهمعلم نقش رسد نظر میبه ،بر این اساس .یابدتوسعه می

- در نهایت، نحوة پیوند و نقش متکامل و هم .غیر قابل حذف شدن است هاي الکترونیکی دارد،وري و در یادگیريامبتنی بر فن

  .زیستانۀ این دو عنصر مهم، بدون احساس تهدید از جانب یکدیگر، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت

  

مجازي آموزشنقش معلم،  الکترونیکی، یادگیري   فناوري،: واژگان کلیدي



  به نام خدا

  24/12/1388: تاریخ

                                                               دکتر غفاري، خانم صالحی و خانم ارفع بلوچی آقاي پژوهشگران محترم 

با سالم و احترام

نقش ا عنوان همایش، مقاله شما ب به اطالع می رساند که طبق نظر کمیته علمی ارزیابی و داوري مقاله هاي

. امتیاز الزم براي ارائه در همایش را کسب نکرده است هاي معلم در تعلیم و تربیت فناورانهومسئولیت

ضمن تشکر و سپاس فراوان از شرکت شما در این همایش، امیدواریم در نشست هاي علمی ماهانه و دیگر برنامه 

چکیده این مقاله شما در الزم به یادآوري است که . شما استفاده کنیم هاي انجمن، بتوانیم از دانش و تجربه

  .کتابچه چکیده مقاله هاي همایش انجمن چاپ خواهد شد

  با سپاس

  دبیر علمی نخستین همایش

  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

  دکتر خسرو باقري
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نقش و مسئولیتهای معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری


دكترابوالفضل غفاري


عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد


فاطمه ارفع بلوچي و منيره صالحي


دانشجويان كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي


اين مقاله درصدد بررسي و تبيين تهديدهاي متقابلي است كه از جانب معلم و فناوريهاي نوين نسبت بهيكديگر احساس ميشود. به اين منظور لازم است قلمرو و قابليتهاي هر يك از ايندو عنصر، مشخص شوند؛ آنگاه امكان جايگزيني هر يك بهجاي ديگري مورد كنكاش واقع شود. نتيجهگيري نهايي موكول به بررسي اين امكان و شرايط آن است.


هدف اساسی تعلیم و تربیت، پرورش انسان کامل است. منظور از انسان كامل، انسانی است فرهیخته، خلاق، متفکر، آزاد، خودتنظیم، اصولگرا، ارزشي و اجتماعی. از سوي ديگر، تربيت قرن بيست و يكم با تكيه بر فناوری اطلاعات و با شعار یادگیری مادامالعمر، در تلاش براي تحقق انساني است كه در پرسشگری، تفسیر، تجدید نظر، تحلیل و اخذ معنا از اطلاعات برای رسیدن به مقاصد، توانایی دارد. با توجه به این موضوع، نقش و مسئولیتهای معلم در قرن بيست و يكم، با چالشهای اساسی و بنیادی در امر آموزش روبه رو خواهد شد. 

از سوی دیگر، طراحی راهبردی برای بسترسازی فناوری اطلاعات در سیستم آموزشی اخير، مستلزم پذیرش روش آموزشی فراگیرمحور میباشد. در اینصورت معلم باید فراگیران را دریافتکنندگان صرف اطلاعات نداند، بلکه فراگیران را سازنده اطلاعات در نزد خود و به کمک دیگران، اندیشهورز، فعال، توضیحدهنده، تفسیرکننده، پرسنده و شرکتکننده در مسايل جمعی بداند. همچنین نقش معلم نيز، از انتقالدهندة دانش، تنها به یکی از منابع کسب دانش، تسهیلکننده، راهنما، شریک و گوشدهنده به دانش ساختهشده به وسیله دیگران، تغییر مییابد. زمانی فراگیر در مسیر رشد و شکوفایی استعدادهایش قرار میگیرد که معلم به عنوان مشاور و منبع هدایتگر، فناوری را با نیازهای دانشآموزان هماهنگ و همساز کند. نكتة حائز اهميت اين است كه معلم با ایجاد فضای عاطفی و معنوی مناسب در کلاس، انگیزههای درونی لازم را در فراگیران تقویت مينماید. باید توجه داشت انگیزه، تعیین میکند که فراگیر چه مقدار از فعالیتی را که درگیر آن است، یا اطلاعاتی را که با آنها روبهروست یاد میگیرد. همچنین لازم است خاطرنشان نمود كه فراگیران مطالبی را که در فضای محبتآمیز و پرعاطفه مورد بحث قرار میدهند، بسیار بهتر میآموزند. قهراً این فضای عاطفی در موقعیتهای واقعی و در مواجهه با انسانها رشد مییابد نه در فضای آموزش مجازی. همچنین باید توجه داشت که رشد جنبه اجتماعی انسان و تربیت شهروندی اجتماعی و نيز برخورداری از ارزشهای اجتماعی و اخلاقی، بهعنوان هدفهای آموزش و پرورش در حضور معلم و همسالان به صورت پررنگتری، رشد میکند و توسعه مییابد. بر اين اساس، بهنظر ميرسد نقش معلم بهدليل تأثير بهسزایی كه در تربیت انسانی فرهیخته، حتي درآموزشهای مبتنی بر فناوری و در یادگیریهای الکترونیکی دارد، غیر قابل حذف شدن است. در نهایت، نحوۀ پیوند و نقش متکامل و همزیستانۀ این دو عنصر مهم، بدون احساس تهدید از جانب یکدیگر، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
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با سلام و احترام

به اطلاع می رساند که طبق نظر کمیته علمی ارزیابی و داوری مقاله های همایش، مقاله شما با عنوان نقش ومسئوليتهاي معلم در تعلیم و تربیت فناورانه امتیاز لازم برای ارائه در همایش را کسب نکرده است. ضمن تشکر و سپاس فراوان از شرکت شما در این همایش، امیدواریم در نشست های علمی ماهانه و دیگر برنامه های انجمن، بتوانیم از دانش و تجربه شما استفاده کنیم. لازم به یادآوری است که چکیده این مقاله شما در کتابچه چکیده مقاله های همایش انجمن چاپ خواهد شد.

با سپاس

دبیر علمی نخستین همایش
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دکتر خسرو باقری

