
  
  
  
  
  

بررسی تطبیقی تلفیق فاوا در برنامه درسی چند کشور جهان و 
  1 برای ایرانییارایه الگو

  
  ٭جمعه کاشان طیبه امام

   ٭٭نژاد اعظم مالیی
        

  چکیده 
 در برنامه درسـی آمـوزش و        فاوا بررسی تطبیقی چگونگی تلفیق      ،هدف از این مطالعه   

 کره جنوبی و سنگاپور به منظور ارایـه الگـوی           پرورش کشورهای فنالند، انگلستان، استرالیا،    
دلیل انتخاب کشورهای مورد مطالعه، تلفیق کامـل فـاوا در برنامـه             . مناسب برای ایران است   

 پیمایشی از نوع تطبیقی است و محقق با مراجعه          -این پژوهش توصیفی  . باشد  میدرسی آنها   
وا درکـشورهای مـورد مطالعـه از        به اسناد و مدارک مربوط به برنامه درسی تلفیق شده با فا           

طریق جستجو در سایتهای اینترنتی مرتبط مانند یونسکو، دیزرتیشن، پروکوئـست، سـایتهای             
وزارت آموزش و پرورش کشورهای مورد مطالعه و مراجعه به اسناد و مـدارک مربـوط بـه                  

ج بـردی   برنامه درسی  ایران در زمینه توسعه کاربرد فاوا بر اساس روش مطالعه تطبیقی جـر               
 برنامه درسی با رویکرد تلفیـق       ،جامعه آماری این مطالعه   .به سوالهای تحقیق پاسخ داده است     

                                                           
    26/7/1385: رسی مقالهتاریخ آغاز بر     19/6/1385 : تاریخ دریافت مقاله- 1

  25/7/1386 :تاریخ پذیرش مقاله
. ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی، تهرانمؤسسۀ پژوهشی و برنامه. پژوهشگر و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی. ٭
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  com.yahoo@Amollaeenezhad: میلای. تهران



1386بهار ، ششم سال ،19شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                               

 

32 

 برنامه درسـی تلفیـق شـده بـا فـاوا درکـشورهای          ،فاوا در کشورهای جهان و نمونه آماری      
کـشورهای مـورد مطالعـه رویکـرد     انداز چشم که دردهد مینتایج تحقیق نشان  . منتخب است 

 هـای   برنامـه برنامه درسی مورد تاکید قرار گرفتـه و بـر اسـاس آن اهـداف و                 تلفیق فاوا در    
با توجه به ایـن مطالعـات، محقـق بـرای طراحـی             . اجرایی خاصی در نظر گرفته شده است      

الگوی تلفیق فاوا در برنامه درسی دورۀ آموزش عمومی آموزش و پرورش ایران، تجربیـات               
تلفیق فاوا در برنامه درسی ایـران را         انداز  و چشم کشورهای موفق را مورد مالحظه قرار داده        

سپس به تدوین ارزشها و اصول حاکم بر برنامه درسی با رویکرد تلفیـق              . پیشنهاد کرده است  
فاوا و استراتژیهای آن پرداخته و یک نمونه برنامه درسی  با این رویکـرد را در درس علـوم                    

  .برای دوره ابتدایی و راهنمایی ارایه کرده است

  رویکرد تلفیقبرنامه درسی، فناوری اطالعات و ارتباطات، سواد اطالعاتی، : ها کلید واژه

  

  قدمهم
امروزه دسترسی به اطالعات و توانایی کاربرد موثر آن عامل مهمی در دستیابی به موقعیتهـای                

 لذا مهارتهای کسب اطالعات به دلیل نیـاز افـراد و جوامـع ، درسـت ماننـد                   .تمطلوب زندگی اس  
 )1997 (1لئـو  .شـود   میهارتهای خواندن و نوشتن از جمله شاخصهای اصلی با سوادی محسوب            م

ایم که شکل و عملکرد سواد بـه دلیـل ظهـور            معتقد است که در سالهای اخیر به دورانی وارد شده         
. )عصر اطالعـات  ( در حال تغییر است      فناوریهای نوین کسب اطالعات به سرعت و به طور مداوم         

 بنـابر ایـن     .تی است که تغییرات در آینده با سرعت و شدت بیشتری ادامه خواهد داش             این در حال  
الزم است که بین سواد و فناوری همگرایی خاصی ایجاد شود تا افراد بتوانند پاسـخگوی نیازهـای                  

دارد که ماهیت سواد تحت تـاثیر     یاظهار م  )1997( 2 در این زمبنه بروس    .دحال و آینده جامعه باشن    
  : نبع اصلی تغییر می کندچهار م

 .دتغییرات فناوری که بدنبال خود نیازهای جدیدی را برای فرد و جامعه می آفرینن .1

                                                           
1   . Leo                      
2 . Bruce                         
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همگرایـی سـواد    . 3جدید سواد آموزان و کاربران فناوریهای نـوین،          ذهنیت و انتظارات   .2
ی در محیط  ارتباط–کاربرد وسیع فناوریهای اطالعاتی . 4،  ارتباطی–آموزی با فناوریهای اطالعاتی 

 .های آموزشی 

نیـز   2 کندی .تمعتقدند سواد آینه توسعه نیازهای اطالعاتی جامعه اس       ) 1989( 1بریویک و گی  
 س از نظربـرو .ت، سواد در هر زمان با نیازهای اطالعاتی جامعه مـرتبط اسـ   گوید  می 1993در سال   

ه یکـی از مهمتـرین       برای اسـتفاده از فرصـتهای محیطـی، همـوار          آموزان  دانشآماده کردن   ) 1996(
اهداف تعلیم و تربیت جوامع بشری بوده و یقیناً حـصول آن مـستلزم بـازنگری و اصـالح الگـوی                     
برنامه درسی مدارس است چراکه کودکان و نوجوانان باید بتوانند خود را با ایـن تغییـرات همگـام             

های جدید تربیتی که      نظریه با توجه به  معتقد است که    همچنین عطاران   . )1382 ،امام جمعه  (نمایند
خواهان نزدیکی مدرسه و اجتماع هستند و بر آن تاکید دارند که مدرسه باید به نحوی سازمان یابد                  

 کـه مـدارس گریـزی    رسد می به نظر    ، را برای مواجهه با مسائل جامعه آینده مهیا کند         آموز  دانشکه  
جامعـه  " بـا عنـوان       خـود را بـرای جوامـع آینـده کـه در عـصر جدیـد                آمـوزان   دانـش ندارند کـه    
جامعه ای که ارزش در آن از آن دانـش اسـت و آحـاد آن                ،  عریف شده است آماده کنن    ت"اطالعاتی

آنچـه  ). 1383 ،عطـاران  (باید توان تولید و پردازش اطالعات و تبدیل آن به دانش را داشته باشـند              
گـذاری و کـاربرد      خصوصا در برنامه درسی مورد تاکید است، صرفاً سرمایه           "جامعه اطالعاتی "در

 ارتبـاطی و اسـتفاده از آن جهـت انبـار کـردن              -ی و ابزار گونـه فناوریهـای اطالعـاتی        افزار  سخت
کارگیری ایـن فناوریهاسـت،     بلکه مساله مهم و اساسی که بیانگر ارزش واقعی به           . اطالعات نیست 

 کـه قـدرت     آموزان در برگزیدن و انتخاب اطالعات مورد نیاز است بـه نحـوی              سازی دانش توانمند
اینگونـه  ). 3،2003آلکـساندر (آموز تقویت کند      حلهای رفع آن را در دانش       تشخیص نیاز و یافتن راه    

  .است که فناوری نه فقط یک ابزار بلکه رویکرد نو در برنامه درسی است

در عصری که اطالعات همیشه و همـه وقـت در        ": گوید  می) 2001 (4 در همین زمینه کاستلز   
  آنچه بایـد در کـالس درس مـورد           .ت است، مفهوم  یاد گیری تغییر یافته اس        نآموزا  دانشدسترس  

بـه  . اسـت ) آموزش یـادگیری ( آموزان دانشچگونه یاد گرفتن به توجه و تاکید قرار گیرد، یاد دادن     
زم  به طور دقیق اطالعات مورد نیاز خود را تشخیص دهند و از مهـارت ال     آموزان  دانشاین معنا که    

                                                           
1. Breivik & Gee                         
2. Candy   
3. Ale xander                                
4. Castells                                              
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 آنها باید بتوانند به سرعت اطالعات را جـستجو          .د برخوردار باشن  یری و انتخاب آن   برای تصمیم گ  
 به عبـارت دیگـر یـادگیری نـوین بـر توسـعه توانـایی        .دکرده و پس از پردازش، از آن استفاده کنن   

با توجـه بـه نظـرات       ) 2000( 1رایت.  در تبدیل اطالعات به دانش کاربردی تاکید دارد        آموزان  دانش
تقد است که برنامه درسی نه تنها باید مهارتهای خاص در رشته های مختلـف درسـی را                  کاستلز مع 
 قرار دهد بلکه باید آنها را برای کاربرد مداوم و اثـربخش اطالعـات ، منـابع           آموزان  دانشدر اختیار   

برنامه درسی مبتنی بـر فنـاوری اطالعـات مـستقیما در         . اطالعاتی و سیستمهای اطالعات آماده کند     
 بـا  آمـوزان  دانـش  در چنـین برنامـه ای   .شـود  میبرنامه درسی مبتنی بر سواد اطالعات طراحی   یک  

ند بر اساس اهداف برنامه درسی به سطح مطلـوب          توان  میکسب مهارتها و دانش فناوری اطالعات       
نیز اشـاره کـرد کـه  صـرف          ) 1997 (2 البته  در این رابطه  باید به گفته برانت          .دیادگیری دست یابن  

 کافی نیست چرا که این فناوریهـا مـدام          آموزان  دانش دانش ومهارت کاربرد فناوری از سوی        کسب
ـ            .ددر حال تغییر و نوشدن هستند و مهارتهای کسب شده قبلی کهنه شده و نیاز بـه بـازآموزی دارن

 گویـد   می) 1997 (3 در همین زمینه تارکل    .تآنچه اهمیت دارد توانایی تبدیل اطالعات به دانش اس        
دگیرندگان باید درک جامعی از محیط اطراف خود که در اثر تغییرات فناوریهای نوین اطالعـاتی                یا

 محیطی که فنـاوری اطالعـات بـا آن تلفیـق شـده و مـورد                 .ددایما در حال تحول است داشته باشن      
در چنین شرایطی داشـتن مهـارت کـاربرد فنـاوری اطالعـات کـافی               . گیرد  میاستفاده همگان قرار    

تی عدم درک درست از فناوری ممکن است به شکلهای متفاوت مانعی در برابـر اهـداف                 ح ،نیست
  آمـوزان   دانـش به طور مثال ممکن است        . برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات باشد        

در اجرای برنامه درسی مبتنی بر اطالعات، آمادگی و توانایی الزم را نداشته باشند در این صـورت                  
 بر سـر راه یـادگیری        مانعی آموزان  دانش کاربردی   – به دلیل عدم آمادگی علمی       ی،ه از فناور  استفاد

 با شتاب و عجله به دست       یا به شکلی دیگر مهارتهای سطحی کاربرد فناوری که        . شود  میمحسوب  
 کـه  شـود  مـی  ، اتالف وقت و دستیابی به اطالعات نا درستی آموز دانشباعث نا امیدی    آمده است،   

  .)1382،امام جمعه ( نیستآموز دانشگوی نیازهای پاسخ

با توجه به آنچه ارائه شد در چنین شرایطی درک درست از طراحی برنامه درسی بـا رویکـرد                 
تحقیقات انجـام شـده     . ای برخوردار خواهد بود   تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات از اهمیت ویژه       

 را مـورد تاییـد قـرار        آموزان  دانش عملکرد یادگیری    نیز تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود       
                                                           

1. Wright 
2. Brant 
3. Turkle   
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ای   تحقیقی را با عنـوان کـالس درس شـبکه       2004 در سال    1رزچلی، پنوئل و آبراهامسون   . دهند  می
یافته های تحقیـق نـشان      . های کالسی بود    تمرکز این تحقیق بر چگونگی تقویت شبکه      . انجام دادند 

. راحتی توانستند به انجام فعالیتهای آموزشی خـود بپردازنـد         داد که با استفاده از فناوری، معلمان به         
انگیـزه آنـان را     . آموزان را در نظر گرفته بر فهم موضوعات تاکید کننـد            برای مثال دانش قبلی دانش    

بـازخورد  . کنـد  تر کرده و بازخوردهای فراوانی فراهم مـی      دهند، گفتگوهای گروهی را آسان      افزایش
 آمـوزان   دانـش  که معلمان بتوانند روش تدریس خـود را بـا نیازهـای              آموزان باعث شد    فوری دانش 
آمـوزان و     توانند بر حضور دانش     های کالس درس می      که شبکه   پژوهشگران دریافتند . منطبق سازند 

هـای    محققان عالوه بر نتایج یافتـه     . عملکرد آنها در دروس علوم و ریاضی در تمام سطوح بیافزاید          
هـای کـالس درس        مطالعه که در مورد به کارگیری شـبکه        26حاصل از   های    پژوهش خود به یافته   

انجام شده است اشاره کرده و نشان دادند که این فناوری بـسیار اثـربخش بـوده و باعـث افـزایش                      
آموزان در فعالیتها، افزایش آگاهی آنان از موضوعات پیچیده و دشوار، افزایش عالقـه                حضور دانش 

آموزان و نیز افزایش آگاهی معلمـان در بـاره            مل و گفتگو در میان دانش     و انگیزه، افزایش میزان تعا    
نگـاهی بـر میـزان      "در تحقیقی با عنوان      2ساندهالتز و دیر  . شود  آموزان می   مشکالت یادگیری دانش  

بـه مـساله افـزایش انگیـزه و         ) 1994(آموزان در کالس درس توانمند شده با فناوری           حضور دانش 
موزان در استفاده از فناوری بـرای یـادگیری اشـاره داشـته و نکـات زیـر را                آ  عالقه معلمان و دانش   

  :اند مطرح کرده

آموزان به کار با رایانه سبب شده که یادگیری آنها با سرعت بیشتری انجـام                 عالقۀ بسیار دانش  
  یادگیری افزایش  -این عالقه همچنین انگیزۀ معلمان را برای تلفیق فناوری در فرآیند یاددهی           . شود

های تحقیقاتی با استفاده از رایانه        آموزان زمان بیشتری را به انجام تکالیف و پروژه          داده است؛ دانش  
آمـوزان   اختصاص داده و حتی در وقت آزاد خود نیز به کار با رایانه مشغولند؛ افزایش عالقه دانـش        

ین کار شـده اسـت؛       حرکتی و فعالیتهای ح    -به استفاده از فناوری منجر به افزایش تواناییهای حسی        
در ایـن    .انـد   آموزان عالقۀ زیادی برای انجام آزمایشات با استفاده از رایانه از خود نـشان داده                دانش

تحقیق آمده است که به کارگیری فناوری در کالس درس در صـورتی موفـق اسـت کـه در بـافتی                      
ر است که تمـام ابعـاد       به این منظور یعنی تلفیق فناوری زمانی موث       . منسجم و معنادار صورت پذیرد    

.   یادگیری توجـه شـود     -آموزان در فرایند یاددهی     برنامه درسی را شامل و به تفاوتهای فردی دانش        

                                                           
1. Roschelle, Penuel &Abrahamson                        
2. Sandholtz & Dwyer                                                 
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از تقویت یادگیری مبتنی بروب با اسـتفاده  "نیز در پژوهش خود با عنوان   ) 2001 (1همچنین دالزیل 
وی . واند در خدمت معلـم باشـد      ت   نتیجه گرفته است که رایانه می      "سیستم ارزشیابی به کمک رایانه    

آموزان استفاده کـرده اسـت و بـه ایـن امـر               از سیستم ارزشیابی رایانه برای ارزشیابی تکوینی دانش       
آمـوزان را    تا نمرات وپاسخهای دانشکند می که استفاده از این روش به معلمان کمک          کند  میاشاره  

توان بازخوردهای    اده از این سیستم می    با استف . آوری کرده و بازخورد دهند      با سرعت بیشتری جمع   
آموزان فراهم کرد و ضمن شناسـایی مـشکالت یـادگیری، مهارتهـای      فوری را برای یادگیری دانش  

در مطالعه تطبیقی خود بـا      ) 2000( 2ام ادای . گیلیان.  تقویت نمود  آموزان  دانش خود ارزشیابی را در   
طراحی کالس درس و بـازنگری در برنامـه         : تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس      "عنوان  
نـشان داد کـه   ) ایاالت متحده امریکا، انگلیس، استرالیا و هنگ کنگ      ( در چهار کشور جهان      "درسی

کنندگان فناوری در مدارس، مدیران مدارس و مـسئوالن آمـوزش و پـرورش بـه                  معلمان، هماهنگ 
بـه همـین منظـور آمـوزش و         . ستنددنبال خلق فرصتهای جدید یادگیری با اسـتفاده از فنـاوری هـ            

پرورش کشورهای مورد مطالعه راهبردهای تشویقی و برانگیزاننده برای تلفیق فناوری اطالعـات و              
چـرا کـه وقتـی      . انـد  ساله  مورد تاکید قرار داده      5 تا   2های    ارتباطات در برنامه درسی را طی برنامه      

آمیزد، روشهای تدریس و ساماندهی کالس      فناوری اطالعات و ارتباطات با فرایند یادگیری در هم          
به همین جهت کشورهای مـورد مطالعـه طـی سـالهای            . تواند بدون تغییر باقی بماند    درس نیز نمی  

اخیر تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات را در برنامه درسی مدارس به طـور چـشمگیری افـزایش                  
 برنامه درسی در این چهار کشور داشـته         لذا این فناوریها تاثیر چشمگیری بر طراحی مجدد       . اندداده
 در طی سـالهای     3 که آندروفالک  "تلفیق یا تغییر  "یج مطالعۀ ملی تطبیقی با عنوان       همچنین نتا . است
 میان چهار کشور ایاالت متحدۀ امریکا، انگلیس، استونی و استرالیا انجام داده اسـت               2002 تا   1999

 بررسی، تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات در        نشان داد که گرایش غالب مدارس کشورهای مورد       
  . برنامۀ درسی موجود بوده است

 از تکلیف و تمـرین تـا کـاربرد رایانـه در آمـوزش               " تحقیقی با عنوان   2000 در سال    4کلمنتز
او در ایـن تحقیـق بـه بررسـی     .  در ایاالت متحدۀ امریکا انجام داده است    "نوآورانۀ درس ریاضیات  

های تحقیـق نـشان       یافته. کرد تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات پرداخته است       برنامه درسی با روی   
                                                           

1. Dalziel                                                      
2. Gillian M. Eadie 
3. Andrew Fluck 
4. Kelements 
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آموزان، ایجاد تفکر هندسی      دادند که کاربرد فناوریهای نوین منجر به بازخورد مداوم عملکرد دانش          
بازتابنده، تشویق به استقالل اندیشه، پیوند به کل کالس در عین حفظ فردیت، تاکید بر مفـاهیم بـه            

همچنین نتـایج حـاکی از آن       . فتن پاسخ به سوالها و حمایت از روش حل مسئله شده است           جای یا 
است کـه اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در درس ریاضـیات بـه پیـشرفت یـادگیری                       

آموزان در زمینۀ درس هندسه، رسم فنی، زبان برنامه نویـسی و سـاخت دانـش اشـتراکی بـر                      دانش
 ارزشیابی وسـیعی    1997-1998مجلس کشور فنالند نیز در سال       . یده است مبنای کار گروهی انجام   

 یاددهی در تمام سطوح آموزش      -در زمینۀ کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند یادگیری           
و پرورش از دورۀ پیش دبستانی تا دورۀ دبیرستان اجرا کرد و نتیجه گرفت که تدوین الگوی معتبر                  

اوری اطالعـات و ارتباطـات درهمـۀ مـدارس فنالنـد بـرای جلـوگیری از بـه             علمی برای تلفیق فن   
  .کارگیری آن در محیط یادگیری سنتی ضروری است

در ایران به دلیل نو بودن موضوع کاربرد فناوریهای نوین در آموزش و پرورش خـصوصا در                  
ا شده در زمینه    برنامه درسی، تحقیقات بسیار اندکی انجام شده است و تعداد محدود تحقیقات اجر            

کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش یا در ماده درسـی خـاص کـامپیوتر در دوره متوسـطه بـوده                     
تـدوین سیاسـتهای    "در مطالعـه ای بـا عنـوان         ) 1383( در همین رابطه مهرمحمدی و نفیسی      .است

 بـه لـزوم پاسـخ گـویی آمـوزش و            " آموزش و پرورش    راهبردی فناوری اطالعات و ارتباطات در     
 بومی سازی تولید فنـاوری      ، بهره گیری از تواناییهای نوین فاوا      ،پرورش به نیازهای عصر اطالعات    

آموزشی و استفاده از فرصت ایجاد تحول در زمینه ضرورت های به کـارگیری فـاوا در آمـوزش و               
 بررسـی ماهیـت و      " نیـز در تحقیـق خـود بـا عنـوان           "علی اکبـر جاللـی    ".پرورش اشاره کرده اند   

 1381 که در آبـان مـاه   "ریزی درسی متناسب با آن ی مدارس مجازی و طراحی نظام برنامه    ویژگیها
گزارش شده، به ضرورت استفاده از فناوری اطالعـات در آمـوزش معلمـان، ضـرورت اسـتفاده از         
فناوری اطالعات در آموزش و پرورش، مدرسه مجازی آموزش معلمان، مباحث فرهنگـی مربـوط               

 اطالعات در آموزش و پرورش و بررسی وضعیت آمـوزش و پـرورش سـایر                به استفاده از فناوری   
در نتایج این پژوهش آمده اسـت کـه         . کشورها از نظر به کارگیری فناوری اطالعات پرداخته است        

رغم عمر کوتاه خود جایگاه مناسبی در سـاختار آموزشـی در سراسـر                موضوع مدارس مجازی علی   
همچنـین نتـایج    . هرچه سریعتر حرکت در این مسیر آغاز شـود        لذا الزم است    . دنیا پیدا کرده است   

دهد که برای ایجاد نظـام پاسـخگو بـه تحـوالت فنـاوری در                 نشان می ) 1381 ("ثمربخش"تحقیق  
این به آن مفهوم نیست     . آموزش و پرورش، مهمترین مرحله، سازماندهی مجدد برنامه درسی است         
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لکه چگونگی طراحی مجـدد و سـازماندهی مـوثر          که برنامه درسی خاصی برای آن تعریف کنیم، ب        
لـذا درتـدوین    .  یـادگیری مـدنظر اسـت      -برنامه درسی برای استفاده از فناوری در فرایند یـاددهی           

ریزان درسی باید فنـاوری را بـه عنـوان            راهبردهای کاربرد فناوریهای نوین در برنامه درسی، برنامه       
ریزان درسی در طراحـی مجـدد برنامـه     برنامه .ندیک محیط جدید برای یادگیری در نظر داشته باش
 ارتباطی  باید پاسخگوی این سوال مهـم باشـند           -درسی مبتنی بر تلفیق فناوریهای نوین اطالعاتی        

هـدف، محتـوا،    ( ارتباطی را با عناصر برنامه درسـی         -توان فناوریهای نوین اطالعاتی     که چگونه می  
با عنوان  ) 1379( "رجبی" کرد؟ در تحقیق دیگری از       تلفیق)  یادگیری، ارزشیابی  -روشهای یاددهی 

بررسی جایگاه استفاده از کامپیوتر در آموزش ایران آمده است که وضعیت استفاده از کامپیوتر در                "
آموزش ایران در سطح بسیار پایینی است و چون معلمان و مدیران مراکز آموزشی نسبت به استفاده 

های آموزشی برای     اند، لذا امکانات الزم در محیط       وزشی بیگانه مناسب از این رسانه برای مقاصد آم      
 بـا عنـوان     1997 در سـال     "زمـانی "نتایج تحقیق دیگری کـه      . شود  آموزان فراهم نمی    استفاده دانش 

 انجـام داده اسـت نـشان داد کـه     "مشکالت اجرایی کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش ایـران         "
افزاری؛ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در زمینـه اسـتفاده از              افزاری و نرم    کمبود امکانات سخت  

زمینه کاربرد کامپیوتر در آموزش و پرورش؛ پایین بودن انگیزه به            کامپیوتر؛ شفاف نبودن اهداف در    
آمـوزان در     آموزان؛ نابرابری جنسیتی در بین دانـش        دلیل عدم ارایه آموزش کافی به معلمان و دانش        

امپیوتر؛ عدم آشنایی کافی به زبان انگلیسی؛ نداشتن الگوی معتبر علمی از جمله زمینه دسترسی به ک
بـه کـارگیری و توسـعه       بـا توجـه بـه  لـزوم          . مشکالت استفاده از کامپیوتر در مدارس ایران است       

در زمرۀ اهداف مهم برنامه سوم و چهارم توسعه کشور در بخش            که   ارتباطی   -فناوریهای اطالعاتی 
 در برنامـه درسـی بـر اسـاس نتـایج        بـه اهمیـت تلفیـق فـاوا    عنایت است و با آموزش و پرورش

تحقیقات ذکر شده وناکافی بودن تحقیقات انجام شـده در ایـران و بـه منظـور آگـاهی از تجـارب                      
جهانی در این زمینه، این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی چگـونگی تلفیـق فـاوا در برنامـه درسـی                     

الند، انگلستان، استرالیا، کـره جنـوبی و سـنگاپور و ارایـه الگـوی               آموزش و پرورش کشورهای فن    
  :مناسب برای ایران انجام شد و به دنبال پاسخگویی به سوالهای زیر است

چـه  .2 در کـشورهای مـورد مطالعـه چیـست؟     ابرنامه درسی با رویکرد تلفیق فـاو اهداف ..1
مطالعه با رویکرد تلفیـق فـاوا وجـود       شباهتها و تفاوتهایی در اهداف برنامه درسی کشورهای مورد          

چه شباهتها .4 چیست؟ محتوای برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا.3دارد؟ 
 وتفاوتهایی درمحتوای برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه بـا رویکـرد تلفیـق فـاوا وجـود دارد؟                 
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سی کشورهای مورد مطالعه با رویکـرد       در برنامه در  ) روشهای تدریس ( یادگیری   -یاددهی فرآیند.5
 یادگیری در برنامـه     -چه شباهتها و تفاوتهایی در زمینه فرآیند یاددهی        .6 تلفیق فاوا  چگونه است؟    

مواد آموزشی بکار گرفتـه شـده    .7  وجود دارد؟ درسی کشورهای مورد مطالعه رویکرد تلفیق فاوا
مـواد آموزشـی بکـار       . 8فیق فاوا کدام است؟   در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکرد تل        

روشـهای   .9 گرفته شده در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا کدام اسـت؟  
آموزان در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکـرد تلفیـق فـاوا               های دانش   ارزشیابی آموخته 

آمـوزان در     های دانـش    وشهای ارزشیابی از آموخته   چه شباهتهایی و تفاوتها در زمینه ر       .10چیست؟  
بـا توجـه بـه تجـارب         .11برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا وجـود دارد؟           

کشورهای مورد مطالعه و شرایط و امکانات موجود، الگوی مناسب برنامه درسی با رویکرد تلفیـق                
   در ایران کدام است؟ فاوا

  

  روش تحقیق
از ،هش یک پیمایش تطبیقی است و اطالعات مورد نیاز برای پاسـخگویی بـه سـوالها               این پژو 

 گزارشهای تحقیقی وجستجو در  شبکه جهـانی اینترنـت مـرتبط           ،ایطریق اسناد و مدارک کتابخانه    
 و سایتهای وزارت آمـوزش وپـرورش کـشورهای مـورد            3 ،پروکوست 2 ،دیزرتیشن 1مانند  یونسکو  

.  و الگوی بردی در مطالعه تطبیقی مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت               مطالعه جمع آوری شده است    
کـره جنـوبی، اسـترالیا، سـنگاپور،       نمونه مورد مطالعه برنامه درسی تلفیق شده با فاوا در کشورهای          

  . فنالند و انگلیس بوده است
  

  یافته ها
  ه چیست؟ در کشورهای مورد مطالع اهداف برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا:  1سوال 

 1اهداف برنامه درسی با رویکرد تلفیق در کشورهای مورد مطالعه در این تحقیق در جدول شماره                 
  .نشان داده شده است

                                                           
1  . UNESCO 
2. dissertation 
3. proquest 
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   اهداف تلفیق فاوا در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه-1جدول 
  اهداف تلفیق فاوا در برنامه درسی  کشور  ردیف

 در آموزش و پرورش سنگاپور سه هـدف زیـر در نظـر              در برنامه جامع دوم توسعه فاوا       سنگاپور  1
  :گرفته شده است

هـای نـوین و قدرتمنـد         های درسی برای رسـیدن بـه شـیوه        ریزی مجدد برنامه   طرح •
  .شود آموزشی، که از طریق تلفیق کامل فاوا در برنامۀ درسی میسر می

 آموز مدار به کمک فاوا گذار از برنامۀ درسی معلم مدار به دانش •

پذیری و بروز خالقیت در اسـتفادۀ مناسـب از فـاوا              شرایط الزم برای انعطاف   ایجاد   •
  .پذیری در مقابل رویکرد یک الگوی یادگیری برای همه قرار دارد این انعطاف. باشد می

کره   2
  جنوبی

مهارت حل مـسئله، خالقیـت،      (آموزان برای دستیابی به مهارتهای اساسی         کمک به دانش  
  .ت همگامی با تغییرات محیطی جامعه دانایی محورجه...) تولید اندیشه و

آمـوزان توسـعه      برنامه درسی تلفیق شده با فاوا تواناییها و مهارتهای زیـر را  در دانـش                 استرالیا  3
  :دهد می
مهارت در شناخت مشکل، تحلیل و پیدا کردن راه حـل مناسـب و نیـز مهـارت در                    •

ریزی و    آوری شده به منظور برنامه      جمعبرقراری ارتباط میان نظرات گوناگون و اطالعات        
  سازماندهی فعالیتها،

مهارت و توانایی برای استفادۀ آسان و خالق از فناوری به ویژه فناوری اطالعات بـه                 •
 منظور  تولیدکننده اندیشه همراه با درک درست از تاثیر این فناوری بر ارکان جامعه،

ی جامعـه اطالعـاتی بـه مثابـه         داشتن مهارتهای الزم برای پاسخگویی بـه تقاضـاها         •
  .العمر یادگیرندگانی مادام

آموزان باید از دانش کافی و مناسب در زمینـه فـاوا برخـوردار باشـند و توانـایی                     دانش  فنالند  4
استفاده از رایانامه، جستجو و یافتن اطالعات از سایتهای اینترنتی، نوشتن متن و جدول و  

ۀ خـانگی، تهیـه اسـالید و آگـاهی از برخـی             انجام برخی امور گرافیکی، ساختن صفح     
  .های اصلی رایانه را دارا باشند برنامه

دستیابی به مهارتهای کلیدی مانند توانایی کاربرد منابع گوناگون اطالعاتی برای دستیابی،              انگلیس  5
تحلیل، تفسیر، ارزیابی و ارائۀ نتایج حاصله در مسیر هدفی خاص که این مهارتها شـامل        

قضاوتهای آگاهانه و منطقی درباره چگونگی استفاده از فاوا برای حـل مـسئله و               توانایی  
  .باشدگیری، تفکر خالق، الگو پردازی و کنترل فعالیتها می تصمیم
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چه شباهتها و تفاوتهایی در اهداف برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه بـا رویکـرد               : 2سوال  
  تلفیق فاوا وجود دارد؟ 

  شباهتها: الف

کشورها هدف از تلفیق فاوا در برنامـه درسـی را کـسب مهارتهـای کلیـدی بـرای                   همۀ   .1
  .پاسخگویی به نیازهای جامعه اطالعاتی می دانند

 .   اند آموزان توجه داشته همۀ کشورها به هدف کسب مهارت حل مسئله از سوی دانش .2

 در  آمـوزان در اسـتفاده درسـت و مناسـب از فـاوا              همۀ کشورها به ظهور خالقیت دانش      .3
 . اند برنامه درسی اشاره کرده

  تفاوتها: ب

 محوری یکی از اهداف تلفیق فاواست در حالیکه در سایر           آموز  دانشدر کشور سنگاپور     .1
 .کشورها به آن توجه نشده است

به ریز مهارتها و تواناییهای مورد انتظار ناشی از تلفیـق فـاوا        کشورهای فنالند و انگلیس      .2
در اهداف برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا در کشور فنالند آمده            . اند  هدر  برنامه درسی اشاره کرد     

آموزان باید از دانش کافی و مناسب در زمینه فاوا برخوردار باشند و توانایی استفاده                 است که دانش  
از رایانامه، جستجو و یافتن اطالعات از سایتهای اینترنتی، نوشتن متن و جدول و انجام برخی امور             

های اصلی رایانه را دارا       یکی، ساختن صفحۀ خانگی وب، تهیه اسالید و آگاهی از برخی برنامه           گراف
باشند و در کشور انگلیس دستیابی بـه مهارتهـای کلیـدی ماننـد توانـایی کـاربرد منـابع گونـاگون                      

ن اطالعاتی برای دستیابی، تحلیل، تفسیر، ارزیابی و ارائۀ نتایج حاصله در مسیر هدفی خاص که ایـ           
ه از فاوا برای حل مـسئله      مهارتها شامل توانایی قضاوتهای آگاهانه و منطقی درباره چگونگی استفاد         

در حالیکه  . گیری، تفکر خالق، الگو پردازی و کنترل فعالیتها مورد توجه قرار گرفته است             و تصمیم 
  .اند کشورهای سنگاپور و کره جنوبی و استرالیا به بیان کلیات بسنده کرده

  چیست؟  محتوای برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا: 3سوال 

 نـشان   2محتوای برنامه درسی با رویکرد تلفیق در کشورهای مطالعه شده در جـدول شـماره                
  .داده شده است
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   محتوای برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا در کشورهای مورد مطالعه-2جدول 
  محتوای برنامه درسی  کشور

لذا موضوع درسی یا ماده درسی مستقلی       . در کشور سنگاپور فاوا ابزاری برای بهبود یادگیری است          سنگاپور
پرداز، صفحه      های واژه   برنامه. شود  نیست بلکه در یادگیری تمام موضوعات درسی از آن استفاده می          

در این برنامه   . یرندگهای نمایشی در تمامی موضوعات درسی مورد استفاده قرار می           گسترده و بسته  
از فاوا برای تسهیل انتقال نظام آموزشی از نظامی مبتنی بر دریافت اطالعات بـه نظـامی مبتنـی بـر              

  .شود کشف، منظم نمودن و ترکیب اطالعات کمک گرفته می

کره 
  جنوبی

ی  کاربر -2 مبانی نظری یا دانش فاوا،       -1: پذیر  تلفیق فاوا در برنامه درسی در دو بخش صورت می         
آموزش مبانی نظری فاوا، جهـت تـأمین دسترسـی          . شوند  فاوا که در نهایت این با هم  یکپارچه می         

. عمومی به اطالعات و کاهش فاصله اطالعاتی در آموزش همگـانی بـه کـار گرفتـه شـده اسـت                    
شدند و هیچ نـوع       برخالف گذشته که افراد خاصی از دوره متوسطه برای کالسهای فاوا انتخاب می            

 دولت کره آموزش استفاده از فـاوا را         2001ز آموزش و پرورش فاوا ممکن نبود، از سال          دیگری ا 
  . برای دورۀ ابتدایی یعنی از سال اول تا سال ششم را ضروری داشته است

آمـوزش بـه    . بایست از طریق فاوا انجام پـذیرد        آموز می   از فعالیتهای کالسی هر دانش    % 10بیش از   
شود بلکه در تمام موضوعات درسی تلفیق         ا آموزش فنی تلقی نمی    کارگیری فاوا موضوعی خاص ی    

بـا افـزایش    . های درسی تلفیقی با فاوا مورد تأکید قـرار دارد           شده است به نحوی که طراحی برنامه      
آموزان، آموزش با استفاده از فاوا به تولید دانش و تفکـر              مهارتهای به کارگیری فاوا از سوی دانش      

  .شود ارآمد و شایسته منجر میخالق و تعلیم افراد ک
در فرایند یادگیری الکترونیکی موضوعات درسی به صورت انعطاف پذیر و قابل دستکاری و تمرین   استرالیا

دانـش و آگـاهی از سـاختار و عملکـرد وسـیع فناوریهـای           . گیـرد   آموزان قرار می    در اختیار دانش  
تبدیل، انتقال اطالعات و ارزشـیابی نتـایج        سازی، بازیابی،     آوری، مرتب   اطالعاتی، راهکارهای جمع  

آموزان با بررسی اطالعات موجـود و خلـق اطالعـات               دانش. شود  جستجوی اطالعات را شامل می    
جدید با استفاده از فاوا برای یافتن پاسخ به سواالتشان اطالعات را در قالبهای تـصویری، صـوتی،                  

سـازی و   اطالعات را در شکل متن، الگـو، شـبیه       کنند،  ای و الکترونیکی با یکدیگر ترکیب می        نشانه
دهنـد، بـه      کنند، اطالعات کسب شده را به دیگران انتقال می        بندی و منتشر می     نمودار، تدوین، قالب  

هـایی را     ، شیوه کنند  میافزار مختلفی را انتخاب و استفاده          و نرم  افزار  سختمنظور کسب اطالعات،    
عات را سامان داده و سپس به دیگران منتقل کرد، به ماهیـت              که توسط آنها بتوان اطال     کنند  میخلق  

، کننـد   مـی بینی    ببرند، الگوها و ترکیبات اطالعاتی را تحلیل، تفسیر و پیش           وکاربرد اطالعات پی می   
دهند، تأثیرات فـاوا را بـر روی جامعـه،            اطالعات قابل اطمینان و مرتبط با موضوع را تشخیص می         

نمایند، به اطالعات دسترسی پیدا کرده و سپس اطالعات را  ررسی میفرهنگ، اخالقیات و سیاست ب
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تواننـد   آموزند که فناوریها می     آموزان می   دانش.کنند  میآوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و منتقل         جمع
آنها دربارۀ دلیل پیشرفت فناوریها مطالعه و تحقیق کرده . مردم و محیط آنها را تحت تأثیر قرار دهند

آنها رفته رفته توجه بیشتری به کاربرد صحیح فناوریها         . برند  یت نحوۀ استفاده از آنها پی می      و به اهم  
  . دهند از خود نشان می

ای است که مهارتهای پایۀ فاوا برای تمام        به گونه ) آموزش عمومی (های درسی مدارس جامع       برنامه  فنالند
 وجـود نـدارد، امـا در تمـام           ین زمینه با آنکه موضوع درسی خاصی در ا      . آموزان فراهم شود    دانش

باید یـادآور شـد کـه ایـن         . شود تا شرایط یادگیری بهتر و موثرتری را فراهم کند           دروس تلفیق می  
برخی از مناطق ممکن است فاوا را به عنوان یـک  . مطلب به برنامه درسی هر منطقه نیز بستگی دارد       

پردازی، کـاربرد       واژه: ل موارد زیر است   در این صورت محتوای آن شام     . موضوع درسی ارائه دهند   
همچنین ممکن است دروس اختیاری فاوا نیز       .. ای و ارتباطات  های چند رسانه    افزار آفیس، برنامه    نرم

  . آموزان ارائه شود برای کسب مهارتهای استفاده از رایانه به دانش
برنامه درسی ملی   .  مگانی خواهد شد  ای بخشی از آموزش ه      در دورۀ پایانی این برنامه، سواد رسانه        فنالند

در برنامه درسی این کشور آمده اسـت        . این کشور به استفاده از فاوا به عنوان یک ابزار تأکید دارد           
متن کاملی از فعالیتهای خود را آماده کنند        . آموزان باید بتوانند با استفاده از رایانه بنویسند         که دانش 

  فاوا برای جستجوی اطالعات استفاده کنندو برای این منظور باید بتوانند از 
گیـرد و در هـر        آموزان را دربرمی    محتوای برنامه درسی تلفیق با فاوا، دانش، مهارت و نگرش دانش            انگلیس

آوری اطالعـات از منـابع    جمع: 1مرحلۀ کلیدی : شود یک از مراحل کلیدی به این شرح تعریف می       
؛ ذخیره اطالعـات در شـکلهای       )شرده، ویدیو و تلویزیون   مردم، کتابها، دادگان، لوحهای ف    (متفاوت  
استفاده از لوحهای فـشرده  (؛  بازیابی اطالعات ذخیره شده  )ذخیره سازی در دادگان آماده    (متفاوت  

؛ کاربرد متن، جدول، تصویر و صوت برای ارایه نظریه؛          )و دوباره به کارگیری اطالعات ذخیره شده      
شوند؛ چگونگی طراحی اتفاقاتی کـه در         هدفی خاص بازبینی می   چگونگی انتخاب اطالعاتی که  با       

دهد؛ کشف علل بروز اتفاقات در محیط واقعی یا موقعیتهای ذهنی، ارایۀ نظـرات      پیرامون ما رخ می   
؛ ارایۀ فعالیتهای به پایـان رسـیده بـه          )استفاده از متن، تصویر و صد     (آموزان از طرق محتلف       دانش

ی انجام شده برای تدوین نظریه؛ تـشریح تـاثیر فعالیتهـای انجـام شـده                دیگران، مروری بر فعالیتها   
. آموزان؛ گفتگو دربارۀ اینکه در آینده چه تغییری ممکن است در فعالیتهـای فـردی رخ دهـد                   دانش

گفتگو درباره اینکه چه اطالعاتی را نیاز دارند و چگونه باید آنها یافته و بـه کـار                  : 2مرحلۀ کلیدی   
ای شـده و مراجعـه بـه          ینترنتی یا استفاده از لوح فشرده، به کار بردن منابع رسانه          جستجوی ا (ببرند  
؛ چگونگی آماده سازی اطالعات برای توسعه کاربرد فاوا شامل انتحاب منابع مناسب، یافتن و )مردم
هـا،    برای مثال یافتن اطالعات از کتابها یا روزنامه       (بندی اطالعات و بررسی درستی و دقت آن           طبقه
بندی بر اساس ویژگیها و اهداف و نیز بررسی چگونگی تلفظ اسامی بـه کـار رفتـه شـده در                       طبقه
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؛ تفسیر اطالعات، بررسی ارتباط و عقالنیت آنها و تفکر دربارۀ اینکه بروز             )اطالعات گردآوری شده  
آوری شده چه عواقبی در بر دارد، چگونگی تـدوین و پـاالیش نظـرات از                  خطا در اطالعات جمع   

برای (های صوتی مناسب  آوری، سازماندهی و ساماندهی متون، جداول، تصاویر و برنامه یق جمع طر
، کنترل پیشامدهای حین کار با فاوا و دادن         )ای  نمونه ارایه مطالب با استفاده از ابزارهای چند رسانه        

دل اطالعـات بـه     سازها، تبـا    ، به کارگیری شبیه   ...)کنترل تغییرات دما، نور و      (پاسخ مناسب به آنها     
، حساس شدن به نیازهای شنودگان      )مانند رایانامه، تصاویر متحرک و موزیکال     (صورتهای گوناگون   

و تفکر دربارۀ کیفیت مطالب در هنگام برقراری ارتباط با دیگران، مروری بر آنچه خـود و دیگـران                   
ی یادگیری به کمک فاوا و      اند تا بتوانند نظراتشان را توسعه دهند،توصیف  دالیل اثربخش           انجام داده 

مرحلـۀ  .بیان برتریهای آن نسبت به سایر روشهای یـادگیری، بررسـی روشـهای پیـشرفت فعالیتهـا                
مند اطالعات مورد نیاز، پیدا کردن اطالعات دقیق مطابق بـا نیازهـا از منـابع                  کاربرد نظام : 3کلیدی

 و کیفی و بررسی صحت      مناسب با روشهای درست، چمع آوری، تفسیر و ارزشیابی اطالعات کمی          
 اطالعـات مـورد نیـاز آتـی، کـاربرد فـاوا بـرای               بینـی   پـیش آنان، کاوش اطالعات، حل مسئله و       

گیری، ثبت، پاسخدهی و کنترل، کاربرد فاوا برای آزمون فرضـیات بـا بررسـی و ارزشـیابی                    اندازه
ها بـرای ارایـه در      الگوها و تغییر نقشها و ارزشها، چگونگی تفسیر اطالعات و سازماندهی مجدد آن            

شکلهای گوناگون و متناسب با اهداف، کاربرد اثر بخش طیف وسیعی از ابزارهای فاوا بـه منظـور                  
دستیابی به اطالعات مناسب و ارایه مطلوب و با کیفیت در پاسخگویی به نیازهـای افـراد خـاص،                   

ت، بـازخورد منطقـی     کاربرد فاوا به صورتهای گوناگون مانند رایانامه برای تبادل اثربخش اطالعـا           
کاربرد فاوا در باال بردن کیفیت فعالیتها، تبادل تجربیات کار با فاوا و گفتگو دربارۀ اهمیت آن برای                  

توانـد در آینـده نیـز در بخـشهای گونـاگون         افراد و جامعه، تبادل نظر دربارۀ اینکه فاوا چگونه می         
  .آموزان قرار گیرد زندگی مورد استفاده دانش

  
 شباهتها وتفاوتهایی درمحتوای برنامه درسـی کـشورهای مـورد مطالعـه بـا        چه: 4سوال  

  رویکرد تلفیق فاوا وجود دارد؟ 
  شباهتها: الف

در همۀ کشورها فاوا به مثابه ابزاری برای بهبود یادگیری محتوای برنامه درسـی در نظـر                  .1
  . گرفته شده است

البتـه در   . انـد تلفیق کـرده  همۀ کشورهای مورد مطالعه فاوا را در تمام موضوعات درسی            .2
 . تواند به صورت یک ماده درسی مستقل نیز ارائه شود ای میفنالند با توجه به تصمیمات منطقه
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-همۀ کشورها به دانش و مهارت استفاده از فاوا در محتوای برنامه درسـی توجـه کـرده                  .3

 . مطرح شده است به شکلهای گوناگونیاین موضوع.دان

رت تبدیل نظام مبتنی بر دریافـت اطالعـات بـه نظـامی مبتنـی بـر                  در کشور سنگاپور به صو    
در کره جنوبی آموزش مبانی نظـری فـاوا،         . کشف، منظم نمودن و ترکیب اطالعات ذکر شده است        

جهت تأمین دسترسی عمومی به اطالعات و کاهش فاصله اطالعاتی در آموزش همگـانی بـه کـار                  
ختار و عملکرد وسیع فناوریهای اطالعاتی، راهکارهای       در استرالیا دانش و آگاهی از سا      . رفته است 

سازی، بازیابی، تبدیل، انتقال اطالعات و ارزشـیابی نتـایج جـستجوی اطالعـات                آوری، مرتب   جمع
ای به عنوان بخشی از آموزش همگانی اشاره شده اسـت              در فنالند به سواد رسانه    . اشاره شده است  

  . ز مراحل کلیدی تعریف شده استو در کشور انگلیس دانش فاوا در هریک ا
آوری اطالعـات از منـابع گونـاگون؛ ذخیـره            این دانش در مرحلـۀ کلیـدی اول شـامل جمـع           

اطالعات در شکلهای گوناگون؛ بازیابی اطالعات ذخیره شده؛ چگونگی انتخاب اطالعـاتی کـه بـا                
دهد؛ کشف علل     یشوند؛ چگونگی طراحی اتفاقاتی که در پیرامون ما رخ م           هدفی خاص بازبینی می   

  . بروز اتفاقات در محیط واقعی یا موقعیتهای ذهنی است
بندی اطالعات و بررسی درسـتی        در دومین مرحلۀ کلیدی انتحاب منابع مناسب، یافتن و طبقه         

و دقت آن؛ تفسیر اطالعات، بررسی ارتباط و عقالنیت آنها و تفکـر دربـارۀ اینکـه بـروز خطـا در                      
عـواقبی دربـردارد، چگـونگی تـدوین و پـاالیش نظـرات کنتـرل         آوری شـده چـه        اطالعات جمـع  

سازها، توصیف دالیل اثربخشی یادگیری بـه کمـک فـاوا و              پیشامدهای حین کار؛ به کارگیری شبیه     
بیان برتریهای آن نسبت به سایر روشهای یادگیری و بررسی روشهای پیـشرفت فعالیتهـا را شـامل                  

  . شود می
نظام مند اطالعات مـورد نیـاز، پیـدا کـردن اطالعـات دقیـق       در سومین مرحلۀ کلیدی کاربرد    

مطابق با نیازها از منابع مناسب با روشهای درست، چمع آوری، تفسیر و ارزشیابی اطالعات کمـی                 
بینی اطالعات مـورد نیـاز آتـی،         ن، کاوش اطالعات، حل مسئله و پیش      و کیفی و بررسی صحت آنا     

سخدهی و کنترل، کاربرد فاوا برای آزمون فرضیات با بررسی          گیری، ثبت، پا    کاربرد فاوا برای اندازه   
و ارزشیابی الگوها و تغییر نقشها و ارزشها، چگونگی تفسیر اطالعـات و سـازماندهی مجـدد آنهـا                   
برای ارایه در شکلهای گوناگون و متناسب با اهداف، کاربرد اثر بخش طیـف وسـیعی از ابزارهـای            

 مناسب و ازایه مطلوب و با کیفیت در پاسـخگویی بـه نیازهـای          فاوا به منظور دستیابی به اطالعات     
  .رفته استافراد خاص مورد اشاره قرار گ
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  تفاوتها: ب
  تنها. در زمینۀ محتوای برنامه درسی تفاوت چندانی میان کشورهای مورد مطالعه مشاهده نشد            

به محتوای برنامه   در برنامه درسی ملی این کشور       .  تفاوت میان کشور انگلیس با سایر کشورهاست      
در حالیکه در سایر کشورها محتوای برنامـه    . درسی در سه سطح کلیدی با دقت پرداخته شده است       

ای و محلـی تـدوین        هـای منطقـه     ها احتماالً در برنامه     به صورت کلی اشاره شده است و ریز برنامه        
  . شود می

رسـی کـشورهای مـورد      در برنامـه د   ) روشـهای تـدریس   ( یادگیری   -فرآیند یاددهی : 5 سوال
  مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا  چگونه است؟

 نشان 3مطالعه در جدول شماره  کشورهای مورد )روشهای تدریس( یادگیری -فرایند یاددهی
  .داده شده است

  

   یادگیری در برنامه درسی با رویکرد تلفیق با فاوا در- فرایند یاددهی-3دول ج
  کشورهای مورد مطالعه

   یادگیری در برنامه درسی- یاددهیفرایند   کشور
در برنامه درسی با رویکرد تلفیـق در کـشور سـنگاپور بـه منظـور      ) روشهای تدریس( یادگیری   -فرایند یاددهی   سنگاپور

آموزان در فرایند یادگیری، معلمان برگۀ فهرست تکالیف و گـزارش کـار را در اختیـار      تشویق خوداتکایی دانش  
  . نظر در فرآیند یادگیری مشارکت فعال داشته باشند  تبادلآنان می گذارند تا از طریق

آموزان توانا را جهت دستیابی به        سازد و دانش    این راهکارها امکان یادگیری مستقل را به طور موثرتری فراهم می          
همچنین ظرفیت باال و دوسویۀ منابع آموزشی و درسـی مبتنـی بـر فـاوا                . استانداردهای آموزشی بر می انگیزاند    

  .آموزان ضعیف در یادگیری مواد درسی فراهم کرده است نگیزۀ الزم را برای دانشا

ــره  کــ
  جنوبی

در کالسهای درس کشور کره جنوبی از روشهای متنـوعی ماننـد جـستجوگرهای شـبکه، موتورهـای بازیافـت                
ایانامـه و   ، گفتمـان اینترنتـی، کنفـرانس از راه دور، امکانـات انتقـال پیـام، ر                )موتورهـای جـستجو   (اطالعات  
آمـوزان و معلمـان و    رسـانی میـان معلمـان و دانـش     های الکترونیکی ارتباطی جهت گفتمـان و  اطـالع           اطالعیه
هـا و تولیـد اطالعـات،         در حـوزۀ تحلیـل داده     . شـود   آموزان با مسئوالن آموزشی و اولیـاء اسـتفاده مـی            دانش
یشگر، ابـزار نوشـتار، صـفحات گـسترده و پایگـاه       افزارهای نما   افزارهایی مانند پردازشگرهای اطالعاتی، نرم      نرم
تواننـد از   انـد، مـی   آمـوزان بـه منظـور ارائـه مطـالبی کـه آموختـه            همچنین دانش . شوند  ها به کارگرفته می     داده
در . افزارهای گرافیکـی، صـوتی و پویـا نمـا کمـک بگیرنـد           گر، همچون نرم    ای و تدوین    افزارهای چندرسانه   نرم

ر به کارگیری فاوا به منظور ایجاد محیط آموزشـی جمعـی بـا رویکـرد مـشارکت و                   کالسهای درسی این کشو   
. شـود   همکاری طراحی شده است و از آموزش فرد محور و تعلیم به شیوۀ شـرکت در کنفـرانس اجتنـاب مـی                     
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پردازنـد و بـه صـورت         آموزان به صورت گروهی، در اینترنت راجع به اطالعات گوناگون به جستجو مـی               دانش
اند، در فرآیند آموزش با یکدیگر سـهیم          العات را تهیه کرده و با استفاده از اطالعاتی که به دست آورده            فعال اط 

   .گذارد آموزان می ای را در اختیار دانش همچنین به کارگیری فاوا، امکانات چندرسانه. شوند می

آنها اطالعات مناسـب را     . نمایند  استفاده می آموزان در محیطهای یادگیری از فناوریهای اطالعاتی گوناگون           دانش  استرالیا
کننـد و از   منابع، راهکارهـا و تجهیـزات مـورد نیازشـان را بررسـی مـی           . کنند  آوری و ذخیره می     جستجو، جمع 

هـا توسـط      آنها ازچگونگی تأثیرپـذیری مفـاهیم و انگـاره        . گردند  چگونگی  طراحی و تولید اطالعات مطلع می       
ترین رسانه برای مخاطبان خاص       شوند و دست به انتخاب مناسب       عاتی آگاه می  ساخت اطالعات و تولیدات اطال    

آموزان طرز کار فناوریهای اطالعاتی را بررسی         همچنین در این فرایند دانش    . زنند  های بخصوص می    و انتقال ایده  
چـاپی، آثـار   هـای   دستگاههای نمایشگر الکترونیکی، نمونه   (کنند، اطالعات را به صورتهای کتبی و تصویری           می

گذراند، اطالعات مربوط از منابع گوناگون را با یکـدیگر            در اختیار دیگران می   ) ها و عکسها    گرافیکی ساده، نقشه  
را نـسبت   )هیجان، ترس، تشویق، شادی، سردرگرمی و شیفتگی      (کنند، عکس العملهای خود و دیگران         ترکیب می 

  نمایند، به فناوریهای اطالعاتی بازبینی می

آموزان در رسیدن به اهداف مورد نظـر، بـه              کنند، دانش   سازی اطالعات فکر می     های مختلف ذخیره    راجع به شیوه    ااسترالی
آنها برای انجـام تکـالیف مـورد نظـر، زمـان، منـابع و محـیط کـاری را                    . کنند  طور فردی و گروهی فعالیت می     

آنها در هنگام قـضاوت و سـنجش        . کنند  یهای طراحی و تولید، مسئولیت قبول م        کنند و در زمینه     سازماندهی می 
آنها بیش از پـیش، در کیفیـت و هـدف       .دهند  تر شده و ظرافت بیشتری به خرج می         کار خود و دیگران نکته سنج     

ای،  اطالعـات را بـه صـورتهای نـشانه    . شـوند  تصاویر و پیامدهای عادی اطالعات، نکته سنج و موشـکاف مـی      
هـدف از ایـن اقـدامات یـافتن         . کننـد   بنـدی مـی     ی، پردازش و قالب   ساز  آوری، ذخیره   نموداری و عددی، جمع   

توانند به بررســی تـأثیر        آموزان پس از طراحی و ساخـت الگوی اطالعـاتی می          دانش. های اطالعاتی است    الگو
پردازند،به مطالعه تاریخچه اطالع رسانی و بررسی پیـشرفتهای           فناوریهای اطالعات بر روی جوامع و فرهنگها می       

پردازند، بـه مطالعـه و بررسـی طـرز کـار              پردازند، به جستجوی منابع اطالعاتی گوناگون می        ن در آینده می   ممک
هـا بحـث و بررسـی         کنند، راجع به روشهای عرضه و تفـسیر داده          پـردازند، پژوهش می    فناوریهای اطالعاتی می  

شوند، اطالعـات را بـه         مشغول می  آوری اطالعات   ،به طور هدفمند به جمع    )پیشداوری، گزینش و تأئید   (کنند    می
بنـدی، منتقـل و تبـدیل         کنند، اطالعات را با استفاده از ابزار گونـاگون، ضـبط، دسـته              اشکال گوناگون ارائه می   

، به منظـور    )ها، جدولها، گزارشات و تصاویر      اطالعات بایگانی شده صفحات گسترده، نمودارها، ترسیم      (کنند    می
ارائـه اسـالیدها و نوارهـا،       (کننـد     ، صداها و متون را با یکدیگر ترکیب مـی         ای، تصاویر   خلق محصوالت رسانه  

هـای    سازیها، رایانه   ، جهت تحقق اهداف، به خلق آدمکهای ماشینی، شبیه        ) پویانمایی و نمایشهای ویدیویی ساده    
ـ                 حسابگر، لوگوهای رایانه   سائل ای، دستگاههای ضبط اطالعات و مکانهای تصویری می پردازنـد، بـه بررسـی م
ها، کارتهـای اعتبـاری، اطالعـات     صالحیت، دسترسی به بانک داده(پردازند  رسانی می  اخالقی در رابطه با اطالع    
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هـا، دیـسکهای ویـدیویی، دسـتگاههای          رایانـه (، بـا تجهیـزات اطالعـاتی        )شخصی، امنیت و قابلیت اطمینـان     
های قابـل حمـل، دسـتگاههای         رایانه(کنند    قبت می کنند و از آنها مرا      کار می ) ای  های رایانه   کننده و برنامه    تقویت
 ).ها و دوربینها کننده، میکروفونها، کاتولوگهای کتابخانه تقویت

آموز محوری بر برنامه درسی حـاکم اسـت و یـادگیری مـشارکتی، گروههـای کـاری،                    در فنالند رویکرد دانش     فنالند
سها ازجملـه روشـهایی یـادگیری متـداول در مـدارس           نوآوری فردی با استفاده از فاوا و برگزاری ویدیو کنفران         

در برنامه درسی ملی این کشور به معلمان اختیار داده شده که با صالحدید خویش از فـاوا جهـت                    . فنالند است 
مـدارس فنالنـد در     . کمک به یادگیری محتوای درسی و بهبود روند آموزش در کـالس درس بـه کـار گیرنـد                  

ها مستثنی هستند، مثالً در آموزش زبـان مـادری، مهارتهـایی کـه           لبته برخی رشته  ا. چگونگی تلفیق فاوا مختارند   
در ایـن زمینـه   ) همچون تایپ مـتن و شـیوه نگـارش   (بایست آموزش داده شوند و چگونگی استفاده از فاوا       می

همچنـین طـرح ملـی      . آموزان در دسـترس اسـت       مشخص شده است و محتوای آن در اینترنت برای تمام دانش          
های نـوین   در این طرح شیوه   . س مجازی در فنالند بیش از هزار مدرسه از تمام سطوح را درگیر کرده است              مدار

ای و    این طرح صدها شـبکۀ محلـی، منطقـه        . تدریس از طریق اینترنت و استفاده از فاوا در آموزش مطرح است           
در . گیـرد   دهند را دربرمـی     ش می هایی که هر کدام به نوبه خود مفهوم مدرسه مجازی را گستر             موضوعی و برنامه  

ای بیشتری وجود دارند که به موجب آنها خدمات تـدریس بـرخط               آموزش عمومی، رویکردهای محلی و منطقه     
های آموزشی    های آموزشی یا حتی ایجاد دوره       تری از دوره    یابند و هدف از آنها تدارک مجموعه وسیع         توسعه می 

. باشـد  ق و شمالی فنالند که جمعیـت آنـان نـامتراکم اسـت، مـی         اجباری در تمامی مناطق، خصوصاً مناطق شر      
  .  آموزان فنالندی رایانامه مخصوص به خود دارند همچنین تمام دانش

به آموزش مستقیم فاوا بـه عنـوان        )  سالگی،کالس اول و دوم    7 تا   5سن   (1در کشور انگلیس در مرحلۀ کلیدی         انگلیس
 یـادگیری برعهـده معلمـان       -استفاده از فاوا در فرایند یاددهی     تشخیص  . یک موضوع درسی خاص نیازی نیست     

فاوا به عنوان ابزار یـادگیری در       )  سالگی، کالسهای سوم تا یازدهم       16 تا   7سن  ( در سایر مراحل کلیدی     . است
رود و برای هر یک از آنها در چهار زمینـه راهنمـای اسـتفاده از فـاوا ارایـه شـده                     موضوعات درسی به کار می    

در این بخش فرصـتهای بـه کـارگیری فـاوا بـرای یـادگیری بهتـر هـر یـک از            : یادگیری با کمک فاوا   -1:تاس
به عبارتی چگونگی استفاده از فاوا برای ارتقـای یـادگیری در موضـوعات              . شود  موضوعات درسی توصیف می   

-3وعات درسـی؛    جهیزات مورد نیاز برای تلفیق فاوا در هر یـک از موضـ             ت -2گیرد؛  درسی مورد توجه قرار می    
افـزار و     سـخت  -4صتهای ایجاد شدۀ ناشـی از اسـتفادۀ از فـاوا در موقعیتهـای غیـر رسـمی کـالس درس؛                    فر
  افزارهای مناسب با هر یک از موضوعات درسی   نرم
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 یـادگیری در برنامـه درسـی        -چه شباهتها و تفاوتهایی در زمینه فرآیند یاددهی       : 6سوال  
   وجود دارد؟ فیق فاواکشورهای مورد مطالعه رویکرد تل

    شباهتها-الف
  .  یادگیری است-در همۀ کشورها فاوا ابزاری برای بهبود فرایند یاددهی .1
  . شود میدر همۀ کشورها بر یادگیری در گروه تاکید  .2
 .در کشورهای استرالیا و فنالند نوآوریهای فردی تاکید شده است .3

آموزان بیشتر مـورد توجـه قـرار          نشدر سنگاپور و استرالیا خود اتکایی و خود کنترلی دا          .4
 . گرفته است

تـوان گفـت کـه رویکـرد          با توجه به جمع بندی نکات اشاره شـده در ایـن بخـش مـی                .5
 . شود می محوری در همه کشورها تاکید آموز دانش

  یـادگیری اسـتفاده    -ای در فراینـد یـاددهی     های چند رسـانه   افزار  نرمدر همۀ کشورها از      .6
  .شود می

   تفاوتها-ب
در .تنگلیس راهنمای استفاده از فاوا در هریک از موضوعات درسی تهیـه شـده اسـ       در ا  .1

  . سایر کشورها به چنین راهنمایی اشاره نشده است
فنالند بیش از سایر کشورها به صورت غیرمتمرکز به تلفیق فاوا در برنامه درسـی اقـدام                  .2

جـه بـه پراکنـدگی جمعیـت        در این کشور اختیار بیشتری به مدارس داده شده و بـا تو            . کرده است 
 .ای مورد تاکید قرار دارد رویکردهای محلی و منطقه

مواد آموزشی بکار گرفته شده در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعـه بـا رویکـرد                : 7سوال  
  تلفیق فاوا کدام است؟

 نشان دهنده مواد آموزشی به کار گرفته شده در برنامه درسی کشورهای مورد 4جدول شماره 
  .ه با رویکرد تلفیق فاواستمطالع
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  مواد آموزشی برنامه درسی با رویکرد تلفیق با فاوا در کشورهای مورد-4جدول 
  مطالعه

  مواد آموزشی  کشور
در برنامه جامع دوم فاوا در آموزش و پرورش سنگاپور تالش شده است تا در کنار مواد آموزشی رسمی                     سنگاپور

ای جامع و کامل از مواد آموزشی دیجیتـالی بـه عنـوان مکمـل مـواد                 موجود مانند کتابهای درسی،گنجینه   
افزارهـای قابـل    ای از نرم با آنکه وزارت آموزش و پرورش این کشور مجموعه      .آموزشی رسمی تهیه شود   

بر . افزارهای مورد نیازشان مختارند قبول را در اختیار دارد ولی مدارس در تصمیمات مربوط به خرید نرم    
افرارهای موجود را   تمام معلمان مدارس، حق ابتیاع یک نسخه شخصی از هر کدام از نرماساس این طرح

های  ، شبکه»ای دیجیتالی منابع رسانه«. افزارهای آموزشی را تسهیل نموده است این طرح کاربرد نرم   . دارند
صنعت . گیرند  میافزارهای کمک درسی نیز در کنار موار آموزشی رسمی مورد استفاده قرار اینترنتی و نرم 

افزار در این کشور، فعاالنه در توسعه و عرضه محتـوای آموزشـی و خـدمات مربوطـه ایفـای نقـش                        نرم
ایـن  . اشـاره کـرد   » دیسک نوری هوشمند ریاضـیات ابتـدایی      «توان به تهیه مجموعۀ       از جمله می  . کند  می

 خالقیـت را در     مجموعه کـه از محتـوای غنـی برخورداراسـت، بـا آمـوزش درسـت زمینـه نـوآوری و                    
همچنین پایگاه اطالعاتی منابع آموزشی اینترنتی جهـت اسـتفاده در برنامـۀ             . دهد  آموزان افزایش می    دانش

  .ای در این کشور نیز دایر گردیده است درسی منطقه
ــره  کـــ
  جنوبی

ای نوین با انتخاب کتابهای درسی جدید آغـاز شـده و    در کره جنوبی توسعه امکانات آموزشی چندرسانه      
از ماه ژوئن سال    . تمرکز دارد )  سال تحصیلی  10 کتاب درسی برای     10(بر کتابهای درسی عمومی و پایه       

ای برای تمام کالسهای دورۀ ابتدایی، اولین سال تحصیلی دورۀ میانـه              ، امکانات آموزشی چندرسانه   2002
یکی از  . گرفته شده است  ای، اخالقیات و تاریخ سال دوم دورۀ میانه در نظر             و کالسهای دستور زبان کره    

ای بـرای توسـعه و تـرویج          های آموزشی این کشور تدریس و یادگیری از طریق فاواست که برنامه             برنامه
در همین زمینه . باشد ای می   ها و اطالعات تدریس با استفاده از امکانات آموزشی چندرسانه           طرحها، برنامه 

معلمان بـر اسـاس     . وزشی را طراحی کرده است    وزارت آموزش و پرورش کره جنوبی انواعی از مواد آم         
برنامـه دیگـر ،     . کننـد   نیاز کالسهایشان، کتاب درسی و امکانات آموزشی را انتخاب، تعدیل یا تکمیل می            

افزار و دیگر وسایل و امکانات تـدریس جهـت    این طرح برای توسعه نرم. افزار تدریس است  طراحی نرم 
 مـورد  3616 تاکنون بالغ بر 2002از ماه می سال . شود  فاوا اجرا می  تسهیل فعالیتهای کالسی با استفاده از     

هـای    افزار آموزشی، طرحی است برای توسعه برنامه        برنامه طراحی نرم  . افزار استفاده شده است     از این نرم  
ای و امکانات خودآموز به منظور تأمین محیط آموزشـی فـردی کـه بـه موجـب آن                     کمک آموزشی رایانه  

هـدف طـرح تـرویج اسـتفاده از         . دورۀ عمـومی بتواننـد بـه طـور مـستقل درس بخواننـد             آمـوزان     دانش
بهبود روشهای تدریس و رشـد      . شوند  افزارهای آموزشی است که توسط بخش خصوصی طراحی می          نرم

  . افزارهای آموزشی امکان پذیر شده است افزاری نیز از طریق ترویج استفاده از چنین نرم صنعت نرم
اده از فاوا در برنامه درسی، امکانات دیجیتالی گوناگون نیز توسعه و اشاعه یافته و مـورد                 با گسترش استف  

ای آموزشـی؛     تـوان بـه امکانـات صـوتی و تـصویری چندرسـانه              اند که از جملـه مـی        استفاده قرار گرفته  
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یری ادغـام   های تدریس و یادگیری که از طریق به کارگیری فاوا شیوۀ تدریس را با فعالیتهای یـادگ                  برنامه
همچنـین  . جوینـد، اشـاره کـرد       افزارهای آموزشی که از فاوا برای سخنرانیهای عملی بهره می           کند؛ نرم   می

انـدازی    سازی مدارس، در نتیجه بهبود آموزشی از طریـق فـاوا راه             با هدف آماده   شبکه اطالعات آموزشی  
شود و کاربران سریع  تسهیل می جستجو و به کارگیری اطالعات آموزشی      از طریق این شبکه،   . شده است 

  .یابند و آسان به اطالعات دست می
در یادگیری الکترونیکی در کشور استرالیا، محتوای درسی از طریق اینترنت، اینترانت، ماهواره، نوارهـای                 استرالیا

  . شود آموزان ارائه می های تعاملی دیداری و لوحهای فشرده به دانش صوتی و تصویری، برنامه
آموزان و معلمان در کالسهای درس متصل به اینترنت شرکت فعال دارندو منابع اطالعـاتی فـاوا را                   دانش

  .برند در برنامه درسی و آموزشی به کار می
لـذا  . اشاره شده است  ) افزار  افزار و نرم    سخت(در برنامه درسی ملی فنالند به مهارتهای اولیه کار با رایانه              فنالند

بیشتر مـدارس از مـواد آموزشـی الکترونیکـی          .افزارهای آموزشی مناسب مختارند    مدارس در انتخاب نرم   
  .کنند استفاده می

تجهیـزات  . بندی شده اسـت     افزار دسته   افزار و نرم    در برنامه درسی ملی مواد آموزشی به دو بخش سخت           انگلیس
سترسی به رایانامه و    ای؛ د   های متصل و خوشه     های مرتبط به شبکه     دسترسی به رایانه  :افزاری شامل     سخت
ای رنگی؛ پویـشگر و دوربینهـای دیجیتـالی؛           ای؛ دستگاههای رسانه    های جهانی؛ابزارهای چندرسانه    شبکه

تجهیـزات  .هـای حـساس     دستگاههای خودکار یا آدمکهای مصنوعی؛ ابزارهای کنترل کننده مانند گیرنـده          
توانند کلمات را حرکـت یـا بـا تـصاویر             میآموزان با کمک آنها       افزارهایی که دانش    نرم: افزاری شامل   نرم

افزارهای نقاشی و طراحی هدفمند؛ فایلهای هنـری موضـوعهای            تطبیق دهند؛ بانک پردازندۀ کلمات؛ نرم     
آموزان؛ جستجوگرهای اینترنتی برای دادن کلید واژه و دریافت اطالعات، انواع لوحهـای               آشنا برای دانش  

های تدوین مـو سـیقی،        افزارهای گرافیکی هدفمند؛برنامه    نترنتی؛ نرم فشرده با عنوانهای متفاوت و منابع ای      
های گرافیکی برای کشیدن چـارت        ای؛ برنامه   های سادۀ چندرسانه    ضبط کننده و پاک کننده صوتی؛ برنامه      

  .سازها های کنترل کننده وشبیه های ساده؛ برنامه ؛ صفحه گسترده...و نمودارو

  
واد آموزشی به کار گرفته شده در برنامه درسی کشورهای          شباهتها و تفاوتهای م   : 8سوال  

  مورد مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا کدام است؟
  شباهتها

  .در همۀ کشورها به استفاده از مواد آموزشی دیجیتالی توجه شده است .1
افزاری مورد نیـاز در یـادگیری موضـوعات     افزاری و نرم    شورها به منابع سخت   در همۀ ک   .2

  .استدرسی اشاره شده 
  .استفاده از اینترنت به عنوان یک منبع آموزشی در همۀ کشورها مورد تاکید است .3
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  .ی در کشورهای سنگاپور و کره جنوبی قابل توجه استافزار نرمرشد صنعت  .4
  .افزارهای آموزشی در اختیار معلمان است در سنگاپور، کره جنوبی و فنالند گزینش نرم .5

  تفاوتها
 تفاوت چندانی در استفاده از مواد آموزشی بکار گرفته شده در برنامه درسی کشورهای مورد               

  . مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا مشاهده نشد
آموزان در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعـه          های دانش   روشهای ارزشیابی آموخته  : 9سوال

  با رویکرد تلفیق فاوا چیست؟ 
آموزان در برنامه درسی کشورهای مورد        های دانش   شیابی آموخته  روشهای ارز  5جدول شماره   

  .دهد میمطالعه با رویکرد تلفیق فاوارا نشان 
  
  روشهای ارزشیابی در برنامه درسی با رویکرد تلفیق با فاوا در کشورهای مورد مطالعه-5جدول 
  روشهای ارزشیابی  کشور
آمـوزان   ای و پایانی از پیـشرفت تحـصیلی دانـش       سنجش مرحله یکی از ابتکارات سنگاپور تلفیق فاوا در          سنگاپور

فعالیتهایی که با این نوع ارزشیابی در تعاملند عبارتنـد          . ای از آن است     است که طرح مطالعاتی معما نمونه     
 نقـش آن در تـصحیح دسـتی و    ، کـاربرد آن در تعیـین سـواالت   ،استفاده از فاوا در برگزاری آزمونهـا    : از

 پشتیبانی آموزگارانی که  از مواد درسی مبتنی بـر فـاوا در کالسـهای خـود اسـتفاده             ،ها  نامه  خودکار پاسخ 
تـوان بـه سـنجش محیطهـای          از دیگر ابتکارات مـی    . ، تامین مواد امتحانی به صورت الکترونیکی      کنند  می

ابی و آمـوزان در ارزشـی   گیری میـزان مهـارت دانـش    از این طریق اندازه. آموزشی مبتنی بر فاوا اشاره کرد   
از فـاوا بـرای سـنجش تواناییهـای         . کاربرد اطالعات، تفکـر و برقـراری ارتبـاط بـا ممکـن شـده اسـت                

آموزان در بیش از یک زمینۀ درسی و در مهارتهای گوناگون گنجانده شده در برنامه درسی اسـتفاده            دانش
ای تراکمی و بسط حوزه     به عالوه در این کشور، از فناوریهای نوین برای افزایش کارایی آزمونه           . شود  می

این اقدامات تغییر برنامۀ آموزشـی را بـه سـمت الگـوی             . شود  و خصایص آزمونهای تکوینی استفاده می     
پردازند و بـا   آموزان به طور گروهی به یادگیری می در این الگو دانش . کند  اجتماعی ساختارگرا تسهیل می   

  .کنند آموزگارانشان در تولید دانش همکاری می
ــره  کـــ

  بیجنو
  .اطالعاتی در این زمینه به دست نیامد

تواننـد  آموزان با شیوهای گونـاگون مـی         دانش ،در استرالیا در حوزه آموزش با استفاده از فناوریهای نوین           استرالیا
ارزیـابی نتـایج نهـایی و راهکارهـای بـه           . دستاورد های آموزشی خود را در معرض ارزیابی قرار دهنـد          

در برنامه درسی این کـشور      . نها در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است        کاررفته برای رسیدن به آ    
سـازی،    آوری، مرتـب    جمـع ارایه نظریه،   افزارهای گوناگون،   افزار و نرم    انتخاب و استفاده درست از سخت     
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تشخیص اطالعات قابل اطمینان و مرتبط با موضوع مورد مطالعـه، تبـدیل، سـاماندهی و انتقـال درسـت                 
اطالعاتی،نمایش اطالعات در قالبهـای تـصویری،       ) ترکیبات(های    حلیل، تفسیر الگوها و رشته    اطالعات،ت

بنـدی و     سازی و نمـودار، قالـب       ای و الکترونیکی،تدوین اطالعات به شکل متن، الگو، شبیه          صوتی، نشانه 
روی جامعه،  انتشار، آگاهی از ماهیت وکاربرد اطالعات، شناسایی و بررسی تأثیرات فناوری اطالعات بر              

 عقایـد و اهـداف      ، شـرح سـفرها    ،آثار داستان گونه مانند نوشتن خاطرات     فرهنگ، اخالقیات و سیاست،     
  .  باشند آموزان می آینده، طراحیها و نقاشیها از جمله منابع ارزیابی یادگیری دانش

تماالً به دلیل عدم تمرکـز      اح. در این زمینه اطالعات دقیقی از برنامه درسی کشور فنالند در دسترس نبود              فنالند
در تدوین برنامه درسی و اینکه در برنامه درسی ملی این کشور که راهنمایی برای برنامـه درسـی محلـی             
است، فاوا نقش ابزاری در موضوعات درسی دارد، ارزشیابی به عنوان یک موضوع مـستقل دیـده نـشده                   

  .است
بایـست بـر اسـاس        ن هر یک از مراحل کلیدی، معلمان می       در برنامه درسی انگلیس آمده است که در پایا          انگلیس

قـضاوت کننـد کـه چـه        ) به بخش محتوا رجـوع شـود      (رود    آموزان انتظار می    آنجه در هر سطح از دانش     
بایـست بـا عملکـرد در     عملکرد در یک سطح خـاص مـی    . آموزان است   سطحی مناسب با عملکرد دانش    

ای  ر کمک به درک چگونگی انجام قضاوت در پایان مرحلـه به منظو. تر مقایسه شود   سطوح باالتر و پایین   
  : توجه به نکات زیر توجه الزم است کلیدی،

آمـوزان طـی یـک دورۀ زمـانی بـه حـساب آورده                پیش از قضاوت، نقاط قوت و ضعف عملکرد دانـش         
وز در  آمـ   لـذا فعالیتهـای دانـش     . کنـد   آموز جلوگیری می    این کار از تمرکز بر بخشی از کار دانش        . شود  می

آنگاه مناسب ترین سـطح، بـا توجـه بـه عملکـرد             . شود  ای از بافتهای گوناگون در نظر گرفته می       گسترده
آموزان نیز از اهمیت خاصی برخـوردار   میزان آگاهی معلم از پیشرفت دانش  . آموز تعیین خواهد شد     دانش
تواند  میزان دانـشی کـه طـی         ها نمی   البته باید توجه داشت که مواد آموزشی موجود در پایگاه داده          . است

. آموزان منتقل شده اسـت را انعکـاس دهـد           یک دورۀ زمانی و در موقعیتهای گوناگون به هریک از دانش          
ریـزی فعالیتهـای      لذا معلمان در برنامه   . ای از فرایند یادگیری باشند      توانند تنها نمونه    این مواد آموزشی می   

استراتژیهای ارزشـیابی کـه   . کنندآموزان فراهم می  می دانش کالسی، فرصتهایی برای ارائۀ دستاوردهای عل     
آمـوزان فعالیـت خـوب را درک کننـد؛       دانـش : باید از سوی معلمان مورد توجه قـرار گیرنـد عبارتنـد از            

استانداردها را بشناسند؛ به تفکر تشویق شوند؛ نتیجۀ یادگیری ناشی از تشویق به آنهابازخورد داده شـود؛                 
  . آموزان در ارزیابی از خود و دیگران فراهم شود ت دانشهمچنین فرصت مشارک

  
هــای  چــه شــباهتهایی و تفاوتهــا در زمینــه روشــهای ارزشــیابی از آموختــه: 10ســوال

  آموزان در برنامه درسی کشورهای مورد مطالعه با رویکرد تلفیق فاوا وجود دارد؟ دانش
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  شباهتها 

ای و پایانی، سـنجش از محیطهـای           مرحله در کشورهای سنگاپور، استرالیا و انگلیس سنجش      
آموزان به اشکال گوناگون با استفاده از فاوا انجام           یادگیری و نیز سنجش تواناییها و مهارتهای دانش       

 . شود می

  تفاوتها

آمـوزان بـا اسـتفاده از         تفاوت مشاهده شده در زمینۀ روشهای ارزشیابی از آموخته های دانش          
استرالیا و انگلیس که اطالعات مرتبط به روشهای ارزشـیابی را ارائـه    فاوا میان کشورهای سنگاپور،     

اند، این است که کشور انگلیس بـه دلیـل سیاسـت آموزشـی تلفیقـی میـان تمرکـز گرایـی و                         کرده
آموزان در همـۀ سـطوح آموزشـی          تمرکززدایی، به همۀ صالحیتها و تواناییهای مورد انتظار از دانش         

الیا نیز تا حدودی به این تواناییها اشاره داشته است لـیکن سـنگاپور بـه                البته استر . اشاره کرده است  
  .ارائۀ چارچوب کلی بسنده کرده است

  

  گیری و پیشنهادها نتیجه
توان نتیجه گرفـت      با توجه به مقایسۀ انجام شده میان کشورها و شباهتها و تفاوتها موجود می             

  مـی، فرهنگـی و سیاسـی بـه تلفیـق فـاوا در              که همۀ کشورها بنا به دالیل اقتصادی، اجتمـاعی، عل         
با مراجعه به اطالعـات ارائـه شـده در فـصل            . اند   برنامه درسی و کالس درس توجه خاصی داشته       

  : توان دالیل زیر را در مورد هر یک از کشورها مورد توجه قرار داد سوم این تحقیق می

دارد و دارای اقتـصادی     سنگاپور هدایت صادرات و واردات منطقه شـرق آسـیا را بـه عهـده                
بیلیون  دالر آمریکا است که سهم آمـوزش و  3/91گراست و تولید ناخالص ملی این کشور       خدمات

توان گفت کـه سـنگاپور از نظـر           در یک ارزیابی کلی می    . باشد   درصد می  8/3پرورش از این تولید     
توسعه از مـوقعیتی    اقتصادی دارای وضعیت مناسبی است و از این نظر در میان کشورهای در حال               

وری   رشد اقتصادی این کشور و به تبع آن نیاز این کشور به افزایش بهـره              . شاخص برخوردار است  
پذیری، زمینه مناسبی برای استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته در این کشور ایجاد کـرده                  و رقابت 

بر رشد منـابع انـسانی      همچنین سیاستهای آموزشی نظام آموزش و پرورش سنگاپور متمرکز          . است
آموزان را به نیازهای کشور سنگاپور آشنا سازد و نیروهـای کـاری را در    کند دانش است و سعی می  

لـذا در   . جهت رفع این نیازها تعلیم دهد تا آنها بتوانند مهارت الزم را برای انجام کار داشته باشـند                 
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وری اطالعات و ارتباطات در آمـوزش    با به کارگیری فنا   « :  ملی این کشور آمده است که      انداز  چشم
آنهـا بـه عنـوان      آمـوزان، از      و پرورش ما قادر خواهیم بود که با توجه به نیازها و تواناییهای دانـش              

 1997زمانیکه اولین طرح جـامع کـشور سـنگاپور در سـال             . »العمر حمایت کنیم   یادگیرندگان مادام 
ستقل و خـالق، توانـایی حـل مـساله و           تدوین شد، لزوم بدست آوردن مهارتهایی ماننـد تفکـر مـ           

طبق این  . آموزان به عنوان منطق زیربنایی این برنامه اعالم گردید          العمر از سوی دانش     یادگیری مادام 
گـرا    گرا به یک نظام قابلیت      برنامه، وزارت آموزش و پرورش سنگاپور از یک نظام آموزشی کارآمد          

در .  بالقوۀ کودکان است، تغییـر جهـت داده اسـت          که هدف آن توسعه و بهبود تواناییهاو مهارتهای       
آموزان و کسب  ای برای آماده سازی دانش ناوری اطالعات و ارتباطات، وسیلهاین راستا استفاده از ف

دومین طرح جامع سنگاپور  نیز با هدف استقرار و نگهداشت آنچـه در              . مهارتهایی فوق قلمداد شد   
در این برنامـه بـا   . شود تر دنبال می  سطحی بسیار وسیعطرح اولیه بدست آمده است، طراحی و  در      

نگر، تمامی عوامل حیاتی موفقیت مانند برنامه درسـی، تعیـین زیـر               اتخاذ رویکردی سیستمی و کل    
 . گیرد میای معلمان و فرهنگ مدارس مورد توجه قرار  ساختها، توسعه حرفه

ر است و سهم آموزش و پـرورش         بیلیون دال  3/605در کره جنوبی میزان تولید ناخالص ملی        
انداز ملی این کشور بـه نقـش رهبـری آن در              در چشم . باشد   درصد می  2/5از تولید ناخالص ملی       

انداز ملی تلفیق     همچنین در چشم  . جهان به عنوان یک کشور دانایی محور توانمند اشاره شده است          
در یک جامعۀ دانایی محـور بـا   آموزان برای زندگی   فاوا درآموزش و پرورش آن، آماده کردن دانش       

ای را    کره جنوبی راهبرد آموزشی پیشرفته    . العمر مورد توجه قرار گرفته است       تاکید بر یادگیری مادام   
هـدف  . به وسیله استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی در سطح ملی اتخـاذ کـرده اسـت                 

زنـدگی در دنیـای جدیـد و عـصر           ساله کره جنوبی پـرورش دادن مردمـی خـالق بـرای              6برنامه  
آمـوزان    این کشور بر این باور است که دسترسی سریع به اطالعات، خالقیت دانش            . اطالعات است 

نـوآوری و خالقیـت، خـود رهبـری، یادگیرنـدگان مـادام       . را برانگیخته و آن را افزایش خواهد داد  
رد اطالعات موثر از ویژگیهای     العمر، پردازشگر اطالعات، دارای مهارت حل مساله، توانمند درکارب        

مشی فنـاوری اطالعـات و        لذا خط . مطلوب نیروی انسانی در جامعه دانایی محور کره جنوبی است         
ارتباطات در نظام آموزشی کره جنوبی با تغییرات اجتماعی کشور برای رسیدن بـه جامعـۀ دانـایی                  

  .محور هماهنگ است

همچنـین  .  بیلیون دالربـوده اسـت  4/518د  حدو2003درسال  در استرالیا تولید ناخالص ملی
شـهروندان  .  درصد از بودجۀ عمومی این کشور به حوزۀ آموزش اختصاص یافته اسـت 40از بیش
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استرالیایی براین اعتقادند که آموزش بخشی از حقوق حیـاتی فرزنـدان آنـان اسـت و از ایـن روی             
آموزشی را یکی از سیاستهای آموزشی استانداردهای باالی  دولت استرالیا تاکید برفرآیند نظارت بر

آموزی پرورش نیروی کار بـرای        اتخاذ رویکرد شایسته محوری در حرفه     . کنداین کشور قلمداد می   
جامعۀ مبتنی بر فناوری؛ پاسخگو بودن آموزش و پرورش به نیازهای در حـال تغییـر نیـروی کـار؛                    

ای و  یدن بـه آمـوزش حرفـه   برقراری ارتباط بـین آمـوزش و پـرورش و کـارآموزی؛ تـداوم بخـش              
از جملـه مهمتـرین اولویتهـا و عالیـق آموزشـی            آموزی به صورت آموزش در طول زنـدگی           حرفه

آموزان فارغ التحـصیل از مـدارس       کند که دانش   تصریح می  1999بیانیۀ آدالید در سال     . استرالیاست
در برنامۀ  . وریهای نوین باشند  این کشور باید افرادی خالق، مبتکر و نوآور و توانا در استفادۀ از فنا             

ملی توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش استرالیا نیز آمده است کـه مـدارس            
تمام دستگاههای دولتی باید    . اند این فناوریها را در برنامۀ آموزشی و درسی خود تلفیق کنند           موظف

لیا توانست با فراهم کردن بودجۀ کافی زیـر         لذا دولت استرا  . از این برنامه حمایت مالی داشته باشند      
های آموزش معلمان و برنامۀ درسی تلفیق شده با فناوریهای نوین را تهیـه                ساختهای مناسب، برنامه  

  .و به اجرا درآورد

 بیلیون 5/161 ، 2003در کشور فنالند تولید ناخالص ملی بر اساس آمار بانک جهانی در سال 
 سیاست آموزشی دولت فنالنـد بردسـتیابی      .باشد  زش و پرورش می    آن سهم آمو   2/5دالر است که    

ابتکـار و جـسارت    از آموزش، پیشبرد رشد معنـوی ملـت، تقویـت قـوه      به سطحی عالی و فراگیر
و پـژوهش، گـسترش بنیادهـای صـنعتی و حمایـت از نـوآوری        شهروندان، ارتقاء کیفیت آموزش

ز آموزشی با مراکز صنعتی متناسـب بـا وضـعیت    فعالیت مراک سازی دامنه درحوزه صنایع، هماهنگ
ای افراد و افزایش نرخ اشتغال به واسطه توسـعه کمـی و کیفـی               متغیر زندگی، توسعه مهارت حرفه    

یادگیری مادام العمرنیز یکی دیگر از مفاهیمی که در برنامه توسعه           . های آموزشی استوار است     برنامه
 ملـی ایـن کـشور    انـداز  چشمدر . د بسیار قرار دارد  آموزش و پرورش این کشور مورد توجه و تاکی        

 آمده است که کشور فنالند یکی از جوامع پیشرو در امر دانش و پژوهش اسـت و      2004سال  برای  
شـود تـا    به همۀ شهروندان فرصتهای برابر برای توسعۀ دانش و مهارتهای فردی و گروهی ارائه می              

ایـن کـشور بـرای افـزایش        . کسانی برخوردار شوند  بتوانند از منابع اطالعاتی و خدمات آموزشی ی       
 ارتبـاطی در آمـوزش و   -دانایی مردم در عصر اطالعات به استفادۀ وسیع از فناوریهـای اطالعـاتی      

  .پرورش پرداخته است
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دالر و هزینـه هـای     تریلیـون 8/1 تولید ناخالص ملی کشور انگلیس،2003براساس آمار سال 
این کشور در میان کشورهای جهان  اقتصاد. ناخالص ملی استاز تولید % 2/6آموزش و پرورش آن

طی دهه گذشته در نظام آموزشی این کـشور تـا حـد زیـادی سیاسـتهای                 . در رده چهارم قرار دارد    
ترین هـدف وزارت آمـوزش و       اصلی. تمرکززدایی و تا حدودی تمرکزگرا را به اجرا در آمده است          

ب آموزشی برای همۀ شهروندان انگلیسی بـه منظـور   مناس پرورش انگلستان فراهم کردن فرصتهای
 انـداز   چـشم در  . مندی از زندگی پر نشاط و مشارکت در جامعۀ رقابتی قرن بیست ویکم است               بهره

ملی آموزش و پرورش این  کشور آمده است کـه ازطریـق توسـعه آموزشـهایی بـارویکرد تلفیـق                     
هیـه و تولیـد درس افزارهـای آموزشـی،          فناوری اطالعات و ارتباطات به یک قطب پیشرفته برای ت         

افـزاری قـوی      العمـر  ایجـاد صـنعت نـرم          ای، استقرارآموزشـهای مـادام      افزارهای آموزشی شبکه    نرم
آموزشی دربخش خصوصی و بطور کلی رهبری جهانی برای صـادرات آموزشـی مجـازی تبـدیل                 

در ایـن بیانیـه بـه       .  کـرد  ای آموزشی را منتشر      میالدی بیانیه  2004لذا  دولت انگلیس در سال       . شود
عواملی تسهل کنندۀ بهبود و ارتقاء نظام آموزشی انگلستان با رویکـرد تلفیـق فنـاوری اطالعـات و           

ای بـه     دولت انگلستان معتقد است که مدارس باید بـا سـرعت شـتابنده            . ارتباطات اشاره شده است   
  .ات بپردازندارائۀ خدمات آموزش رسمی با رویکرد تلفیق فناوری اطالعات و ارتباط

از میان چهار وضعیت موجود استفاده از فاوا در آموزش و پرورش، وضـعیت مـورد نظـر در                   
بـر همـین اسـاس    . این تحقیق تلفیق کامل فاوا در آموزش و پرورش با تاکید بر برنامه درسی است    

ـ    . رویکرد تلفیق فاوا  فصل مشترک این کشورهاست   اال لذا با توجه به این مطلـب و آنچـه کـه در ب
ارایه شد باید اذعان داشت که وجود تفاوتهای اندک در عناصر برنامه درسی با رویکـرد تلفیـق در                    

سیاسـت آموزشـی    . میان این کشورها به دلیل تفـاوت در سیاسـتهای آموزشـی ایـن کـشورهاست               
آمـوزان را بـه نیازهـای کـشور      کنـد دانـش   سنگاپور متمرکز بر رشد منابع انسانی است و سعی مـی  

ر آشنا سازد و نیروهای کاری را در جهت رفع این نیازها تعلیم دهد تا آنها بتواننـد مهـارت                   سنگاپو
در .  محوری تاکید شده است    آموز  دانشلذا در اهداف تلفیق به      . الزم را برای انجام کار داشته باشند      

هـای   هتمرکز گرا و تمرکـز زدا در طراحـی برنامـ    حالیکه در کشور انگلیس که تلفیقی از سیاستهای
  .آموزشی است

آموزان به طور جامع و مفصل اشاره        در بخش اهداف به مهارتهای کلیدی مورد انتظار از دانش         
فنالند نیز با آنکه به دلیل پراکندگی جغرافیایی از سیاست تمرکز زدا پیروی می کند بـه                 . شده است 

ا و تواناییهـای مـورد انتظـار        آموزان به ریزمهارته    ای دانش   دلیل توجه و تاکید بسیار بر توسعه حرفه       
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در بخش محتوای آموزشـی مـشاهده شـد کـه بجـز             . دانش آنان در بخش اهداف اشاره کرده است       
انگلیس که به دلیل سیاست آموزشی تلفیقی از تمرکزگرا و تمرکـززدا بـه تمـام جزئیـات محتـوای                    

یاست تمرکززدایی در   برنامه درسی با رویکرد تلفیق اشاره کرده است، سایر کشورها با عنایت به س             
اند و تصمیم گیری دربارۀ ریز محتوا را به منـاطق             آموزش تنها به ارایۀ چهارچوب کلی بسنده کرده       

 یادگیری بر اساس رویکرد تلفیق فاوا در برنامه درسی          -در فرایند یاددهی  . اند  آموزشی واگذار کرده  
 آموزشی ذکر شده در باال به ارایۀ        شود که بازهم تنها کشور انگلیس به دلیل سیاست          نیز مشاهده می  

فنالنـد نیـز بـه دلیـل وضـعیت پراکنـدگی            . راهنمای دقیق آموزش در کالس درس پرداخته اسـت        
ای،   گیری در این باره را بـه رویکردهـای منطقـه            جغرافیایی در نقطۀ مقابل با آن قرار دارد و تصمیم         

ر سنگاپور به مدارس ایـن اختیـار   در این زمینۀ کشو. محلی و حتی خود مدارس واگذار کرده است     
را داده است تا بر اساس ویژگیهای تاریخی، اجتماعی و فرهنگی خود دربارۀ چگونگی تلفیق فـاوا                 

تواننـد بـا مـشاهده از عملکـرد همکارانـشان در              معلمان نیز می  . گیری کنند   در برنامه درسی تصمیم   
ر زمینۀ مواد آموزشی نیـز همـانطور   د.  دیگر مدارس در صورت رضایت از الگوی آنها پیروی کنند      

که ذکر شد به دلیل فصل مشترک کشورهای مورد مطالعه در زمینۀ استفاده از فاوا به عنوان ابـزاری                   
آموزان، تفاوت قابل توجهی مشاهده نشد و به همـین منظـور همـۀ ایـن                  برای بهبود عملکرد دانش   

در زمینـۀ   . س درس به کـار مـی گیرنـد        ی فاوا را در کال    افزار  نرمی و   افزار  سختکشورها امکانات   
ارزشیابی تنها به دلیل سیاست آموزشی انگلیس، این کشور موارد مـورد انتظـار بـرای ارزشـیابی از                   

در اسـترالیا نیـز بـه دلیـل آنکـه سیاسـت          . آموزان را با دقت بسیار ارائه کـرده اسـت           عملکرد دانش 
دهد تا حـدودی بـه ریـز           مورد تاکید قرار می    ای افراد را    آموزشی توسعه مهارتها و تواناییهای حرفه     

  . گیرد، اشاره کرده است آموزان که مورد ارزشیابی قرار می مهارتها و تواناییهای دانش
  

الگوی پیشنهادی برای تلفیق فاوا در برنامه درسی  دورۀ آموزش عمومی آموزش             
  و پرورش ایران

 فـاوا در برنامـه درسـی تحـت تـاثیر          بر اساس مطالعات انجام شده در این طرح، برنامه تلفیق         
لذا محقق برای طراحـی     . گیرد  میعواملی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورها قرار          

الگوی تلفیق فاوا در برنامـه درسـی دورۀ آمـوزش عمـومی آمـوزش و پـرورش ایـران، تجربیـات                    
گی کشور ایـران مـورد   کشورهای موفق را با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و فرهن  

مالحظه قرار داده و با در نظر گرفتن شرایط و امکانات نظام آموزشی ایران، ابعاد کاربردی و عملی                  
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نخست آنکـه بـا     . به همین منظور توجه به برخی نکات زیر ضروری است         . آن مشخص شده است   
ی در آمـوزش و    توجه به سرعت چشمگیر تحوالت ناشی از کاربرد فناوریهای اطالعـاتی و ارتبـاط             

پرورش کشورهای پیشرفته که به برخی از آنها در فصل سوم تحقیق اشاره شد، قطعاً نظام آمـوزش                 
گر بوده   تواند منفعالنه فقط نظاره     ست نمی و پرورش ایران که مهمترین زیر ساخت آموزشی کشور ا         

ریـزی    برنامـه ه تغییـر    بلکه باید برای پاسخگویی به این تحوالت، فعاالنه ب        . و منتظر پیشامدها باشد   
ی که در این زمینه باید مـورد        های  عرصهیکی از مهمترین    . های گوناگون آن اقدام کند     شده در عرصه  

آمـوزان بـه     توجه قرار گیرد، طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا بـه منظـور دسـتیابی دانـش        
  . استانداردهای علمی جهانی است

 درسی، بایستی این نکته را در نظـر داشـت کـه فـاوا                 در برنامه  در ارائه راهبردهای تلفیق فاوا    
در ایـن محـیط معلـم دیگـر نقـش      . آموزان ایجـاد مـی کنـد      محیط یادگیری جدیدی را برای دانش     

غایـت کـالس درس رشـد مهارتهـای         . یادگیرنده و کیفیت یادگیری، محـور اسـت       . محوری ندارد 
ی به اطالعات و تجزیه و تحلیـل آن بـرای یـافتن    ،  پرسشگری و توانایی دستیاب    آموز  دانششناختی  

البته باید در نظر داشـت کـه فنـاوری بـه عنـوان ابـزار تـدریس بـه روشـهای                      . پاسخ مناسب است  
  :مانند. گیرد میگوناگونی در کالس درس مورد استفاده قرار 

زان آمـو   توان به عنوان ابزاری برای کمک به دانش            رایانه را می   :یادگیری به کمک رایانه    -1
ای و نیز در ارتقاء و افزایش فهم و درک آنها در استفاده از این                 در فراگیری مهارتهای اساسی و پایه     

  .مهارتها در موقعیتهای مناسب مورد استفاده قرار داد

افزارهـای    سازی، یادگیری با راهنمایی، اکتشاف، تمرینهای مکانیکی و نرم            شبیه: منابع یادگیری 
  .فعالیّتهای خالق

افزارهایی با کیفیـت بـاال کـه پاسـخگوی نیازهـای یـادگیری                انتخاب نرم : قه استفاده مؤثر  طری
  .آموزان باشد دانش

  

  آزمایشگاه کامل رایانه: ساختار
 در یادگیری فعالیتهای اساسی توان می از دانش فناوری  :فناوری  یادگیری به کمک دانش -2

ستفاده از فناوریهای مرتبط با فعالیتهای آموزشی استفاده ای آن و ا     رایانه ای، استفاده از ابزارهای پایه     
  . کرد
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هـا،    ، پایگاههـای اطالعـاتی، چنـد رسـانه        2هـا  ، صفحه گـسترده   1افزارهای پردازشگر   نرم: منابع
 و ساخت ابزار به کمک رایانـه، ابـر       3 طراحی نمودارها ، طراحی به کمک رایانه       ی،های گرافیک   طرح
  .های گروهی، تحقیق و جستجودر شبکه، تقویت شبکه  رنامهها، پست الکترونیکی، ب رسانه

آموزان در فعالیتهای یـادگیری       شناسایی مهارتهایی که برای موفقیت دانش     : طریقه استفادۀ مؤثر  
های شغلی مرتبط   تلفیق شده با فناوری ضروری است و شناخت آن دسته از مهارتهایی که به برنامه              

آمـوزان در   سواد اطالعاتی، تدریس و تمرین برای کمک به دانـش     اند، استفاده از الگوهای آموزشی      
  .فراگیری مهارتها

  

  یک آزمایشگاه فناوری کامل: ختارسا
 ارتقـاء کیفیـت تـدریس       :  یادگیری بر اساس تغییر روش تدریس معلّمان با کمک فاوا             -3

منـابع داخـل شـبکه    ایهـا و   رسـانه و مواد درسی همراه با کاربرد چندمعلمان و افزایش کیفیت ابزار      
  ).اینترنت(

مطالب چاپ شده در کامپیوتر، سیـستمهای تـدریس و ارائـه مطلـب توسـط معلمـان،                  : منابع
  .دیسکهای ویدیویی، و استفاده از شبکه

موضـوع مناسـب و روش تـدریس        (ابزار و مواد درسی بـا کیفیـت بـاال           : طریقه استفاده مؤثر  
  .شود می یاددهی - فرایند یادگیریآموز در که موجب درگیرشدن کامل دانش) مناسب

  .و مکانیزمهای ارائه مطلب) در داخل کالس(های کالسی  رایانه: ساختار

آمـوزان در رسـیدن بـه اهـداف           کمک به دانـش    ):رویکرد تلفیق ( یادگیری همراه با فاوا      -4
 جـذب و    ریزی درسی یک رشته یا چند رشته مرتبط با استفاده ازفاوا به عنوان ابـزاری بـرای                  برنامه

  .گزینش، تجزیه و تحلیل، ارائه اطالعات و خلق دانش نو

  .های خاص تمام منابعی فاوا، به عالوۀ ابزارهای ویژه در رشته: منابع

  .آوری یا خلق اطالعات طرح سؤال و اجرای پژوهش، جمع: جذب اطالعات

                                                           
1. processor                         
2. Excel                                  
3. Auto Cad 
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  .ارزیابی، حل مسئله، پردازش اطالعات: تجزیه و تحلیل
  .ها گیری براساس داده فرضیه ها و تصمیمبررسی : تجزیه اطالعات

  .ارائه مطالب و اطالعات به دیگران به صورتهای مختلف و خلق دانش جدید: ارائه
آمـوزان در     درک عمیق نقش فاوا به عنوان وسیله ای برای کمک به دانش           : طریقۀ استفادۀ مؤثر  

  .انجام درست فعالیتهای مختلف و رسیدن به اهداف برنامه درسی
بسته به نوع موضوع و فعالیتها و روشهای تدریس از یک آزمایشگاه کامل رایانـه تـا                 : رساختا

  .یک آزمایشگاه کوچک
ریزان درسـی را تهدیـد کنـد ، نگـرش بـه برنامـه               در این زمینه خطری که ممکن است برنامه       

تفاده از   درسی مبتنی بر فاوا صرفا از بعد ارتقای سواد فناوری اطالعاتی یا به عبارتی چگـونگی اسـ                 
در حالیکه در برنامه درسی تلفیقی آنچه باید مد نظـر باشـد             . های متداول آن است   افزار  نرمرایانه و   

 به استانداردهای عملکردی برنامه درسی هر یـک  آموزان دانشچگونگی استفاده از آن برای رسیدن    
  . از دروس است

 فناوریهـای اطالعـاتی بـه چیـزی         باید این نکته را در نظر داشت که ساخت دانش با اسـتفاده از             
افـزاری آن نیـاز      افـزاری و نـرم     فناوریهای نوین از هردو جنبه سخت     فراتر از مهارت و توانایی کاربرد       

تیابی بـه اطالعـات     پرسش کردن ، جستجوی منابع اطالعاتی برای دستیابی به پاسخ مناسب، دس           . دارد
در نهایت ساخت اطالعات مورد نیاز و کـسب         ، بازنگری و انتخاب ، تجزیه و تحلیل و          مرتبط، تفسیر 

  .فیق فاوا در برنامه درسی دانست فرایند متفاوتی بر اساس رویکرد جدید تلتوان مییا خلق دانش را 
جدایی بین برنامه درسی تلفیقی و برنامه درسی تربیت معلم نیز یکی دیگر از خطراتی اسـت                 

در غیـر ایـن صـورت فـاوا بـرای           .  جلوگیری کرد   موثر و مناسب از بروز آن      ریزی  برنامهکه باید با    
  . معلمان تنها ابزاری برای تقویت فعالیتهای کالسی و روشهای تدریس سنتی و متداول خواهد بود

 تربیت معلم نیز باید دستخوش تحـول     های  برنامهلذا همگام با طراحی برنامه درسی مدارس ،         
معلمان کالس درس نه فقط     . شد همسو گردد  شده و با محیط جدید یادگیری به گونه ای که اشاره            

باید در زمینه  موضوع و محتوای درسی رشته مورد تدریس خود آگاهی و تخصص الزم را داشـته                   
باشند، بلکه الزم است به تغییر روشهای آموزش و محیط یادگیری در عصر اطالعات آگـاه بـوده و          

  . یق فاوا در برنامه درسی هستندمعلمان عامل اصلی و کلیدی تلف. به آن باور داشته باشند
ای معلمان به معنی ایجاد مهارتهای پایدار برای دستیابی به استانداردهای  تاکید بر توسعه حرفه

در این زمینه توجه بـه      . باشد  می و نیز توجه به نیازهای متفاوت معلمان در سطوح مختلف            ای  حرفه
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 معلمـان بـرای کـاربرد فـاوا در          ای  حرفـه تهیه یک الگوی تلفیقی و حمایت شده در زمینه توسـعه            
های درسی، ارتقای فرهنگ یادگیری الکترونیکـی وتهیـه الگـوی مناسـب بـرای شناسـایی و                  برنامه

  .نگهداشت معلمان توانمند ضروری است
معلمـان و  . مسئله مهم دیگر توجه بـه زیـر سـاختهای توسـعه فـاوا در برنامـه درسـی اسـت          

رس بایـد بتواننـد از      عالوه بر آن مدا   . ا منابع معتبر در ارتباط باشند      باید به طور وسیع ب     آموزان  دانش
سازی محیط یادگیری استفاده کنند و در سطحی وسـیع پاسـخگوی نیازهـای جدیـد                 فاوابرای غنی 

امکانات چند منظوره فوق را فـراهم   لذا الزم است، زیرساختهای فاوا.  باشندآموزان دانشمعلمان و 
   .کنند

لعات انجام شده در این تحقیـق و اطالعـات حاصـل از تجربیـات کـشورهای                 با توجه به مطا   
موفق در زمینۀ تلفیق فاوا در برنامه درسی، مراحل طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیـق فـاوا  بـه       

  :شرح زیر است
   تلفیق فاوا در برنامه درسی؛انداز چشمتهیه . 1
تلفیـق فـاوا بـر اسـاس      . 3. 3رویکـرد   تدوین ارزشها و اصول حاکم بر برنامـه درسـی بـا             . 2
  ؛انداز چشم

  :تدوین استراتژیهای تلفیق فاوا در برنامه درسی شامل. 1-3
  ؛آموزان دانشتهیه استانداردهای فاوا برای . 2-3

  فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای کاربرد فاوا در کالس درس و مدرسه؛
  . طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا

اصلی و محوری در برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا، استلزامات جامعۀ دانـایی محـور                نکته  
 در مواجه با توسعه دانایی در جامعه به چه دانش، مهارت و             آموزان  دانشمواردی مانند اینکه    . است

 که در پی خلق فناوریهای جدید تغییـرات       دهد  مینگرشی نیاز دارند؟ تاریخ تحوالت فناوری نشان        
در نتیجۀ ایـن تحـوالت، فناوریهـای     . ها و دانش او پدید آمده است      رفی در نگرش انسان، مهارت    شگ

 آرمـانی تعلـیم و      نوین به عنوان ابزار یادگیری، انسان را در دستیابی به اهـداف و مقاصـد عـالی و                 
فاوا نیز بـا فـراهم کـردن ابزارهـای یـادگیری، موقعیـت جدیـدی را جهـت                   . اند تربیت یاری کرده  

 لـذا .  فراهم کـرده اسـت     آموزان  دانشرسی به اطالعات، تفسیر، سازماندهی و تحلیل آنها برای          دست
بـر  . انداز برنامه درسی با رویکرد تلفیـق فـاوا ضـروری اسـت             توجه به موارد فوق در تدوین چشم      

  . شود می زیر پیشنهاد انداز چشمهمین اساس 
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 کـه بایـد بـر یـادگیری         انداز  چشمدوین  ت: رنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا      ب انداز  چشم -1
متمرکز باشد مهمترین بخش طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیق اسـت و توسـعه تمـام عناصـر                   

 معادل ترسـیم وضـعیت مطلـوب یـا مناسـب اسـت و               انداز  چشم. برنامه درسی به آن بستگی دارد     
 پیـشنهادی  انـداز  مچـش .  راهنمای حرکت در سطوح مختلف طراحی برنامـه درسـی باشـد       تواند  می

 آمـوزان   دانـش تمـام    :محقق برای برنامه درسی با رویکرد تلفیق در دورۀ عمومی به شرح زیر است             
نـد ارتبـاط مـوثری بـا        توان  میفارغ التحصیل دورۀ آموزش عمومی، یادگیرندگانی مستقل هستند که          

ادی  پرسـش کـرده و       به طور مشارکتی وگروهی فعالیت کنند و با تفکری انتقـ          . دیگران برقرار کنند  
  .برای یافتن پاسخ مناسب، اطالعات را از منابع مختلف جستجو، ارزیابی و استفاده کنند

یکـی از مهمتـرین     : ارزشها واصول یادگیری با رویکرد تلفیق فـاوا در برنامـه درسـی             -2
رای دستاوردهای استفاده از فاوا در کالس درس این است که فاوا موقعیت جدیدی از یادگیری را ب           

 در مرکز   آموز  دانشدر این موقعیت جدید     .  فراهم می کند که بدون آن امکان پذیر نیست         آموز  دانش
 محور بر یادگیری فعال و کنشی تاکیـد         آموز  دانشارزشها و اصول یادگیری     .برنامه درسی قرار دارد   

محـور   آمـوز   دانـش  که نیازهای    شود  میدارد با این پیش فرض که پیشرفت تحصیلی زمانی حاصل           
 ارزشها و اصول یـادگیری را درطراحـی برنامـه درسـی بـا               توان  میبر همین اساس    . یادگیری باشد 

  .رویکرد تلفیق فاوا به شرح زیر در نظر گرفت
در برنامه درسی بـا رویکـرد تلفیـق          : درفرایند یادگیری مستقل   آموزان  دانشمشارکت فعال   . 1-2

به ایـن   . یط یادگیری، اجتماعی در حال توسعه است      فاوا بر مبنای دیدگاه مکتب ساختار گرایی، مح       
 و  آموزان  دانشمعنا که یادگیری به صورت مشارکتی و گروهی بر اساس تبادل اندیشه ها و نظرات                

یادگیرندۀ فعال در تعامل با محیط به جستجو و حل مسأله می پـردازد و  . معلمان صورت می پذیرد  
ورۀ ابتدایی از طریق روشهایی مانند تحقیقات هـدایت         معلم در د  . تأکید بر شناخت یادگیرنده است    

 موقعیت مناسبی بـرای یـادگیری فـراهم         تواند  میشده و در دورۀ راهنمایی از تحقیقات وب محور          
نـد از طریـق واژه پـرداز، دیـسکهای فـشرده،            توان  می نیز نتایج تحقیقات خود را       آموزان  دانش. آورد
 به مهارتهای اسـتفاده از      آموزان  دانشبرای انجام این فعالیتها     . عرضه کنند ... های تصویری و  افزار  نرم

لذا معلمان آموزش دیدۀ ماهر باید به عنوان تسهیل گـران یـادگیری در فراگیـری و                 . فاوا نیاز دارند  
  .  را مورد حمایت قرار دهندآموزان دانشکاربرد این مهارتها 

 بـرای کـسب موفقیـت و    آموزان  دانش :آموزان  دانشتوسعه مهارتهای سطح باالی تفکر در       . 2-2
پیشرفت تحصیلی به داشتن تفکر انتقادی، توانایی حل مسئله و داشتن استراتژیهای ارائـه برهـان و                 

بـه عـالوه    .   درسی نیاز دارند   رنامهدلیل برای حمایت از نظرات و دستیابی به اهداف یادگیری در ب           
ـ خالقیت نیز به عنوان محور مرکزی توسـعه توانـایی             در یـادگیری هدفمنـد و خلـق    آمـوزان  شدان
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 درسـی مـورد توجـه      هـای   برنامهواکنشهای منطقی در حل مسائل و پاسخ به سئواالت آنان باید در             
 را در موقعیتهـای کنتـرل       آمـوزان   دانش استراتژیهای حل مسئله     توان  میبا استفاده از فاوا     . قرار گیرد 

 را در   آمـوزان   دانـش  تـوان   مـی ای شـبیه سـازی،      هـ افزار  نـرم برای مثال با کـاربرد      . شده  توسعه داد   
موقعیتهای نزدیک به واقعیت قرار داد تا برای یافتن پاسخ به سئواالت خود از روشـهای گونـاگون                  

- به اثرات ناشـی از آزمـایش و خطـا را در دانـش              افزار  نرماستفاده از این    . حل مسئله استفاده کنند   
  . دهد میآموزان کاهش 

یکی از ارزشهای افزودۀ فاوا بـه برنامـه درسـی،            :ری در محیطهای واقعی   ایت از یادگی  حم. 3-2
 آمـوزان   دانـش در جنـین شـرایطی      . ایجاد شرایط مشابه محیط واقعی زندگی در کالس درس است         

ند برای کسب اطالعات و کشف پاسخ به سئواالتشان به محیطـی نزدیـک بـه واقعیـت وارد        توان  می
ن اسـت بـا      محیطهای ماجراجویانه برای حل یک مسئله که ممک        به طور مثال قرار گرفتن در     . شوند

بدین ترتیب با استفاده از .  بدون استفاده از ابزارهای فاوا امکان پذیر نیستخطراتی نیز توام باشد و    
نـد  توان  مـی  آموزان  دانشهمچنین  . شود  میفاوا مرز میان کالس درس و محیط واقعی از هم گسسته            

آنـان بـا اسـتفاده از اینترنـت بـه اطالعـات             .  با مفاهیم جدید پیوند بزنند     مفاهیم ذهنی قبلی خود را    
نـد بـا    توان  می تحقیقاتی   – و با اتصال به سایتهای علمی        یابند  میمربوط به کشفیات علمی دسترسی      

تحقیقات و فعالیتهای علمی در سطح ملی و جهانی آشنا شوند و مفاهیم علمی ذهن خود را توسعه              
  .بخشند
فـاوا بـا    . ور اصلی یادگیری انگیزه یادگیرنده است     مح : عالقه و انگیزه برای یادگیری     ایجاد.4-2

، موقعیتی برانگیزاننده برای آنان ایجاد      آموزان  دانشایجاد شرایط الزم برای پیگیری حس کنجکاوی        
 برانگیخته با دنبال کردن عالیق شخصی یـا گروهـی، انگیـزه             آموز  دانشدر چنین موقعیتی    . می کند 

یکی از مهمترین فعالیتهای یادگیری انجام . زم را برای یافتن پاسخ به سئواالت گوناگون خود دارد     ال
انجام تکلیف کالسی زمـانی بـه یـادگیری    . تکالیف تعیین شده از سوی معلم در کالس درس است  

 در انجـام آن تـوام باشـد و سـطوح انگیزشـی              آموز  دانش که با عالقه و رغبت       شود  میپایدار منجر   
 آموزان  دانشفاوا از قدرت برانگیختگی باالیی برای       .  بر نتیجه انجام تکالیف موثر است      آموزان  دانش

ترکیبـی از    (ای  رسـانه  در اجرای  یک فعالیـت چنـد          آموزان  دانشبرای مثال وقتی    . برخوردار است 
ت مشارکت دارند، انگیزه باالیی برای ارائه یک کار خوب گروهـی بـه دسـ              ) صوت، تصویر و صدا   

  . آورند می
یادگیری زمانی موثرتر است که تفاوتهای فردی و         :حمایت از تفاوتهای فردی در یادگیری     . 5-2

ماهیت و طبییعت متفاوت یادگیرنده از نظر جسمانی، هوشی، هیجانی و احساسی، زبـان و آداب و                 
 زمـانی کـه مـواد آموزشـی متناسـب بـا سـطح پیـشرفت               . رسوم اجتماعی مورد توجه قـرار گیـرد       
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.  با روشی نشاط انگیز و جذاب ارائه شود به یادگیری پایدار فردی منجر خواهـد شـد                 آموزان  دانش
 براسـاس   آمـوزان   دانشند محیط یادگیری متفاوتی را با استفاده از امکانات فاوا برای            توان  میمعلمان  

ـ  تـوان   مـی همچنین با استفاده از امکانـات فـاوا         . تفاوتهای فردی آنان ایجاد کنند     ری فرصـتهای    براب
این افـراد حتـی     . ی که از ناتوانییهای جسمی برخوردارند، فراهم کرد       آموزان  دانشیادگیری  را برای     

مثالً با استفاده از . ند با سایر همکالسان عادی خود در انجام تحقیقات کالسی مشارکت کنند           توان  می
ننـد و در جاییکـه      امکانات فاوا ممکن است در یـک پـروژۀ تحقیقـی محلـی از راه دور شـرکت ک                  

ند با استفاده از فاوا در محل مجازی حضور توان می عادی به محل مراجعه می کنند آنها آموزان دانش
 بـا اسـتفاده از      آمـوزان   دانـش همچنـین   .یابند یا اطالعات الزم را جستجو و یادداشت برداری کننـد          

الً اسـتفاده از منـابع گرافیکـی،        مث. ند به منابع مختلفی دست یابند     توان  میامکانات چندگانه یادگیری    
  . دهد میوسعت بیشتری به یادگیری در کالس ... تجسمی، شنیداری، کتبی و

ارزیابی از فرایند    :حمایت فاوا در زمینه ارزیابی از فرایند یادگیری و ارزیابی برای یادگیری            .6-2
 آمـوزان  دانـش تی از یک سو وق.  فراهم می کندآموز دانشیادگیری، اطالعات مهمی را برای معلم و  

به میزان دستیابیشان به اهداف یادگیری در برنامه درسی پی می برند، بـرای رقابـت مثبـت و مـوثر                     
نـد  توان مـی  آمـوزان  دانـش  و از سوی دیگر معلمان با شـناخت میـزان یـادگیری           شوند  میبرانگیخته  

 بـه روشـهای     توانـد   مـی فاوا  . موقعیتهای جدیدی را برای ارتقای کیفیت هر یک از آنان فراهم کنند           
 از فعالیتهـای    1ایتهیـه پرونـده   :گوناگونی این گونـه ارزیـابی را مـورد حمایـت قـرار دهـد ماننـد                

ای از فعالیتهای عملی یا میـزان پیـشرفت تحـصیلی             نمونه تواند  می از سوی معلمان که      آموزان  دانش
ثبت و نگهداری از فعالیتهایی     برای   آموزان  دانشای از سوی     در بر داشته باشد یا تهیه پرونده      آنان را   

 کـه  آمـوزان  دانـش  برای ارائه بازخورد میزان پیشرفت تحصیلی به ریزی برنامه یا  که انجام داده اند
همچنین به معلمـان    .  به خود ارزیابی و افزایش انگیزه آنان برای بهبود یادگیری منجر شود            تواند  می

  . ی کند کمک مآموزان دانشدر تشخیص و تعیین تکالیف بعدی 
   استراتژیهای تلفیق فاوا در برنامه درسی -3
همانگونه که قبالً اشاره شـد معلـم محـور          :  فاوا برای معلمان   ای  حرفه تهیه استانداردهای    -1-3

اگر معلم بتواند به راحتـی و بـا توانمنـدی           .  اصلی موفقیت برنامه تلفیق فاوا در برنامه درسی است        
 در فرایند یادگیری با به کـار بگیـرد و مطمـئن باشـد کـه فـاوا                   ابزارهای فاوا را در کالس درس و      

 کمـک کنـد، قطعـاً برانگیختـه شـده و مقاومـت           آموزان  دانش به باال رفتن کیفیت یادگیری       تواند  می
معلمان باید آمـاده شـوند کـه    . چندانی برای تغییر روشهای سنتی تدریس از خود نشان نخواهد داد        

ام فرصتهای یادگیری با استفاده از فاوا بهره مند سـازند و بـه گونـه ای                 را از تم   آموزان  دانشبتوانند  

                                                           
1 . portfolio  
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.  ارائه دهنـد   آموزان  دانش یادگیری به    -موثر محتوای برنامه درسی را با تلفیق فاوا در فرایند یاددهی          
کارگیری استراتژیهای حـل مـسئله از طریـق ابزارهـای             را برای به   آموزان  دانشمعلمان باید بتوانند    

لذا الزم است همگام با طراحی برنامه درسی بـا رویکـرد تلفیـق فـاوا،                . ناوری یاری دهند  مناسب ف 
 آموزش قبـل از     های  برنامهای فاوا برای معلمان تهیه شود و این استانداردها در           استانداردهای حرفه 

معلمان باید محیط جدیـد تحـت حمایـت فـاوا را در             . خدمت و ضمن خدمت معلمان لحاظ شود      
 آموزشی خود در مراکز تربیت معلم تجربه کنند تا بتوانند با اطمینان در کالس درس بـه                  یها  برنامه

پیوستگی میان آموزش معلمان برای رسیدن بـه اسـتانداردهای تعیـین شـده بـا آمـوزش                  . کار ببرند 
در غیر این صـورت     .  به موفقیت برنامه تلفیق بیانجامد     تواند  می از سوی همین معلمان      آموزان  دانش
 با طراحی برنامه درسی تلفیق با رویکرد فاوا، بازهم معلم کالس درس خود را به روش سنتی                  حتی

  .اداره خواهد کرد
  :شود میدر این زمینه دو پیشنهاد زیر ارائه 

این بخش با مشارکت و هماهنگی طراحـان برنامـه درسـی مـدارس و طراحـان برنامـه                    ♦
 ریـزی   برنامهالیف کتب درسی سازمان پژوهش و        و ت  ریزی  برنامهدرسی مراکز تربیت معلم در دفتر       

 . آموزشی اجرا شود

دفتر تدوین استانداردهای آموزش و پـرورش در حکـم دفتـری مـستقل یـا وابـسته بـه            ♦
 آموزشی با هدف تعیین استانداردهای نظام آموزش و پرورش هم در ریزی برنامهسازمان پژوهش و 

 .  درسی تشکیل شودیزیر برنامه آموزشی و هم حوزۀ ریزی برنامهحوزه 

 انـداز   چشمیکی از مهمترین عوامل رسیدن به       : آموزان  دانش تهیه استانداردهای فاوا برای      -2-3
 آمـوزان   دانـش تعیین شده در برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا، تعیین استانداردهای پایۀ فاوا برای               

 در ایـن دورۀ آموزشـی       آموز  دانشطراحان برنامه درسی باید بدانند که       . دورۀ آموزش عمومی است   
با چه مفاهیمی آشنا شوند؟ به چه مهارتهایی دست یابند؟ چه نگرشی نسبت به استفاده از فاوا            : باید

از فاوا استفاده   ) فردی یا گروهی  ( یادگیری داشته باشد؟ چگونه و با کدام روش          -در فرایند یاددهی  
فقیت رویکرد تلفیق فاوا در برنامه درسی را باال         وجود این استانداردها ضریب اطمینان مو     ... کند؟ و 
  .می برد

  :شود میدر این زمینه پیشنهادهای زیر ارائه 
 ریـزی   برنامـه این بخش باید با مشارکت و همـاهنگی پژوهـشکده سـازمان پـژوهش و                 ♦

 و کاربست آن از سـوی       آموزان  دانشآموزشی برای انجام پژوهش در زمینه استانداردهای فاوا برای          
 .  و تالیف کتب درسی اجرا شودریزی برنامه دفتر
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دفتر تدوین استانداردهای آموزش و پـرورش در حکـم دفتـری مـستقل یـا وابـسته بـه            ♦
 آموزشی با هدف تعیین استانداردهای نظـام آمـوزش و پـرورش در              ریزی  برنامهسازمان پژوهش و    

  . یل شودزمینه تمام زیر مجموعه های آن از جمله تدوین استانداردهای فوق تشک
تحقق همـه   :کاربرد فاوا در کالس درس و مدرسه فراهم کردن زیر ساختهای مناسب برای    -3-3
بایـد توجـه داشـت کـه        . های مناسـب اسـت    افزار  سخت، نیازمند شبکه و     ی که برشمردیم  های  برنامه

ن به  طراحی و اجرای برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا بدون توجه به میزان توسعه زیرساختهای آ               
بـرای اجـرای برنامـه      . منظور دسترسی آسان به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی امکان پـذیر نیـست            

ای، ای کردن سیستمهای رایانه  های شخصی به شبکه     درسی با رویکرد فاوا بایستی فراتراز تهیۀ رایانه       
یروسـها،  افزارهـای مناسـب بـرای از بـین بـردن و             ها بـه شـبکۀ اینترنـت، نـصب نـرم          اتصال رایانه 

سـپس تجهیـزات جدیـد و امکانـات     . افزارهای کـاربردی پرداخـت   افزارهای ایمنی شبکه و نرم     نرم
های درسی مناسب تلفیق و یک سیستم مناسب ایمنی شبکه را برای تمام مـدت                 موجود را با برنامه   

  . شبانه روز فراهم کرد
 : کردبینی پیش توان میدر این زمینه چهار وضعیت را  

بـه یکـدیگر    ای که به صورت شبکه محلـی  یا سایت رایانه رس به آزمایشگاه رایانهتجهیز مدا
 . امنیت شبکه ؛مدیریت شبکه به شبکه مدارس؛ اتصال؛ متصل هستند

بر همین اساس زیر ساختها و منابع حمایتی اجرای برنامه درسی با رویکـرد فـاوا در کـالس                   
  : درس شامل موارد زیر است

طف و معتبر، با امنیت کافی؛ محیط فنی غنی شده، توانمنـد، فراگیـر،              شبکه قابل دسترس، منع   
 . ای؛ارائه خدمات فنی و حمایتیقابل دسترس همگان، چند منظوره و چند وظیفه

لذا باید اعتبارات کافی و مناسب ر ا برای استفاده از توان فنی وزیر ساختهای مخابراتی کشور              
بایستی در هرسال بـه میـزان         ها تا آنجا که ممکن است  می        این هزینه .برای تمام مدارس تأمین شود    

  .ها برای مدارس به آسانی فراهم شودمشخصی افزایش داشته باشد تا شرایط به روز کردن رایانه
 ریـزی  برنامـه  این بخش باید با مشارکت و هماهنگی سازمان پژوهش و     شود  میپیشنهاد   ♦

 . جرا شودآموزشی و دفتر گسترش فاوا در آموزش و پرورش ا
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  )نمونه(  طراحی برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا -4
 از برنامه درسی با رویکـرد تلفیـق فـاوا را در درس علـوم دورۀ     ای نمونهدر این بخش محقق    

 و  ریـزی   برنامـه ابتدایی و ریاضی دورۀ راهنمایی به عنوان الگویی برای طراحان برنامه درسی دفتـر               
   .دهد می آموزشی ارائه ریزی رنامهبتالیف سازمان پژوهش و 

  

   از برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا در درس علوم دورۀ ابتداییای نمونه -الف     
  »آب و هوای جهان « 

 تفاوت آب و هـوای نقـاط مختلـف جهـان را درک کننـد و دالیـل آن را                      آموزان  دانش :هدف
از اطالعات آب و هوایی یک منطقه اصـلی،          با چگونگی استفاده     آموزان  دانشهمچنین  . کشف کنند 

  .  آب و هوای نواحی آن منطقه آشنا شوندبینی پیشبرای 
 مطالعاتی دربارۀ آب و هوای مناطق مختلف جهـان          آموزان  دانشدر این موضوع درسی      :محتوا

  . و الگوهای آب و هوایی دارند
  : آماده سازی شامل-الف:  یادگیری-روش یاددهی

، اتصال به سایتهای سخنگوی آب و هـوا از طریـق            1جهیزات جانبی سخنگو   فراهم کردن ت   .1 
  ؛2اینترنت یا رادیو و تلویزیون پخش زنده

، ویـدیوهای و    ای  رسـانه جمع آوری منابع مانند کتابها، نقـشه هـا، لوحهـای فـشرده جنـد                . 2
   آن؛بینی پیشسایتهای مرتبط با آب و هوا و 

) آنچه می دانند، آنچه یاید بدانند، آنچه آموخته اند         ( انآموز  دانشتهیه نمودار دانش برای     . 3 
  با استفاده از امکانات صفحه گسترده؛

شناسایی مفاهیم آب و هوایی در شروع هر روز، واژه نامه آب و هـوا، مفـاهیم گرافیکـی                   . 4 
ر آب و هوا با استفاده از امکانات صفحه گسترده و جمع مناسب برای توضیح مفاهیم کردن منابع ه                 

  . روز
  

  

  

                                                           
1 . speaker                                                      
2 . online 
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   شامل روش-ب
 کالس برای اجرای پروژه های تحقیقـاتی بـه طـور نمونـه در زمینـۀ        آموزان  دانشراهنمایی  .1

توصیف آب و هوای مناطق خاص، نمودارهای بارش باران هر منطقه، درجه هوا، سـازگاری مـردم          
  ؛...هر منطقه با آب و هوای آن منطقه و

  ها یا الگوهای آب و هوایی جهان؛ اس نام قاره کالس بر اسآموزان دانشبندی  گروه. 2
 در هر گروه مانند گزارشـگر آب و هـوا، گـرد آورنـده       آموزان  دانشتعیین نقش هر یک از      . 3

بهتـر اسـت هـر      ... ها، تهیه کننده نمودار آب و هوایی و خبرنگار روزنامه           ای  رسانهاطالعات از چند    
اطمینان از اینکـه    . 4 ایف گوناگون را کسب کنند؛     تجربیات وظ  آموزان  دانشهفته با چرخش نقشها،     

هر یک از اعضای گروه درک درست و روشنی از نقش و وظایفـشان دارنـد و بـرای جمـع آوری                      
  اطالعات هفتگی مسئولیت پذیرند؛

آوری شـدۀ     ایجاد همـاهنگی میـان اطالعـات جمـع         هدایت یک جلسه از درس کالس به      . 5 
  شترک اعضای گروه؛اعضای گروهها و اطمینان از درک م

کمک به گروه برای دستیابی به نتایج الگوهای آب و هوایی هر ماه در شـهرهای انتخـاب                  . 6 
  شده به منظور تشویق و ترغیب آنان به ادامه و پیگیری پژوهش و مقایسه نتایج آن در هر هفته؛

روه بـه   جمع آوری اطالعات هر گروه پس از چهار هفته و ارائه آن از سوی اعضای هر گـ                 . 7
  ، وب محور؛ای رسانهصورت ارائۀ چند 

 گروههـای گونـاگون از      آموزان  دانشهدایت و مدیریت کالس درس برای پرسش و پاسخ          . 8
  ؛ در بحثهای گروهی از اطالعات اینترنتی نیز استفاده کردتوان مییکدیگر که در این زمینه 

 آمـوزان  دانشحد از سوی تمام ترکیب تحقیقات انجام شده و ارائۀ یک پروژه تحقیقاتی وا     . 9 
یک  کالس در زمینه الگوهای آب و هوایی مناطق مختلف جهان و یادگیری مفاهیم مـورد نظـر در             

  .اهداف این درس
  ؛1ایرائه چند رسانه ا:افزار نرم -الف: موادآموزشی

  وب سایتهای مناسـب بـرای دورۀ ابتـدایی در زمینـۀ ارائـۀ اطالعـات زیـر بـه صـورت                      -ب
جـستجوی آب و    ؛  جستجوی آب و هوای جهـان      شامل... ها و   رنگی، نقاشی، طرحواره   نمودارهای

                                                           
1 . Multimedia-authoring or presentation 
 



1386بهار ، ششم سال ،19شمارۀ   های آموزشی،فصلنامۀ نوآوری     

                               

 

70 

سـایتهای متنـوع بـازی و       ؛  سایت خبری آب و هوای کشور و جهان در هـر روز           ؛  هوای هر منطقه    
  ؛نقاشی در زمینۀ آب و هوا

 از  ا و نیـز اسـتفاده     ه  ای تبادل اطالعات و نتایج پروژه     ی بر آموز  دانشهای    اتصال به شبکه   -پ
  ؛)مانند شبکه رشد و شبکه مدرسه در ایران( آنها 

  . سایر منابع مانند اطالعات ارائه شده در تلویزیون و مطبوعات کشور-ت
 در هر گروه به صورت روزانـه        آموزان  دانشارزیابی فعالیت   :  خود ارزیابی  .1: شاملارزشیابی  

  و بر اساس فعالیتهای هفتگی گروه؛
 یا وب محـور در      ای  رسانهائه شده از سوی گروهها به صورت چند         مطالب ار :  دگر ارزیابی  .2

بر :  ارزیابی معلم.3 .گیرد می قرار گرفته و مورد ارزیابی دیگر گروهها قرار آموزان  دانشاختیار سایر   
اساس انسجام فعالیتهای گروهی، روش جمع آوری اطالعات از منابع گوناگون، انتخاب اطالعـات              

به طور مثال   (، تفسیر اطالعات، جمع بندی مطالب  و روش ارائه مطلب            مناسب با موضوع پژوهش   
  .) یا وب محورای رسانهبه صورت چند 

ترکیـب  « : ای از برنامه درسی با رویکرد تلفیق فاوا در درس علوم دورۀ راهنمـایی             نمونه -ب
  »رنگها

 : های زیر است دف از این درس کسب دانش در زمینهه: هدف

 رنگهایی که از ترکیـب رنگهـای        بینی  پیش. 2 ر از فیلترهای رنگی؛   درک تاثیر گذشت نو    .1
 .شرح و توضیح دالیل تفاوت رنگها در نورهای گوناگون. 3اصلی به دست می آیند؛

  : محتوای این درس شامل سرفصلهای زیر است: محتوا
 فیلترهایی که برای تجزیه رنگها به کار می روند چگونه کار می کنند؟ .1

چگونـه  . 3  به رنگهای جدیدی دسـت یافـت؟       توان  میرنگهای اصلی   چگونه از ترکیب     .2
 ؟ شوند میرنگ اشیاء در اثر تابش نورهای رنگی، دگرگون 

معلم در ابتدا با ارائۀ یک نمایش تعاملی از رنگها و تاثیرات گذشتن             :  یادگیری -روش یاددهی 
 آموزان دانش فشرده آماده شده، های از قبل تهیه شده یا لوحافزار نرمآنها از فیلترهای رنگی با کمک       

پس از نمایش دو یا     . کند رخداد نمایش گذاشته شده توانا می     را برای نظریه پردازی و کشف دالیل        
 کننـد اگـر رنـگ را از دوفیلتـر       بینی  پیشخواهد که     می آموز  دانشسه نمونه از تغییر رنگها، معلم از        

؟ یـا چـه رنگـی حـادث         شـود   مـی ی ظاهر   تعبیه شده در جلوی یک رنگ مشابه بگذاراند، چه رنگ         
خواهد شد وقتی که دو نور مختلف با دو فیلتر جداگانه بر یک نقطه مشخص تابیده شوند؟ سـپس                   
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 می خواهد که با استفاده از رایانه به روش گروهی، نتایج مشاهدات  خود را با آموزان دانشمعلم از 
 از روش تحقیق اطالعـات مـورد نیـاز خـود را از               واژه پرداز نوشته و با استفاده      افزار  نرماستفاده از   

اینترنت، پایگاههای اینترنتی مدارس یا لوحهای فشرده موجود جستجو، انتخاب، تحلیـل و تفـسیر                
  . سپس به صورتهای گوناگون مانند استفاده از پاور پوینت به کالس ارائه دهند. کنند

اده از نتـایج تحقیقـات کالسـی،    آنگاه معلم در یک محیط یـادگیری تعـاملی و پویـا بـا اسـتف               
  . کند  در دستیابی به اهداف درس کمک می راآموزان دانش

 گسترده برای   پرداز، ارائه مطلب، صفحه    ، واژه ای  رسانههای چند   افزار  نرم -الف :موزشیآمواد  
  ؛لوحهای فشرده مرتبط با موضوع درس، بندی آن درج اطالعات و طبقه

 راهنمایی در زمینۀ ارائـۀ اطالعـات مـرتبط بـا موضـوع               وب سایتهای مناسب برای دورۀ     -ب
  درس

ها و نیز اسـتفاده از       رای تبادل اطالعات و نتایج پروژه     ی ب آموز  دانش اتصال به شبکه های      -پ
  ؛)مانند شبکه رشد و شبکه مدرسه در ایران( آنها 

  ت علمی علمی تلویزیون و مجالهای برنامه سایر منابع مانند اطالعات ارائه شده در -ت 
 در هر گروه بر اساس فعالیتهایی که به         آموزان  دانشارزیابی فعالیت   : خود ارزیابی .1 :ارزشیابی

  آن محول شده است؛
 یا وب محـور در      ای  رسانهمطالب ارائه شده از سوی گروهها به صورت چند          : دگر ارزیابی . 2

  .گیرد میرار  قرار گرفته و مورد ارزیابی دیگر گروهها قآموزان دانشاختیار سایر 
آوری اطالعـات از منـابع       انسجام فعالیتهای گروهی، روش جمـع     بر اساس   :  ارزیابی معلم  . 3 

گوناگون، انتخاب اطالعات مناسب با موضوع پژوهش، تفسیر اطالعـات، جمـع بنـدی مطالـب  و                  
  ). یا وب محورای رسانهبه طور مثال ارائه به صورت چند (روش ارائه مطلب 

  

  منابع
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