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چکیده

پژوهش حاضر به جایگاه و کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر
ی درسی و تکنولوژی آموزشی شهر تهران می پردازد که هدف آن بررسی
معلمان و صاحبنظران برنامه ریز 
جایگاه و کاربرد فاوا در چهار بخش تعیین اهداف ،تهیه و انتخاب محتوا ،روش های یاددهی و یادگیری و
فرایند ارزشیابی برنامهدرسی دوره ابتدایی می باشد.
این پژوهش تحقیقی زمینه یابی به شمار میآید و برای انجام آن 120 ،معلم مقطع ابتدایی شهر تهران به
صورت نمونه گیری خوشهای و  30صاحبنظر برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی از طریق نمونه گیری
در دسترس ،از دانشگاه های تهران و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انتخاب شدند و به پرسشنامه
مح ِقق ساخته پاسخ دادهاند .برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی از
آلفای کرونباخ استفاده شده است .تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از طریق آمار توصیفی(جدول
توزیع فراوانی ،نمودار فراوانی درصدی و فراوانی درصدی تراکمی) انجام شده است.
نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به کمک فاوا می توان اهداف و محتوای متناسب با نیازها و عالیق
یادگیرندگان ،نیازهای جامعه و زندگی روزمره را تعیین و تهیه کرد .هم چنین فاوا امکان یادگیری انفرادی،
استفاده از روش های فعّال تدریس ،انواع ارزشیابی ها ،تجزیه و تحلیل سؤاالت ،وسایل ،نتایج ارزشیابی و
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مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس مختلف را به صورت علمی فراهم می آورد .معلمان می توانند
به منظور بحث در مورد برنامه ها و محتواهای درسی ،از طریق فاوا با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
کلید واژه ها :فناوری اطالعات و ارتباطات ،برنامه درسی ،دوره ابتدایی

مقدمه

فناوری اطالعات یکی از پدیده های جدید است که همه جای دنیا را با ارتباطات تار عنکبوتی و
تودرتو و درهم بافته ،به هم وصل کرده و به سرعت تمام جوانب زندگی امروزی از جمله آموزش
و پرورش را تحت تأثیر خود قرار داده است .از این روی ،آموزش و پرورش باید هرچه بیشتر و
بهتر از این پدیده جهت نیل به آرمان های خود استفاده نماید و از آنجا كه آموزش و پرورش از طریق
برنامه ی درسی ،رسالت خود را انجام می دهد ،برنامه های درسی جهت تحقق این هدف باید
کارآیی و اثربخشی الزم را داشته باشند.
فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) تعاریف گوناگونی دارد که از بین آنان تعریف زیر برگزیده
شده است:
فاوا به مثابه یکی از جدیدترین فناوری های ساخته بشر ،توانایی گردآوری ،سازماندهی،
ذخیره و بازتاب اطالعات را در قالب صوت و متن های نوشتاری و عددی دارد و این امر با
استفاده از ابزارهای رایانهای و به کارگیری سیستم های مخابراتی محقق می شود( .زارعی
زوارکی)1380،
تولید علم و فناوری ،شرط بقای جوامع است و وضعیت رشد و تولید علم در کشورهای
مختلف تعیی ن کننده سرنوشت هر کشور است .توسعه فناوری ،عامل اساسی برای دستیابی به
توسعه پایدار ،توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است.
سازمان راهبردی فناوری آمریکا نیاز به فناوری اطالعات را ناشی از سه عامل می داند:
 )1فناوری اطالعات خود یک صنعت راهبردی است که یکی از سودآورترین صنایع جهانی به
شمار می رود.
 )2فناوری اطالعات یک فناوری کلیدی است و در همه صنایع جهانی و خدمات کاربرد دارد.
 )3فناوری اطالعات ،زیر بنایی اساسی و بنیادی است که به همه شرکت ها ،مؤسسات و
واحدهای اقتصادی امکان می دهد تا در استفاده از دانش بشری و انتقال آن سهیم شوند؛ فناوری
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اطالعات سبب کاهش هزینه ها می شود و در نتیجه به افزایش بهرهوری و کیفیت محصول
می انجامد(.محمدی)1384،
عالوه بر مطالب باال ،استفاده نکردن از فاوا موجب نابرابری در استفاده از فرصت های آموزشی
می شود؛ عمق این نابرابری ها در بین کشورهای پیشرفته و در حال رشد تفاوت های فاحشی دارد.
جوامعی که توان به کارگیری فاوا را ندارند یا کمتر دارند ،به طور پیوسته از مشارکت در جامعه ای
که بر اساس علم و فناوری حرکت می کند عقب می مانند.
رویکردهای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

امروزه اهمیت آموزش و پرورش متناسب با نیازهای فرد و جامعه ،بیش از همه احساس میشود
زیرا دنیایی که با شبکههای اطالعاتی به هم پیوند خورده ،متقاضی نیروی کاری است که بداند
چگونه از فنآوری ،به عنوان ابزاری برای افزایش بهرهوری و خالقیت استفاده کند .این نیروها
باید در آموزش و پرورش تربیت شوند؛ عالوه براین همه افراد جامعه نیز برای رفع نیازهای روزمره
خویش ناگزیر هستند که مهارت استفاده از فناوری های نوین را فرا گرفته ،از آن استفاده نمایند.
فرایند یاددهی و یادگیری مهم ترین فرایند آموزش و پرورش برای تربیت افراد است که در این
فرایند ،فناوری اطالعات و ارتباطات به سه شکل زیر به کار می رود( .ندرلنوز ،1992 ،به نقل
از گودرزی) 1385،
الف) فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان هدف

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش به صورت یک هدف ،به معنای
یادگیری این فناوری و کاربرد آن در جامعه است و به ارائه دروس خاصی مثل آموزش کامپیوتر
محدود نمی شود بلکه هدف وسیعی را پیگیری می كند .همه افراد باید از دانش استفاده از کامپیوتر
برخوردار باشند و آن را در زندگی به کار برند.
ب) فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان رسانهای برای ارتقای فرایند یادگیری

شکل دیگر کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات ،استفاده از آن به مثابه رسانه ای برای تدریس
و یادگیری است که از طریق آن معلمان بتوانند تدریس کنند و فراگیران یاد بگیرند .البته اگرچه
فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش هایی مثل شبیه سازی ،تدریس خصوصی ،نظام های
یادگیری انفرادی ،شبکه های آموزشی ،برنامه های چند رسانه ای و...به کاربرده می شود ،
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کاربرد واقعی و رایج فناوری اطالعات و ارتباطات به صورت یک رسانه ،بسیار نادر است زیرا در
این شیوه ،شالوده و ساختار یادگیری تغییر خواهد کرد و این تغییر ارتباط مستقیمی با تغییر نقش
معلم و دانش آموز و تحوالت ساختار محتوا دارد.
ج)فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار

در این شیوه فناوری اطالعات و ارتباطات ،در سازمان و مدیریت نظام نظارتی دانش آموز
محور به کار میرود .در این مورد فاوا ،فرایند یادگیری را تشکیل نمی دهد بلکه استفاده از آن در
کالس درس یا مدرسه مورد حمایت دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت قرار می گیرد.
استفاده از فاوا به عنوان ابزار ،معلم و دانش آموز را قادر می سازد تا کارکرد مؤثرتری داشته
باشند و اطالعات را به طور واضح و مشخص ارائه دهند؛ به عنوان مثال استفاده از واژه پرداز،
جهت ایجاد یک داستان یا جستجو در وب برای یافتن اطالعات خاص و استفاده از فاوا به
عنوان منبعی برای یادگیری ،آموزش و یادگیری را در برنامه درسی تقویت و حمایت می کند.
(الولس ،2003،1ترجمه فضلی خانی و فتحینژاد)1384،
در این تحقیق رویکرد دوم و سوم که در چهار عنصر برنامه درسی مورد بررسی قرارگرفته،
مدنظر بوده است .این رویكردها در تعیین اهداف و انتخاب محتوای برنامهدرسی به عنوان ابزار و
در روش های یاددهی ،یادگیری و فرایند ارزشیابی هم به عنوان ابزار و هم به مثابه رسانه ای برای
ارتقای فرایند یادگیری در نظر گرفته شده است.
کارکردهای فناوری اطالعات

فناوری اطالعات و ارتباطات دارای ماهیت و قابلیت های ویژه ای است و در عرصه آموزش،
کارکردهای خاصی دارد ؛ جان ویلیامز 2و نیکای سینگ وود،2003(3ص )7این موارد را ذکر
کرده اند:
ارتباط با سایر مکانها ،افراد و موضوعات را فراهم می کند.
پرسیدن سؤاالت و شکل دادن یا تعدیل افکار و عقاید را تسهیل می نماید.
دسترسی به منابع ثانوی اطالعات با وسعت و عمق بیشتر را فراهم می کند.
 Lovelessــ1
 John Williamsــ٢
 Nick Easingwoodــ٣
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ارتباط از طریق ارتقاء نشریه های دیداری و شنیداری توسعه می یابد.
گردآوری ،ذخیره سازی و دستکاری داده ها و اطالعات را فراهم می نماید.
موجب تحلیل داده ها و اطالعات با اثربخشی باال میشود.
ساده سازی ،1ظاهرسازی ،2و مدلسازی 3دیدگاه های علمی را فراهم می نماید.
ارتباط مؤثرتری بین نتایج و یافته های نظری یا تجربی برقرار می کند.
پرسیدن “چه چیزی اگر...4؟یا چه می شود اگر؟ و دیگر سؤاالت مربوط به آزمایش و
تجربه را حمایت می کند.
توسعه حرفهای معلمان را در کنار یادگیری دانش آموزان حمایت می کند.
ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات

تلفیق فناوری اطالعات و ارتباطات با برنامه درسی به برنامه ریزان کمک می کند تا فعالیت های
یادگیری متنوعی را در طرح برنامه درسی بگنجانند و دانش آموزان نیز با شرکت در آن ها به نتایج
یادگیری متنوعی دست یابند .با دسترسی به فناوری می توان امكان فعالیت های گوناگونی مثل:
تمرین ،انجام تحقیق ،بحث برروی خط(آنالین) و مانند آن ها را در برنامه درسی فراهم کرد تا
دانش آموزان با انجام آن فعالیت ها یادگیری خود را عمیق تر سازند.
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به بسترسازی مناسب فرهنگی ،علمی و توسعه
مهارت ها و بالندگی معلمان نیاز دارد .به عبارت دیگر ،پیش شرط بهره گیری از فناوری اطالعات
و ارتباطات در برنامه درسی این است که معلمان از فنون بهره گیری از چنین پدیده ای آگاهی یابند.
پس می توان گفت اگر بسترسازی مناسب صورت نگیرد یا به طور ناقص انجام شود ،نمی توان
امید داشت که فناوری های جدید موجب تحول در برنامه درسی و به طور کل فرایند آموزش شود
بلکه ممکن است صدماتی را همچون ایجاد فاصله هر چه بیشتر میان معلمان و دانش آموزان به
وجود آورد.
 Simplificationــ١
 Simulationــ٢
 Modellingــ٣
?… What ifــ4
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نگاهی به مدارس ابتدایی در آینده

کودکانی که امروز وارد مدارس ابتدایی می شوند اگر به طور طبیعی عمر کنند به طور یقین
چند دهه در هزاره سوم زندگی خواهند کرد لذا نیازها و مقتضیات آن ها با زمان حال تفاوت زیادی
خواهند داشت .برای ارزیابی این نیازها تغییراتی در مدارس ابتدایی به وقوع خواهد پیوست که
تقی پور ظهیر()1386آن ها را چنین بیان کردهاست:
١ـ ـ بزرگتر شدن مدارس و ارائه بیشتر خدمات مناسب

مدارس ،بودجه مورد نیازخود را برحسب تعداد دانش آموزان دریافت می كنند لذا مدارس
کوچک ،منابع مالی و هزینه سرانه کمتری خواهند داشت .از همین رو ،مدارس ابتدایی بزرگتری
به وجود خواهد آمد تا خدمات مناسبی از قبیل استفاده از راهنمایان آموزشی ،خدمات بهداشتی،
خدمات مشاوره ،برنامه های ویژه برای کودکان استثنایی ،کتابخانه مرکزی با کتابدار با صالحیت
و مدیر مجرب و تمام وقت ارائه شود.
٢ـ ـ متعادل شدن برنامه درسی و توجه به همه مسائل و مشکالت زندگی روزمره

تغییرات جمعیتی ،تأثیر ماشینی شدن ،توسعه ارتباطات ،افزایش وابستگی مردم به یکدیگر
در سراسرجهان و انقالب بیولوژیکی ،همه با توجه به ارتباط آن ها با موقعیت و اهمیت روابط
انسانی ،جایگاه ویژهای را در برنامه درسی ابتدایی خواهند داشت.
3ـ ـ افزایش توان علمی و حرفهای معلمان

معلمان به دلیل گسترده شدن منابع یادگیری و تغییر نقش آن ها از منبع ارائه دهنده اطالعات
به راهنمای یادگیرندگان ،باید اطالعات و مهارت قابل قبولی درباره آموزش و پرورش عمومی،
اطالعات و مهارت حرفهای توأم با صالحیت اخالقی و شایستگی معلمی داشته باشند .لذا در
آینده از تعداد معلمانی که دارای تحصیالت متوسطه هستند کاسته و بر تعداد معلمان با تحصیالت
کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،و باالتر افزوده خواهد شد .و این معلمان ،مهارت کافی برای
استفاده از وسایل آموزش الکترونیکی ،وسایل کمک آموزشی و سایر وسایل پیشرفته صوتی و
تصویری را خواهند داشت.
4ـ ـ تغییر شکل ساختمان و اتاق های مدارس ابتدایی به دلیل استفاده از فناوری های
نوین و ابزارهای الکترونیکی پیشرفته

نوآوری های آموزشی مانند تدریس گروهی ،تدریس مجازی ،استفاده از وسایل آموزشی
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الکترونیک مثل پاورپوینت ،لب تاپ و سایر ابزارهای الکترونیکی پیشرفته ،اتاق های متعددی را
با شکل و معماری خاص همراه با فضاهای فیزیکی طلب خواهند کرد.
پیشینه تحقیق

در ادامه ،چند نمونه از پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع تحقیق ارائه می گردد:
* فتحی واجارگاه( )1383در تحقیقی نتیجه گیری می کند که معلمان می توانند در قلمروهای
مختلف مشارکت داشته باشند که مهم ترین آن ها ارائه پیشنهادات برای اصالح برنامه درسی
مصوب و سازگاری و تغییرات محدود در برنامه های درسی و انتخاب برنامه و کتاب مناسب از
بین برنامه ها و کتب مختلف پیشنهادی است.
* حاجی قاسمی( )1385در تحقیقی به نتایج زیر دست یافته است:
 .1توجه و تأکید بر فاوا باعث می شود رویکرد برنامه درسی از رویکرد تك رشته ای به رویکرد
تلفیقی ،رشدگرا و شناختی( فرادیدگاه پژوهش/تصمیم گیری) تغییر یابد.
 .2توجه به فاوا تغییری در اهداف کالن برنامه درسی ایجاد نمی کند اما اهداف جزئی برنامه
درسی در طیفی وسیعتر مورد توجه قرار گیرد.
 .3توجه به فاوا باعث می شود محتواهای متفاوتی برای یک موضوع درسی تولید شود.
 .٤توجه به فاوا استفاده از انواع ارزشیابی ها را ممکن می سازد.
 .٥توجه به فاوا موجب می شود یادگیری انفرادی ،آموزش شبکهای ،تولید محتواهایی مثل
آزمایشگاه های مجازی و استفاده از روش های فعال تدریس مدنظر قرار بگیرد.
* خسروانی()1386در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که با 95درصد اطمینان؛ بین
آشنایی کودکان با رایانه های شخصی در دوره پیش از دبستان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سال اول ابتدایی ارتباط معناداری وجود دارد.
* امام جمعه کاشان ومالیینژاد ()1385در تحقیقی به بررسی تطبیقی فناوری اطالعات و
ارتباطات در برنامه درسی چند کشور جهان و ارایه الگویی برای ایران پرداختهاند.
با توجه به مقایسه انجام شده میان کشورها و شباهت ها و تفاوت های موجود می توان نتیجه
گرفت که همه کشورها بنا به دالیل اقتصادی ،اجتماعی ،علمی ،فرهنگی ،و سیاسی به تلفیق
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فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی و کالس درس توجه خاصی داشته اند.
* پروژه هایی توسط هولزبرگ،کارولاس )1997(.بر دو گروه انجام گرفت .گروه اول برای
ساخت چند رسانه ای از رایانه استفاده می کردند .و گروه دیگر بدون رایانه آموزش می دیدند .در
کالس های پروژه چند رسانه ای  ،دانش آموزان خیلی بیشتر از کالسهای گروه گواه (گروه دوم)
در ساخت تولیدات و کار در گروه های کوچک درگیر شده بودند و به صورت گروه های فعال
مشارکتی ،در ساخت چند رسانه ای ها شرکت داشتند( .عطاران،حسینی نژاد و کرمی)1383،
* ویالنوا )1999( 1در تحقیقی چنین ذکر می کند:
 .1آموزش جدای از محدودیت های جغرافیایی قابل انتقال و دسترسی در همه جا می باشد.
 .2آموزش از وابستگی به کاغذ جدا شده و منابع چند رسانه ای را در اختیار یادگیرندگان قرار
می دهد.
 .3هرکس برحسب تفاوت های فردی ،سطح شناختی ،و سرعت یادگیری خود می تواند بیاموزد.
 .4منابع برخط و قابل دسترس به طور مرتب در دسترس یادگیرنده است.
 .5یادگیری مادام العمر تضمین می شود و همه افراد فرصت یادگیری را پیدا می کنند.
 .6با توجه به نیازهای جامعه اطالعاتی ،افرادی تحصیل کرده را تربیت می کند.
* سل وود و پینکینگ تون  )2005(2بیان می کند که  :معلمین اعتقاد دارند فاوا به کاهش
ساعات کاری آن ها کمک شایانی کرده و آن ها را کاراتر و خالقتر ساخته است.
* مک کنی)2007(3در تحقیقی نشان داد که محتوا ،تعادل و پشتیبانی و وجه مشترک برنامه،
آن را به شکل یک ابزاری ترکیب می کند که معتبر بودن و قابل استفاده بودن آن مورد قبول کاربران
و کارشناسان میباشد .هم چنین نتایج دیگر نشان داد که این برنامه ،ظرفیت و پتانسیل آن را دارد
که کاربران درحین اینکه دانش مربوط به طرح را تولید می کنند ،موادی با کیفیت خوب خلق کنند.
البته این پتانسیل عمدت ًا بستگی به این دارد که این برنامه چگونه اجرا شود.
بیان مسئله

در طراحی و تدوین برنامه درسی از اطالعات و دریافت های علمی ناشی از مطالعه مبناها و
 Villanuenecaــ1
 Pinkington and selwoodــ٢
 Mc kennyــ٣
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ریشه های برنامه درسی استفاده می شود .به هر میزان این اطالعات کافی و مطمئن باشند به همان
اندازه اعتبار برنامه درسی بیشتر خواهد بود .در این مطالعات مبنایی ،معمو ًال چند سؤال اساسی
قابل طرح است :
چه نسبتی بین زندگی اجتماعی و برنامه درسی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید
آرمان ها ،ضرورت ها ،نیازها و مسائل اجتماعی شناسایی شده و در اجزا و عناصر گوناگون برنامه
به عنوان یکی از عوامل و منابع اثرگذار ،در برنامه درسی لحاظ شود.
ماهیت یادگیرنده چه رابطهای با عناصر برنامه درسی دارد؟ در بررسی این سؤال ارتباط
مناسب بین توانایی ذهنی و عالیق او با اهداف و محتوای برنامه برقرار می گردد.
مشابه این بررسی را می توان در مورد سایر عوامل و منابع اثرگذار در برنامه درسی انجام داد.
با ظهور فناوری های نوین در تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی ،سؤاالت دیگری در ارتباط
با عوامل مؤثر در طراحی برنامه درسی برای اهل نظر و اندیشه مطرح است .فناوری اطالعات و
ارتباطات که سیمای زندگی اجتماعی را به طور عام و فعالیت های تربیتی را به طور خاص تحت
تأثیر قرار داده ،به یکی از واقعیت های نهادینه شده حیات بشری تبدیل شده است .بدیهی است
که برنامه ریزی درسی به عنوان فرایند تدوین عناصر و مؤلفه های گوناگون یادگیری نمی تواند خود
را از این تأثیر وسیع فناوری دور نگه دارد .در همه مراحل تصمیم گیری باید این سؤال را پرسید
که کاربرد فناوری اطالعات در هریک از عناصر برنامه درسی چیست و چگونه می توان برای
بهره مندی صحیح از فناوری تصمیم گیری کرد .به نظر نگارنده چنانچه رابطه و کاربرد فناوری
اطالعات با برنامه درسی را به نحو مطلوب و به شیوه علمی طراحی نکنیم ،این واقعیت خود را به
برنامه های درسی تحمیل خواهد کرد و ممکن است تعادل برنامه را برهم زند .در این که استفاده از
فناوری کامالً ضروری است شكی نیست ولی در مورد نحوه کاربرد آن در برنامه های درسی باید
اندیشید و راهکارهای صحیح را تدوین نمود.
بر اساس این تحقیق ،این سؤال اساسی برای پژوهشگر مطرح می شود که فناوری اطالعات و
ارتباطات چه جایگاه و کاربردی در برنامه های درسی دوره ابتدایی دارد؟ علت انتخاب دوره ابتدایی
در این مطالعه ،حساسیت و اساسی بودن این دوره است .بنیادی ترین مهارت ها و نگرش ها در دوره
ابتدایی در یادگیرنده شکل می گیرد؛ در صورتی كه چگونگی کاربرد فناوری در برنامه درسی دوره
ابتدایی نهادینه شود ،می توان رابطه مؤثر و سازنده تری بین برنامه ها و روش های نوین برقرار نمود.
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سؤاالت پژوهش

١ــ فناوری اطالعات و ارتباطات ،در تعیین اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی چه جایگاه و
کاربردی دارد؟
2ــ فناوری اطالعات و ارتباطات ،در انتخاب و تهیه ی محتوای برنامهدرسی دوره ابتدایی چه
جایگاه و کاربردی دارد؟
3ــ فناوری اطالعات و ارتباطات ،در روش های یاددهی و یادگیری برنامه درسی دوره ابتدایی
چه جایگاه و کاربردی دارد؟
4ــ فناوری اطالعات و ارتباطات ،در فرایند ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی چه جایگاه و
کاربردی دارد؟
روش شناسی پژوهش

این پژوهش یک تحقیق کاربردی ــ توصیفی است که از نظر اجرا ،پیمایشی(زمینه یابی) است و
برای اجرای آن دو گروه جامعه آماری زیر برگزیده شده است:
1ــ معلمان دوره ابتدایی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی  87ــ  :1386با روش نمونه گیری
خوشهای چند مرحله ای ،نمونهای به حجم  120نفر از پنج منطقه گوناگون شهر تهران به طریق
زیر انتخاب گردید:
ابتدا از شمال تهران منطقه  ،2از جنوب منطقه  ،18از شرق منطقه  ، 8از غرب منطقه  5و
از مرکز شهر منطقه  6همگی به طور تصادفی انتخاب شدند سپس با مراجعه به واحد تحقیقات
اداره آموزش و پرورش هریک از مناطق و با همکاری آنان چهار مدرسه پسرانه ابتدایی به صورت
تصادفی انتخاب شد که از این مدارس  120معلم به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
2ــ صاحبنظران برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی :از صاحبنظران دانشگاه های عالمه
طباطبایی ،تربیت معلم ،شهید بهشتی ،تربیت مدرس ،تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشگاه تهران
و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم 30
نفر انتخاب گردید.
ابزار و روش گردآوری داده ها :در این پژوهش ابزار اندازه گیری پرسشنامه ،محقق
ساخته ای می باشد که شامل چهل سؤال(گویه) پنج گزینه ای است که با طیف لیکرت تنظیم شده
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و در مقابل هر سؤال گزینه های خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم قرار داده شده است.
در این پرسشنامه گویه های (10ــ )1پرسشنامه مربوط به جایگاه و کاربرد فاوا در تعیین اهداف،
گویه های (20ــ )11مربوط به جایگاه و کاربرد فاوا در انتخاب و تهیه محتوا ،گویه های(30ــ)21
مربوط به جایگاه و کاربرد فاوا در روش های یاددهی و یادگیری وگویه های (40ــ ) 31مربوط به
جایگاه و کاربرد فاوا در فرایند ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی می باشد.
پایایی 1و روایی 2ابزار اندازه گیری:

برای تعیین پایایی پرسشنامه تحقیق از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده شده است و از آن
جا که پرسشنامه ،از چهار خرده آزمون تشکیل شده و جایگاه و کاربرد فاوا را در چهار بخش تعیین
اهداف ،انتخاب و تهیه محتوا ،روش های یاددهی یادگیری و فرایند ارزشیابی مورد سنجش قرار
داده است ،ضریب پایایی این چهار خرده آزمون به طور مستقل ،به ترتیب برابر با 0/68 ، 0/78
 0/82 ،و  0/72برآورد شده است .جهت تعیین روائی ،از روش روائی محتوایی با راهنمایی
اساتید محترم برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی ،استفاده شده است.
یافته ها:

از آنجا که فراوانی کل افراد نمونه 150نفر می باشد و برای هر سؤال ده گویه در پرسشنامه در نظر
گرفته شده بود لذا  1500پاسخ برای هر سؤال دریافت گردیده که فراوانی و فراوانی درصدی هریک از
گزینه ها در مجموع ده گویه ،محاسبه گردیده و فراوانی درصدی آن ها در نمودار ارائه شده است؛ سپس
با توجه به محتوای گویه های در نظر گرفته شده در پرسشنامه ،نتایج استخراج و ارائه گردیده است.
یافته ها

سؤال اول :فاوا در تعیین اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی چه جایگاه و کاربردی دارد؟

0/8

6/1

22/8

40/1

30/2

نمودار  .١فراوانی درصدی پاسخ های افراد نمونه در مورد سؤال اول

 Rilibilityــ ١
 Validityــ 2
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در نمودار( )1نشان داده شده است که  30/2درصد از پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد،
 40/1درصد گزینه زیاد 22/8 ،درصد گزینه متوسط6/1،درصد گزینه کم و  0/8درصد گزینه
خیلی کم می باشد که بیشترین فراوانی ها ( 70/3درصد) مربوط به گزینه های زیاد و خیلی زیاد و
کمترین فراوانی ها ( 6/9درصد) مربوط به گزینه های کم و خیلی کم است.
سؤال دوم :فاوا در انتخاب و تهیه محتوای برنامه درسی دوره ابتدایی چه جایگاه و

کاربردی دارد؟

0/87

2/93

16/4

39/93

39/87

نمودار  .2فراوانی درصدی پاسخ های افراد نمونه آماری در مورد سؤال دوم

در نمودار باال مشخص است که  39/87درصد از پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد،
 39/93درصد گزینه زیاد 16/4،درصد گزینه متوسط2/93،درصد گزینه کم و  0/87درصد
گزینه خیلی کم می باشد که بیشترین فراوانی ها ( 79/8درصد) مربوط به گزینه های زیاد و خیلی
زیاد و کمترین فراوانی ها ( 3/8درصد) مربوط به گزینه های کم و خیلی کم است.
سؤال سوم :فاوا در روش های یاددهی ـ یادگیری برنامه درسی دوره ابتدایی چه
جایگاه و کاربردی دارد؟

0/8

4

19/7

41/9

33/6

نمودار  .٣فراوانی درصدی پاسخ های کل افراد نمونه آماری در مورد سؤال سوم

در نمودار باال مشخص است که  33/6درصد از پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد 41/9 ،درصد
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گزینه زیاد 19/7،درصد گزینه متوسط  4درصد گزینه کم و  0/8درصد گزینه خیلی کم می باشد که
بیشترین فراوانی ها ( 75/5درصد) مربوط به گزینه های زیاد و خیلی زیاد و کمترین فراوانی ها (4/8
درصد) مربوط به گزینه های کم و خیلی کم می باشد و نتایج زیر حاصل گردیده است:
سؤال چهارم :فاوا در فرایند ارزشیابی برنامه درسی دوره ابتدایی چه جایگاه و کاربردی دارد؟
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15/6

41/4

35/2

نمودار  .٤فراوانی درصدی پاسخهای افراد نمونه آماری در مورد سؤال چهارم

در نمودار باال مشخص است که  35/2درصد از پاسخ ها مربوط به گزینه خیلی زیاد41/4،
درصد گزینه زیاد 18/6،درصد گزینه متوسط 3/9درصد گزینه کم و  0/9درصد گزینه خیلی کم
می باشد که بیشترین فراوانی ها ( 76/6درصد) مربوط به گزینه های زیاد و خیلی زیاد و کمترین
فراوانی ها ( 4/8درصد) مربوط به گزینه های کم و خیلی کم است.
بحث و نتیجهگیری

یافته های این تحقیق نشان داد که فاوا در هریک از عناصر اصلی برنامه درسی یعنی هدف،
محتوا ،روش و ارزشیابی کاربرد زیادی دارد و این موضوع از سوی صاحبنظران برنامه ریزی
درسی و تکنولوژی آموزشی و معلمان مقطع ابتدایی مورد تأیید قرار گرفته است.
اولین یافته تحقیق نشان داد که فاوا در تعیین اهداف برنامه درسی دوره ابتدایی جایگاه و کاربرد
زیادی دارد که موارد کاربرد آن در تعیین اهداف متناسب با نیازهای یادگیرندگان ،نیازهای جامعه،
یافته های روانشناسی یادگیری و همچنین نظر متخصصان موضوعات درسی است که به کمک آن
می توان اطالعات الزم را در مورد نیازهای افراد و جامعه به دست آورده  ،تجزیه و تحلیل کرد تا
نیازهای عمده مشخص گردد و بر طبق آن ها اهداف تعیین شود .این نتیجه با نتیجه حاجی قاسمی
( )1385مبنی بر اینکه «توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات ،تغییری در اهداف کالن برنامه
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درسی ایجاد نمی کند» مغایرت دارد که دلیل آن این است كه نتیجه گیری پژوهش حاضر مربوط به
تعیین اهداف ــ و نه خود اهداف ــ است.
دومین یافته تحقیق نشان داد که فاوا در انتخاب و تهیه محتوای برنامهدرسی دوره ابتدایی جایگاه
و کاربرد زیادی دارد به طوری که از فاوا می توان در تهیه محتوای برنامه درسی معتبر ،متناسب
با دانش روز ،نیازها و عالیق یادگیرندگان و نیازهای زندگی روزمره استفاده کرد .همچنین از
کاربردهای دیگر فاوا در انتخاب محتوای برنامه درسی ،تهیه محتواهای انعطاف پذیر و متفاوت
با استفاده از انواع جدول ها ،شکل ها ،نمودارها  ،تکالیف و هم چنین امکان برقراری ارتباط بین
معلمان جهت بحث در مورد محتواهاست تا هر یک از یادگیرندگان مناسب با ویژگی های فردی
خود به یادگیری بپردازند.
این نتیجه با یافته های فتحی واجارگاه ( )1382حاجی قاسمی ( )1385و ویالنوا ()1997
مطابقت دارد .
از یافته های دیگر تحقیق ،این است که فاوا در روش های یاددهی و یادگیری برنامه درسی
دوره ابتدایی جایگاه و کاربرد زیادی دارد که استفاده آن در زمینه های دانش آموز محور نمودن
فرایند تدریس ،یاد گیری انفرادی و آموزش چگونگی یادگیری است؛ به عبارت دیگر فاوا می تواند
با فراهم نمودن محتواهای متفاوت و متنوع و ارائه اشکال و جداول و نمودارهای مختلف ،به
معلمان در استفاده از روش های تدریس متناسب با عالیق ،توانایی و سبک های یادگیری شاگردان
کمک نماید .این یافته با نتایج پژوهش های ویالنوا ( )1997هولزبرگ،کارل اس (،1997به نقل
از عطاران ،حسینی نژاد و کرمی )1383،و حاجی قاسمی ( )1385همسوست .این پژوهش
هم چنین در زمینه جایگاه و کاربرد فاوا در فرایند ارزشیابی نشان داد که فاوا در عنصر برنامه درسی
دوره ابتدایی نیز کاربرد زیادی دارد .چنانكه در قسمت مبانی نظری تحقیق نیز اشاره شد ،برای
ارزشیابی برنامه جامعی مورد نیاز است و نمی توان فقط با یک روش و یا یک عامل یعنی پیشرفت
تحصیلی به ارزشیابی پرداخت؛ لذا آخرین یافته تحقیق روشن می سازد که فاوا در تنوع بخشی و
استفاده از انواع ارزشیابی ها (فردی ،گروهی،خود ارزشیابی) ،تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی
 ،مقایسه نتایج ارزشیابی دانش آموزان یک مدرسه با سایر مدارس ،مقایسه نتایج ارزشیابی انجام
شده در زمان های مختلف و استفاده از روش های ارزشیابیِ متناسب با توانایی های یادگیرندگان و
اهداف و محتوای پیشبینی شده ،کاربرد زیادی دارد.
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یافته های این تحقیق نشان داد که فاوا در هریک از عناصر اصلی برنامه درسی یعنی هدف،
محتوا ،روش و ارزشیابی کاربرد زیادی دارد و این موضوع از سوی صاحبنظران برنامه ریزی
درسی و تکنولوژی آموزشی و مع ّلمان مقطع ابتدایی مورد تأیید قرار گرفته است .هم چنین
می توان نتیجه گرفت که استفاده از فاوا یکی از ضرورت های علمی در حوزه برنامه درسی است.
بین وسعت کاربرد فاوا در هرکدام از اجزای برنامهدرسی و این عامل مهم رابطه ای عمیق برقرار
است وشناخت این رابطه ،مستلزم تأمل بیشتری است .یکی از رابطه ها کاربرد فاواست ولی رابطه
عمیقتر ،منبع بودن فاواست .می توان فاوا را به عنوان یک عامل و منبع قوی در نظر گرفت که
در طراحی هدف ،محتوا ،روش و ارزشیابی ،تأثیری قوی و جهت دهنده دارد .به عبارت دیگر
سؤال این است که چگونه می توان در تحقق هدف های برنامه درسی خاص ،از فاوا یاری گرفت.
یافته های مقاله حاضر پاسخ این سؤال را داد و معلوم شد که استفاده از فاوا در تسهیل و تسریع
تحقق هدف ها و اثر بخشی محتوا و روش ،فرایند ارزشیابی بسیار مؤثری است .ولی موضوع
دیگری که می توان طرح و بررسی نمود این است که هدف های مبتنی بر فاوا و محتوا ،روش و
فرایند ارزشیابی متناسب با آن هدف ها چگونه هستند؟ پاسخ به این سؤال افق جدیدی در طراحی
برنامهدرسی به وجود خواهد آورد  .پژوهش های بنیادی تری باید صورت گیرد تا پیچیدگی های
ارتباط برنامه درسی با فاوا را روشن سازد.
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