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 چکيده
، مشکالت  ، معضالت ، محدودیت ها 1ما در این مقاله ضمن واکاوی برنامه ریزی درسی مبتنی بر فاوا

 و نگرش های مختلف در این حوزه را مورد بررسی قرار داد ایم ، نتایج حاصله بیانگر آن است که :

، که ناشی از پیچیدگی و تغییرات  فاوا زهبا توجه به تمام ، مشکالت  ، معضالت و محدودیت های حو

 یافتن تسهیل و ارتقاء را می توان مهمترین عامل پدیده فاوا می باشد ، هنوز هم   سریع این حوزه

فاوا به دلیل قدرت تحول پذیری همچنین  .دانست ارتباط انسان با انسان ، همچنین انسان با محیط

در را دانش آموزان داشته باشد ، نقش مهمی  معلمان و ند باو توانایی برقراری ارتباط پویا که می توا

بهینه  بین معلمان و دانش آموزان ایفاء می کند. بایستی یاد آور شد که جهت استفادهانتقال دانش 

و معلمان و  علمی صورت پذیرد فرهنگی ، بسترسازی مناسب فاوا بایستی  معلمان و دانش آموزان از

 دیگر، عبارت به .و شکوفایی رسیده باشند بالندگی ها ی خود به  هارتتوسعه م دانش آموزان ضمن

 بهره فنون از معلمان و دانش آموزان که است این درسی برنامه در فاوا گیری از بهره شرط پیش

 به یا نگیرد صورت بسترسازی مناسب اگر می توان گفت پس.یابند ای آگاهی پدیده چنین گیری از

 و درسی برنامه در تحول موجب های جدید فناوری که داشت می توان امیدن شود، انجام ناقص طور

 میان بیشتر چه هر فاصله ایجاد همچون را صدماتی است ممکن شود بلکه آموزش فرایند کل طور به

 به درسی برنامة منظر از در ضمن اگر کاربرد فناوری اطالعات .آورد آموزان به وجود دانش و معلمان

 و کرد خواهد تحمیل درسی برنامة به را تاثیرات خود نشود، علمی طراحی شیوة به و مطلوب نحو

 .زند هم بر را تعادل برنامه است ممکن

برنامه ریزی درسی ، فناوری اطالعات ، فناوری تدریس ، فرآیند برنامه  :يديکل واژگان

 ریزی درسی

 

 

                                                           
 ار فناوری اطالعات و ارتباطات می باشدمنظور از  فاوا در این نوشت 1
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 2 مسلم چرابين ، 1محمدرضا دهقانی
 نیشابور ، ایران، واحد نیشابورمدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسالمی ایران ، گروه دانشجوی دکتری  1
مدیریت آموزشی، وه واحد نیشابور، گرمدیریت آموزشی ،  دانشگاه آزاد اسالمی ایران ، گروه  استادیار 2

 نیشابور ، ایران
 

 مسئول:نویسنده نام 
 محمدرضا دهقانی

 

 برنامه ریزي درسی مبتنی بر فناوري اطالعات و ارتباطات
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 مقدمه
با ظهور  تجهیزات پیشرفته ی رایانه ای   تردید بی برخوردار است ، بشری یاتح گوناگون های عرصه دراز پتانسیل باالیی جهت حضور  فاوا

و گوشی های هوشمند و فراهم شدن زمینه های  مختلف سهل و آسان جهت دسترسی به اینرنت و شبکه های اجتکاعی مختلف از جمله وب 

 موج یک ظهور یا جدید تمدن یک نماد را  توان فاوا میی شده است ،اینستاگرام ، تلگرام ، فیس بوگ و... که همراه با پیشرفت علم فناور سایت ،

را به باران تشبیه کرده اند که بارش به جا ، به موقع و مناسب آن می تواند به آبادانی ،   فاوااکثر صاحب نظران این حوزه،  .دانست جدید تمدنی

در مکان ، زمان و حالت نامتعارف ببارد می تواند خرابی ، ویرانی وحتی شکوفایی و رشد اقتصادی جامعه بینجامد ، ولی اگر همین رحمت الهی 

امعه می رکود اقتصادی  برای جامعه به همراه داشته باشد لذا دست اندرکاران این حوزه بایست بر ابعاد گوناگون این علم و اثرات مختلفی که بر ج

 اطالعات نادرست این تگنولوژی بر جامعه را در نظر داشته باشند.   از طرفی فناوریگذارد تسلط کافی را داشته باشند و تبعات ناشی از بکار گیری 

 از امروزی زندگی جوانب تمام سرعت به و کرده وصل هم به ، درهم تنیده و کالف گونه خود ارتباطات با را دنیا جای که جای پدیده ی است

 آرمان به نیل جهت پدیده این از بیشتر و بهتر هرچه باید پرورش و آموزش روی، ینا از .است داده قرار خود تأثیر تحت را پرورش آموزش و جمله

 تحقق جهت های درسی دهد، برنامه می انجام را خود رسالت درسی، ی طریق برنامه از پرورش و آموزش که آنجا از و نماید استفاده های خود

 های یادگیری فعالیت کند تا می ریزان کمک برنامه به درسی برنامه با فاوا فی تلفیقاز طر  .باشند داشته را الزم اثربخشی و باید کارآیی هدف این

  .یابند دست متنوعی نتایج یادگیری به ها آن در شرکت با آموزان نیز دانش و بگنجانند درسی برنامه طرح در را متنوعی

 توسعه شاخص ترین مهم عنوان به را آن به توجه یزانکه م است گرفته سرعت حدی به امروزی جامعة در اطالعات فناوری گسترش و رشد

 از .خواهد داشت عهده بر اطالعات فناوری را آن راهبری که بود خواهد متفاوتی دنیای حاضر، عصر هستند که معتقد و اند نظرگرفته در یافتگی

 شناسان روان تربیت، و تعلیم سنّتی های روش بودن بهره کم بشری و جوامع افزون روز های نیاز با مقابله در پرورش و آموزش ناتوانی دیگر طرفی

 پرورش و بتوانند آموزش و باشند الیق و کارآزموده افراد تربیت و تعلیم برای جدید های روش دنبال به تا آن داشت بر را آموزشی اندیشمندان و

 آموزشی تکنولوژی جنبة در افزار سخت و مافزار نر از استفاده یرمطالعات پیگ دنبال به و راستا این در .کنند یاری آن اهداف و نیازها جهت در را

 .[20جلب کرد] خود به را آنها توجه

 به داده، قرار تأثیر تحت خاص طور به را های تربیتی فعالیت و عام طور به را اجتماعی زندگی سیمای فناوری اطالعات اینکه به توجه با

های  ومؤلّفه عناصر تدوین فرایند عنوان به درسی ریزی برنامه که است بدیهی .است شده تبدیل بشری حیات شدة نهادینه های واقعیت از یکی

 .[17دارد ] نگه دور فناوری وسیع تأثیر این از را خود تواند نمی یادگیری گوناگون

موضوع تعلیم و تربیت جامعه هدف اصلی مقاله حاضر مروری بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات در بخش آموزش و پرورش و 

غییر معاصر می باشد. پدیده فناوری اطالعات بطور مداوم و با توجه به روند تحوالت گسترده تکنولوژی در حوزه های فناوری و صنعتی ، در حال ت

،نیازمند نگاهی تیز بینانه و  و نوسان می باشد. لذا واضح و روشن است که بررسی و واکاوی مبحث برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات

 تفکری عمیق نسبت به مباحث مطرح شده در این حوزه می باشد ، لذا برنامه ریزان حوزه های مختلف از جمله حوزه تعلیم و تربیت جهت برنامه

سر لوحه کار خود قرار دهند  .  ما ریزی های  مبتنی بر فناوری اطالعات بایستی چشم اندازی فراتر از گذشته و حال داشته باشند و آینده نگری را 

،  در این مقاله ضمن مروری گذرا بر برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات در بخش آموزش و پرورش و حوزه تعلیم و تربیت جامعه معاصر

ادامه ضمن بیان پیشنه موضوع به بیان تحوالت سریع حوزه فناوری اطالعات و تاثیرات آن بر موضوع برنامه درسی مورد بررسی قرار می گیرد و در 

تربیت  نگرش ها ، معضالت ، برداشت ها ، موانع و ... در باب برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات بعنوان یک روش نوین در حوزه تعلیم و

 پرداخته می شود.

 

 مفاهيم و تعاریف  -1

 ( فناوري اطالعات1-1
آوری ، ذخیره ، بازیابی ، شود که به نحوی اطالعات را در اشکال مختلف جمعبزار و روشها اطالق میای از افناوری اطالعات به مجموعه

 .[9] کندپردازش و توزیع می
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رود توان از دو دیدگاه مورد مشاهده قرار داد . از دیدگاه اول ، اصطالح فناوری اطالعات برای توصیف فنونی بکار میفناوری اطالعات را می

ای از کند . از دیدگاه دوم، فناوری اطالعات به مجموعهسازی، پردازش ، بازاریابی ، انتقال و دریافت اطالعات یاری میدر ضبط ، ذخیره که ما را

 .[9] آوردی اطالعات را برای کاربر انسانی فراهم میشود که امکان تولید ، پردازش و عرضهها گفته میابزارها و روش

 

 ( برنامه درسی 2-1

برنامه درسی ،این واژه ریشه التین دارد و به معنای فاصله و راهی است که هر شخص باید آنرا طی کند تا به هدف و مقصود خود دست    

 .[10] یابد

 (و اما در تفسیر معنی دوم باید خاطربه نقل از مهر محمدی 1994،و در معنای دیگر )میدان مسابقه یا میدانی برای دویدن است() آیزنر 

 نشان کرد که این لفظ)میدان مسابقه( جنبه تمثیلی و استعاری دارد و نشان دهنده دو ویژگی در برنامه درسی است .

 الف( به مانند میدان مسابقه ابتدا و انتهای مشخص دارد .

 .[11] شدب( و به مانند میدان مسابقه دارای موانع می باشد و هر چه جلوتر می رویم عبور از موانع دشوارتر خواهد 

 

 آوري اطالعاتمبتنی بر فن ( برنامه درسی3-1
آوری اطالعات و راهنمایی گیری ازفنیادگیری با بهره -ریزی برای فرایند یاددهیتلفیق فناوری اطالعات ازجمله وب،یا فرایند برنامه

 .[19] شودیادگیرندگان و دسترسی به مواردی که مبتنی بر وب تسهیل می
 

 ي درسیبرنامه ریز (4-1

ات سازماندهی فعالیتهای یاد دهی و یادگیری در جهت تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و و در نهایت ، ارزشیابی از میزان تحقق این تغییر

 .[10] است

محتوای آموزشی فرآیندی نظامدار که به صورت گام به گام شکل می گیرد از نیاز سنجی آغاز با تعیین اهداف آموزشی ادامه و به سازماندهی 

 .[24] ختم می شود

 

 سيرتحوالت -2

 ( سير تحوالت برنامه ریزي درسی 1-2

 نمودبه دو دوره کلی غیر رسمی ورسمی تقسیم  را می توان  برنامه ریزی درسیسیر تحوالت 

 الف (دوره غیر رسمی حوزه برنامه درسی

نسان هم قدمت یافته است ، اندیشه ها و اجرای برنامه های درسی متاثر در این دوران که با پیدایش انسان شروع شده ،و به موازات تمدن ا

می نویسد پیشینه   از تجارب انسانی ، فلسفه ، روانشناسی ،تاریخ و ادبیات بوده است. پروفسور ویلیام هنری شوبرت مولف کتابهای برنامه درسی

آموزش میراث گذشتگان به جوانان بوده اند ..بزرگساالن قبایل عصر ما قبل برنامه درسی غیر رسمی به زمانی برمی گردد که انسانها در جستجوی 

 [.15] تاریخ به تصمیم گیری در خصوص مطالبی می پرداختند که بچه ها نیاز داشتند یاد بگیرند تا عضو گروه جامعه شوند

 ب ( دوران رسمی حوزه برنامه درسی 

 و قرن بیستم می باشد. ،قرون میانه دوره رسمی شامل سه دوره جهان باستان

شواهدی دردست است درمورد سرزمین مصرکهن،آنان به عمل بیش ازتفکرمجرد اهمیت می دادند. درمصرقدیم مفاهیمی :  جهان باستان -1

 چون خوبی وبدی وعدالت که مربوط به قبل ازشکل گیری آموزش وپرورش رسمی است بسیارمورد توجه بوده است.براساس شیوه آموزش وپرورش

جذب  دادند و برنامه درسی بصورت وسیعی حرفه ای بوده است. تواناترین دانش آموزان بعدها مصریان بیشترپدران، فرزندان رادرخانه تعلیم می

مدارس مربوط به کارهای دولتی ودادگاهها می شدند. ازدیگردروسی که درطراحی وبرنامه درسی مصریان قدیم دخالت داشته اند می توان از 

درچین قدیم برنامه درسی برمحوراندیشه های دوشخصیت بزرگ الئوتسه وکنفسیوس  ت کاربردی،نجوم،طب،مهندسی وجغرافی نام برد.ریاضیا

 پایه های اولیه برنامه درسی امروز ر  برنامه ریزی برنامه درسی درهندقدیم شامل مطالب مقدس اوپانیشادها،وداها و گتیاس بوده است. بود. استوار

محوربرنامه ریزی درسی پرورش مطلوب تن وروان  وه تعلیم وتربیت یونان قدیم جستجو کرد،آنان به اوقات فراغت توجه ویژه ای داشتند.اباید درشی
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ساله راخاطرنشان کرده است 12براساس میانه روی واعتدال بود. افالطون درکتاب جمهوری خود به برنامه ریزی درسی پرداخته ویک نظام آموزشی

 [.15] آموزشهای الزم برخوردارشوند از سرپ دختروتا 

آموزش وپرورش دراین دوره بشدت تحت تاثیرمسیحیت بودورهبران کلیسا مسؤلیت آموزش وپرورش رابرعهده داشتند ،زندگی :  قرون میانه-2

طرف کند.هم چنین عقیده داشتندکه واحتیاجات مردم معناوثبات بیشتری یافته بودوچنین تصورمی شد که آموزش انجیل می تواند نیازهای آنهارابر

نجیل مهمترین دانشها،دانش مربوط به مسایل روح بشراست،زیراروح بشر،جاودانه وپایداروزوال ناپذیراست واز موضوعات دنیایی بسیار مهمتراست. ا

 [.15] میتواندنیازهای عاطفی، اخالقی و روانی بشررا برآورده سازد

 را شروع شد و نیروهای بسیاری دربرنامه درسی دخالت داشتندکه کلیپارد مجموعه آنها1890ازسال مطالعه برنامه درسی:  قرن بیستم -3

و  1918بسیاری ازمربیان سرآغاز ظهوربرنامه درسی را بعنوان یک حوزه مطالعاتی سال اما تغییرات برنامه درسی نامیده است. کوره ای برای ایجاد

یک واقعه مهم دیگرهم رخ دادکه ویلیام کلیپاتریک کتاب روش پروژه را منتشرکردکه نوعی اصول 1918 می دانند. درسال  با انتشارکتاب بوبیت

 سازماندهی برنامه درسی بود. اوبرای خلق روش پروژه خود روانشناسی تربیتی ثراندایک وفلسفه تربیتی دیویی رادرهم تنیده بود.

ر بوبیت به طور مستقیم و کار وجود ثرندایک به صورت غیر مستقیم شروع شد . بود که با کا« برنامه ریزی علمی » زمان شروع  1920دهه 

وعقب نشینی پیروان آنهاعمالًکاربدست پیشرفت گرایان افتاد. ازصاحبنظران این نهضت جان دیویی  دراین دوره بدلیل افول جنبش کارآیی اجتماعی

یران باشدوموضوعات درسی عملی که با نیازها وعالیق و زندگی فراگیران درارتباط بودکه عقیده داشت برنامه های درسی باید مبتنی برمطالعه فراگ

 است نمی توانند موضوعات منفکی باشند.

کتاب انها با عنوان برنامه ریزی که   ، هالیس کسول و داک کمپل بودند 1930از مهمترین تاثیر گذاران در امر برنامه ریزی درسی در دهه 

مطالعه جامعی دربرنامه  انجمن تعلیم وتربیت پیشرفت گرا دههاین  . در سله کتابهای تلفیقی در زمینه برنامه درسی استاولین کتاب از سل درسی

دومین جریانی که موجب  امروزه بعنوان یکی ازمطالعات مهم به یادگارمانده است. ساله مطرح است و 8درسی متوسطه انجام دادکه بعنوان مطالعه 

 1938شیکاگودرسال دردانشکده تربیت معلم دانشگا  ASCDانجمن تدریس و مه درسی شد،تاسیس دپارتمان برنامه درسی وشکل گیری حوزه برنا

 بود. 

خودش را منتشر نمود . این کتاب کوچک بر اساس نظرات دیویی ، چارتز  کتاب اصول اساسی برنامه ریزی درسی رالف تایلر 1940در دهه  

سیلز و سایر منابع برنامه ریزی درسی تالیف شد . تایلر نظریه دیویی در مورد موازنه میان موضوع ، یادگیرنده و جامعه ساله  8، راگ ، بد ، مطالعه 

 را به عنوان پایه های برنامه ریزی درسی مورد تاکید قرار داد .

نوشته اسمیت ، استانلی و شورز « درسی مبانی برنامه ریزی » یکی دیگر از کتابها ی خالصه در مورد برنامه درسی با نام  1950در دهه 

اسپوتنیک » سفینه  فرستادن 1950منتشر شد . در این کتاب توجه بیشتر به جامعه است . مهمترین مساله تاثیر گذار در امر برنامه درسی در دهه 

ری از آمریکاییان به خاطر برتری یافتن روسها در بود که این امر آموزش و پرورش آمریکا را از نظر بسیا« بازگشت به پایه ها»روسها به فضاباشعار« 

 تسخیر فضا زیر سوال برد . 

مهمترین رویدادبرگزاری کنفرانس هولس بودکه توسط آکادمی ملی علوم وباحمایت نهادهای مختلف تشکیل شدویکی از کتابهای 1960دردهه

کند.  می نوشتاری یاد بیوشامپ ازبرنامه درسی بعنوان یک سند ین دههدرا . حاصل ازاین کنفرانس فرایند تعلیم وتربیت توسط برونر تدوین یافت

نظام برنامه درسی ویادگیری  الگوی مبتنی برسنت علمی،موریس جانسون باعنوان برونداد ، الگوهای پرنفوذبرنامه درسی دراین دهه ازدیگر  یکی

 معرفی شد. شده قصد

مک دونالد برای در این دهه   یرابرنامه درسی تحت تاثیرروانشناسی رفتارگرا قرارگرفت.،ز را نوفهمی درحوزه برنامه درسی می نامند1970دهه

آاکی کتابی پرآوازه بنام  1979درسال نخستسن بارفهم برنامه درسی رادربستر پدیدارشناسی،بسترسیاسی وبسترخداشناسی مورد توجه قرار داد.

 مطالعات برنامه درسی نوفهم گرا درآمریکای شمالی منتشر کرد.بسوی برداشتی جدید ازبرنامه درسی باهدف حمایت ازجنبش 

انقالب کامپیوتر به اوج خود رسید.اقتصاد بحران زده توجه بیشتری  پیشرفتهای تکنولوژیکی که از قرن بیستم شروع شده بود با 1980دردهه

دبرتهیه برنامه های درسی برای مدارس بودکه بتوانند به آموزش وپرورش وبرنامه درسی راطلب میکرد.درگزارشهای کمیسیون عالی پژوهش تاکی

 [.15] نیازهای جامعه که مدام درحال تغییراست،هماهنگ باشد
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 ( سير تحوالت فناوري اطالعات 2-2

 1500ای فناوری اطالعات تاریخی طوالنی وبیشتر از هزار سال داردکه با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال ه

ی ریشه شروع شد. در این روند با توسعه رایانه های الکترونیکی و سیستم های تجاری در نیمه دوم قرن بیستم ادامه یافت . فناوری اطالعات امروز

ت مهمی در حرکت مکانیکی گرامافون در این دوره اختراع شد که موقعی .دارد 1870و تلفن در دهه  1830ابداع تلگراف الکترونیکی در دهه در 

به عنوان دوره الکترومکانیکی  1900و  1870تاریخ فناوری اطالعات داشت و آغاز گر شکل های نوین حافظه مکانیکی بود. دوره بین سال های 

ین این فناوری اطالعات شناخته شده است که در آن یک تغییر الکترونیکی با ابزار حرکت مکانیکی پردازش اطالعات توسعه پیدا کرد. از مهم تر

توسعه داده شدند و در تاریخ فناوری  1900ابزارها ماشین های تحریر ، ماشین های تکثیر و ماشین حساب های جدولی بودند که در حدود سال 

شناخته شد(. پیدایش مخترع ماشین  IBM اطالعات به عنوان سرآغاز رایانه های نوین شناخته شدند )در حقیقت ، شرکت شکل یافته به وسیله

مهم  . ، در توسعه بخش عمده ای از پیشرفت های فناوری اطالعات تأثیر زیادی داشت 1900ای تجاری به نام صنایع الکترونیکی در حدود سال ه

بود . توسعه اولین اهداف کلی  1940و رایانه الکترونیکی در دهه  1930، رادار و تلویزیون در دهه  1920در دهه  AM ترین این موارد اختراع

برای فروش آماده گردید. تحول الکترونیکی در زمینه  1951در سال  UNIVAC کامل شده بود و 1946در سال  ENTAC انه الکترونیکیرای

 1957آغاز شد و به دنبال آن ، ترکیب مدارها در سال  1947اهداف رشد فناوری اطالعات بعد از جنگ جهانی دوم با اختراع ترانزیستور در سال 

 1960پدید و سپس یارانه های کوچک در اواسط دهه  1950معروف بود در اواخر دهه « نسل دوم » پس از آن رایانه ای که به توسعه یافت ، 

بود که به وسیله  1971عرضه شد . شاید حادثه ای که بزرگ ترین تأثیر را بر فناوری اطالعات امروزی داشت ، اختراع ریز پردازنده های در سال 

به موازات پیشرفت در محاسبات ، سیستم های اصلی انتقال اطالعات عرضه مـی شدند  .توسعه یافت 1975ده های تجاری در سال اولین ریز پردازن

میکروموج به عنوان اولین جایگزین کابل محوری برای اطالع رسانی فاصله های طوالنی پدید آمد. سیستـم های ارتباطـی ماهواره  1940. از دهه 

آغازی  1980گسترش پیدا کرد . دهه  1970رای ترافیک تلفن بین المللی و انتقال موفق اطالعات به وسیله فیبر نوری در دهه ب 1950ای از دهه 

رعت برای ابزار فرعی بسیار پیشرفته برای انتقال اطالعات همچون پست تصویری تلکس و مودم بود . صنعت فناوری اطالعات به طور پیوسته و به س

ه وسیله اطالعات دیجیتالی با هر محتوایی ) عالمت ، صدا ، نور و ...( برای گسترش دادن ، پردازش کردن ، ذخیره سازی و بازیابی ، ب 1990در دهه 

اطالعات به وسیله سیستم های سریع تر و سیستم های کوچک تر که به هر صورت به سمـت فناوری اطالعات همگرا می شـوند ) رایانه / پست 

سایت به  2000حدود  1998اینترنتی که ما می شناسیم خلق شد و در سال  1991. در سال ت / تلفن/ غیره( روبه گسترش نهادتصویری / اینترن

شود اینترنت به جزء الینفک زندگی مردم تبدیل  2002که این روند باعث شد در سال  استفاده از اینترنت اوج گرفت 1999ثبت رسید.در سال 

[16.] 

 

 برنامه ریزي درسی مبتنی بر فناوري اطالعات( سير تحوالت 3-2

هم پا را فراتر گذاشته و جهان را در عصر نوینی قرار  صاحب نظران این حوزه اما زمان نشان داد که توسعه فناوری های اطالعات از تخلیل 

رنت است که به سرعت در حال گسترش داده که در آن تحوالت عظیمی در حال انجام است . یکی از نمادهای عصر دانش یا عصر اطالعات اینت

و از همه مهمتر دسترسی آسان و همگانی آن در جاجای جهان امروز از  کشورهای صنعتی گرفته تا کشورهای جهان سوم ، از کالن شهرها  است .

یر شبکات مخابراتی و در سایه گرفته در دور افتاده ترین روستاها و کوره دهاتهای کشورهای جهان سوم. این امر نشات گرفته از پیشرفت چشمگ

های  آن ایجاد شبکه های اجتماعی مختلف و پیشرفت صنعت تولید وسایل ارتباط جمعی از جمله رایانه های کوچک و البته با کارآیی باال و موبایل

شناخته نشده یا در اختیار قرار  بسیاری از پتانسیل های آن هنوزکوچک شبه رایانه ای می باشد. شواهد موجود در عصر حاضر بیانگر آن است که 

نگرفته است و از آنچه هم که وجود دارد نیز به نحو احسن استفاده نمی شود . متأسفانه بی عدالتی اقتصادی حاکم از یک طرف و سرعت رشد 

پیش  ناتوان ساخته است .تحوالت فناوری های جدید از طرف دیگر به قدری زیاد است که انسان را در تشخیص توانمندی های بالقوه اینترنت 

سال آینده بشر در عصر مجازی یا موج چهارم قرار خواهد  چند سال تا می شود با روند کنونی پیشرفت فناوری اطالعات در جهان امروزیبینی 

ن معاش وتهیه ابزار در آن زمان دیگر مشکل عمده بشر در زمینه تامی گرفت . موج چهارم در حقیقت فرم توسعه یافته عصر اطالعات ودانش است.

ودسترسی به دانش واطالعات حل شده و نیاز به تغییر و تحول بزرگ تری در جامعه به وجود آمده است و بشر به جامعه جدید و عصر نوینی می 

یطی مبتنی اندیشد که اکثر امور آن به صورت مجازی است . عصر مجازی نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطالعات در فضای سه بعدی و در مح

 بر دانش است که در آن محدودیت های زمانی ، جغرافیای و فضایی از بین خواهد رفت .
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بررسی سیر تحوالت فناوری اطالعات بیانگر آنست که پیشرفت و همگانی شدن تکنولوژی فناوری اطالعات بر بخش بخش جامعه ی کنونی 

شورها در عصر فناوری و اطالعات نیز تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته است و اگر تاثیر به سزایی داشته است ،  لذا سیستم آموزش و پرورش ک

 کشوری نتواند این دو بخش را با هم تلفیق نماید قطعا دچار مشکالت و معضالتی در حوزه آموزش خواهد شد.برنامه ریزی درسی که خود یکی از

به تبع نظام آموزش پرورش تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی فناوری اطالعات قرار  زیر شاخه های اصلی نظام آموزش پرورش هر کشور می باشد ،

ان نم تواند می گیرد ، بنابراین اگر برنامه ریزان در حوزه برنامه درسی به این موضوع توجه ننمایند قطعا نمی تواند برنامه های طراحی شده توسط آن

عصر فاوا است را تامین نماید ، و از طرفی با رشد چشمگیری فناوری اطالعات و افزایش نیازهای آموزشی ذی نفعان آموزشی در جهان کنونی که 

مه صعودی با شیب تند استفاده از این تکنولوژی در برنامه های کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه مبیین این موضوع است که برنا

شده باشند عالوه بر آنکه کارآیی و اثربخشی الزم برای جهان امروزی را ندارد ، عمر کوتاهی های درسی که مبتنی بر فناوری اطالعات برنامه ریزی ن

 خواهند داشت و در مدت زمان بسیار کوتاهی منسوخ و غیر قابل اجرا می شوند.

پیشرفتهای در این دهه با می باشد .   1980دهه بررسی سیر تحوالت دو حوزه فناوری اطالعات و برنامه ریزی درسی  بیانگر تالقی آن دو در

آموزش وپرورش  کشورها بایستی بهاقتصاد بحران زده و با توجه به   تکنولوژیک که از قرن بیستم شروع شده بود باانقالب کامپیوتر به اوج خود رسید

که بتوانند داشت رای مدارس برتهیه برنامه های درسی ب عالی پژوهش تاکید های کمیسیونهمین راستا .درمی شد برنامه درسی توجه بیشتری و

 و این میسر نمی شد مگر برنامه ریزی مبتنی بر فناوری اطالعات . نیازهای جامعه که مدام درحال تغییراست،هماهنگ باشدبا 

این با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی فناوری اطالعات و فراگیر شدن آن در جهان امروزی و از طرفی  افزایش دانش تخصصی برنامه ریزان 

حوزه و تسلط آنان به سواد فناوری اطالعات باعث شد تا جهان امروزی بیشتر به مزایای و شاخص های کاربرد این فناوری در حوزه آموزش و 

د پرورش ، بویژه بخش برنامه ریزی درسی پی ببرد بطوری که فناوری اطالعات در عصر کنونی جزء الینفک حوزه آموزش و پرورش و ابزاری کار آم

 ر بحث برنامه ریزی درسی می باشد.د

 

 درسی برنامه در اطالعات فناوري نقش دیدگاههاي مختلف درباره -3

 محققان دو دیدگاه اساسی درباره نقش فناوری اطالعات در برنامه درسی را مطرح نمودهاند که این دو رویکرد بصورت زیر می باشد

 

 اصالحگرا  ( دیدگاه1-3
 اهداف پیشبرد برای ابزاری وتربیت، تعلیم برای آموزشی فناوری حد یک در بلکه تمدنی مقوله یک عنوان به نه را اتاطالع فناوری دیدگاه این

 و ساز یا روشها تا بود خواهد آن پی در دیدگاه ها این. می داند واصالحی تدریجی صورت به یاددهی و یادگیری روشهای در تحولی و درسی برنامه

 دکتر که طور همان. می دارد معطوف فرایندها گونه این به را خود توجه وتمام نماید ودگرگونی تغییر خوش دست را بیتوتر تعلیم سنتی کارهای

 برداشت نوع این است کرده اشاره آن به «وارتباطات اطالعات عصر در آموزشی انقالب مدلول و مفهوم اندیشی باز» عنوان به مقاله در مهرمحمدی

 گام باید اجرایی رویه های روش ها بهبود بستر که در دارد نکته این به اشاره مفهوم این و. دانست کارایی نوع از می توان را اطالعات فناوری از

 همان یا نظام ها این اصلی مأموریت از غفلت منزله به کارایی چگونگی نوع از هاییپرسش در شدند مستغرق که است واضح که این حال. برداشت

 [.26داشت ] نخواهد دنبال به را مناسبی فرجام و نیست واغماض توجیه قابل که تاس عصری مأموریت

 

 تحول گرا ( دیدگاه2-3
 تعلیم زمینه در انقالبی ایجاد پی در دیدگاه، این. است گرفته نشانه را درسی برنامه و وتربیت تعلیم ابزارهای و هاروش به محدود دیدگاه این

 تجربیات مطالب جدید، واهداف. شد خواهد دگرگونی و تحول جدیددچار نیازهای خاطر به تربیت و تعلیم هدافا نظر این طبق.باشد می تربیت و

 آن حاصل ما که باشند سنتی هایرویه و اهداف جستجوی در نباید درسی ریزانبرنامه است متفاوت آموزشی محتوای و آموزشی مواد وآموزشی،

 زمینه این رادر خود وروش دیدگاه می بایست بلکه. داشت نخواهد معاصر جامعه در کارایی هیچ گونه که است قابلی انسان های آمدن وجود به

 وبرنامه وتربیت تعلیم اصلی زمینه ی که دارد نکته این به واشاره است اثربخشی به معطوف دیدگاه این. شوند تحوالت با وهمگام ساخته متحول

 [.26]شوند  تحوالت این از متأثر می ایست درسی
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 فرآیند برنامه ریزي آموزشی -4

بایست یک تجزیه و تحلیل میمرحله اول ـ تعیین نیازهای آموزشی : برای آنکه محتوای برنامه درسی بتواند از سوی فراگیران پذیرفته شود ،

مطلوب و عملرد واقعی فراگیران پرداخت تا  توان به بررسی تفاوت و یا ناهمخوانی میان عملکردمناسب از نیازها صورت گیرد . برای این منظور می

   . در نتیجه آن نیازها جهت تکمیل یا اصالح برنامه درسی مشخص گردد

 

گیرند تا از طریق آن اهداف آموزش مرحله دوم ـ تعیین اهداف آموزشی : پس از آنکه نیازهای آموزشی مشخص شدند ، مورد تشریح قرار می

 . کننده جهت فعالیتهای آموزشی هستند تا از این طریق بتوانند نیازهای آموزشی را مرتفع سازندمشخص شوند . اهداف آموزشی تعیین

 

تواند آنها را در ریز آموزشی میمرحله سوم ـ سازماندهی محتوای آموزشی : هریک از اهداف آموزشی دارای اطالعات خاصی هستند که برنامه

د برای تحقق اهداف آموزشی ، براساس آنها عمل کنند . سازماندهی محتوای آموزشی این امکان را فعالیت آموزشی منظور کندتا فراگیران بتوانن

  . ریزی قرار گیردتک جزئیات درس مورد برنامهآورد که تکفراهم می

 

ی یادگیری اثربخش های الزم براانتخاب فنون و روشهای آموزشی : از طریق تعیین فنون و روشهای مناسب آموزش ، زمینهمرحله چهارم ـ

کند تا بتواند یک رهیافت یا راهبرد مؤثر شود . انتخاب فنون و روشهای مناسب آموزش به معلم کمک میمحتوای آموزشی برای فراگیران فراهم می

  . را برای اجرای آموزش مورد استفاده قرار دهد

 

لم باید مشخص کند که چه منابع و امکاناتی برای ارائه آموزش موردنیاز مرحله پنجم ـ شناسایی منابع آموزشی مورد نیاز : در این مرحله ، مع

سانی را مشخص است . بعالوه او ، باید هم نوع تسهیالت ، تجهیزات و مواد موردنیاز را تعیین کند و هم باید نوع پشتیبانی موردنیاز اداری و نیروی ان

  . سازد

 

یم یک طرح مناسب که در آن اهداف آموزشی ، محتوای آموزش ، روشهای آموزش و مرحله ششم ـ تهیه طرح درس : بعبارت دیگر ، تنظ

ریزی برای هدایت روند آموزش را به معلم اند . این طرح بعنوان یک سند مکتوب است که چگونگی برنامهمنابع آموزشی در کنار هم تنظیم شده

  . دهدنشان می

 

کند تا درتدریس محتوای ک آموزشی ، عبارت از هر آنچیزی است که به معلم کمک میمرحله هفتم : تهیه مواد کمک آموزشی : مواد کم

  . آموزشی به فراگیر در یادگیری مطالب ، به نحو مؤثرتری عمل نماید

 

امکان مرحله هشتم ـ تهیه آزمونها و روشهایی برای سنجش میزان یادگیری فراگیر : ارزیابی فراگیری محتوای آموزشی توسط فراگیران این 

دهد که بتواند اصالحاتی در نحوه تدریس و روش کار خود بوجود آورد تا در نتیجه آن فرایند یاددهی ـ یادگیری به شیوه بهتری را به معلم می

 .انجام گیرد

 

نها صورت و بازنگری آموزش : در این مرحله ارزشیابی مناسبی از مواد آموزش و سنجش کیفی میزان دقت فنی آ مرحله نهم ـ آزمایش

 [.9] سازدگیرد و امکان بازنگری مجدد و انجام اصالحات موردنیاز را برای معلم فراهم میمی
 

 برنامه ریزي درسی مبتنی بر فناوري اطالعاتاهداف  -5
 مهمترین اهداف برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات را می توان بصورت ذیل دسته بندی نمود.

 ی مادام العمرتوجه به یادگیر -1

 یابی به استقالل عقالنیها و شخصی کردن برنامه درسی برای دستایجاد انعطاف دربرنامه -2

 های بومیفرهنگ و ارزش کاربرد فناوری درجهان بینی، بررسی آثار کاوش و -3
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 روی خوش نشان دادن به رویکرد چندفرهنگی -4

 های دینی و اخالقیارزشگیری خرد بنیاد،آموزش باورها و حساسیت به جهت -5

 اهتمام به تربیت هنری و زیبا شناختی  -6

 محوریگری سؤالارزش برای پرسش -7

 های تفکر همچون تفکر خالق و تفکر نقادتقویت قابلیت  -8

 های دمکراتیک )شهروندی(همچون حس همزیستی،مدارا و ...اهمیت به پرورش قابلیت  -9

 وساز در عرصه دانش و اطالعاتولید و ساختاهمیت به نقش آفرینندگی و ت -10

 تقویت هویت ملی و سازگاری میان سطوح گوناگون هویتی)فراملی،جهانی( -11

 های چهره به چهره به منزله جوهروجودی انسانتقویت ضرورت تعامل -12

 توجه به ضرورت تعامل انسان با طبیعت و محیط -13

 هااطالعات وپیش گرفتن روش اعتدال و تکوین فضا برای تقویت فهم پدیدهعدم تأکید انحصاری به انتقال دانش و  -14

 المللیتوجه به یادگیری زبان بین -15

 [.6] ای و اطالعاتی رادر برگیرد ای از سواد که سواد رایانهتوجه به تعریف تازه  -16

 

 درسی ریزيدر حوزه برنامه اطالعاتهاي آوريترین تحوالت حضور فنمهم -6

 الف ـ تحول بنیادین در نقش معلم و استادان

کرده است و از حالت متکلم  های ارتباطی و اطالعاتی به حیطه آموزش به طور کلی نقش معلم و اساتید دانشگاه را دگرگونآوریورود فن

أمور انتقال تمدن از نسلی به نسل دیگر شود معلم و استاد دیگر مآوری اطالعات و ارتباطات سبب میوحده و تکلیف دهنده، بیرون آورده است فن

ای از وظایف روبرو است.معلمان ساختار اصلی و چارچوب کار را برای اندیشه است او در این شرایط با ابعاد تازه اش انتقال دادننیست، بلکه وظیفه

اندازهای متفاوت یک موضوع ترل کنند.معلمان چشمکنندکه خود فرآیند یادگیری را کنبینند و یادگیرندگان را تشویق می آموزان تدارک میدانش

کنند.معلمان به جای آن که به تنهایی تدریس کنند، به صورت گروهی با یکدیگر همکاری و ها تاکید میترین دیدگاهدهند و بر مهمرا ارائه می

 دهندآموزان این کاررا انجام میباشند با مشارکت دانشکنند.معلمان به جای آن که شخصاً بر محیط تدریس کامالً کنترل داشته آموزش را رهبریمی

[5.] 

 

 ب ـ تحول بنیادین در ابزارهای آموزشی

شوند.تحول آموزش نیز دچار تحول می هایآوری اطالعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور به عمق جامعه، ابزارها و روشبا گسترده شدن فن

کند مشغول و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خودش مشخص می هر فرد در هر زمانها در جهتی است که این ابزارها و روش

 یادگیری شود.

های های ویدئویی و فیلمتوان نام برد: متونالکترونیکی،فیلمآوری اطالعات که در این زمینه نقش اساسی دارند را میچند نمونه از ابزارهای فن

الین، هایرادیوئی، نوارهایسخنرانی، رادیوئی،ارتباط مستقیم الکترونیکی و پرسش و پاسخ آنوط مراسالتی، سلسله برنامهای و خطآموزشی ماهواره

های فشرده، چاپگرهایلیزری و رنگی، تصاویر متحرک های بزرگ، ریزرایانه، لوحای، رایانهپست الکترونیکتصویری، بولتن بورد، نرم افزارهای چندرسانه

ای،نشر الکترونیکی، دوربین دیجیتالی، آموزش از راه دور، دی.وی.دی، رادیو ای، منابع کمک آموزشی رایانهسازی رایانهای انیمیشن، شبیهو رایانه

افزاری رم، جاوا،شبکه،تلفن ویدیویی. این ابزارهای نای)محلی و جهانی(،اینترنتهای رایانهضبط و تلویزیون دیجیتالی،نظام اطالعات جغرافیایی، شبکه

های یادگیری مجازی متن گیری از گفتگوهای غیر کالمی متن محور،محیطکند وبا بهرهشرایط تعامالت غیر هم زمان را به طور ساده فراهم می

 [.7] توان تعامالت پرسشی و پاسخی را پویاتر کردهای گفت و شنود مجازی تحت شبکه میمحور ویا اتاق
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 رستحول بنیادین در کالس د -ج 

یکی از این منابع مکان  شده هستند  های یادگیری افراد،متعدد و تلفیقدهد منابع تأثیرگذار بر یادگیری همچون روششواهدمتعدد نشان می

های آموزشی کالس درس می باشد، که برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات می تواند بر بخش های مختلف آن از جمله ساختار فیزیکی 

 .مکانات و تجهیزات ، ساختار آموزشی و نحوه برگزاری و اداره کالس  موثر باشد و تحوالت بنیادی بوجود آورد، ا

 

 تحوالت بنیادین در ماهیت و مفهوم بادگیری -د 

می که امروز مند شدن از این تغییرات مستلزم نوع جدیدی از یادگیری است. چالش عظیجهان دائماً به نحوی خالق در حال تغییر است.بهره

های یادگیری حفظی، اطاق درسی های کهنه، مدلکند. رها کردن راهای برای یادگیری را طلب میهای تازهجوامع باآن روبرو هستند روش

ه کالسیک،جداسازی معلم و یادگیرنده و بجای آن ساختن محیطی که افراد در فرایندهای تفکر خالق درگیر شده مداوم و هوشمندانه مبادرت ب

داری به بازده بیشتر و تغییرات سریع در امر تولید و به خاطر نیازهای سرمایه .مؤثر است نمایند، راه حلی برای یادگیریدوباره آغاز کردن می

وری و پاره شود.به همین دلیل علم نه مانند جوامع گذشته یرای دانشمندان امری آماتتر میتر و وسیعهای اقتصادی، علم روزبه روز تخصصیفعالیت

های بلند مدت آید.بنابراین،برای اینکه متخصصان بتوانند با وسایل جدید کار کنند،برنامهای و تمام وقت در میوقت،بلکه به صورت امری حرفه

جریان آخرین  های تخصصی تغییر باید تا افراد بتوانند، درهای کارآموزی و دورههای کوتاه مدت آموزشی همچون دورهآموزشی باید به برنامه

ای فرد را تأمین کند و افراد صاحب صالحیت و متخصص را در جریان توانند قدرت تحرک حرفهها میدستاوردهای علمی روز قرار گیرند.این آموزش

 [.25] آخرین تحوالت علمی و فنی قرار دهد

های های علمی گام بردارند کسب مهارتقطعیت یافتهاگر قرار است دانشجویان به طور مستقل فراتر از فرضیه نسبت به وادی کثرت و عدم 

ها،توانایی ارزشیابی و قضاوت بر اساس شواهد صحیح باید آوری اطالعات و شواهد الزم،تجزیه و تحلیل دادهتفکر انتقادی و منطقی،توانایی جمع

طلبد، نیازمند وه بر اینکه پیچیده و سطح باال را میهای اجتماعی دو شهروند مفید بودن عالیکی از نتایج ضروری یادگیری باشد پذیرش مسؤلیت

بعدی و انحصاری به تربیت چنین های تکتوانند بر اساس نظریههای آموزشی نمیهای عاطفی قوی و تعهد عمیق نسبت وظایف است. نظاممهارت

سایر عوامل ضروری و تأثیر گذار بطور مستمر و قوی  نگر که در آن تفکر، احساس،مهارت وشهروندانی عمل کنند بلکه باید بر اساس دیدگاهی کل

 [.8] تفلیق شده باشند، گام بردارند 

توانند دارای هوش چندگانه بعدی نیست و افراد میاستادان و مسؤالن اجرائی تعلیم و تربیت باید این واقعیت را که هوش یک عامل تک

-شناختی، ریاضیتوانند دارای هوش زبانزمان میر قرار دهند که افراد به طور همالبته این نکته را هم باید مدنظ  .[3] باشند،باور کنند

های بعدی نیست، افراد به روشها باید به این نتیجه برسند که یادگیری خدادادی تکمنطقی،فضایی،بدنی،جنبشی،هنری و طبیعی باشند. آن

.انگیزه و میزان یادگیری نیز بستگی به عواملی چون اهداف،انتظارات  [.2] گیرندیهای مختلف یاد مپردازند و به سبکمختلف به تفسیر اطالعات می

 [.1] و اسنادهای علمی مختلف در فرایند یادگیری دارد

 

 تحوالت بنیادین در طراحی محتوای آموزشی -ه 

های آوریعصر فاوا به واسطه گسترش فن فراگیر در .بطن خود دارد در های یادگیری، تحول در محتوا و ماهیت متون درسی راتحول در شیوه

شمار اطالعاتی گرفته و باید دست به انتخاب های بیها وپایگاهاطالعاتی و ارتباطی ابزارهای نوین آموزشی مطالب و محتوای آموزشی را از سایت

های درسی و ها آموخته شده در کالسها و نگارشها و آگاهیچنین در این زمان باید به ایفای نقش بپردازد و اینجاست که مهارتمحتوا بزند. هم

های منطبق بر آن انتظاری ها و نگارشها مهارتای،جهانی( و آگاهیکند آموزش مفهوم شهروندی)ملی،منطقهمحتوای کتاب درسی مهم جلوه می

ها، هایی مانند ارزشتوجه بیشتری به حوزهرود. محتوای آموزشی این دوره باید است که از محتوای آموزشی مرکز آموزشی در عصر فناوری می

های فرهنگی و ارزشی خود به شهروندان ای باعنایت به زمینهفرهنگ، مذهب،سیاست، اقتصاد و محیط زیست داشته باشند. باتوجه به اینکه هر جامعه

ریزی آموزشی شود باید برنامهه و پیشرفت کشور میای نیاز دارد و این امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعخاص با خصوصیات ویژه

ترین نظام آموزشی کشور یعنی آموزش و پرورش آغاز توان آن را از رسمیای را تمام اقشار جامعه به طور وسیع در نظر گرفت که میحساب شده

 کرد.

پذیری، اد ملی و جهانی، میهن دوستی، مسؤلیتهمدلی با دیگران، احساس توانایی برای درک احساس دیگران و احساس خطر مشترک در ابع

های فردی و ها و تکالیف، شناخت ارزشها، تفکر انتقادی، تمیز بین قوانین،حقوقی، مسؤلیتآگاهی از وظایف شهروندی، احترام به سایر فرهنگ
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ت که باید در برنامه درسی و محتوای آموزشی های اصلی و دینی، از جمله مواردی اساجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه، کسب و تقویت هویت

 آوری اطالعات لحاظ شود.دوران فن

 

 تحوالت بنیادین در طراحی نظام ارزشیابی وارزیابی عملکرد برنامه درسی -و 

پویای  شود و به دلیل ماهیتیادگیری محسوب می -ناپذیر از فرایند تدریسدر جهان تعلیم و تربیت،ارزشیابی به عنوان عنصری تفکیک

 های ارزشیابی را اجتناب ناپذیر خواهد ساخت.یادگیری، ضرورت تحویل در روش -های آموزشی، هرگونه تحولی در فرایند تدریسفعالیت

های آموزشی های اصلی فرآیند آموزش است. باتوجه به تحوالت بر شمرده برای نظامدانیم سنجش وارزشیابی یک از مؤلفههمان طور که می

های تعلیم و تربیت ارزیابی عملکرد افراد مؤسسات آموزشی در نظام برای توان معیارهای جدید و متنوعی راهای نوین آموزشی میناوریدر عصر ف

 برای معیارهای جدید و متنوع بر این اساس مهمترین های آموزشی را بر این اساس تشریح کرد.نظر گرفت و تحوالت نظام ارزشیابی در نظام در

 در سایه بکار گیری فناوری اطالعات را می توان بصورت ذیل بیان نمود.  های تعلیم و تربیتعملکرد افراد مؤسسات آموزشی در نظام ارزیابی

 های نتیجه محور به رویکرد ارزیابی فرایند محور.میزان روند چرخش از ارزیابی -1

ارزیابی پیشرفت تحصیلی فراگیران، تدریس مربیان و عملکرد مدیران  ها و معیارهای کیفی درمیزان گرایش به استفاده بیشتر از روش -2

 آموزشی.

 افزارهای تخصصی در امور یادگیری.افزارها و نرمهای اطالعاتی و سایر آموزشی، سختمیزان آشنایی با نحوه استفاده از اینترنت پایگاه -3

 طات آموزشی یادگیری و برنامه درسی.ها در ارتباهای فرهنگی و توجه دادن آنمیزان شناخت تفاوت -4

 ها استاندارهای جهانی.میزان گرایش مراکز آموزشی به ارزیابی مستمر عملکرد خود با استفاده از روش -5

 های متعدد و متنوع با مراکز آموزشی معتبر دنیا.میزان انجام مطالعات تطبیقی و پروژه -6

 و فرایندها آموزشی و تربیتی با اهداف بهبود مستمر.ها میزان التزام به بازبینی مستمر سیستم -7

 میزان تالش در ترویج فرهنگ یادگیری سازمانی متناسب بادوره. -8

 های یادگیری در فراگیر.میزان ایجادتمایل رغبت و عالقه به یادگیری تیمی در چارچوب گروه -9

 [. 9] های اطالعاتیآوریو والدین با استفاده از فنآموزان های دانشجویان و دانشمیزان انتقال نظرات وارزیابی -10

 

 مهمترین تغييرات ایجاد شده در مدارس بواسطه فناوري اطالعات -7

آید ، تغییرات در سطح مدارس نیز قابل توجه به موازات تغییراتی که در عناصر نظام آموزشی در نتیجه ورود فناوری اطالعات به وجود می

  :توان اشاره کردهشت تغییر اساسی می است. در این رابطه به

تغییر در بصیرت افراد درون مدرسه : بصیرت به آرزوها و آرمانهای افراد درون مدرسه و درون نظام آموزشی به عنوان یک کل اشاره دارد  -1

کنند . بیان واضح و روشن ری فراهم میگیتری را برای تصمیمشود و مبنای روشنتر میها شفاف. با ورود فناوریهای جدید به مدرسه ، رسالت

تری تجسم دهد تا آرمانهای مدرسه را برای آینده و اقدام موزون و هماهنگ به طور مناسبرسالتها به اعضای جامعه یادگیری این امکان را می

 د.نماین

مدرسه برای یادگیری، بخشی از فلسفه یادگیری  آموزان و نحوه ادارهتغییر در فلسفه یادگیری و پداگوژی : نحوه تعامل معلمان و دانش  -2 

کننده اصلی محتوای و پداگوژی مدرسه است . با ورود فاوا به محیط مدرسه ، این فلسفه دچار تغییر شده و محیطی که در آن معلم به عنوان فراهم

کننده فرایند کسب اطالعات توسط هیلشود که در آن معلم نقش تسشود ) فلسفه معلم محور ( به محیطی تبدیل میآموزش شناخته می

 ر(.آموز محوآموزان را بر عهده دارد ) فلسفه دانشدانش

ها : ورود فناوری اطالعات به محیط مدرسه و تغییری که در نتیجه آن در فلسفه آموزش و یادگیری مشیتغییر در تدوین طرحها و خط -3 

های دستیابی به گیری این تغییر رویههای آموزش نیز دچار تغییر شوند . با شکلمشیکه خط کندآید این زمینه را فراهم میدر مدرسه بوجود می

 .کننداهداف کلی و جزئی نیز تغییر می

: عالوه بر تغییرات ساختاری که جهت آنها بسوی طراحی ارگونومیک ) امنیت و مهندسی محیط  1تغییر در تسهیالت و منابع اطالعات -4 

آموزان و معلمان بتوانند از اطالعات روز جهان در سطحی آورد که دانشهای جدید به مدرسه این امکان را فراهم میرود فناوریباشد وکار ( می
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کند افزارهای مختلف تحقیقاتی و غیره این امکان را فراهم میهای دیجیتالی ، نرموسیع آگاهی یابند. همچنین ابزارهای جانبی مانند میکروسکوپ

   . آموزان ارتباط نزدیکتری با محتوای آموزشی برقرار نمایندکه دانش

های اطالعات در مدرسه ، این احساس نیاز در ای کارکنان مدرسه ، بویژه معلمان : به موازات توسعه فناوریهای حرفهتغییر در توانائی -5 

   . در سطحی وسیع دست یابندگیرد که توانائیهای خود را باال برده و به مهارتهای اساسی کارکنان شکل می

کند که تعامل میان مدرسه با جامعه تغییر در میزان مشارکت جامعه : همانطور که مشخص است فناوری اطالعات این امکان را فراهم می -6 

موزشی ( به طور ای و همچنین سایر موسات آ) والدین ، بنگاههای علمی ، صنعت ، مؤسسات خصوصی ، سازمانهای اجتماعی ، مذهبی و حرفه

  .گیری افزایش یابدچشم

ای که کامالً در هم آموزان و هم ارزشیابی کلی نظام آموزشی بعنوان دو جنبهتغییر در شیوه ارزیابی : ارزیابی هم شامل ارزیابی از دانش -7

آموزشی با ابعاد مختلف جامعه مانند صنعت ،  -8باشد . ارزشیابی کلی نظام آموزشی از طریق بررسی حجم تعامالت میان نظام تنیده هستند ، می

قلم و کاغذ ، روش ترکیبی و  آموزان بجای شیوهکند که ارزیابی دانششود . فناوری اطالعات این امکان را هم فراهم میسنجیده می …دانشگاه و 

 [.9] آموز تهیه گرددای که متناسب با ویژگیهای هر دانشتحولی باشد بگونه

 ایایی برنامه ریزی درسی مبتنی بر فن آوری اطالعاتمعایب و مز  -8
 

 الف ( مزایا

 آورد گیری از یک برنامه درسی تلفیقی را فراهم میامکان بهره 

 دهد میزان اهمیت و اعتبار محتوای برنامه درسی را افزایش می 

  افزایش میزان عالقمندی فراگیران را به همراه دارد 

 ارائه دانش با ساختاری مناسب 

 دهدیزان سودمندی برنامه درسی را افزایش میم 

  افزایش میزان یادگیری فراگیران را به همراه دارد 

 ، [.9]شودپذیری برنامه درسی را موجب میانعطاف فناوریهای اطالعات و ارتباطات 

 دنفیسی در مقاله خود مزایایی استفاده فن آوری اطالعات در برنامه درسی را بصورت ذیل بیان می دار 

 کاهش محدودیت های یادگیری و توفیق برابر فرصت ها 

 باال بردن کارآیی و بهره وری در آموزش و پرورش 

  تربیت نیروی انسانی متناسب با عصر دانش و اطالعات 

 افزایش سرعت انتقال یادگیری و بازدهی 

 افزایش دقت یادگیری 

 کاهش اندازه فیزیکی مخازن اطالعات 

 لیقه ای معلمانجلوگیری از اعمال نظرهای س 

 ایجاد امکان کار تمام وقت 

 ایجاد امکان همکاری از راه دور برای معلمان و دانش آموزان 

 [.18]کاهش هزینه های آموزش و پرورش 
 

 ب ( معایب و محدودیت ها

 ما با شرایط مطلوب  کاربرد فناوری ها در آموزش مستلزم وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری است که در هر دو مورد نظام آموزشی

 فاصله زیادی دارد.

  از دیگر زیر ساخت ها برای آموزش های الکترونیک، خطوط دیتا و امکان ارتباط اینترنتی است که در این زمینه هم با مشکالت زیادی

 مواجه ایم . عدم پوشش کامل کشور و سرعت بسیار پایین و هزینه باال از آن جمله اند.
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 ت وسیعی در اختیار نظام های سیاسی قرار داده که با توسل به روش های ظریف بر سرنوشت زندگی، اندیشه و عصر انفورماتیک امکانا

 .عمل انسان ها نظارت و مداخله مستقیم داشته باشد

 چه در بین افراد و چه در بین کشورها(.  افزایش شکاف طبقاتی( 

  و منابع.افزایش هزینه های آموزشی و عدم امکان استفاده از امکانات 

 نگاه سخت افزاری به توسعه فناوری تهدیدی جدی   فقدان برنامه های راهبردی و اعمال سلیقه های فردی در محیط آموزش و پـرورش(

 است، چون تکنولوژی اطالعات یک نظام فکری و فرهنگی است.

 تی را ندارند و پیش بینی می شود که این عدم )چون اغلب معلمان آمادگی کافی برای بهره مندی از فناوری اطالعا  همراه نبودن معلم

 آمادگی به نوعی مقاومت در برابر تغییر و نوآوری تبدیل شود(.

  دسترسی آسان به منابع ممنوعه )القای فرهنگ غربی در بعضی موارد و عدم مدیریت صحیح بر سایت ها و تبلیغ ناهنجاری های اخالقی

 اندرکاران تعلیم و تربیت شده است( .موجب نگرانی بسیاری از خانواده ها و دست 

 [.18] آموزایجاد فاصله میان معلم و دانش 

 

 نقاط قوت و ضعف کاربرد فن آوري اطالعات در برنامه درسی -9

د ، کاربرد تکنولوژی در هر زمینه ای قطعا با نقاط قوت و ضعف همراه خواهد بود لذا حوزه برنامه درسی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بو

ه ریزی شناخت کافی از این نقاط قوت و ضعف برای کاربران و برنامه ریزان این حوزه الزم و ضروری می باشد. عدم شناخت برنامه ریزان حوزه برنام

مه های این درسی مبتنی بر فناوری اطالعات و کاربران این حوزه از این نقاط ضعف و قوت عاملی در عدم کارآیی و اثربخشی طراحی و اجرایی  برنا

 حوزه می باشد.

 و اطالعات فناوری کاربرد ضعف و قوت ( طبق نتایج حاصله از پژوهش خود  در این زمینه ، نقاط1394صمدی،پروین و مریم احمدی )

 را بصورت زیر بیان نموده اند. درسی) متمرکز و غیر متمرکز ( برنامة خاستگاه منظر ارتباطات از

 

 متخصصان دیدگاه از متمرکز درسی برنامة در فاوا کاربرد قوت الف( نقاط 

 فراگیران نیاز مورد اطالعات به دستیابی سرعت افزایش 

 خاص و محدود اهداف به دستیابی 

 درسی برنامة عناصر بین همسویی افزایش 

 یادگیری –یاددهی  های فعالیت بهبود 

 آموزشی مناطق اقتصادی وضعیت ناهماهنگی کاهش 

 یادگیرنده ادگیریی خود امکان و زمینه ایجاد 

 باال سطح استدالل و تفکّر و مسئله حل در یادگیرنده توانایی افزایش 

 یادگیرنده برای آموزشی محتوای جذّابیت افزایش 

 آموزشی های فعالیت انجام در یادگیرنده تخلّاقی افزایش 

 

 متخصصان دیدگاه از متمرکز درسی برنامة در فاوا کاربرد ضعف ب ( نقاط

 درسی برنامة در ذیریپ انعطاف کاهش 

 آموزش فرایند در یادگیرنده و معلم آزادی مانع 

 شده تجربه و شده قصد های برنامه بین فاصله افزایش 

 افزاری نرم و و ...( ها شبکه ها، افزاری )دستگاه سخت امکانات کمبود 

 

 متخصصان ازدیدگاه غيرمتمرکز درسی برنامة در فاوا کاربرد قوت ج ( نقاط
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 آموزشی های ینابرابر کاهش 

 یادگیرنده استقالل و آزادی اول، دست تجربة و شخصی یادگیری امکان ایجاد 

 یادگیری فرآیند مکانی و زمانی های محدودیت کاهش 

 درسی های برنامه سودمندی میزان افزایش 

 نیاز مورد آموزشی مواد انتخاب در استان هر عمل آزادی 

 درسی برنامة در پذیری انعطاف افزایش 

 کاربردی آموزشی افزارهای نرم با درسی های برنامه محتوای انطباق 

 اطالعات خلّاقانه تحلیل و تجزیه امکان افزایش 

 یادگیری برای یادگیرنده در انگیزه ایجاد 

 باال کیفیت با و تعاملی آموزشی مواد به دسترسی 

 تلفیقی درسی برنامة یک از گیری بهره امکان 

 درسی برنامة و عناصر بین همسویی افزایش 

 درسی برنامة محتوای اعتبار و اهمیت میزان افزایش 

 یادگیرنده توسط آموزشی مواد به آسان دسترسی 

 یادگیرنده به ساختارمناسبی با دانش ارائه 

 یادگیری مشارکتی و تعاملی محیط ایجاد 

 

 متخصصان دیدگاه از غيرمتمرکز درسی برنامة در فاوا کاربرد ضعف د ( نقاط

 افزاری نرم و (..و ها شبکه ها، ) دستگاه افزاری سخت امکانات کمبود 

 کاربردی آموزشی افزارهای نرم زمینة در متخصص انسانی نیروی کمبود 

 اجرایی و آموزشی های برنامه و اهداف تدوین فرآیند در معلمان مشارکت از جلوگیری 

 کاربردی آموزشی های برنامه کاربرد در کافی فضای کمبود 

 [.17درسی] کتب ساختار محدودیت 
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 نتيجه گيري
های مناسب یادگیری برای رسیدن به هدفهای کلی و جزئی مشخص ، ای است که در آن فرصتبرنامه درسی نقشههمانگونه که اشاره شد 

ی اطالعات را در اشکال شود که به نحوای از ابزار و روشها اطالق میفناوری اطالعات به مجموعه از طرفی شود .برای گروهی از فراگیران فراهم می

. با توجه به این دو تعریف برنامه ریزی درسی مبتنی بر فناوری اطالعات را اینگونه  کندآوری ، ذخیره ، بازیابی ، پردازش و توزیع میمختلف جمع

 آوری اطالعات و راهنماییگیری ازفنرهیادگیری با بهو  ریزی برای فرایند یاددهیتلفیق فناوری اطالعات ازجمله وب،یا فرایند برنامه تعریف کرد :

  . شودیادگیرندگان و دسترسی به مواردی که مبتنی بر وب تسهیل می

بررسی سیر تحوالت فناوری اطالعات بیانگر آنست که پیشرفت و همگانی شدن تکنولوژی فناوری اطالعات بر بخش بخش جامعه ی کنونی 

زش و پرورش کشورها در عصر فناوری و اطالعات نیز تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته است. تاثیر به سزایی داشته است ،  لذا سیستم آمو

آموزشی  بنابراین اگر برنامه ریزان در حوزه برنامه درسی به این موضوع توجه ننمایند قطعا برنامه های طراحی شده توسط آنان نمی تواند نیازهای

اوا است را تامین نماید ،  لذا برنامه های درسی که مبتنی بر فناوری اطالعات برنامه ریزی نشده ذی نفعان آموزشی در جهان کنونی که عصر ف

و غیر  باشند عالوه بر آنکه کارآیی و اثربخشی الزم برای جهان امروزی را ندارد ، عمر کوتاهی خواهند داشت و در مدت زمان بسیار کوتاهی منسوخ

 قابل اجرا می شوند.

گیری از یک برنامه درسی امکان بهره از جمله :گیری از پدیده فاوا در برنامه درسی دارای فواید فراوانی بهرهیانگر آن است که از طرفی نتایج ب

بخشی به انعطاف، افزایش میزان اهمیت و اعتبار محتوای برنامه ، دانش ساختارمندتری در اختیار فراگیران قرار دادن  ، تلفیقی در آموزش فراگیران

تقویت قابلیت های تفکر خالق و تفکر نقاد ، توجه به  توای برنامه درسی ، افزایش میزان عالقمندی فراگیران و افزایش سودمندی برنامه ، مح

اما الزم به توجه است که این پدیده  ضرورت تعامل انسان با طبیعت و محیط ،تقویت هویت ملی و توجه به یادگیری زبان بین المللی می باشد.

تواند باعث ایجاد فاصله میان تواند به همراه داشته باشد . از جلمه اینکه بکارگیری فنارویهای اطالعات در آموزش میودیتها و معایبی را نیز میمحد

گیری هبرای آنکه نظام تعلیم وتربیت دچار چنین معایبی نگردد نیازمند بسترسازی علمی و فرهنگی مناسب جهت بهر …آموز گردد و معلم و دانش

گیری بیشتر از فاوا دچار بنابراین ضروری است به موازات اینکه محتوای برنامه درسی در جهت بهره. .باشدهر چه بیشتر و بهتر فاوا در آموزش می

 . شود، فرایند بسترسازی علمی و فرهنگی آن نیز به اجرا گذاشته شودتغییر می

 افزایش سرعت متمرکز؛ درسی برنامة فاوا در قوت کاربرد نقاط ترین عمده ر آن اس که نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه بیانگ

 کاهش یاددهی متمرکز؛ . درسی برنامة در فاوا کاربرد ضعف نقاط و می باشد های یادگیری فعالیت بهبود فراگیران، نیاز مورد اطالعات به دستیابی

 برنامة در کاربرد فاوا قوت نقاط ترین عمده جمله از همچنین .. است ...و یادگیری فراینددر  زمانی محدودیت درسی، برنامة در پذیری انعطاف

 از ، است ...یادگیرنده و استقالل و آزادی اول، دست تجربة و شخصی یادگیری ایجاد امکان آموزشی، های نابرابری کاهش متمرکز؛ غیر درسی

 نیروی کمبود افزاری، و نرم (...و ها شبکه ها، افزار )دستگاه سخت امکانات کمبود به توان غیرمتمرکز می درسی برنامة در فاوا کاربرد ضعف نقاط

 .کرد اشاره ...و آموزشی کاربردی افزارهای نرم زمینة در متخصص انسانی
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