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 1يحميدرضا مشهد

، شناسايی و مقايسه ويژگی عناصر برنامه قالهمهدف اين چكيده: 

توسعه سواد درسی نظام تربيت معلم کشورهای منتخب برای 

فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجو معلمان است. بر اين اساس 

توصيفی و روش آن توصيفی  –نوع مطالعه اين تحقيق تطبيقی 

مطابق روش و مراحل چهارگانه بردی است. اطالعات  ،تشريحی

فصلی های گزارش ای،مورد نياز از طريق اسناد و مدارک کتابخانه

المللی چون يونسكو گرد آوری بينهای و ساليانه برخی از سايت

شده است. الگوی مورد استفاده الگوی بردی است. نمونه مورد 

نظر چهار کشور فنالند، انگلستان، آمريكا و مالزی است که بر 

نتايج نشان داد، همگی اند. گيری هدفمند انتخاب شدهنمونه اساس

ير محور با در ايجاد نگرش مثبت نسبت به فناوری و رويكرد فراگ

انگلستان، آمريكا و فنالند در های هم شباهت دارند ولی کشور

تدوين استاندارد صالحيت فناوری و فنالند درگنجاندن موضوع 

رعايت مسائل اخالقی در استفاده از فناوری و انگلستان در آماده 

ساختن دانشجويان برای تغييرات سريع فناوری در انگلستان 
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Abstract: The purpose of this study is to 

identify and compare the characteristics of 

the curriculum elements of the teacher 

education system of selected countries for the 

development of information technology and 

communication technology of student 

teachers. Accordingly, the type of study of 

this comparative-descriptive research and its 

method is descriptive descriptive, according 

to the four-step method and stages. The 

required information has been collected 

through library documents, quarterly and 

annual reports of some international sites 

such as UNESCO. The pattern used is the 

Brady pattern . The sample is four countries: 

Finland, United Kingdom, the United States 

and Malaysia, which have been selected 

based on purposive sampling. The results 

showed that all of them are similar in creating 

a positive attitude towards technology and 

inclusive approach, but the United Kingdom, 

the United States and Finland in developing 

the standard of technology competence and 

Finland in including the issue of ethical 

issues in using technology and the United 

Kingdom in preparing students. They are 

more sensitive to rapid technological change 

in the UK. 
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 مقدمه

تربيت معلم ضمن اينكه مسئوليت تربيت و آماده سازی معلمان مورد نياز آموزش و پرورش را 

هميت و نقش آموزش عالی در نيل به دارد، خود بخشی از نظام آموزش عالی کشور است. ا

های برنامه عالی، نظام آموزش کليدی عناصر از اهداف جامعه بر کسی پوشيده نيست. يكی

 قلب و عالی آموزش شكست نظام و موفقيت ميزان نمای تمام آيينه عنوان به که است درسی

 جهانی حسط مهمی در تحوالت اخير،های سال شوند. درمی محسوب عالی آموزش تپنده

 و مداران، محققان سياست توجه مورد عالی بيشتر آموزش در درسیهای برنامه شده موجب

 (. 1052محمدی،  مهر) بگيرد قرار انريزبرنامه

 کيفيت نظام نمای تمام آيينه تربيت، و تعليم نظام هر در معلمانهای قابليت وها کيفيت 

 در پرورش و آموزش آرمانی در هر حققت لذا .شودمی قلمداد جامعه آن پرورش و آموزش

 ايفایها، آرمان آن عامل اجرای عنوان به که است انسانی نيروی و معلم در آن تحقق گروی

گفت وگو  و بحث کانون گذشته، هده در رو اين (. از1052کيان و مهر محمدی، ) کندمی نقش

 است بوده معلمانای حرفه هتوسع متوجه بيشتر هرچه اثربخش، مدارس کيفيت پيرامون

مستلزم تربيت و به کارگيری نيروی انسانی ها . تحقق اين کارکرد(2411 همكاران، و 1ريشتر)

 (.1054موسی پور و همكاران، ) استای حرفههای کارآمد، توانمند و دارای صالحيت

 يادگيری است مشترکای حرفه هتوسع شناخت به منظورها، اما آنچه در کانون اين تالش 

 انآموزدانش پيشرفت به کمک برای به عمل دانش انتقال و يادگرفتن چگونه علمان، يادگيریم

های يونسكو برای استانداردسازی در اين حوزه مجموعه صالحيت(. 2411، 2آوالوس) است

مورد نياز معلمان در حوزه فاوا را در قالب جدول شماره يک ارائه کرده است. بر اين اساس 

 سسات تربيت معلمان در سه سطح مشخص شده استؤتمرکز آموزش در مشش منطقه برای 

 (. 2419، 0دوتوييت)

                                                 
1. Richter 

2. Avalos 

3. DuToit 
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 های فاوا يونسكو برای معلمان: چارچوب شايستگی1جدول 

تمركز هاي حوزه

 آموزشی

 سطوح كسب دانش فناوري –ها استاندارد

 خلق و ايجاد دانش تعميق دانش سواد فناوری 

 نوآوری در خط مشی درک خط مشی خط مشی آگاهی از درک فاوا در آموزش

های دانش مهارت کاربرد دانش دانش عمومی برنامه درسی و ارزیابی

 اجتماعی

 مديريت خود حل مسائل پيچيده ادغام فناوری تدریسهاي روش

 فراگيرهای ابزار پيچيدههای ابزار عمومیهای ابزار فاوا

 يادگيری سازمان يافته همكاریهای هگرو کالسیهای استاندارد سازمان و مدیریت

معلم به عنوان يک  مديريت و هدايت سواد ديجيتالی معلماي یادگيري حرفه

 يادگيرنده

(0، ص2419) دوتوييتمنبع:   

های های علمی و تربيتی معلمان با ارتقای کيفی آموزشای و توانمندیتوسعه مهارت حرفه

های کلی ايجاد سياست دن اطالعات تخصصی ازريزی برای روزآمد کرضمن خدمت و برنامه

(. اين وظايف را مرکز 2416و همكاران،  1اعظم) تحول در نظام آموزش و پرورش است

بهسازی منابع انسانی و تحصيالت تكميلی دانشگاه فرهنگيان بر عهده دارد و اين مهم از طريق 

 نوين صورت خواهد گرفت. های گيری از فناوریبهره

ماده  6، از جمله راهبردهای دانشگاه فرهنگيان است. در همين راستا، در بند 2اواتوجه به ف 

از فناوری اطالعات و مندی بهرهاساسنامه دانشگاه به عنوان يكی از اهداف، به موضوع  2

ارتباطات جهت تحقق اهداف اين دانشگاه اشاره شده است. همچنين در نقشه جامع دانشگاه 

آموزشی های توسعه و به کارگيری نرم افزار» اين چنين آمده است: 9 فرهنگيان فصل دوم ماده

در فرايند آموزش معلمان و نهادينه سازی فناوری اطالعات و تكنولوژی ارتباطات در دانشگاه 

همين ماده در نقشه جامع دانشگاه فرهنگيان به ضرورت بومی کردن  19در بند «. فرهنگيان

ايجاد » با اين مضمونها خل کشور و استفاده کردن از اين فناوریانتقال يافته به داهای فناوری

                                                 
1 . Azam, Fauzze &Yaakob 

2. Information Communication Technology 
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انتقال يافته به داخل کشور های و فناوریها بستر مناسب و زمينه الزم برای بومی کردن روش

 (.1052اسدی گرمارودی و شريف زاده، ) اشاره شده است« در زمينه تعليم و تربيت

يان به عنوان معلمان آينده کشور در راستای دانشگاه فرهنگ آموختگاندانشانتظار از  

مدارس تغيير يافته است. اين افزايش سطح انتظار به تغيير عناصر برنامه های دگرگونی نياز

انی جهت روبرو شدن با فناوری آموزدانشدرسی دانشگاه فرهنگيان نياز دارد. برای تربيت 

رسی مطلوب و مناسب قرار گرفته دانشجويان تحت يک برنامه داطالعات و ارتباطات، بايد 

 های الزم در اين زمينه را پوشش دهند.ها و قابليتباشند و ظرفيت

پرورش و مطالعات تطبيقی در  هر چند تاکنون درباره موضوعاتی نظير فاوا در آموزش و

اين خصوص تحقيقاتی صورت گرفته است، ليكن عناصر برنامه درسی تربيت معلم برای 

اگرچه ری اطالعاتی و ارتباطی دانشجو معلمان کمتر مورد توجه بوده است. توسعه سواد فناو

ل هستند، نيز دخي غيرهافزاری و مشكالت مديريتی، مالی، سختها، در اين امر سياست گذاری

ها و طراحی دوره گيری از امكانات فناوری اطالعات و ارتباطات واما ضعف معلمان در بهره

آيد. لذا بررسی و مجازی نيز يک چالش بسيار مهم به حساب می های يادگيری آنالينمحيط

های مورد نياز ها و توانمندیعناصر برنامه درسی دانشگاه فرهنگيان جهت ايجاد قابليت

در دست  از اين امكانات بسيار مهم استگيری بهرهدانشگاه فرهنگيان جهت  آموختگاندانش

ای توسعه سواد فناوری دانشجو معلمان با نگاهی داشتن ويژگی عناصر برنامه درسی مناسب بر

تدارک يک برنامه درسی به تجربه ساير کشورها از اهميت قابل توجهی برخوردار است زيرا به 

گيری از فاوا مد خواهد انجاميد که بتواند دانشجويان دانشگاه فرهنگيان را برای بهرهمؤثر و کارآ

 در برنامه درسی مدارس آماده نمايد.

های در برنامه های انجام گرفته در اين زمينه نيز مؤيد مشكالت و نارسايیج پژوهشنتاي

تواند باشد. آنچه میدر دانشجو معلمان می درسی اين دانشگاه جهت توسعه سواد فناوری

عناصر برنامه درسی اين دانشگاه را به اهداف خود نزديک سازد و نيازهای آموزش و پرورش 

های دقيق و کشف اين دانشگاه است برآورده سازد، بررسی ختگانآمودانشرا که مقصد 

آل را پيشنهاد داد. بررسی و برنامه درسی مطلوب و ايدههای هاست تا بتوان ويژگینارسايی

تواند تجارب تربيت معلم کشورهای ديگر جهان میهای های درسی در دانشگاهمقايسه برنامه
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. لذا، مسئله اين پژوهش ضمن بررسی تطبيقی عناصر مطلوبی را در اين زمينه به دست دهد

برنامه درسی برای توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات دانشجو معلمان در کشورهای 

حاضر به دنبال ايجاد ارتباط و  مقالهامريكا، انگلستان، فنالند و مالزی( است. ) منتخب جهان

درسی دانشگاه فرهنگيان  یريزبرنامه کمک به حضور فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام

است. تدوين عناصر برنامه درسی تربيت معلم فناور که در حقيقت تلفيق فناوری در برنامه 

درسی خواهد بود بدون داشتن تصويری از جايگاه و وضعيت فناوری اطالعات و ارتباطات در 

 ميسر نيست. ها برنامه درسی تربيت معلم ساير کشور

 پيشينه پژوهش

ی هافناوری به مؤثر دسترسی توسعه، حال در کشورهایهای چالش از يكی اکنون هم

در ها فناوری ادغام رو، اين از. است آموزشی کيفيت بردن باال برای ارتباطی و اطالعاتی

بهينه  و صحيح سازی بستر برای تالش و روزهای فناوری به دسترسی و متفاوت سطوح

 از ببرند، بهره آن امكانات از بتوانند همگان کهای گونه به باال سطوح آموزش درها فناوری

 روز آمد به راستا، اين (. در2442، 1تيجز) کشورهاست اين آموزشیهای نظام اهداف مهمترين

 از ميزان آگاهی و است برخوردار بااليی اهميت از دانشجويان دانش وها مهارت نمودن

 راهبردها و اتخاذ ارتباطی و اطالعاتیهای فناوری گوناگونهای حيطه از دانشجويان توانمندی

  .(1052آقاکثيری، زمانی، ) است مهم آنان اطالعاتی سواد افزايش برایهايی سياست و

مناسب يک فرد برای زندگی، يادگيری های سواد فناوری را به عنوان قابليت (2416) 2جيسک

چوب سواد فناوری جيسک روی اين نگرش کند. چارمی و کار در جامعه اطالعاتی توصيف

( و شايد معتبرترين تفسير اين مفهوم، عوامل تأکيدی مانند مديريت 1شكل ) يابدمی گسترش

شناخت و حرفه، ديجيتال پژوهی، مهارت فناوری اطالعات و ارتباطات و سواد اطالعاتی 

و ها تمام اين توانايی رود که قادر به شناسايیمی است. از يک شخص باسواد اطالعاتی انتظار

 .باشدها مهارت

                                                 
1. Thijs 

2. JISC 
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 (2414، 1زواتر) هفت عنصر سواد اطالعاتی به نقل از: 1نمودار 

 

آنجايی که امروزه يادگيری الكترونيكی در آموزش عالی در همه کشورهای جهان  از

را ها کشورهايی که اين برنامهروزه بر تعداد  ازجمله ايران به سرعت رو به گسترش است و هر

شود لذا ضرورت توجه به عناصر برنامه درسی در می دهند افزودهمی به صورت اجباری ارائه

فلسفه استفاده از  (.2421، 2کيم) گرددمی محيط يادگيری الكترونيكی بيش از پيش احساس

و  0آدن) ان استچنين ارتباطاتی، تسهيل آموزش و رفع موانع زمانی و مكانی برای فراگير

های شود تا از طريق ترکيب منابع دنيای واقعی و ديجيتال فرصتمی ( و تالش2444، 6بيومنت

                                                 
1. Watters 

2. Kim 

3. Uden 

4. Beaumont 

 سواد اطالعاتي

یافتن، تفسير، ارزیابی، 
 مدیریت و اشتراک اطالعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ف،

 

 ديجيتال پژوهي

حضور در دانشگاه در حال 
هاي پژوهشی ظهور، فعاليت

اي وابسته به و حرفه
 ديجيتالي هاينظام

 

هاي يادگيريمهارت  

مطالعه و يادگيري به طور 

هاي غني از موثر در محيط

 فناوري

 
 

 سواد فناوري اطالعات و

 ارتباطات
پذيرش، انطباق و كاربرد ابزار 

 ديجيتالي، كاربرد ها و خدمات

 

 مديريت اطالعات

مديريت اطالعات و شناخت 

 آنالين

 

 ارتباطات و همكاري

هاي مشاركت در شبكه

ي يادگيري و ديجيتالي برا

 پژوهش

 

 ايسواد رسانه

مطالعه منتقدانه و محصول 
دانشگاهی نوآورانه و 

ارتباطات حرفه ای در حوزه 
 رسانه

 
 

 

هفت عنصر سواد 

 اطالعاتي
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توان می حتی به وسيله اين ارتباطات( و 2411و همكاران، 1هوانگ) جديد را فراهم نمايند

ش عالی ( زيرا فناوری بر رسالت مراکز آموز2445 ،2ژائو) محتوای دوره را بازنگری دائم کرد

، 6و فرگوسن 0ان جی) ثير فراوان داردأدر تمامی ابعاد به ويژه دو بعد آموزشی و پژوهشی ت

2415). 

در ميزان به کارگيری ها گيری و رتبه بندی کشورضروری برای اندازه هایشاخص يكی از

ادغام آن در برنامه درسی، حجم بودجه مصرف شده در اين حوزه  فاوا در مراکز آموزشی و

 945حدود  2416(. به عنوان مثال کشور انگلستان به تنهايی در سال 2419دو توييت، ) ستا

توی ) ميليون يورو اعتبار در بحث فناوری اطالعات در آموزش و پرورش هزينه کرده است

درصد از اعتبار تخصيص يافته در فناوری  04(. نكته مهم اين که 2416، 4و هنری 9نينگ

آنان هزينه گردد تا سود حاصل ای ايد در آموزش معلمان و توسعه حرفهاطالعات و اعتبارات ب

 (. 2419، 5اينفودو) از سرمايه گذاری در فاوا را به حداکثر برساند

و  2نظير قوتازهايی برای شناسايی عوامل مرتبط با تلفيق فاوا از سوی معلم، پژوهش 

نشان داده است  (2414) و ليم 11چای( و 2445) و همكاران 14(، افشار2445) 5ايلدرم و ايلدرم

اجتماعی و تنظيم دقيق و های فناورانه معلم، پشتيبانیهای که باورهای معلم، دانش و مهارت

فناورانه در مدارس در اين فرايند مؤثر هستند. همچنين پذيرش های روشن اهداف و خط مشی

(. 1055حمانی پور و همكاران، ر) برخوردار استای فناوری توط کارکنان نيز از اهميت ويژه

تواند استفاده آنها می و دانش خود در استفاده از فناوری اطالعاتها باور دانشجويان به توانايی

فرهادپور و ) را تبيين کندای يابی در سواد اطالعاتی و سواد رايانهاز فناوری اطالعات، مهارت

 .(1644درخشان، 

                                                 
1. Hawang 

2. Zhao 

3. Ng 

4. Fergusson 

5. Twining 

6. Henry 

7. Infoev 

8. Goktas 

9. Yildirim& Yildirim 

10. Afshar 

11. Chai 
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علمان جامعه اطالعاتی برای اجرای مؤثر برنامه درسی ( م2445) 2و ميشرا 1به اعتقاد کهلر

دانش ) فناورانه به ترکيب متناسبی از دانش فناورانه، دانش پداگوژيكی و دانش موضوعی

 ( نياز دارند. 0فناورانه پداگوژيک موضوعی

 انجام فنالند کشور در 2414سال در همكاران و 6توسط سانگ در همين راستا تحقيقی 

 که جايی فنی فاوا،های مهارت توسعه بر عمدتاً معلمان که دهدمی نشان جنتاي .است شده

 نمايند. ايندارد تاکيد می يادگيری -ياددهی فرايندهای در فاوا تلفيق بر تمرکز فاوا درسی برنامه

شده را  اجرا درسی برنامه فاوا و برای شده پيشنهاد درسی برنامه بين شكاف يک وجود امر

 را اين کشور در ملی سطح برای فاوا درسی برنامه الگوی ين پژوهش در نهايتدهد. امی نشان

های فنی، شايستگیهای مهارت عمده بخش سه دارای درسی برنامه اين که کند،می پيشنهاد

  (.2410، 9المبرت) باشدمی اخالقی و اجتماعی فناوریهای فناوری و شايستگی

سازی فناوری در آموزش: يكپارچه»عنوان  ( در پژوهشی با2412) همكاران و 4هچتر 

حرکت به سمت ارائه چهارچوب ادغام فناوری، روش و دانش محتوايی و کاربرد عملی آن در 

های آموزشی و محتوا جهت حداکثر روش سازی فناوری وبه بررسی نحوه يكپارچه« کالس

درک پايينی از تلفيق  اند. بر اساس نتايج اين پژوهش معلمانبهره برداری در کالس پرداخته

گيرد. در اين پژوهش عناصر ذکر شده دارند و صرفاً استفاده از تكنولوژی صورت می

های آموزشی آن وضرورت بازنگری در هايی از جمله: همسويی محتوا و روشراهكار

 ها با فناوری مطرح شده است.همسويی آن

به  سينكی فنالند با عنوان انشگاه هل( در د2419) 5در پژوهش ديگری که توسط نايمی 

صورت گرفته است، ضمن اشاره به « سوی يک جامعه يادگيريده فنالند: فاوا در تربيت معلم

ضمن مصاحبه با متخصصان  1554سير تاريخی ورود فاوا در برنامه درسی تربيت معلم از سال 

بيت معلم پرداخته برنامه درسی و اساتيد تربيت معلم به موضوع ادغام فاوا در برنامه درسی تر

                                                 
1. Koehlor 

2. Mishra 

3. Technology Pedagogy and Content Knowledge (TPCK) 

4. Sang 

5. Lambert 

6. Hechter 

7. Nieme,Hannele 
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آموزش  های فنی و آموزشی و توليد محتوای مناسب وشده است. همچنين توسعه زير ساخت

 اساتيد را از الزامات ادغام فاوا برشمرده است.

يجيتالی از محتوای سواد د»( در پژوهشی با عنوان 2414) 0و ونكوو 2، استيپک1رامبوسک

سازمانی و های مشخصات برنامه درسی، جنبهبه ارزيابی بهبود  «بعد معلمان و شاگردان

گيری  ان و تعيين وضعيت فعلی، ساختار و جهتآموزدانشفرآيندی توسعه مهارت ديجيتالی 

توسعه سواد ديجيتالی در مدارس ابتدايی و متوسطه پرداختند. اين پژوهش که مبتنی بر نتايج 

انفورماتيک در های هوم موضوعيک بررسی نسبتاً بزرگ و اکتشافی است، ارزيابی محتوا و مف

 .داندمی مدارس ابتدايی و متوسطه از ديد معلمان و شاگردان را بسيار مهم

در پژوهشی با عنوان بررسی تأثير سواد ديجيتالی روی رفتار استفاده ( 2414) 6نوح 

ارزيابی سواد ديجيتالی برای دانشجويان دانشگاه جهت ارزيابی های اطالعات، آخرين شاخص

ارزيابی به کار رفته در اين مطالعه شامل های ح سواد ديجيتالی به کار رفته است. حوزهسط

پنج زيرگروه دارد. نتايج ها سواد فنی، سواد بيت و سواد جامعه مجازی است و هر يک از اين

دهد، در ادامه می نشان داد که سواد بيت بيشترين رفتار استفاده از اطالعات را تحت تأثير قرار

 .اد جامعه مجازی و سواد فنی در آن منظور شدسو

چارچوب نظری »( در پژوهشی تحت عنوان 1029) همچنين عطاران و همكاران  

های درسی تربيت معلم در عصر فناوری اطالعات وارتباطات مبتنی بر تحليل مبانی برنامه

ی تربيت معلم های درسبا هدف ارائه چارچوب نظری برنامه «فلسفی، اجتماعی وروان شناختی

ها اند. ويژگیمبتنی بر فاوا، به مقايسه دو رويكرد سنتی و رويكرد مبتنی بر فاوا پرداخته

تلقی  های تربيتی، تلقی نسبت به يادگيرنده،وخصايص اين چارچوب نظری در قالب آرمان

قش نسبت به فرايند يادگيری، تلقی نسبت به فرايند آموزشی، تلقی نسبت به محيط يادگيری، ن

 ها تبيين شده است.تلقی نسبت به ارزشيابی آموخته معلم و

ارائه الگوی »( در پژوهشی با عنوان 1022) و همكاران در پژوهش ديگری سعيدی پور 

« ريزی درسیريزی درسی مبتنی بر فاوا و سنجش ميزان تناسب آن با نظام برنامهبرنامهمفهومی

                                                 
1. Rambousek 

2. Stipek 

3. Vankova 

4. Noh 
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اند. در مبتنی بر فناوری اطالعات وارتباطات پرداخته ريزی درسیبرنامهبه ارائه الگوی مفهومی

ريزی درسی، فناوری ارتباطی های برنامهاين پژوهش با مطالعه مبانی نظری در سه مبحث مدل

های اطالعاتی، الگويی تدوين شده است. الگوی ارائه شده ساختاری تازه را در سيستم و

طات از طريق تلفيق آن با ساير عناصر برنامه های فناوری اطالعات وارتبااستفاده از قابليت

 درسی پيشنهاد کرده است. 

ها بررسی و تدوين مهارت»ای با عنوان ( نيز در مقاله1052) دوائی و همكاران 

های روش به کاربست و« مورد نياز معلمان در فرايند آموزش و يادگيری ICTهای وصالحيت

توان به ضرورت تلفيق فاوا با محتوا های اين مقاله میافتهاند. از يتلفيق فاوا در آموزش پرداخته

 فن آموزش اشاره کرد.  و

 فنالند، آمريكا و انگلستان، کشورهای بودن پيشرو به توجه با اين مطالعه منظور، همين به 

معلم، بر  تربيت درمربوط به بهسازی های و فعاليت دادن اصالحات انجام زمينه در 1مالزی

 2درسی برنامهعناصر های ويژگی شناسايی هدف با اسناد و آمار بين المللی،ها، اساس گزارش

 برای کاربردی پيشنهاداتی ارائه کشورها برای تربيت معلمان فناور و اين معلم تربيت مراکز

 پی در و شده انجام ايران دانشگاه فرهنگيان در درسی برنامه وضعيت به بخشيدن بهبود

  :است زير هایپرسش به پاسخگويی

                                                 
 بتوده  پيشترو  کشورهای جمله از معلم تربيت بهسازی به های مربوطفعاليت زمينه آمريكا، فنالند و انگلستان در کشور سه. 1

 ارائته  و ايتران  بتا  کشتور  آن فرهنگتی  تشتابه  دليتل  به است(، مسلمان آسيايی جمله کشورهای از )که نيز مالزی انتخاب .اند

  .است بوده معلم تربيت بهسازی در زمينه های نوطرح

منظور از برنامه درسی تربيت معلم، عناصر برنامه درسی شامل اهداف، محتوا )که در اين پژوهش منظور از محتوا واحدها و . 2

 های دانشجومعلمان است. يادگيری و ارزشيابی از آموخته –های ياددهی ارائه شده به دانشجويان است( روشعناوين درسی 
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 پژوهشهاي سوال

 دراطالعتات و ارتباطتات    معلم بترای توستعه ستواد فنتاوری     تربيت درسی برنامه اهداف -1

در اهتداف  هتايی  و تفتاوت هتا  چه شتباهت  دارد؟هايی چه ويژگی مطالعه مورد کشورهای

 وجود دارد؟

 درات اطالعتات و ارتباطت   برای توسعه ستواد فنتاوری   معلم تربيت درسی محتوای برنامه  -2

در محتوا وجود هايی و تفاوتها چه شباهت هايی دارد؟مطالعه چه ويژگی مورد کشورهای

 دارد؟

 معلم برای برای توسعه سواد فناوری تربيت درسی برنامه در يادگيری - ياددهی فرايند  -0

و ها دارد؟ چه شباهتهايی چه ويژگی مطالعه مورد کشورهای دراطالعات و ارتباطات 

 در آن وجود دارد؟ هايیتفاوت

از  ارزشيابی برای هايیروش از چهاطالعات و ارتباطات  برای توسعه سواد فناوریبرای   -6

و ها شود؟ چه شباهتمی استفاده مطالعه مورد کشورهای در معلمان دانشجوهای آموخته

 وجود دارد؟ها بين اين روشهايی تفاوت

در  توانمی را عملی راهكارهای و نهادهاپيش چه مورد مطالعه کشورهای تجارب به توجه با -9

اطالعات و  دانشگاه فرهنگيان برای برای توسعه سواد فناوری درسی برنامه بهبود راستای

 کرد؟ ارايهارتباطات 

 تحقيق روش

ها پرسش به پاسخگويی برای آن نياز مورد اطالعات و است تطبيقی پيمايش يک پژوهش اين

است که جزئيات  شده آوری گرد تحقيقیهای گزارش وای هکتابخان مدارک و اسناد از طريق

 آن در جدول زير قابل مشاهده است.
 ردیف نویسنده / نویسندگان سال عنوان

The Curriculum for Initial Teacher 

Education: Literature Review. 
2415 Perry, E., Owen, D., Booth, J., 

& Bower, K. 
1 

ntic learning The impact of authe

service -experiences with ICT on pre

teachers' intentions to use ICT for 

teaching and learning 

2419 Valtonen, T., Kukkonen, J., 

Kontkanen, S., Sormunen, K., 

Dillon, P., & Sointu, E. 

2 

ICT in Finnish initial teacher 

education: Country report for the 

OECD/CERI New Millennium 

2411 Meisalo, V., Lavonen, J., 

Sormunen, K., & Vesisenaho, 

M. 

0 
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 ردیف نویسنده / نویسندگان سال عنوان

Learners Project ICT in Initial 

Teacher Training 
Teacher education curriculum of 

secondary school teachers. Revista de 

educacion, 

2445 nen, Sihvo-Niemi, H., & Jakku

R. 
6 

Teachers’ Information and 

ICT) ( Communication Technology

Skills and Practices of Using ICT 

2441 Hakkarainen,K., Muukonen,H., 

Lipponen,L., Rahikainen,M. & 

Lehtinen,E 

9 

Why is Finnish teacher education 

successful? Some goals Finnish 

tors have for their teacher educa

teaching 

2445 Terttu Tryggvason‐Marja 4 

Teacher education in Finland. 

European dimensions of teacher 

education: Similarities and differences 

2411 Sihvonen, -Niemi, H., & Jakku

R. 
5 

Reviewing the landscape of ICT and 

teacher education over 20 years and 

future looking forward to the 

2411 Davis, N., & Loveless, A. 2 

Science teacher education in 

Malaysia: challenges and way 

forward. 

2412 Mahmud, S. N. D., Nasri, N. 

M., Samsudin, M. A., & Halim, 

L 

5 

Challenges to Pedagogical Content 

Knowledge in lesson planning during 

m transition: a multiple case curriculu

study of teachers of ICT and 

 Computing in England 

2412 Hidson, E 14 

Young children nowadays are very 

preschool teachers’ –smart in ICT’

perceptions of ICT use 

2412 Dong,C. 11 

Information and communications  

) in teacher ICT( technologies

ITE) programs in the ( education

world and Turkey 

2445 Usun, S 12 

ICT in teacher education: Examining 

needs, expectations and attitudes 
2442 Zhang, Z., & Martinovic, D 10 

Learning to Teach in a Digital Age: 

ICT Integration and EFL Student 

chers' Teaching PracticesTea 

2412 Prasojo, L. D., Mukminin, A., 

Habibi, A., Marzulina, L., 

Sirozi, M., & Harto, K 

16 

Comparison of ICT using in learning 

between Indonesia and Malaysia. 

Journal of Physics: Conference  In

 Series 

2415 us, M. Rizal, F., Jalinus, N., Za

A., Wulansari, R. E., & 

Nabawi, R. A 

19 

توصيفی و روش آن توصيفی تشريحی،  –اساس نوع مطالعه اين تحقيق تطبيقی  بر اين 

از مطالعه چهار  اين مقاله، در تطبيق واحدهای مطابق روش و مراحل چهارگانه بردی است.
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 در شده منتشر بين المللیای هگزارش مطابق کشور انگلستان، فنالند، آمريكا و مالزی که

 بهسازی به مربوطهای فعاليت زمينه در اخيرهای سال در جهان علمی ارزيابی هایپايگاه

 سه شده است. برگزيده مطالعه برای هستند جهان در پيشرو جمله کشورهای از معلم تربيت

 جمله از معلم بيتتر بهسازی به مربوطهای فعاليت زمينه آمريكا، فنالند و انگلستان در کشور

 به است(، مسلمان آسيايی جمله کشورهای از که) نيز مالزی انتخاباند. بوده پيشرو کشورهای

 بوده معلم تربيت بهسازی در زمينه نوهای طرح ارائه و ايران با کشور آن فرهنگی تشابه دليل

  .است

 اطالعات لگو ابتداا اين اساس رب است. 1بردی الگوی زمينه اين در استفاده مورد الگوی 

 در بندی و طبق سپساند، شده تفسير و آوریگرد معتبر منابع از کشورها درباره نياز مورد

بر اين اساس ابتدا در اند. گرفته قرار مقايسه و بررسی مورد تشابهات و هاتفاوت آخر مرحله

اتی که از تربيتی مورد تحقيق بر اساس شواهد اطالعهای مرحله توصيف، به توصيف پديده

تی که در مرحله قبل جمع آوری شود. سپس در مرحله تفسير، اطالعامی منابع مختلف پرداخته

اند بررسی شده 2و1 شود. در مرحله همجواری، اطالعاتی که در مرحلهمی اند وارسیشده

ا ً گيرند. در نهايت در مرحله مقايسه، مسأله تحقيق دقيقمی شوند و کنار هم قرارمی بندیطبقه

گيرد و رد يا می ها مورد بررسی و مقايسه قراراساس تشابهات و تفاوت با توجه به جزئيات بر

در قالب ها يافته شود. در اين مقاله نيز ابتدامی قبول فرضيه تحقيق در اين مرحله امكان پذير

س برنامه درسی و در پاسخ به هر سوال ارائه گرديده است و سپ جداول مربوط به هر عنصر

 توضيح داده شده است.ها تشابهات و تفاوت

 پژوهشهاي یافته

اهداف برنامه درسی تربيت معلم براي توسعه سواد فناوري اطالعات  -1 شماره یک: سؤال

هایی و تفاوتها دارد؟ چه شباهتهایی و ارتباطات در كشورهاي مورد مطالعه چه ویژگی

 در اهداف وجود دارد؟

                                                 
1. Brody 
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مورد مطالعه در تربيت معلم آن دسته از اهداف که با موضوع ی هادر ميان اهداف کشور 

قالب جدول  توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات مرتبط است استخراج و در نهايت در

 شماره دو نشان داده شده است.
 مقايسه ی توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای مورداهای اهداف برنامه درسی بر: ويژگی2جدول

هاهدف  نام كشور 

معلمان از طريق فناوری اطالعات و ارتباطات ای توسعه حرفه -2افزايش سواد اطالعاتی معلمان  -1
روز در ارزشيابی، تدريس و مدريت های افزايش دانش و مهارت معلمان در استفاده از فناوری -0

افزايش  -9های آموزشی تخصصی. مهارت يافتن معلمان در ساخت و اجرای نرم افزار -6کالس درس 
ايجاد نوآوری در تدريس و  -4مهارت و درک استفاده از فناوری به منظور تدريس کارآمد در مدارس 

آموزش  -2آشنايی معلمان با راهبردها و رويكردهای جديد آموزشی  -5يادگيری با کمک فناوری 
 و جديد معلمان در راستای استفاده موثر از همه امكانات آموزشی سنتی

 

 

 مالزي

 

 

بهبود -2تاکيد بر استفاده معلمان از فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای استراتژی ملی فناوری  -1
گسترش استفاده از فناوری  -0محور مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات  -درسی مدرسههای برنامه

مهارت و تجربه معلمان در استفاده از افزايش  -6در راستای افزايش يادگيری و انگيزش فراگيران 
های مهارت يافتن معلمان در استفاده از فناوری -4افزايش استقالل در يادگيری فراگيران  -9فناوری. 
پرورش  -2« درسیهای فراتر از کتاب»افزايش قابليت فناورانه معلمان در راستای پروژه  -5جديد. 

ق فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی در راستای تلفي -5فراگيران فعال در جامعه اطالعاتی 
 اجتماعی از طريق فناوری اطالعات و ارتباطاتهای ارتقاء نوآوری -14« انسان بودن و فناوری»طرح 

 

 

 فنالند

 

توسعه  -0توسعه نقش فناوری در تدريس و يادگيری  -2معلمان از طريق فناوری ای توسعه حرفه -1
پرورش مهارت و ايده ساخت  -6ی درسی و مديريت کالس در معلمان ريزرنامهبنقش فناوری در 

مواجهه با های مجهز ساختن معلمان تفكرات و مهارت -9افزارها و مواد آموزشی کالسی انواع نرم
برخورد خالقانه  -5ای تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات با آموزش مدرسه -4تغييرات سريع فناوری 

درک اهميت اقتصادی و سياسی فناوری در آموزش  -2اطالعاتی و ارتباطاتی  هایبا فناوریو انتقادی 
ارتقای توان علمی و پژوهشی معلمان با  -14نوين های ارتقاء دانش نظری و فنی علوم و فناوری -5

 توانمند ساختن معلمان در استفاده از فناوری از کودکستان تا متوسطه -11کمک فناوری 

 

 

انانگلست  

 

 

توانايی طراحی و بهره برداری از انواع نرم  -2نوين های توسعه دانش و مهارت کار با فناوری -1
آماده  –6افزايش دانش و تجربه معلمان در استفاده از اينترنت در کالس درس  -0افزارهای آموزشی 

اخالقی معلمان و ای حرفههای توسعه مهارت -9ساختن معلمان برای ارائه دروس به صورت مجازی 
ی و ريزبرنامههای توسعه مهارت -5افزايش سواد اطالعاتی و فناوری معلمان در همه مقاطع  -4

ارتقاء دانش و مهارت ساخت نرم افزارها و مواد  -2نوين های مديريتی معلمان با کمک فناوری
 آموزشی مورد نياز در کالس درس

 

 

 آمریكا

 



...کيد برکشورهای منتخب با تا یبرنامه درس یمطالعه تطبيق   

016 

 

 هاشباهت (الف

تالش برای ها، فاوا هستند و در کنار توسعه مهارتهای توسعه مهارت در پیها همه کشور

 ذکر شده بهبودهای تقويت نگرش مثبت در مورد فاوا از جمله اهداف اين کشورهاست. کشور

از فاوا را در اين مندی بهره و ذکر کرده کلی هدف عنوان به را معلم تربيت کيفيت به بخشيدن

ذکر شده در اهداف خود به توسعه های همه کشوراند. ين نمودهحوزه از جمله اهداف خود تعي

 کيد دارند. تنی بر تعريف از نقش جديد معلم تأفاوا مب

 هاتفاوت ب(

های در خصوص صالحيتها فنالند اقدام به تدوين استاندارد و انگلستان، آمريكا کشور سه

ها که تدوين استاندارد اندشده سيسحتی برای اين کار مؤسساتی تأاند. فناوری معلمان نموده

 مطرح کلی هایو توانايی هاصالحيت قالب در اهداف مالزی کشور در اما را به عهده دارند.

دو کشور امريكا و فنالند موضوع تلفيق فاوا را در اهداف برنامه درسی خود  .است شده

توان به طرح می آن جملهکه از اند ويژه در نظر گرفتهها و برای اين منظور طرحاند گنجانده

در فنالند اشاره کرد. همچنين در اهداف برنامه درسی کشور انگلستان  «انسان بودن و فناوری»

 خورد. می ان برای مشارکت در تغييرات سريع تكنولوژيكی نيز به چشمآموزدانشآماده ساختن 

اطالعات و  وريبراي توسعه سواد فنا معلم تربيت درسی محتواي برنامهسوال شماره دو: 

هایی و تفاوتها چه شباهت هایی دارد؟مطالعه چه ویژگی مورد كشورهاي درارتباطات 

 در محتوا وجود دارد؟

برای توسعه  را مطالعه مورد کشورهای درسی برنامه محتوایهای ويژگی (0) شماره جدول

 دهد.می سواد اطالعات و ارتباطات نشان
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 ه درسی برای توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات در کشورهای مورد مقايسههای محتوای برنام: ويژگی0جدول

هامحتوا و سرفصل  نام كشور 

جديد ديجيتالی و الكترونيكی، استتفاده از  های مبانی نظری و علمی فناوری در آموزش، فناوری

د و نترم  فناوری در کالس درس، کتاربرد کتامپيوتر در تتدريس وارزشتيابی، تهيته و توليتد متوا       

کتارورزی، طراحتی و تكتولتوژی آموزشتی،      افزارهای آموزشی، اصول طراحی واحد يتادگيری، 

آموزشی فناورانه، طراحی محيط يادگيری، نرم افزارهای مديريت های روانشناسی يادگيری، مدل

 و ارزشيابی کالسی، آموزش از راه دور و آموزش الكترونيكی، آموزش و پرورش تطبيقی  

 

 مالزي

برقراری ارتبتاط از   تحقيق در تربيت معلم، فناوری اطالعات و ارتباطات،های بر روشای مهمقد

طريق زبان مادری و زبان آموزشی، زبان خارجه، مبانی اجتماعی و فلسفی فنتاوری در آمتوزش،   

هتای  اجتماعی مختلف، جامعه اطالعاتی و مواجهه با چالشهای نحوه تعامل در گروهها و شبكه

جديد اطالعاتی و ارتباطی، نقتش فنتاوری   های ق در فناوری، سمينار، آشنايی با فناوریآن، اخال

در آموزش علوم، رياضيات، خواندن و نوشتن، نرم افزارهای آموزشی ويژه و عمومی، يتادگيری  

جديد، يادگيری های و تدريس همكارانه، شبكه بندی و کار تيمی، مواد آموزشی آنالين و رسانه

تدريس همكارانه مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات، طراحتی محتيط و واحتد     الكترونيكی،

 محور -ی درسی مدرسهريزبرنامهيادگيری، 

 

 

 فنالند

نقش فنتاوری اطالعتات در نمتايش عينتی     ها، نوين تدريس، شبيه سازیهای استفاده از فناوری

تحقيق و فناوری اطالعتات  و آموزشی، روش ای چندرسانههای موضوعات، و تمرينات، فناوری

ی درستی مبتنتی بتر فنتاوری،     ريتز برنامته گذشته، حال و آينده(، ) و ارتباطات، فناوری اطالعات

نوين اطالعاتی و ارتباطی، تهيه و توليد درس افزارهای آموزشی، کاربرد فنتاوری در  های فناوری

لمی فناوری، فنتاوری و  آموزش هنر و علوم و رياضی، اقتصاد و فناوری، مبانی روانشناختی و ع

مديريت کالس درس، کاربردهای فنتاوری در متدارس ابتتدايی و متوستطه، طراحتی يتادگيری       

آموزشتی، متديريت الكترونيكتی،    های نوآورانه با کمک فناوری، برنامه نويسی کامپيوتری، بازی

 کاربرد کامپيوتر در تدريس ،کالسیهای کتابخانه

 

 

 انگلستان

 

وتری و مبتنتی بتر وب، روانشناستی يتادگيری و آمتوزش، طراحتی سيستتم        برنامه نويسی کامپي

يادگيری، نوآوری در آموزش و يادگيری با کمک فناوری، مبتانی اجتمتاعی و فلستفی فنتاوری،     

جديد آموزش مبتنی بر فناوری، مبانی نظری و عملتی فنتاوری آموزشتی متدارس،     های پارادايم

آموزشی، کتارورزی، کتاربرد کتامپيوتر در آمتوزش      اخالق در علم و فناوری، طراحی و فناوری

نوين آموزشتی ماننتد سيستتم متديريت يتادگيری، اصتول       های رياضی و علوم و تاريخ، فناوری

طراحی و ساخت نرم افزارها و مواد آموزشی، هوشمندسازی کالس درس، آموزش الكترونيكتی  

 و مجازی

 

 

 آمریكا

 



...کيد برکشورهای منتخب با تا یبرنامه درس یمطالعه تطبيق   

000 

 

 هاشباهت الف(

به دانش و مهارت استفاده از فاوا در محتوای برنامه درسی به  مطالعه مورد کشورهای همه 

 –ارتباط خوب بين محتوای ارائه شده در آموزش دانشجو اند. گوناگون توجه کردههای شكل

محتوای همه کشور های مختلف آموزشی مدارس از ديگر ويژگیهای معلمان با محتوای دوره

  .هاست

 هاتفاوت ب(

کشورها،  در شده ارائه واحدهای تعداد استانداردها بين تدوين و دوره طول به توجه با

 .دارد وجود هايیتفاوت نظری و عملی واحدهای ميان توازن برقراری چگونگی و موضوعات

 هایفعاليت نگهداری و ثبت هایمهارت کسب زمينه در واحدهايی انگلستان در کشور

 ارزيابی نحوه و اهداف شناخت والدين، به یکيف و کمی منظم هایارائه گزارش و انآموزدانش

 شود.می ارائه آن به کمک فاوا نيز با تدريس هایفعاليت توانايی تنظيم و دهی گزارش و

فنالند و آمريكا موضوع اخالق در فناوری نيز گنجانده شده های همچنين در محتوای کشور

ه است. موضوع بحث است، که در دو کشور ديگر به عنوان موضوعات مستقل مطرح نشد

تلفيق فناوری در محتوای برنامه درسی خود به عنوان يک موضوع جداگانه در محتوای برنامه 

فنالند و انگلستان پرداخته شده است. در کشور فنالند گزينش نرم افزارها های درسی کشور

 گيرد.می برای استفاده در کالس درس توسط معلم هر کالس صورت

معلم براي براي توسععه   تربيت درسی برنامه در یادگيري - یاددهی ایندسوال شماره سه: فر

دارد؟ چعه  هایی چه ویژگی مطالعه مورد كشورهاي دراطالعات و ارتباطات  سواد فناوري

 در آن وجود دارد؟هایی و تفاوتها شباهت

مورد مطالعه برای های يادگيری در کشور –های فرايند ياددهی جدول شماره چهار ويژگی

 .دهدمی توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات را نشان
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يادگيری در برنامه درسی برای توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات  –های فرايند ياددهی : ويژگی6جدول

 در کشورهای مورد مقايسه

هاي آموزشیروش  نام كشور 

عملی در کتالس درس  های ن از دانشگاه، روشکار عملی در موسسات تكنولوژی داخل و بيرو

 انفرادی و گروهی، روش اکتشافی، آموزش به شيوه مجازی  های پروژهها، مانند انواع فناوری

 مالزي

تدريس به شيوه تيمتی و همكارانته، تتدريس آزمايشتگاهی در آزمايشتگاه کتامپيوتر و فنتاوری        

و عملتی( بته تناستب محتتوا، تتدريس       های نظریتلفيقی از روش) تلفيقیهای اطالعات، روش

 فردی و گروهی، مطالعات مستقلهای دروس به صورت مجازی، پروژه

 فنالند

گروهی با راهنمايی استاد، تدريس تيمی و همكارانه، آموزش بته صتورت مجتازی و    های پروژه

ويديوکنفرانس، سمينار با کمک فناوری آموزشی، مطالعات مستقل و هدايت شتده، روش بحتث   

 روهی  گ

 انگلستان

فردی و گروهی، آموزش به شيوه مشاهده، آموزش به صورت مجازی و الكترونيكتی  های پروژه

در دروس مبتنی بر وب، آموزش به شيوه مستقيم و غيرمستقيم به تناسب اهميتت و نتوع درس،   

 معلمان، سمينار -روش کاوشگری علمی با توجه به توان علمی دانشجو

 آمریكا

 

 هاشباهت( الف

آموزش مجازی و های متنوع تدريس مبتنی بر فاوا نظير روشهای از روشگيری بهره

تدريس مشارکتی و رويكرد های از روشگيری بهرهالكترونيكی در چهار کشور مشهود است. 

فراگير محور از نقاط مشترک هر چهار کشور است. استفاده از اينترنت به عنوان يک منبع 

 ور مورد تاکيد است. آموزشی در هر چهار کش

 هاتفاوت( ب

توان گفت می آموزش مجازی و الكترونيكی،های هر چهار کشور از روشگيری بهرهعليرغم 

معلمان به  –در برنامه درسی دانشجو ها در سه کشور فنالند، انگلستان و آمريكا اين روش

 طراحیای شيوه به دهاواح همه انگلستان گيرد. درمی شكل نظام مند مورد بهره برداری قرار

 تسهيل نقش اساتيد و شوند درگير های کالسیفعاليت در بتوانند دانشجويان که است شده

 گيردمی قرار معلمان - دانشجو اختيار گوناگون در آموزشی کمک وسايل همچنين ؛دارند کننده



...کيد برکشورهای منتخب با تا یبرنامه درس یمطالعه تطبيق   

001 

 

 ربردکا بياموزند. درس در کالس را آنها کاربرد روش وسايل، اين شناخت ضمن آنان تا

 آموزشی مواد و از منابع استفاده نحوه آموزش واقعی، درس کالس در عملی هایتمرين

همچنين در انگلستان دانشجويان در  .است شده گرفته نظر در عملی واحدهای برای روزآمد

 هر يک از موضوعات درسی راهنمای استفاده از فاوا را مرتبط با همان موضوع دريافت

 نمايند. می

 

روش  از چهاطالعات و ارتباطات  براي توسعه سواد فناوريبراي اره چهار: سوال شم

 استفاده مطالعه مورد كشورهاي در معلمان دانشجوهاي از آموخته ارزشيابی براي هایی

 وجود دارد؟ها بين این روشهایی و تفاوتها شود؟ چه شباهتمی

مورد مطالعه را های درسی کشورارزشيابی در برنامه های روشهای جدول شماره پنج ويژگی

 دهد.می نشان
ر برای توسعه سواد فناوری اطالعات و ارتباطات د های ارزشيابی در برنامه درسیهای روش: ويژگی9جدول

 کشورهای مورد مقايسه

هاي ارزشيابیروش  نام كشور 

در  ی وکالستی، کتار عملت   هتای  شفاهی، کنفترانس های کتبی تشريحی و عينی، آزمونهای آزمون

 کالس درس، ساخت و توليد مواد آموزشی، بحث گروهی

 مالزي

عملتی و  هتای  مستقيم و غيرمستقيم بته تناستب ماهيتت موضتوعات، روش    های تلفيقی از روش

مبتنی بر فناوری در داخل و بيرون از دانشتگاه، طراحتی و   های سنجش در موقعيت واقعی، پروژه

 هش در حوزه فناوریمبتنی بر فناوری، پژوهای اجرای پروژه

 فنالند

عملی و تشريحی، پژوهش و نوشتن مقاله، ستمينار، طراحتی و ستاخت درس افتزار،     های آزمون

 تحصيلی، تدريس در موقعيت واقعی و شبيه سازی شدههای ارزشيابی تكوينی در طول ترم

 انگلستان

ملی داخل و بيترون از  عهای عينی و ذهنی با توجه به محتوای نظری، پروژههای تلفيقی از روش

دانشگاه، انجام کار عملی کالسی مستقل و گروهی با توجته بته دروس عملتی، تكتاليف مستتقل      

 مختلف فراگيران، آزمون جامعهای مبتنی بر توانايی

 آمریكا
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 هاشباهت(الف

کشورها  ساير ندارد، وجود معلم تربيت دوره طول در رسمی ارزشيابی که مالزی کشور به جز 

 شود ومی نظر در اهداف به دستيابی امكان سنجش برای مهم عناصر از يكی عنوان به يابیارزش

استاس   بر و دوره طول در معلمان - دانشجو ارزشيابی به نگرش کنند.می ريزی برنامه آن برای

 از ارزشتيابی  و فنالنتد،  انگلستتان  کشورهای در .است عملی کارهای و نظری مباحث سنجش

 دانشتجو  ارزشيابی برای .شودمی انجام شده استانداردهای تدوين به توجه با معلمان - دانشجو

 ودانشج هایفعاليت که است شده ديده ارزشيابی تدارک پرونده يک کشورها، اين در معلمان -

 ترم، پايان کتبی امتحانات شامل اين ارزشيابی .دهدمی قرار ارزشيابی مورد پيوسته را معلمان -

 .استها پروژه دادن انجام و کارهای گروهی کارورزی، نمرات ملی،ع کارهای نمرات

 هاتفاوت ب(

 در. است متفاوت حدودی تا کشورها در فاوا در ارزشيابی از گيریبهره گستردگی و چگونگی

 فناوری از گيری بهره ای،رايانه کنفرانس مانند هايیروش کارگيری به انگلستان در حاضر حال

 الكترونيكی ارزشيابیهای پرونده تشكيل ها،دانشگاه و مدارس ميان ارتباط برقراری به منظور

 انگلستان در .است ارتباط مجازی( متداول) دور راه از راهنمايی معلمان، - برای دانشجو

 و آموزش عالی اساتيد را آنان عملكرد و هستند نظارت تحت مداوم طور به معلمان دانشجو

 ارزشيابی دارند نظر تحت را آنان معلمی( تمرين) عملی هایفعاليت که ارشدی معلمان

 .است دوره و پايان دوره طی ارزشيابی شامل معلمان - دانشجو از ارزشيابی در مالزی .کنندمی

و  شودمی ارائه دانشجويان به که است کاری واحدهای ارزشيابی شامل دوره ضمن ارزشيابی

 .است بیکت امتحانات شامل که دوره پايان ارزشيابی

سوال شماره پنج: با توجه به تجارب كشورهاي مورد مطالعه چه پيشنهادها و راهكارهاي 

توان در راستاي بهبود برنامه درسی دانشگاه فرهنگيان براي براي توسعه سواد می عملی را

 فناوري اطالعات و ارتباطات ارایه كرد؟
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 رهنگياندانشگاه ف آموختگانفناوري دانشهاي ( تدوین صالحيت1

تربيت معلم  آموختگاندانشفناوری های صالحيت انگلستان، فنالند و آمريكا کشورهای در

 مورد معلم کيفيت افزايش جهت در هموارهها صالحيت اين و مشخص و تدوين شده است

 بايد شده تهيههای به صالحيت دستيابی برای معلمان - دانشجو .گيرندمی بازنگری قرار

 نيز همواره سعیها مسئوالن تربيت معلم در اين کشور و بگذرانند وتی رامتفاهای آزمون

را  نياز مورد هایمعلمان صالحيت –دانشجو  که شوند مطمئن ارزيابی مداوم آنان با کنند تامی

 مطرح بعد ار تاسيس دانشگاه فرهنگيانها تدوين صالحيت بحث ايران دراند. نموده کسب

 يرات مداوم در حوزه فناوری و ضرورت به روز کردن آن پيشنهادشده است. با توجه به تغي

دانشگاه  آموختگاندانشفناوری های برای تدوين صالحيتای گردد تا واحد جداگانهمی

 فرهنگيان و پايش دائم آن به منظور افزايش کيفيت اين دانشگاه تاسيس گردد. 

 تلفيق فناوري در آن در راستاي انسجام اهداف و اهداف در بازنگري ( ضرورت2

است هايی ديدن مقوله فناوری و عدم ادغام آن در همه سطوح اهداف، از جمله آفتای جزيره 

سه گانه در توجه های مانع تحقق تربيت معلمان فناور خواهد شد. از سوی ديگر توازن حيطه

مهارت فناوری به فاوا در اهداف بايد مد نظر قرار گيرد. اين امر تنها با کسب دانش و حتی 

شود و اصالح و بهبود نگرش معلم نسبت به فناوری و ايجاد نگرش مثبت در او محقق نمی

بايد در کنار دو حيطه ديگر مورد توجه قرار گيرد بنابراين آموزش سواد فناوری و گنجاندن آن 

فناوری های دانشگاه فرهنگيان بيش از پرداختن به کسب مهارتهای در اهداف و سرفصل

ميت دارد. برای تربيت معلمان فناور اين نوع نگاه به اهداف بايد در همه دروس وجود اه

 داشته باشد. 

 معلمان – دانشجو عملكرد از ارزشيابی برنامه در ( اهتمام به تغيير3

يادگيری با هدف  –ياددهی های در کنار تغييرات ايجاد شده در اهداف، محتوا و رويكرد

صر ارزشيابی نيز بايد همسو با ساير عناصر و در خدمت اين تغيير تربيت معلمان فناور، عن

با  معلمان - دانشجو ارزشيابی بر مورد مطالعه در اين پژوهش، تأکيدهای باشد. در همه کشور

 کارهای و نظری سنجش مباحث اساس بر و دوره طول جديد و فناوری محور درهای روش

دف تربيت معلمان گاه فرهنگيان برای دستيابی به هگردد در دانشمی است. لذا پيشنهاد عملی

نوين ارزشيابی به کمک فناوری برای های گرايی فاصله گرفته شود و از روشفناور از نتيجه
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توان برای بهتر شدن کارايی می اصالح روند ارزشيابی در دانشگاه فرهنگيان استفاده کرد. البته

مانند: خود ارزيابی، ارزيابی تكوينی و ارزيابی طول جديد های آنها را با رويكردها، اين روش

 دوره با امكان بازخورد سريع به کمک رسانه تلفيق نمود.

 از روش ارزشيابی به شيوه پوشه كار الكترونيكیگيري بهره( 4

انگليس، ) هادهد در همه کشورمی مورد مطالعه نشانهای ارزشيابی در کشورهای بررسی شيوه

دانشجويان در های و مالزی( از پوشه کار الكترونيكی برای ارزشيابی از فعاليت فنالند، آمريكا

کامپيوتری فراوان مرتبط با اين های شود. پوشه کار با پشتيبانی نرم افزارمی تربيت معلم استفاده

کند که روش صحيح استفاده از تكنولوژی را می گيران از آن را مجبوروزه، مخاطبان و بهرهح

 ديده تدارک پورت فوليو() شود برای اين کار پوشه کارمی ار با آن بياموزند. لذا پيشنهادبرای ک

در طول دوره تحصيل ثبت و در ارزيابی مورد استفاده  معلمان - دانشجوهای فعاليت شود که

تواند در تربيت معلمان فناور نقش که دارد، میهايی قرار گيرد. پوشه کار با توجه به ويژگی

ايفا نمايد. به عبارت ديگر مخاطبين ضمن شرکت در ارزيابی، مجبورند که سواد  مهمی

 اطالعاتی خود را افزايش دهند.

 ( طراحی سيستم مدیریت یادگيري در دانشگاه فرهنگيان5

دهد که استفاده از سيستم می نگاهی به تجربه سه کشور انگلستان، فنالند و آمريكا نشان

تواند می نهادينه شده است. تكاليف در آن بسترها معلم اين کشورمديريت يادگيری در تربيت 

شود. اين می که در زمان محدود کالس مجالش نيست مطرحهايی بارگذاری شود و گفتگو

 حضوری و آميخته شدن بحث فناوری در برنامه درسی کمکهای فناوری به کيفيت کالس

اين سيستم در دانشگاه فرهنگيان، از لحظه ورود  گردد تا با طراحیمی کند. بنابر اين پيشنهادمی

از اين سيستم برای دانشجويان فراهم شود. مندی بهرهدانشجويان به دانشگاه امكان ورود و 

امكانات فروانی که محيط آموزشی پيشنهادی در اختيار دانشجويان و اساتيد دانشگاه فرهنگيان 

سيستم کنونی آموزش های رفع برخی از نقص تواند به عنوان راه حلی برایمی دهد،می قرار

های ناهمزمان و رفع محدوديت -در دانشگاه فرهنگيان به کمک رويكرد تدريس همزمان

توان گفت نا همزمانی و تعاملی می مكانی و زمانی و در کنار آن رويكرد تعاملی بودن باشد.
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بايد مورد توجه قرار است که برای تربيت معلمان فناور هايی بودن دو شرط اساسی روش

 گيرد. 

 و نتيجه گيري بحث

 نتيجه توانمی موجود هاتفاوت و هاشباهت و کشورها ميان شده انجام همقايس به توجه با

 فاوا تلفيق به سياسی و فرهنگی علمی، اجتماعی، اقتصادی، داليل به بنا کشورها ههم گرفت که

 به بخشيدن ذکر شده بهبودهای کشور .اندداشته خاصی توجه درس کالس و درسی در برنامه

از فناوری مندی بهره و ذکر کرده معلم تربيت کلی هدف عنوان به را معلم تربيت کيفيت

های همه کشوراند. اطالعات و ارتباطات را در اين حوزه از جمله اهداف خود تعيين نموده

ی بر تعريف از نقش ذکر شده در اهداف خود به توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات مبتن

جديد معلم تاکيد دارند. همچنين توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در تمامی اجزای نظام 

تربيت معلم و ايجاد هماهنگی بين اجزای اين نظام نيز از ديگر اهداف مشترک اين کشور 

 هاست. 

 تدوين شده انتظارات وها صالحيت به معلمان - دانشجو دستيابی در استانداردها تدوين 

کمكی  و مشخص کامالً را هاتوانمندی و انتظارات استانداردها اين که چرا .کندمی مؤثر کمكی

 کلی هایو توانايی هاصالحيت قالب در اهداف مالزی کشور در اما .کنندمی ارزشيابی به مؤثر

ی روشن و و و عدم تدوين استانداردهاها که بيان کلی استاندارد است بديهی .است شده مطرح

 کند.می مشخص، امكان ارزشيابی دقيق از دستيابی به اهداف را مشكلهای صالحيت

برای تلفيق فناوری در محتواهای ياد شده جهت تربيت معلمان ها به کارگيری نرم افزار 

برای ها مورد تاکيد است. حتی در کشور فنالند گزينش نرم افزارها فناور در برنامه کشور

گيرد لذا در محتوای برنامه درسی می کالس درس توسط معلم هر کالس صورتاستفاده در 

 شود. می نيز به طور ويژه آموزش دادهها گزينش نرم افزارهای معلمان مالک –دانشجو 

 معلمانی - دانشجو. شودمی برگزار امتحان صورت به هم و درطول ترم هم ارزشيابی اين 

 کنند کسب را الزم معيارهای و سازند برآورده را انتظاراتتمام  دوره اين در شرکت از پس که

 تربيت دوره طول در رسمی به جز مالزی که ارزشيابی .کنندمی دريافت را کيفی معلم نشان

 امكان سنجش برای مهم عناصر از يكی عنوان به را کشورها ارزشيابی ساير ندارد، وجود معلم
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از گيری بهرهکنند. نكته مهم می ريزیبرنامه آن برای شود ومی نظر در اهداف به دستيابی

 است.  1فناوری در اجرای ارزشيابی مانند به کارگيری روش پوشه کار الكترونيكی

 پيشبرد آموزش، از فراگير و عالی سطحی سياست آموزشی دولت فنالند بر دستيابی به 

 پژوهش، و آموزش تکيفي ارتقاء جسارت شهروندان، و ابتكار قوه تقويت ملت، معنوی رشد

 فعاليت دامنه هماهنگ سازی صنايع، نوآوری درحوزه از حمايت و صنعتی بنيادهای گسترش

 افرادای حرفه مهارت توسعه زندگی، وضعيت متغير با متناسب صنعتی مراکز با آموزشی مراکز

 دگيریيا. است استوار آموزشیهای کيفی برنامه و کمی توسعه واسطه به اشتغال نرخ افزايش و

 مورد کشور اين پرورش و توسعه آموزش برنامه در که مفاهيمی از ديگر يكی نيز العمر مادام

 ( و نايمی و هنل2412) هشتر و همكارانهای که در پژوهش دارد قرار بسيار تاکيد و توجه

 فنالند کشور که است کشور آمده اين ملی انداز چشم ( نيز به آن اشاره شده است. در2419)

 برای برابر هایفرصت شهروندان ههم و به است پژوهش و دانش امر در پيشرو جوامع از يكی

 و اطالعاتی منابع از تا بتوانند شودمی ارائه گروهی و فردی هایمهارت و دانش هتوسع

 عصر در مردم افزايش دانايی برای کشور اين. شوند برخوردار يكسانی آموزشی خدمات

 پرداخته و پرورش آموزش در ارتباطی - اطالعاتی هایفناوری از وسيع هاستفاد به اطالعات

( 2414) ( و سانگ2445) انجام شده توسط کهلر و ميشراهای همانگونه که در پژوهش .است

 نيز اشاره شده است. 

 تا و تمرکززدايیهای سياست زيادی حد تا کشور اين آموزشی نظام در گذشته دهه طی 

 و پرورش آموزش وزارت هدف تريناصلی. است آمده در رااج به را تمرکزگرا حدودی

منظور  به انگليسی شهروندان ههم برای آموزشی مناسب هایفرصت کردن فراهم انگلستان

 در .است يكم و بيست قرن رقابتی هجامع در مشارکت و نشاط پر زندگی ازمندی بهره

 با هايیآموزش توسعه يقطر از که است آمده کشور اين پرورش و آموزش نداز ملیاچشم

 درس توليد و تهيه برای پيشرفته قطب يک به ارتباطات و اطالعات تلفيق فناوری رويكرد

 ايجاد العمر مادام هایآموزش استقرار ای،شبكه آموزشی افزارهای آموزشی، نرم افزارهای

 برای جهانی رهبری کلی بطور و خصوصی بخش در قوی آموزشی افزاری نرم صنعت

                                                 
1. Electronic Portfolio 
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( و 2419) دو توييتهای با نتايج پژوهشها که اين يافته .تبديل شو مجازی آموزشی اتصادر

 ( همخوانی دارد.2416) توينينگ و هنری

 به دليل کندمی پيروی زدا تمرکز سياست از جغرافيايی پراکندگی دليل به آنكه با نيز فنالند 

انتظار  موردهای توانايی وها هارتريز م به دانشجويانای حرفه توسعه بر بسيار تاکيد و توجه

به جز  که شد مشاهده آموزشی محتوای بخش در .است کرده اشاره اهداف بخش در آنان

محتوای  جزئيات تمام به تمرکززدا و تمرکزگرا از تلفيقی آموزشی سياست دليل به که انگليس

 تمرکززدايی سياست به عنايت با کشورها ساير است، کرده اشاره تلفيق رويكرد با درسی برنامه

 به را محتوا ريز هدربار گيریتصميم واند کرده بسنده کلی چهارچوب هاراي به تنها در آموزش

 در فاوا تلفيق رويكرد اساس بر يادگيری و ياددهی فرايند دراند. کرده واگذار مناطق آموزشی

 ذکر آموزشی سياست دليل به انگليس کشور تنها هم باز که شودمی مشاهده نيز درسی برنامه

 دليل به نيز فنالند. است پرداخته درس کالس در آموزش دقيق راهنمای هارائ به باال در شده

 به را باره اين در گيریتصميم و دارد قرار آن با مقابل هنقط در پراکندگی جغرافيايی وضعيت

  . است کرده واگذار مدارس خود حتی و محلی ای،منطقه رويكردهای

 

 منابع:
 در آموزشی فناوری تلفيق ادراک (. زمينه يابی1052) آقاکثيری، زهره. زمانی، بی بی عشرت.

 شناسی، روان و تربيتی علومهای دانشكده پژوهشی دانشجويان و آموزشی- علمیهای فعاليت
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 و پرورش، انتشارات مدرسه، تهران.

ائه الگوی مفهومی برنامه درسی مبتنی (. ار1022) سعيدی پور، بهمن. اسالم پناه، مريم. محمدی، سحر.

 ی درسی. فصلنامهريزبرنامهبر فناوری اطالعات و ارتباطات و سنجش ميزان تناسب آن با نظام 

 50 – 49. ص 22پاييز  14درسی. سال سوم . شماره  مطالعات برنامه

نياز معلمان  مورد ICTهای ها وصالحيتبررسی و تدوين مهارت (.1052) دوايی، امام جمعه، احمدی.

 120-164: 1.1صلنامه نظريه وعمل در برنامه درسی.دو ف .يادگيری در فرايند آموزش و
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(. نقش ميانجی سواد اطالعاتی کارکنان در رابطته  1055) شيخی ايوب. رحمانی پور، اکبر. تابلی، حميد.

تخصصتی   فصلنامه علمی .ارتباطی مديران و پذيرش فن آوری اطالعات کارکنانهای بين مهارت

 . 12-24(، 94) 6رويكردهای پژوهشی نوين در مديريت و حسابداری. 

(. مطالعته رابطته خودکارآمتدی فنتاوری اطالعتات و      1644) فرهادپور, محمدرضتا, درخشتان, متريم.   

ای و ارتباطات با استفاده دانشجويان از فناوری اطالعات و موفقيت آنهتا در آزمتون ستواد رايانته    

 :doi .- ,() ,عتتتتات کتابتتتتداری و علتتتتم اطالعتتتتات  مطال .ستتتتواد اطالعتتتتاتی 

10.22055/slis.2021.29847.1615 
( چارچوب نظتری برنامته درستی تربيتت معلتم در عصتر فنتاوری        1029) عطاران، محمد و همكاران.

نشتريه انجمتن   تحليل مبانی فلسفی، اجتماعی وروانشناختی.  فاوا( مبتنی بر) اطالعات و ارتباطات
 100-149ايران. مطالعات برنامه درسی

(. نقد و تحليل برنامه تربيت معلتم دورخ ابتتدايی در ستايه    1052) محمود کيان، مرجان و مهرمحمدی،

 2 ،مطالعتات برنامته درستی ايتران     فصلنامه. مورد تقاضای برنامه درسی هنر جديدهای شايستگی

(04) 

ات و ارتباطتات در برنامته   (. جايگاه و کاربرد فناوری اطالعت 1022) ملكی، حسن. گرمايی، حسن علی.

 2. آموزشتی هتای  . فصلنامه نتوآوری درسی دوره ابتدايی از نظر صاحبنظران و معلمان شهر تهران

(01) 

(. ستنجش آثتار برنامته درستی غيررستمی      1054) موسی پور, نعمت اله, فالحتی, ليال, مزينانی, مهدی.

 .36-1 ,(47) 12 ,ه درسیمطالعات برنام .دانشگاه فرهنگيان در تحقق رسالت تربيت معلم

( بازشناسی تربيت فناورانته بته مثابته بخشتی از برنامته درستی مغفتول و يتک         1052) .مهرمحمدی، م
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