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چکیده :به نظر میرسد آموزش و پرورش در ایران در پرورش انسانهایی که فعاالنـه در توسـعه کشـور نقـ

ایفـا

کنند ،با مشکالتی مواجهاست .هدف از این پژوه  ،مطالعه چال هاي نظام آمـوزش و پـرورش در مجهـز سـاتتن
دان آموزان به چهار سواد توسعهاي (اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و زیستمحیطی) در سطح برنامـههـاي صدـد شـده
میباشد و در نهایت صابلیتهاي آي سی تی 2در جهت رسیدن به این اهداف مورد تحلیل صرار میگیـرد .یافتـههـاي
این پژوه عالوه بر مطالعه اسنادي اهداف و برنامههاي آموزش و پرورش ،با تکنیک مداحبه عمیـق نیـز بـهدسـت
آمدهاند .مداحبه شوندگان 34،نفر از کادر آموزشی ش دبیرستان در مناطق باال ،متوسط و پایین در شهر تهـران
هستند .نتایج پژوه نشان میدهد اگر چه مدادیق سواد توسعهاي در برنامههاي کالن آموزش و پـرورش و سـند
چشم انداز کشور حضور دارند؛ اما برنامههاي سطوح اجرایـی مـدار مـانا از تحقـق آنهـا شـدهاسـت .در سـطح
محتواي آموزشی نیز حضور برنامه درسی پنهان در مدار یعنی پدیـده کنکـور نیـز از موانـا مهـم آمـوزش سـواد
توسعهاي در مدار بودهاست .راهکارهاي برون رفت از مشکالت مرتبط با آموزش سـواد توسـعهاي بـا تمرکـز بـر
آيسیتی شامل شکستن ساتتارهاي سنتی و مشکل آفرین آموزش و پـرورش ،تسـهیل فراینـد آمـوزش ،افـزای
کیفیت آموزش ،یادگیري دان آموز محور و ایجاد تفکر انتقـادي و تغییـر نگـرش و روشهـاي ارزشـیابی از دانـ
آموزان میباشد.
واژگان کلیدي :سواد توسعهاي ،برنامهي صدد شده ،فناوري اطالعات و ارتباطات ،برنامه درسی پنهان.
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مقدمه:
آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهاي متولی جامعه پذیري و تربیت نیروي انسانی است تا افـرادي را
پرورش دهد که در آینده براي پیشرفت یک جامعه نق آفرینی کنند« .از آنجایی که نظام آمـوزش و پـرورش
مأموریت تطیر آماده کردن نسل جوان براي زندگی در صرن  21و آموزش مهارتهاي زندگی در ابعاد مختلـ را
عهدهدار است سند ملی توسعه نه تنها میتواند پاسخگوي مشکالت فعلی این نظام باشد؛بلکه نیروي انسانی کشور
را براي ورود به عرصه دانـای ی در ابعـاد مختلـ فرهنگـی ،اصتدـادي ،اجتمـاعی و سیاسـی آمـاده کنـد» (سـند
ملی.)1331،
بیان مسئله:
یکی از هدف آموزش و پرورش ،آموزش مهارتهاي زندگی به دان آموزان و کسب توانایی هاي الزم بـراي
زندگی و ایفاي نق موثر آنها در جامعه است؛ لذا آموزش مبتنی بر توسعه ،مهارتآموزي را در کنار انتقال دان
صرار داده ،و تالش میکند تا انسانهایی تربیت نماید که براي توسعه کشور تالش کننـد .امـا سـوال اینجاسـت؛
افرادي که در صالب آموزش و پرورش فعلی ما آموزش میبینند ،میتوانند در توسعه کشور نق ایفا کنند؟
پژوه هاي جمالی و همکاران ( )1332نشان میدهند که محتواي کتب درسی دوره متوسـطه در زمینـه
تربیت شهروندي توجهی به پرورش مهارتهاي گوناگون از جمله تفکر انتقادي ،مهارتهاي ارتباطی و مسـئولیت
پذیري ندارند و اگر چه در مواردي به آموزش مفاهیم توسعهاي میپردازند اما در واصا با انتقال حجـم وسـیعی از
اطالعات به دان آموزان تنها محفوظات آنها را افزای میدهند که کمکی بـه نهادینـهسـازي سـواد اجتمـاعی،
فرهنگی ،علمی و زیست محیطی نمیکنند.
یکی از راههاي برون رفت از این مسائل و پیادهسازي برنامههاي صدد شده با محوریت سواد توسـعهاي ،بـه
کارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزشی مدار است؛ زیـرا بـا اسـتفاده از تغییـر در سـاتتارها،
ابزارها و سازوکارهاي نوآورانه میتوان به بازاندیشی و بازیابی برنامههاي درسی پرداتت و بر کارآمدي آنها افزود.
فناوري اطالعات و ارتباطات نیروي محرکهاي است که در تحقق و پیاده کردن جامعه اطالعـاتی معاصـر اهمیـت
زیادي دارد زیرا با تضمین و تسهیل ارتباطات به صورت تخددی و ارائه تدمات اطالعاتی و سیستمی اثر بخ ،
ابزاري موثر براي کم کردن پدیده محرومیت اجتماعی و ارتقاي ارتباط محیطی و اجتماعی منسجم است (تایلور و
ویلیامز1331 ،3؛ کمیسیون اروپا2114 ،4؛ واندنبروک2112 ،1؛ نقل از پروکوپیادو ،2111 ،6ص.)311 .
پژوه هاي موجود نشاندهنده فقدان آموزش توسعهاي در کتب درسی هستند :شاه سنی (1316؛ به نقل
از شفیعی  ،)1313نوشادي و همکاران ( )1331کتابهاي دینی ،فارسـی و تعلیمـات اجتمـاعی دوره ابتـدایی و
تعلیمات اجتماعی راهنمایی را مورد تحلیل صرار دادند .براسا یافتههاي بـه دسـت آمـده ،ارزشهـاي دینـی و
سیاسی داراي بیشترین فراوانی در همه کتابها هستند و فراوانی ارزشهاي ملـی مشـتمل بـر شـناتت میـرا
فرهنگی و آثار باستانی ایران ،شناتت شخدیتهاي ملی و احترام ،ایرانی بودن و تجدد کمتر از حد انتظار بـوده-
است و همین امر ،ضرورت بازنگري جدي را ایجاد میکند.
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شفیعی ( )1313به تحلیل محتواي کتابهاي درسی اصتداد و علوم اجتماعی مقطا متوسطه پرداتتهاست.
از بین مولفههاي توسعه اجتماعی به اهمیت کار و توانا ساتتن دان آموزان بـراي صابلیـت اتعطـاف بـا نیازهـاي
شغلی آینده ،در مورد توسعه فرهنگی به اهمیت صرفهجویی و محدود بودن منابا طبیعی توجه شده است.
عبدالهی ( )1313در کتاب برنامهریزي و توسعه آموزش و پرورش ،معتقد است که در برنامههاي توسعه ،در
انتخاب هدفها ،راهبردها و سیاستها بیشتر بر آرمانها و ایدهآلها تأکید شده تـا رفـا نارسـاییهـاي موجـود و
استفاده بهینه از امکانات موجود .از طرف دیگر ،گسترش نیافتن تحقیقات آموزشی بهویـژه تحقیقـات کـاربردي
کمک کننده به سیاستگذاريها ،برنامهریزي از باال به پایین ،تمرکز گرایی ،از جمله مشکالت موجود در برنامههاي
توسعه آموزش و پرورش است.
در مقابل ،ادبیات موجود در تدوص آموزش مبتنی بر آيسی تی ،بر امکانات فنـاوري در فراینـد آمـوزش
تاکید میکنند .بارون و بریالرد )2113( 2وندنبروک ( )2112و درنت و ملیسن )2111( 1امکانـات فنـاوريهـاي
نوین در فرایند آموزش را در ابعاد ذیل معرفی میکنند:
تسهیل نوآوريهاي آموزشی :آموزش مبتنی بر آي سی تی وابستگی و محدودیت بـه زمـان و مکـان بـراي
یادگیري و آموزش را از بین برده است و آن را با نیازهاي شخدی دان آموزان تطبیق میدهد.
ابزاري براي سواد اطالعاتی :اعضاي جامعه آموزشی را به دان مبتنی برآي سی تی و مهارتهاي ارتبـاطی
و اجتماعی مجهز میسازد.
وسیلهاي براي نوسازي و نوآوري حوزه اجرایی آموزش و پرورش :آي سی تی ،مدیریت مدرسـه را بـه ابـزار
فناورانــه تجهیــز مــیســازد و مــدیریت الکترونیکــی و مــدیریت اداري دیجیتــال را محقــق مــیســازد (نقــل از
پروکوپیادو ،2111،ص.)316 .
اسکورمن  ،)2113( 3کوریا و همکاران  ،)2111(11یونس و همکـاران )2111( 11بـه ارزیـابی تـأثیر فنـاوري
اطالعات و ارتباطات برآموزش ،و تأثیرعمیق و نق سازنده فناوري در محیطهاي آموزشی تأکید دارد.
در این پژوه به مطالعه حضور سواد توسعهاي با چهار تدیده سواد اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و زیسـت
محیطی در برنامههاي صدد شده نظام آموزشی پرداتتـه مـیشـود؛ زیـرا نقطـه آاـازین توجـه و رشـد احسـا
مسئولیت نسبت به اجتماع و فرهنگ و محیط زیست ،سنین کودکی است و چون آموزش و پرورش از مهمتـرین
منابا اثرگذار است لذا آنچه در مدرسه آموتته و دریافت میشود ،از اهمیـت ویـژهاي برتـوردار تواهـد بـود .در
دهههاي اتیر در مباحث جهانی نیز توجه به این سوادها با هدف توسعه اجتماعی ،فرهنگـی و همچنـین توسـعه
پایدار یک کشور ،اهمیت ویژهاي یافته است.
سئواالت پژوهش
 -1آیا در اهداف و برنامههاي مدوب آموزش و پرورش کشور ،آموزش سواد اجتمـاعی ،فرهنگـی ،علمـی و
زیست محیطی گنجانده شده است؟
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 -2آیا در سند چشم انداز  1414آموزش و پرورش کشور ،سواد اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و زیست محیطی
گنجانده شده است؟
 -3آیا محتواي فعلی کتب درسی مقطا متوسطه میتواند سواد اجتماعی ،فرهنگی ،علمی و زیست محیطی
را انتقال دهد؟
 -4آي سی تی چگونه میتواند در انتقال آموزش سواد توسعهاي به دان آموزان تأثیرگذار باشد؟
مبانی نظري :نظريات پساساختاري و رويکرد انتقادي به آموزش و پرورش
با توجه به اینکه در پژوه هاي کیفی ،محقق صدد شناتت واصعیت را دارد ،تـا بـه توضـیح و تفسـیر آن
بپردازد ،الزامی براي اتخاذ نظریهاي تاص بهعنوان چارچوب نظري وجود ندارد ،اگرچه در سراسر کار و نیز جما-
آوري اطالعات از نظریههاي موجود براي تجزیه و تحلیل نتایج استفاده میکند .از اینرو در ادامه به دیدگاههایی
میپردازیم که در تجزیه و تحلیل دادهها مرجا استناد و پشتوانه تحقیق صرارگرفتهاند.
رويکرد پساساختاري :نظریهپردازان پساساتتاري ،تحلیل عمیقی از سـواد ارائـه مـیکننـد .بـراي مثـال
بوردیو و پاسرون ( )1323آموزش را تشکیالتی میدانند که از طریق آن ،نظم اجتماعی بازتولید میشود.
از نظر آلتوسر در میان همه دستگاههاي ایدئولوژیک ،مدرسه اهمیـت بیشـتر دارد زیـرا مـدت زمـانی بـس
طوالنی (از مهد کودک تا دبیرستان) کودکان را در اتتیار دارد (آلتوسر ،43،ص.)1316.
به اعتقاد بوردیو ،کارکرد سواد ،تولید عادتواره است که حاصل درونی کردن اصول ایر اتتیاري فرهنگـی
است که مستعد تداوم بخشیدن تودش بعد از دوره آموزش است .اما فرآیند آموزش و تلقین باید به اندازه کافی
طول بکشد تا آموزش پایدار ایجاد کند که محدول درونی کردن اصول تودسري درونی شده فرهنگی اسـت کـه
حتی پس از متوص شدن این کن تربیتی صادر است تود را تکرار کند (نقل از جنکینز ،1311 ،ص.)61 .
رويکرد انتقادي به سواد :ایلیچ ،فریره و ژیرو از جمله ایـن نظریـهپـردازان هسـتند و آمـوزش از طریـق
فناوري اطالعات و ارتباطات در نظریاتشان وجود دارد .ایلیچ معتقد اسـت کـه نظـام مدرسـه بخـ وسـیعی از
یادگیري را ،ناشی از تدریس میداند؛ در حالیکه بخ عمدهاي از دانستهها ،تارج از محیط مدرسه یـاد گرفتـه
میشود .مدرسه با ایجاد برنامههاي مدون نمیتواند زمانی را براي مهارتآموزي دان آمـوزان اتتدـاص دهـد و
معتقد است باید دستگاهی ایجاد شود که مرتباً بر تقاضاي افراد بیفزاید و شبکهاي از ارتباطات تا انسـانی تربیـت
شود که با جهان بیرون انطباق داشته باشد (ایلیچ ،1312 ،ص.)141 .
فریره آموزش رسمی را به نظام بانکداري تشبیه میکند که در آن دان آموز نق یک انبار و مخزن را دارد
و یادگیري محدود به دریافت ،حفظ کردن و مدرف دادههاست (شارع پور ،1311 ،ص .)61 .وي آموزش مبتنی
بر گفتگو را پیشنهاد میکند زیرا گفت و شنود ،جدل و پرس و پاسخ متقابل به تدریج صدرت فرد و توانایی وي
را در مبادرت به ادراک و پاسخگویی به مسائلی که در محیط شکل میگیرد ،وسعت میبخشد و به گفتگو نه تنها
با دیگران ،بلکه با دنیاي درون توی نیز افزای می دهد.
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تعريف و شاخصها :سواد توسعهاي و آمکانات آيسیتی
 -سواد توسعهاي :در این پژوه

تعری سواد توسعهاي ،با استناد به پژوه

فتحی و همکاران ()1332

تعری شده است .از میان ده سواد توسعهاي مورد نیاز دان آموزان از نظر یونسکو ،چهار سواد که داراي بیشترین
توجه در مباحث جهانی است ،مد نظر صرار گرفته است که شاتدههـاي آن شـامل سـواد اجتمـاعی (مسـئولیت
پذیري ،مهارت برصراري ارتباط) سواد فرهنگی (آشنایی بـا مشـاهیر و مفـاتر ایـران) سـواد علمـی (کنجکـاوي و
پرسشگري) و سواد زیست محیطی (آشنایی با معضالت زیست محیطی و حفظ محیط زیست) است.
 فناوري اطالعات و ارتباطات :به مجموعه به هم پیوستهاي از روشهـا ،سـخت افزارهـا ،نـرمافزارهـا وتجهیزات ارتباطی که اطالعات را در اشکال گوناگون (صـدا ،تدـویر ،مـتن) جمـاآوري ،ذتیـرهسـازي ،بازیـابی،
پرورش ،انتقال و یا عرضه میکنند ،گفته میشود (ندیر پور ،1313 ،ص.)3 .
 برنامه درسی قصد شده :21برنامه درسی صددشده ،به آرمانها ،هدفها ،محتوا و روشهـاي یـاددهی-یادگیري و شیوه ارزشیابی پیشرفت یادگیري در یک برنامه درسی اشاره میکند؛ این برنامه در یک نظام آموزشی
معموالً از طریق تحلیل کتابهاي درسی ،راهنماي برنامه ،امتحانات ،دستورالعملها و بخ نامههاي رسمی مورد
مطالعه صرار میگیرد (روبیتایل1333 ،13؛ نقل از ملکی و همکاران.)1331 ،
روش تحقیق:
در این پژوه از روش تحقیق کیفی استفاده شده است؛ پژوه کیفی بهمثابه روش اکتشـافی مـیتوانـد
اطالعات انی و عمیق براي محققان ایجاد کند و در مطالعه مشکالت نظام آموزش دسترسی به اطالعات عمیق و
چند بعدي را ممکن میسازد؛ در حالیکه روش کمی و تکیه بر آمار و اطالعات ،پاسخگوي پژوه حاضر نبـوده
است.
در این پژوه از دو تکنیک استفاده شده است؛ براي تحلیل برنامههاي صدد شده ،از روش اسـنادي بهـره
بردهایم و با استفاده از روش مداحبه عمیق به جماآوري نگرشهاي افرادي پرداتتهایم کـه نسـبت بـه فرآینـد
آموزش متوسطه و مشکالت آن اطالعات جامعی داشته باشند.
نحوه انتخاب مصاحبه شوندگان:
مداحبهشوندگان در این پژوه  ،مدیران ،دبیران و مسئولین فناوري دبیرستانهاي دتترانه و پسرانه شهر
تهران بودهاند .اگرچه ،نمونهگیري در تحقیق کیفی همانند روش کمی نیست که از فنون تاصی پیروي نماید؛ اما
صاعده انعطافپذیرتري بر آن حاکم است .در این پژوه  ،مداحبهشوندگان براسـا معیارهـاي تاصـی محـدود
شدند؛ مثال منطقه شهري مشخص ،پایه تحدیلی مشخص ،امکانات تاص ،گـروه سـنی مشـخص ،مـدت زمـانی
محدود و ...این معیارها چارچوب مشخدی را براي انتخاب مداحبهشوندگان ایجاد نمود.
انتخاب افراد از میان دبیرستانهاي شهر تهران صورت گرفت؛ زیرا در این مقطا بـه لحـاح حجـم مطالـب
آموزشی نیازها و مشکالتشان بیشتري بروز و ظهور مییابد و معلمان و مدیران آنها درک روشـنتـري از نیازهـا و
مشکالت دان آموزان تواهند داشت و با تکیه بر پیشینه تحقیق ،میتوان گفت آي سـی تـی بـهعنـوان راهحـل
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عمدتاً در دبیرستانها به کار گرفته میشود .به نظر میرسید که احتماالً مشـکالت موجـود در منـاطق مختلـ
شهري -از حیث موصعیت مکانی ،طبقه اجتماعی و اصتدادي مدیران ،دبیران و دانـ آمـوزان  -بـا هـم متفـاوت
باشد؛ لذا براي انتخاب مدار  ،مناطق شهر تهران به سه بخ باال ،متوسط و پایین تقسیم شد و در هر منطقـه
دو مدرسه -دتترانه و پسرانه -انتخاب شد.
مالکهاي دیگر انتخاب این مدار  ،موصعیت مناسب مکانی و تعـداد دانـ آمـوزان و تجهیـز مدرسـه بـه
ابزارهاي فناورانه بوده است .نمونه مورد مطالعه ،ش دبیرستان در شهر تهـران شـامل دبیرسـتانهـاي پسـرانه
شهید سعیدي (منطقه  ،11میدان صزوین) دتترانه مالصدرا (منطقه  ،11افسریه) پسرانه ماندگار البرز (منطقه ،6
میدان فردوسی) دتترانه ایرانتفاعی راه رشد (منطقه ،2شهرک ارب) پسرانه امام موسی صدر(الهیـه ،منطقـه)1
دتترانه ایرانتفاعی شهید مهدوي ( زعفرانیه ،منطقـه )1هسـتند .مدـاحبهشـوندگان  34نفـر از کـادر مدرسـه
هستند.
محور تحلیل در این پژوه گزارههاي موجـود در مدـاحبههاسـت .بـهمنظـور تحلیـل گـزارههـا نیازمنـد
کدگذاري بودیم .در روش کمی ،کدگذاري پی از جما آوري دادهها و در هنگام ساتت پرسشنامه انجام مـی-
گیرد؛ اما در تحقیق کیفی کدگذاري پس از جماآوري دادهها صورت میگیرد.
يافتههاي توصیفی:
سیماي کلی مصاحبه شوندگان :کل مداحبه شوندگان در این پژوه

 34نفر بوده اند؛ که نیمی از آنها

مرد و نیم دیگر زن بودند .این افراد در سنین  21تا  61سال صرار داشتند .هفت نفر کمتـر از  11سـال سـابقه
کار ،پنج نفر بین  11تا  13سال 12 ،نفر بین  21تا  23سال سابقه و پنج نفر آنان هم سـابقه کـاري  31سـال و
باالتر ،در آموزش و پرورش داشتند .نیمی از آنها دبیر ،حدود یک پـنجم آنـان مـدیر؛ یـک پنجمشـان معـاونین
اجرایی و پرورشی و پنج نفرشان نیز مسئول فناوري مدرسه بودهاند 21 .نفر استخدام رسمی و  3نفر نیروي آزاد
بودهاند.از نظر تحدیالت نیز حدود نود درصد افـراد مـورد مطالعـه یعنـی اکثریـت صریـب بـه اتفـاق آنـان داراي
تحدیالت لیسانس و یا فوق لیسانس بودند.
يافته هاي تحلیلی:
سواد اجتماعی ،فرهنگی ،زيست محیطی و علمی در اهداف کالن آموزش و پرورش:
اهداف علمی و آموزشی :تقویت روحیه تحقیق ،تعقل و تفکر ،مطالعه و تعمق ،نقد و ابتکار.
اهداف فرهنگی هنري :پرورش روحیه حفظ میرا فرهنگی هنري و تاریخی ،شناتت ادب فارسی بهعنوان
جلوهگاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور ،شناتت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم ،ایـران و جهـان
با تاکید بر فرهنگ معاصر.
اهداف اجتماعی :پرورش روحیه مسئولیتپذیري و مشارکت در فعالیتهاي دینی ،فرهنگی و اجتماعی.
اهداف زیستی :تقویت روحیه رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست (اردکانی و همکاران.)1332 ،
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اهداف سواد اجتماعی ،فرهنگی ،زيست محیطی و علمی در اهداف مقطع متوسعطه آمعوزش و
پرورش
مدیران ،برنامهریزان و همه افرادي که در تعلیم و تربیت دان آموزان نقشـی بـر عهـده دارنـد ،مکلفنـد در
برنامهریزي امور ،سازماندهی فعالیتها و انجام وظای مربوط به گونهاي اصدام نمایند که تا پایـان دوره تحدـیلی
دستیابی دان آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشد (اردکانی و همکاران.)1332 ،
بعد فرهنگی هنري :دستاوردهاي فرهنگی  -هنري جامعه ایرانی را جزئی از هویت ملی توی میداند .به
مفاتر فرهنگ و هنر آشناست و از آنها استفاده میکند .آثار هنري و فرهنگی را ارزیابی و فرهنگ و هنر اصیل را
تشخیص می دهد.
بعد علمی و آموزشی :به تفکر و مباحثه عالصهمند است و با روش تحقیق آشنایی عملی دارد.
بعد اجتماعی :براي تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی اعضاي تانواده ،همسایگان و دوستان تـالش مـی-
کند .مسئولیتهاي افراد را در اجتماع درک میکند و نسبت به آنها از تود رفتار مناسب نشان میدهد.
بعد زیستی :در حفظ و احیاي محیط زیست فعاالنه مشارکت میکند (همان ،صص.)33- 32 .
تأمل در مطالب فوق نشان میدهد که آموزش سواد توسعهاي مورد نظر این پژوه به طور کامل در ایـن
اهداف ذکر شدهاست و آموزش و پرورش از دان آموزان انتظار دارد که در پایان تحدیالت مقطـا متوسـطه بـه
سواد توسعهاي و مهارتهاي مرتبط با آن ،دست یابند.
در پاسخ به سئوال دوم پژوه اهداف کالن آموزش و پرورش در سند چشم انداز  1414مورد مطالعه صرار
گرفت .این اهداف که در سند ملی آموزش و پرورش که در سال  1313به تدویب شوراي عالی آموزش و پرورش
رسید ،به شرح زیر میباشند:
 -1تربیت انسانی موحد ،مؤمن ومعتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیتها و وظای در برابرتدا،
تود ،دیگران و طبیعت ،حقیقتجو و عاصل ،عدالتخواه و صلحجو ،ظلمستیز ،جهادگر ،شجاع و ایثارگر و وطن-
دوست ،مهرورز ،جمعگرا وجهانیاندی  ،والیتمدار و منتظر و تالشگر درجهت تحقق حکومت عدل جهانی،
با اراده و امیدوار ،تودباور وداراي عزت نفس ،امانتدار ،دانا و توانا ،پاکدامن و باحیا ،انتخابگر و آزادمن ،
متخلق به اتالق اسالمی ،تالق و کارآفرین و مقتدد و ماهر ،سالم و با نشاط ،صانونمدار و نظمپذیر و آمادۀ
ورود به زندگی شایسته فردي ،تانوادگی واجتماعی براسا نظام معیار اسالمی؛
 -2ارتقاي نق نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و تانواده در رشد و تعالی کشور ،بسط و
اعتالي فرهنگ عمومی و زمینه سازي براي اصتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسالمی ایرانی در راستاي
تحقق جامعه جهانی عدل مهدوي ) عج ( با تأکید برتعمیق معرفت و بدیرت دینی و سیاسی ،التزام به
ارزشهاي اتالصی ،وفاداري به نظام جمهوري اسالمی ایران ،اعتقاد و التزام عملی به اصل والیت مطلقه فقیه و
مردمساالري دینی ،تحکیم وحدت ملی ،تقویت روحیه علمی ،رعایت حقوق و مسئولیتهاي اجتماعی ،ارتقاي
آداب و آیین زندگی متعالی ،بهداشتی و زیست محیطی؛
 -3گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی؛
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 -4برصراري نظام اثربخ و کارآمد مدیریت منابا انسانی براسا نظام معیار اسالمی؛
 -5افزای مشارکت واثربخشی همگانی به ویژه تانواده درتعالی نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی؛
بهسازي و تحول در نظام برنامه ریزي آموزشی و درسی ،مالی و اداري و زیرساتتهاي کالبدي؛
-6
 -7ارتقاي اثربخشی و افزای کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی؛
 -8کسب موصعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسالم و ارتقاي فزاینده جایگاه تعلیم و تربیتی
ایران در سطح جهانی (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.)11 :1331،
جدول  -2مطالعه وجود مصاديق سواد توسعهاي در اهداف آموزش و پرورش
عنوان اهداف

اهداف
کالن آموزش و

مصاديق سواد توسعهاي
اجتماعی
مسئولیت پذیري مشارکت
در فعالیتها

پرورش

اهداف
مقط متوسطه

سند چشم
انداز 2141

تقویت ارتباطات
مسئولیت پذیري
متعهد به مسئولیت در
صبال تدا ،تود و دیگران
رعایت حقوق و
مسئولیتهاي اجتماعی

فرهنگی
روحیه حفظ میرا
فرهنگی و شناتت
تاریخ و فرهنگ ایرانی
اسالمی

علمی
روحیه تحقیق
تعقل و تفکر

آشنایی با مفاتر
فرهنگ و هنر
ارزیابی آثار
فرهنگی و هنري

عالصه مند
به تفکر و مباحثه

اعتالي فرهنگ عمومی
تکوین تمدن اسالمی
ایرانی
تحکیم وحدت ملی

حقیقتجو،
عاصل  ،دانا
تقویت
روحیه علمی

زيست محیطی
تقویت روحیه حفظ
محیط زیست

حفظ و احیاي
محیط زیست
متعهد به مسئولیت
در صبال طبیعت
ارتقاي آداب و آیین
بهداشتی و زیست محیطی

آ موزش سواد توسعه اي مورد نظر این پژوه به طور کامل در این اهداف ذکر شده است (جـدول  ،)1امـا
نکته اصلی این است که محورهاي آن شامل آرمانها و اهدافی است که به نظر دست نیافتنی میرسند و فراتر از
تواناییها ،امکانات و حتی وظای آموزش و پرورش صرار دارند (عبدالهی1313 ،؛ بااانی.)1331 ،
حضور سواد توسعهاي 21در کتابهاي درسی:
در این بخ به منظور پاسخ به سئوال سوم پژوه ابتدا حضور سواد توسـعهاي در کتـابهـاي درسـی و
سپس علل اثر بخ نبودن محتواي کتب درسی از نگاه مداحبه شوندگان مطالعه میشود:
الف) سواد اجتماعی 21 :نفر از مداحبهشوندگان معتقدند که مسئولیتپـذیري و مهـارتهـاي برصـراري
ارتباط در محتواي کتابهاي علوم اجتماعی وجود دارد .در میان این افراد ،تمام دبیران مطالعات اجتماعی چنین
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نظري داشته اند؛ اما  3نفر اذعان نموده اند در مورد سواد اجتماعی مطالبی در کتاب دبیرستان وجود ندارد .دبیر
مطالعات اجتماعی دبیرستان دتترانه میگوید:
ما یک فدل درسمون در مورد نق هاست .تو مطالعات اجتماعی در مورد نق فرد در زندگی ،در مدرسـه
و در محیط کار آمده است .در الفاح تیلی دنبال برصراري ارتباط فرد با گروه بودند ،اما مهم اینه که در عمل بشه.

مداحبه شوندگان براین باورند اگرچه مفاهیم در کتاب موجود میباشد ،اما این مفـاهیم در عمـل و رفتـار
دان آموزان تأثیرگذار نیست و آنها را مسئولیت پذیر نمیسازد .لذا آموزش مفاهیم به تنهایی سواد توسعه اي را
منتقل نمی کند ،بلکه تأکید عمده باید بر یادگیري عملی مفـاهیم و در نهایـت بـه فعلیـت درآوردن مسـئولیت
اجتماعی و مهارت برصراري ارتباط در دان آموزان گردد.
ب)سواد فرهنگی :در تدوص سواد فرهنگی که مدادیق آن آشنایی با مشـاهیر و مفـاتر ایـران و حفـظ
میرا فرهنگی است ،پنج نفر از مداحبه شوندگان بیان نمودهاند که در کتابهاي درسی که آنها تدریس میکننـد
به این موارد توجه شدهاست .دبیر ادبیات میگوید:
در حوزه در ادبیات با آثار مشاهیر سرو کار داریم؛ اینکه یک مطلب و یا شعر مال کیست و حـول و حـوش
زندگینامه اون فرد توضیحاتی ارائه میده ،به اضافه اینکه در صسمت اعالم هم در مورد این افـراد توضـیح داده شـده
است .اتیرا در پشت جلد کتابها مفاتر داره بهتر معرفی میشه.

ج) سواد زيست محیطی :در تدوص سواد زیست محیطی ،کتابهاي درسی مقطا متوسـطه در ایـران،
 21نفر از مداحبه شوندگان معتقدند که در کتابهاي زیست ،شیمی و جغرافیا در تدوص حفظ محیط زیسـت و
نابود نکردن جنگل ها و درتتان مطالبی آورده شدهاست .در این تدوص همـه معلمـان ایـن در هـا بـراین
مسئله توافق دارند .اما  3نفر معتقدند که در کتابهاي درسی به مسئله محیط زیست توجهی نشـده اسـت .دبیـر
شیمی دبیرستان ایرانتفاعی در این باره می گوید:
شیمییک ،بیشتر محیط زیستی هست ،کتاب بحث زبالهها را داره ،بحث بازیافت را داره ،فدـل دوم در مـورد
آلودگی هوا و فدل یک در مورد آلودگی آبه.

د)سواد علمی 11 :نفر از مداحبه شوندگان در تدوص سواد علمـی کـه مدـادیق آن در ایـن پـژوه ،
کنجکاویو پرسشگري است ،اظهار نمودهاند که بخ هاي تمرین و فعالیت در کتابها به این نیاز دانـ
پاسخ میدهد و موجب کنجکاوي بیشتر آنها میشود.

آمـوزان

محتواي کتابهاي درسی و مسئله اثربخشی آنها:
اگرچه در اهداف و محتواي کتب درسی آموزش و پرورش ،مدادیق سواد توسعهاي گنجانده شده است ،اما
برنامه درسی صدد شده ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون طبق پی بینیهاي انجام شده به اجرا در نیایـد
و در نهایت هدفهاي آموزشی به نحو مطلوب در فراگیران محقق نشـود (مـومنی و کرمـی .)1313 ،تحقیقـات
داتلی مؤید آن است که عدم رعایت اصول و استانداردهاي بین المللـی در تـدوین کتـب درسـی ،عـدم رعایـت
تناسب ،انسجام و توالی عمودي و افقی موجود در یک ماده موجود ،در یک مقطا و یا مقاطا تحدیلی مختلـ ،
عدم اطالع از شیوههاي جدید برنامه ریزي درسی و ساتتار جدید برنامه ریزي در نظام هـاي آموزشـی دیگـر ،از
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جمله مشکالت محتواي کتب درسی مدار است (صورچیان1324 ،؛ احمدي1313 ،؛ محسن پور 1314 ،نقـل
از گوازي  .)1312 ،در پژوه حاضر ،با وجود اینکه دبیران متخدص در هر یک از حوزهها معتقدند که محتواي
کتاب هاي دبیرستان ،به سوادهاي توسعه اي مورد نظر پرداتته است ،اما معتقدند که مطالـب کتـاب ،اثـر گـذار
نیست .آنها دالیل اثر بخ نبودن کتابهاي درسی را چنین بر می شمرند:
الف )حجم زياد کتب درسی
یکی از مشکالت جدي دان آموزان و معلمان باال بودن حجم مطالب و کتب درسی و حفظی بودن مطالب
آنها است .دبیر زیست دبیرستان پسرانه میگوید:
همیشه داداه من اینه که که حجم زیاد کتاب را تدریس کنم؛ بچه را به امتحـان برسـونم .مطالـب کتـاب
بسیار فشرده است .کتاب سال چهارم نفس ما را می گیره و هم تیلی تسته میشیم .شاید مواردي تـو کتـاب هـم
هست که تیلی متنوع است مثل پیدای حیات بشر ،اما به تاطر حجیم بودن چیزي ازش یاد گرفته نمیشه.

ب) فقدان نظام ارزيابی و کنترل محصول آموزشی
در آموزش و پرورش کنونی نظامی در کار نیست که جریان تبدیل نهـاده بـه محدـول را از آاـاز تـا انتهـا
کنترل ،پیگیري و ردیابی کند که آیا فرایند آموزش مطابق با اهداف تعیین شده پی مـیرود یـا تیـر .اگرچـه
براي پیشرفت آموزش و پرورش اهداف کلی تعیین میشود ،اما هیچگاه میزان انطباق محدول این نوع آموزش با
اهداف مشخص شده مطالعه نمیشود .در این باره معاون پرورشی دبیرستان پسرانه میگوید:
در آموزش و پرورش ما از اول ابتدایی تا چهارم دبیرستان اهدافی براي تربیت دان آموز به عنوان یک کشور
اسالمی میگذارند ،ولی بررسی نمی کنند که آیا به میرسیم یا نمیرسیم .من  21ساله که دارم تدریس میکـنم
و هدف مشخص براي رسیدن دان آموز به آن ندیدم.

ج) برنامه درسی پنهان
 آموزش کنکور محور و حاشیهاي شدن مهارتهاي زندگیدر واصا ،برنامه درسی آشکار بخ کوچکی از چیزي است که مدار آموزش میدهند .بخـ اعظمـی از
یادگیريهاي دان آموزان حاصل تعامل پویاي آنان با فرهنگ یا مجموع مناسبات ،صوانین و مقررات و جو حاکم
بر مدرسه است که از سنخ آموتتههاي ایرعمدي و صدد نشده و عمدتاً ارزشی ،هنجاري و نگرشی است و جزء
برنامه هاي درسی پنهان محسوب میشود (مهرمحمدي.)1313 ،
اکثر مداحبه شوندگان کنکور را مانا مهمی براي آموزش سواد توسعهاي دانستهاند .به اعتقاد آنان کنکـور
با آموزش کاربردي منافات دارد ،زیرا دان آموز به دنبال مطالبی است کـه بـراي کنکـور اهمیـت دارد و حفـظ
کردن مطالب موجب عدم توجه به مطالب در تواهد شد .مدیر دبیرستان نمونه دولتی میگوید:
دان آموز در مقطا دبیرستان به چیزهاي دیگه اصال ًو ابدا ًتوجه نمیکنه و فقط می تواد کنکور صبول بشه.
تانواده از مدرسه اینو میتواد .مدرسه هم همین کار را میکنه .اگه مدرسه تو این حوزه االب نباشه ،والدین بچه
را میبرند جاي دیگه ،چون میگن بعد از چهارسال بچه من باید یک دانشگاه توب صبول بشه.
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 منزلت مبتنی بر کنکوراز طرف دیگر ،مالک اهمیت درو و مباحث کال و ارزش معلمان ،براسا ضـریب آن در در کنکـور
طبقه بندي میشود .در این میان ،باالترین حقوق حق التدریس نیز به دبیران درو تخددی کنکور تعلق مـی-
گیرد .در این تدوص درو ریاضی ،فیزیک ،شیمی ،زیست و زبان از اهمیـت زیـادي برتوردارنـد .امـا دبیـران
پرورشی و اجتماعی معتقدند که مدیران و تانواده ها و حتی دان آموزان براي این درو ارزشی صائل نیسـتند
زیرا جزء منابا کنکور نمیباشد .دبیر پرورشی دبیرستان پسرانه میگوید:
ما مدرسه اي بودیم که مدیر میگفت دبیر پرورشی در بین دبیرها حکم مداد سفید داره تو جعبه مداد رنگی.
وصت کال ما را میذارند براي درسهاي فیزیک و شیمی .فقط این درسهاست که مهمـه .پرورشـی تـو سـريتـور
ترین درسه.

 ارزشیابی کمی و نتیجه مدار از محفوظاتمسئله دیگر ،افراطی گیري در کسب نمرات باال در طول تحدیل است کـه بـه شـدت رونـد آمـوزش را بـا
چال مواجه میسازد؛ زیرا درو نه براي کسب دان بلکه براي کسب معدل باال و گرفتن نمره اهمیت مییابد.
این موضوع نیز با کنکور در ارتباط است ،زیرا مدار برتر که کنکور محور هستند ،از طریق معدل دانشجویان را
ارزیابی و پذیرش میکنند و شرط معدل در کنکور نیز تأثیرگذار است و روند ورود بـه دانشـگاه را تسـهیل مـی-
گرداند.
کانلی و کالندینین ( )2111معتقدند که سازمانهاي آموزشی ،از پاسـخ دهـی بـه نیازهـاي واصعـی دانـ
آموزان افلت ورزیدهاند و توجه تود را به گونهاي افراطی معطوف به آمار و ارصام نظام نمره دهی نمـودهانـد .در
این راستا است که عدم همسویی برنامه درسی اجرا شده با برنامه درسی پنهان میتواند تعبیر به شکافی شود که
نیل به انتظارات از صبل تعیین شده را ناممکن میسازد.
براین اسا  ،حساسیت دان آموزان ،معلمها و تانواده نسبت به نمره تا حدي است که میتـوان از آن بـه
«اتوریته نمره» یاد کرد.
 تهی بودن از محتوا و سطحی شدن يادگیري:آموزش کنکور محور و یادگیري براي کسب نمره موجب میشود که محتواي کتابهاي درسی نیز کـارکرد
اصلی تود را از دست بدهند و مفاهیم و مطالب کتاب براي تست زدن به تاطر سـپرده شـوند .درایـن صـورت
تکیه مدار و معلمان به جاي آموزش سواد توسعه اي و انتقال مهارتهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی کـه بعضـاً در
کتابها هم موجب می باشد به انتقال مفاهیم و مطالب اصلی کنکور منتهی می شود و یـادگیري نیـز منحدـر بـه
حفظ مطالب براي گذراندن کنکور تتم می شود .دبیر ریاضی و مول کتب درسی در این زمینه میگوید:
کنکور همیشه مانا بوده .باعث میشه که کتاب را تیلی فرمولی و ایر عمیق تر از آنچه که باید ،یاد بگیرنـد.
بچه میره عربی را  111می زنه ،براي کنکور می تونه؛ اما به بگیم یک جمله عربی حرف بزن ،نمیتونه.
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امکانات آيسیتی در فرايند آموزش دانش آموزان
تغییر و اصالح ساختارهاي آموزشی :یکی از تأثیرات مهم فناوري بر نظـام آمـوزش و پـرورش سـاتتار
شکنی وضعیت موجود است .زیرا تغییر و اصالح آموزش و یادگیري فقط از طریق ورود و به کـارگیري آي سـی
تی پدید نمیآید .بخ ها و جنبههاي مختل نظام آموزشی نیز باید هماهنگ با آن دستخوش تغییـر و اصـالح
شود .در این صورت و با چنین تغییراتی در اجزاي مختل بدنه آموزشی است کـه مـیتـوان انتظـار داشـت کـه
آموزش و پرورش انسانهایی را تربیت کند که سازنده ،تعامل کننده و اسـتمرار دهنـده شـکل نـوینی از جامعـه
باشند که جامعه اطالعاتی نام گرفته است (توکل.)1332،
از طرف دیگر اگر آموزش و پرورش ایران بخواهد هویت ملی و نظام ارزشی را تحکیم و اعـتال بخشـد بایـد
نگرش آن به برنامههاي درسی و فعالیتهاي کال را تغییر دهد (کرمی وحاجی زاده.)1333 ،
به عنوان مثال یکی از چال هاي ساتتاري آموزش فعلی ،کنکور و نحوه ارزیابی نادرست از یادگیري دان
آموزان می باشد؛ حال آنکه فناوري اطالعات ،ارزیابی و سنج سنتی از دان آموز را زیر سؤال میبرد .در ایـن
شیوه مالک و معیار متون مشخص و از پی تعیین شده نیست ،بلکه آموزش مهارتهاي مختل و کسب دان
از منابا متعدد و افزای کیفیت آموزش ،مورد تأکید صرار میگیرد .در واصـا بـا اسـتفاده از آي سـی تـی بایـد
بتوانیم اجزاي مدل سنتی را به اجزایی مطابق با مدل نوین تغییر دهیم؛ آموزش نه دیگر یک موصعیت ،کـه یـک
فعالیت است؛ یک فعالیت یاددهیـ یادگیري.
تغییر ساختار سنجش و ارزيابی دانش آموزان:
ارزشیابی دان آموزان در نظامهاي ارزشیابی مبتنی بر فناوري می تواند به صورت تـود ارزیـابی صـورت
گیرد؛ به این معنا که دان آموزان با ارزیابی بدون اضطراب و دصیق توی  ،نقایص و کاستیهاي تود را مالحظه
کرده و آنها را بر طرف نموده و در گام بعدي نواصص تود را برطرف میسازند (همان.)44 ،
تسهیل فرايند آموزشی :یکی از ظرفیتهاي مهم آي سی تی تسهیل فرایند آموزش است .این پتانسیل
کمک میکند تا آموزش در مدار تنها به انتقال دان تئوري و کوتاه مدت محدود نشود؛ زیـرا نتـایج پـژوه
حاضر و نیز یافتههاي تحقیق بیات ( )1313نشان میدهد که یکی از مشکالت سـطح کـالن آمـوزش و پـرورش
ایران مربوط به محتواي آموزشی است زیرا به محفوظات تکیه دارد و این روند براي هر دانـ آمـوزي تـا دوازده
سال ادامه مییابد .حال آنکه امروزه یکی از جایگزین هاي مدار سنتی در کشورهاي پیشرفته جهـان ،مدرسـه
پیشرو است که با تحوالت اجتماعی همگام می باشد و با استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات همـه ابعـاد
وجودي و شخدیتی دان آموزان را پرورش میدهد .در مدار پیشرو ،دان آموز در آموزش مشـارکت دارد و
همواره نیازهاي او در نظر گرفته میشود و مهارتهاي زندگی که به آن نیاز دارد در کال تمرین و یادگرفته می-
شود (جاللی 1313 ،نقل از علوي .)1333 ،مسئول آموزش مجازي دبیرستان میگوید:
تیلی از دبیرها وصل می شن به آزمایشگاه آن الین ،آزمایشگاه تشریح صلب انسان ،چون این کارها را نمیشـه
سر کال انجام بدن .مدرسه ما از آزمایشگاههاي مجازي ،فیلم و تولید محتوا استفاده میکنه.
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در واصا ،آموزش کالسیک پاسخگوي نیاز و ذائقه یادگیري دان آمـوزان امـروزي ،کـه دائمـا بـا ابزارهـایی
الکترونیکی سروکار دارند ،نیست .فناوري اطالعات باعث فراتر رفتن مرزهاي دان از کتاب هاي معمولی شده و
شیوه هاي یادگیري را از حفظ مطالب و به تاطر سپاري محض -که از مشکالت اصلی آموزش فعلـی اسـت -بـر
تفکر انتقادي و ارتقاي منابا اطالعاتی گسترش میدهد.
يادگیري دانشآموز محور :سهولت در دستیابی به اطالعات از طریق آي سی تی موجـب مـیشـود کـه
دان آموزان بتوانند نق محوري در یادگیري ایفا نماینـد و بـا تعامـل میـان یاددهنـده و یادگیرنـده یـادگیري
مشارکتی را ممکن می سازد .از طرف دیگر فناوري این امکان را ایجاد میکنـد کـه دانـ آمـوز بـه جسـتجو و
تجزیه و تحلیل اطالعات در دنیاي مجازي بپردازد و از انتزاعی بودن اطالعات بکاهد و یا با نگاه ارزیابانه و انتقادي
به اطالعات بنگرد (ابوشادي 2116 ،؛ نقل از علوي ،1333 ،ص .)44.در واصا با استفاده از فنـاوري هـاي جدیـد
اطالعاتی و ارتباطی میتوان دان آموزان و معلمان را یاري داد تا تفکر انتقادي و تالق را فراگرفته و آن را ارتقا
دهند (علوي ،1333 ،ص .)41.مدیر دبیرستان ایرانتفایی میگوید:
دان آموزان ما براي تحقیق و پژوه از اینترنت استفاده میکنند و معلمان از آنها میتواهند که در مـورد
مطالب موجود در کتاب اطالعات جاما تري را با جستجو در اینترنت سر کال بیاورند .در این صورت آنها نه تنهـا
مطالب کتاب بلکه اطالعات گستردهتر و جالب تري هم بدست میآورند.

افزای کیفیـت آمـوزش 21 :نفـر از پاسـخگویان معتقدنـد کـه اسـتفاده از فـیلم ،عکـس ،انیمیشـنهـا و
آزمایشگاههاي مجازي تأثیري بیشتر از گفتار دارند و موجب فهم بیشتر دان آموزان و کیفیـت بـاالتر یـادگیري
تواهند شد .در این تدوص مهر محمدي نیز عمده ترین تأثیرات فناوري اطالعات و ارتباطات را ارتقاء توانـایی
معلمان ،تغییر ساتتار آموزش ،ایجاد فرصت هاي یادگیري بیشتر و جاما تـر و ارتقـا کیفیـت آمـوزش و بهبـود
شیوههاي تدریس ذکر کرده است (مهر محمدي .)1313،مسئول فناوري میگوید:
مثال اگه به دان آموز بگم گلبولهاي سفید میان با میکروب مقابله میکنند ،شاید تیلی متوجه نشه اما اگه همـین
موضوع را با فیلم نشون بدم به راحتی متوجه میشه.

با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات ،معلمان میتوانند به راحتی منابا جدید آموزشی مورد نیاز تـود
را در اتتیار بگیرند و به دانشی با کیفیت باالتر ،دست یابند .از طرف دیگر فناوري با ایفاي نق تسهیل کننـده
کیفیت یادگیري دان آموزان را افزای میدهد (جدول .)2
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جدول شماره  -1امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات براي رف مشکالت نظام آموزش و پرورش
مشکالت آموزش و پرورش در سطح کالن
اشاعه دان

از پی

تعیین شده

یادگیري مبتنی بر ارائه محدودي از دان
علمی
تکیه بر محفوظات
محدودیت زمان و مکان

امکانات فناوري اطالعات و ارتباطات
فراتر رفتن مرزهاي دان از کتب درسی
ایجاد تفکر انتقادي
ارتقاي منابا اطالعاتی
افزای کیفیت آموزش
دان عمیق تر و ماندگارتر
دسترسی به اطالعات تارج از کال
محدودیت زمان و مکان)

(از بین رفتن

نتیجه گیري
آموزش و پرورش در ایران نهادي است که وظیفه اصلی آن بازتولید فرهنگی در جامعـه اسـت و در اهـداف
اصلی آن نیز تربیت انسان هایی با نگرش اسالمی در مرکز توجه صرار دارد.
در این پژوه  ،مطالعه اسناد موجود در تدوص اهداف کالن آمـوزش و پـرورش نشـان داد ،کـه پـی -
نیازهاي تربیت انسان توسعه گرا که در صالب سوادهاي توسعه اي از طرف یونسکو مشخص شده اسـت و مجـاما
مختل جهانی نیز به آنها اذعان دارند ،در سرفدلهاي کالن آموزش و پرورش ایران نیـز وجـود دارد؛ امـا مسـئله
اصلی این است که این اهداف در سطوح اجرایی محقق نمیشود .به همین منظور ،با استفاده از تکنیک مدـاحبه
عمیق ،به ارزیابی محتواي آموزشی و شیوههاي تدریس در دبیرستانهاي شهر تهران پرداتتیم.
نتایج به دست آمده از این پژوه در تدوص محتواي کتابهاي درسی به این شرح است که 21 ،نفـر از
مداحبه شوندگان حضور سواد اجتماعی در کتابهاي درسی ،پنج نفر حضور سواد فرهنگی 21 ،نفر حضور سواد
زیست محیطی و  11نفر از آنان حضور سواد علمی در محتواي کتابهاي درسی دبیرستان را تأیید میکنند .اما
تمام مداحبهشوندگان اظهار نموده اند که مطالب موجود در کتـابهـا در حـد مفـاهیم بـوده و بـر نگـرشهـا و
رفتارهاي دان آموزان تأثیرگذار نیست .یافتههـاي پـژوه (صورچیـان1324 ،؛ احمـدي1313 ،؛ محسـن پـور،
1314؛ نقل از گوازي )1312 ،نیز مؤید این مطلب است که یکی از معضالت آموزش و پرورش محتواي کتابهاي
درسی و برنامهریزي آموزشی است.
نتایج تحلیل محتواي کتابهاي درسی توسط زرندیان و همتیـان ( 1311؛ نقـل از جاویـد زاده  )1313در
تدوص مباحث زیست محیطی ،جمالی و همکاران ( )1332در تدوص پرورش مهارتهاي شهروندي ،پـژوه
نوشادي ( )1331در تدوص رکن ایرانیت و تجدد در کتابهاي مقطا متوسطه نیـز نشـان مـیدهـد کـه آنهـا از
کیفیت ناکافی و ناکارآمد در تدوص موضوعات مربوط بـه محـیط زیسـت برتوردارنـد و کتـابهـاي مطالعـات
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اجتماعی توجه به پرورش مهارتهاي گوناگون از جمله تفکر انتقـادي ندارنـد و تنهـا بـه انتقـال مجموعـه اي از
دان ها و اطالعات انبوه بسنده نمودهاند.
مداحبه شوندگان ،دالیل اثربخ نبودن محتواي کتابهاي درسی را در حجـم زیـاد ،سـاتتار نامناسـب،
فقدان اجراي آزمایشی ،آموزش کنکور محور ،حاشیه اي بـودن مهـارت زنـدگی ،ارزشـگذاري درو مبتنـی بـر
کنکور ،ارزشیابی کمی و سطحی شدن یادگیري میدانند .دیدگاه فریره نظریـه پـرداز انتقـادي ،بـا ایـن دالیـل
همخوانی دارد زیرا وي عوامل اثر بخ نبودن محتواي کتابهاي درسی را در آموزش و پرورش ،بانک مانند می-
داند؛ اینکه دان آموز نق یک انبار و مخزن را دارد و یادگیري او محدود به دریافـت ،حفـظ کـردن و مدـرف
دادهها است و رابطه میان معلم و دان آموز رابطه یک سویه و تحت ستم است.
از طرف دیگر ،در برنامههاي درسی مدوب ،برنامه صریحی مبنی بر گذرانـدن کنکـور و ارزشـیابی کمـی از
یادگیري وجود ندارد ،حال آنکه کل سیستم آموزشی تحت تأثیر آموزش مبتنی بر کنکور میباشد .در ایـن بـاره
اکثر پاسخگویان ( 31نفر) ،کنکور را مانا مهمی براي آموزش سواد توسعهاي دانستهاند .افراطـیگـري در کسـب
نمرات باال در طول تحدیل ،حفظ درو براي کسب معدل باال نیز با کنکور در ارتباط است .زیرا آموزش کنکور
محور موجب میشود که تاکید آموزش و پرورش ،تکیه مدیران و معلمان به انتقال مفاهیم و مطالب اصلی کنکور
منحدر گردد و یادگیري نیز به حفظ مطالب براي گذراندن کنکور تتم شود و آموزش سواد توسعهاي و انتقـال
مهارتهاي اجتماعی و فرهنگی به حاشیه برود.
به نظر میرسد آموزش مبتنی بر آي سی تی ،میتواند تا اندازهاي وضعیت را بهبود بخشد .زیرا در دیدگاه-
هاي سنتی ،یادگیري مبین ارائه محدودي از حقایق و مفاهیم و سپس از برکـردن آن مفـاهیم توسـط فراگیـران
است ،در حالیکه نظریه پردازان جامعه اطالعاتی براین باورند با کمک فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی مـیتـوان
اهداف رویکردهاي معاصر را تحقق بخشید و ساتتار سنتی و مشکلآفـرین آمـوزش و پـرورش را منعطـ کـرد.
مداحبهشوندگان براین باورند که آي سی تی نه تنها بر محتواي آموزش ،و روش یـاددهی ـ یـادگیري اثـر مـی-
گذارد ،بلکه نوع نگرش نسبت به آموزش را تغییر میدهد .آي سی تی با تغییر در ساتتارهاي سنتی ،ساتتمان
مدرسه را به یک زیر ساتت دان تبدیل میسازد و آموزش در فضاي مجازي صورت تواهد گرفـت و بـا تغییـر
نق معلم بهعنوان راهنما ،کارکردهاي کال در  ،مدیران و معلمان بهمثابـه تنهـا منبـا دانـ کـامالً تغییـر
تواهد نمود .اما آموزش مبتنی بر آي سی تی زمانی بهطـور کامـل میسـر تواهـد شـد کـه در سـطح کـالن و
ساتتاري آموزش و پرورش نیز تغییر صورت گیرد.

211
مطالعه اهداف آموزش و پرورش در...

پی نوشتها:
ICT

1

 2فناوري اطالعات و ارتباطات
3 Taylor and Williams
4 European Committee
1 Vandenbroucke
6 Prokopiadou
2 Baron & Biliard
1 Drent and Meelissen
3 Scheuermann
11 Correa
11 Yunus
12 Intended Curriculum
13 Robitaille
 14در تدوص محتواي کتابها مسلماً دبیران درو مرتبط با سوادهاي مورد بحث ،بهتر و کاملتر میتوانند پاسخگو باشند .در
این تدوص همه دبیران مرتبط بیان نمودهاند که در کتب درسی به این موارد پرداتته شده است.
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