
 مجله جهانی رسانه ـ نسخه فارسی   

   141تا131، صفحات 2، شماره 11دوره 

 1331 زمستان و پاییز منتشر شده در 

 11/1/31: تاریخ دریافت

 1/11/31 :تاریخ پذیرش
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  ir.ac.ut@Mtavakol، دانشگاه تهران ،، دانشکده علوم اجتماعیاستاد جامعه شناسی، محمد توکل

  ir.ac.ut@larijani ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،استادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان، (نویسنده مسئول) جانیيمهسا الر

 

 
 فـا ینقـ  ا  کشـور  توسـعه که فعاالنـه در   ییهاانسان پرورش در رانیادر  آموزش و پرورش رسدیم نظر به :چکیده

 سـاتتن  مجهـز هاي نظام آمـوزش و پـرورش در   چال  مطالعه ،هدف از این پژوه  . استکنند، با مشکالتی مواجه

هـاي صدـد شـده    در سطح برنامـه ( محیطیاجتماعی، فرهنگی، علمی و زیست) ايبه چهار سواد توسعه آموزاندان 

هـاي  یافتـه  .ردیـ گیم صرار لیتحل مورددر جهت رسیدن به این اهداف  2یت یس يآ هاينهایت صابلیت باشد و درمی

ـ  زیـ ن قیـ مداحبه عم کیتکن باهاي آموزش و پرورش، بر مطالعه اسنادي اهداف و برنامه عالوهاین پژوه    دسـت هب

در شهر تهـران   نییمتوسط و پا  باال، مناطق درنفر از کادر آموزشی ش  دبیرستان  34شوندگان، مداحبه  .نداآمده

اي کالن آموزش و پـرورش و سـند   ههاي در برنامدهد اگر چه مدادیق سواد توسعهنتایج پژوه  نشان می . دنهست

در سـطح    .اسـت هـا شـده  مـدار  مـانا از تحقـق آن    یـی سطوح اجرا يهابرنامهاما  ؛ چشم انداز کشور حضور دارند

محتواي آموزشی نیز حضور برنامه درسی پنهان در مدار  یعنی پدیـده کنکـور نیـز از موانـا مهـم آمـوزش سـواد        

اي بـا تمرکـز بـر    راهکارهاي  برون رفت از مشکالت مرتبط با آموزش سـواد توسـعه   . استاي در مدار  بودهتوسعه

 افـزای    آمـوزش،  فراینـد  تسـهیل  ،و پـرورش  شکستن ساتتارهاي سنتی و مشکل آفرین آموزش شامل یتیس يآ

 دانـ   از ارزشـیابی  هـاي روش و نگـرش  ییـر و تغ انتقـادي  تفکر یجاددان  آموز محور و ا یادگیريآموزش،  کیفیت

 .باشدمی آموزان

 .پنهان یدرس برنامه ،اطالعات و ارتباطات يصدد شده، فناور يبرنامه اي،توسعه سواد :يدیکل واژگان
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 :مقدمه

آموزش و پرورش یکی از مهمترین نهادهاي متولی جامعه پذیري و تربیت نیروي انسانی است تا افـرادي را  

از آنجایی که  نظام آمـوزش و پـرورش   »  .دندر آینده براي پیشرفت یک جامعه نق  آفرینی کن کهپرورش دهد 

هاي زندگی در ابعاد مختلـ  را  و آموزش مهارت 21مأموریت تطیر آماده کردن نسل جوان براي زندگی در صرن 

تواند پاسخگوي مشکالت فعلی این نظام باشد؛بلکه نیروي انسانی کشور دار است سند ملی توسعه نه تنها میعهده

سـند  ) «دی در ابعـاد مختلـ  فرهنگـی، اصتدـادي، اجتمـاعی و سیاسـی آمـاده کنـ        یرا براي ورود به عرصه دانـا 

 (.1331ملی،

 :بیان مسئله

 يبـرا  الزم يها ییتوانا کسب و آموزاندان  به یزندگ يهامهارت آموزش پرورش، و موزشآ هدفاز  یکی

دان   نتقالدر کنار ا را يآموزمهارت ،بر توسعه یمبتنآموزش  لذا ؛است جامعه در آنها موثر نق  يفایا و یزندگ

؛ نجاسـت یا سـوال  امـا   .کننـد  تالش کشور توسعه يبرا که دینما تیترب ییهاانسان تا کندیم تالش وصرار داده، 

 کنند؟ فایدر توسعه کشور نق  ا توانندیم نند،یبیآموزش م ما یکه در صالب آموزش و پرورش فعل يافراد

د که محتواي کتب درسی دوره متوسـطه در زمینـه   ندهنشان می (1332) جمالی و همکاران هايپژوه 

هاي ارتباطی و مسـئولیت  جمله تفکر انتقادي، مهارت هاي گوناگون ازتربیت شهروندي توجهی به پرورش مهارت

پردازند اما در واصا با انتقال حجـم وسـیعی از   اي میپذیري ندارند و اگر چه در مواردي به آموزش مفاهیم توسعه

سـازي سـواد اجتمـاعی،    که کمکی بـه نهادینـه   دهندمیها را افزای  آموزان تنها محفوظات آناطالعات به دان 

 .کنندنمیعلمی و زیست محیطی  فرهنگی،

بـه   ،ايهاي صدد شده با محوریت سواد توسـعه سازي برنامهبرون رفت از این مسائل و پیاده يهااز راه یکی

اسـتفاده از تغییـر در سـاتتارها،     زیـرا بـا   ؛استکارگیري فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند آموزشی مدار  

  .افزودا هو بر کارآمدي آن پرداتتهاي درسی توان به بازاندیشی و بازیابی برنامهمیابزارها و سازوکارهاي نوآورانه 

اي است که در تحقق و پیاده کردن جامعه اطالعـاتی معاصـر اهمیـت    فناوري اطالعات و ارتباطات نیروي محرکه

  ،و سیستمی اثر بخ  زیادي دارد زیرا با تضمین و تسهیل ارتباطات به صورت تخددی و ارائه  تدمات اطالعاتی

یلور و ات) استاجتماعی منسجم  و ابزاري موثر براي کم کردن پدیده محرومیت اجتماعی و ارتقاي ارتباط محیطی

 (.311 .، ص2111 ،6؛ نقل از پروکوپیادو2112، 1؛ واندنبروک2114، 4؛ کمیسیون اروپا1331، 3ویلیامز

به نقل  ؛1316) شاه سنی :هستند یدر کتب درس ياآموزش توسعه فقدان دهندهنشانموجود  يهاپژوه 

هاي دینی، فارسـی و تعلیمـات اجتمـاعی دوره ابتـدایی و     کتاب( 1331) همکاران و نوشادي  ،(1313عی یاز شف

هـاي دینـی و   ارزش ،هاي بـه دسـت آمـده   براسا  یافته . ندداد تعلیمات اجتماعی راهنمایی را مورد تحلیل صرار

هاي ملـی مشـتمل بـر شـناتت میـرا       ها هستند و فراوانی ارزشه کتابهمسیاسی داراي بیشترین فراوانی در 

-کمتر از حد انتظار بـوده  تجدد و بودن ایرانی ،هاي ملی و احترامفرهنگی و آثار باستانی ایران، شناتت شخدیت

 .کندمی ایجاد راو همین امر، ضرورت بازنگري جدي  است
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 .استهاي درسی اصتداد و علوم اجتماعی مقطا متوسطه پرداتتهبه تحلیل محتواي کتاب( 1313) شفیعی

آموزان بـراي صابلیـت اتعطـاف بـا نیازهـاي      هاي توسعه اجتماعی به اهمیت کار و توانا ساتتن دان مولفه بین از

 . است نابا طبیعی توجه شدهجویی و محدود بودن مشغلی آینده، در مورد توسعه فرهنگی به اهمیت صرفه

 هاي توسعه، درپرورش، معتقد است که در برنامه ریزي و توسعه آموزش ودر کتاب برنامه( 1313) عبدالهی

هـاي موجـود و   ها تأکید شده تـا رفـا نارسـایی   آلها و ایدهها بیشتر بر آرمانها، راهبردها و سیاستانتخاب هدف

ویـژه تحقیقـات کـاربردي    هگسترش نیافتن تحقیقات آموزشی ب ،از طرف دیگر . استفاده بهینه از امکانات موجود

هاي مشکالت موجود در برنامه هجمل ازریزي از باال به پایین، تمرکز گرایی، برنامه ها،کمک کننده به سیاستگذاري

 . توسعه آموزش و پرورش است

 آمـوزش  نـد یفرا در فنـاوري  امکانات بر ،یت یسيبر آ یمبتن آموزش تدوص در موجود اتیادب مقابل، در

هـاي  يفنـاور  امکانـات ( 2111) 1و درنت و ملیسن( 2112) وندنبروک( 2113) 2بریالرد وبارون   .کنندیم دیتاک

 :کنندیم یمعرفذیل  ابعاد درنوین در فرایند آموزش را 

و محدودیت بـه زمـان و مکـان بـراي      وابستگی یت یس يآآموزش مبتنی بر : هاي آموزشیتسهیل نوآوري

 .دهدتطبیق میان آموزو آن را با نیازهاي شخدی دان است  بردهیادگیري و آموزش را از بین 

هاي ارتبـاطی  رتو مها یت یس يآاعضاي جامعه آموزشی را به دان  مبتنی بر: براي سواد اطالعاتی يابزار

 .سازدمجهز میو اجتماعی 

مدیریت مدرسـه را بـه ابـزار     ،یت یس يآ: اي براي نوسازي و نوآوري حوزه اجرایی آموزش و پرورشوسیله

نقــل از ) ســازدســازد و مــدیریت الکترونیکــی و مــدیریت اداري دیجیتــال را محقــق مــی تجهیــز مــی فناورانــه

 (.316 .، ص2111پروکوپیادو،

بـه ارزیـابی تـأثیر فنـاوري     ( 2111) 11و همکـاران  یونس ،(2111)11 کوریا و همکاران ،(2113) 3 اسکورمن

 .هاي آموزشی تأکید داردتأثیرعمیق و نق  سازنده فناوري در محیط ، واطالعات و ارتباطات برآموزش

اي با چهار تدیده سواد اجتماعی، فرهنگی، علمی و زیسـت  حضور سواد توسعه مطالعهاین پژوه  به  در

توجـه و رشـد احسـا      نینقطـه آاـاز   رایـ ز ؛شـود اي صدد شده نظام آموزشی پرداتتـه مـی  همحیطی در برنامه

 نیتـر است و چون آموزش و پرورش از مهم یکودک نیسن ست،یز طینسبت به اجتماع و فرهنگ و مح تیمسئول

در . بـود  برتـوردار تواهـد   ياژهیـ و تیـ اهم از ،شودیم افتیو در منابا اثرگذار است لذا آنچه در مدرسه آموتته

توسـعه   نیو همچنـ  یفرهنگـ  ،یسوادها با هدف توسعه اجتماع نیتوجه به ا زین یهاندر مباحث ج ریات يهادهه

 . است افتهی ياژهیو تیکشور، اهم کی داریپا

 

 پژوهش سئواالت

اجتمـاعی، فرهنگـی، علمـی و     آموزش سواد ،هاي مدوب آموزش و پرورش کشورآیا در اهداف و برنامه -1

 است؟ محیطی گنجانده شدهزیست 
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سواد اجتماعی، فرهنگی، علمی و زیست محیطی  ،آموزش و پرورش کشور 1414سند چشم انداز  درآیا  -2

 گنجانده شده است؟

تواند سواد اجتماعی، فرهنگی، علمی و زیست محیطی آیا محتواي فعلی کتب درسی مقطا متوسطه می -3

 را انتقال دهد؟

 ؟باشد تأثیرگذاراي به دان  آموزان تواند در انتقال آموزش سواد توسعهچگونه می یت یس يآ -4

 

 پرورش و آموزش به يانتقاد کرديرو و يپساساختار اتينظر: مبانی نظري

آن  ریو تفسـ  حیرا دارد، تـا بـه توضـ    تیمحقق صدد شناتت واصع ،یفیک يهاپژوه  در کهنیا به توجه با

-جما زی، اگرچه در سراسر کار و نوجود ندارد يعنوان چارچوب نظربهتاص  ياهینظراتخاذ  يبرا یالزامبپردازد، 

 ییهادگاهید به ادامه در رونیا از  .کندیماستفاده  جینتا لیو تحل هیتجز يبراموجود  يهاهینظر ازاطالعات  يآور

 .اندگرفتهصرار قیتحق پشتوانه واستناد  مرجا هاداده لیتحل و هیتجز در که میپردازیم

ـ  .کننـد تحلیل عمیقی از سـواد ارائـه مـی    ،پردازان پساساتتارينظریه :رويکرد پساساختاري مثـال   رايب

 . شودنظم اجتماعی بازتولید می ،دانند که از طریق آنتشکیالتی میآموزش را ( 1323)بوردیو و پاسرون 
زمـانی بـس    دارد زیـرا مـدت   اهمیـت بیشـتر   ، مدرسههاي ایدئولوژیکدستگاه مهنظر آلتوسر در میان ه از

 (. 1316.، ص43آلتوسر،) کودکان را در اتتیار دارد( از مهد کودک تا دبیرستان) طوالنی

است که حاصل درونی کردن اصول ایر اتتیاري فرهنگـی   وارهبه اعتقاد بوردیو، کارکرد سواد، تولید عادت

فرآیند آموزش و تلقین باید به اندازه کافی  اما  .است که مستعد تداوم بخشیدن تودش بعد از دوره آموزش است

ایجاد کند که محدول درونی کردن اصول تودسري درونی شده فرهنگی اسـت کـه    طول بکشد تا آموزش پایدار

 (.61 .، ص1311نقل از جنکینز، ) حتی پس از متوص  شدن این کن  تربیتی صادر است تود را تکرار کند

پـردازان هسـتند و آمـوزش از طریـق     ریره و ژیرو از جمله ایـن نظریـه  ایلیچ، ف :رويکرد انتقادي به سواد

ایلیچ معتقد اسـت کـه نظـام مدرسـه بخـ  وسـیعی از         .دارد وجودفناوري اطالعات و ارتباطات در نظریاتشان 

ها، تارج از محیط مدرسه یـاد گرفتـه   اي از دانستهکه بخ  عمدهداند؛ در حالییادگیري را، ناشی از تدریس می

آمـوزان اتتدـاص دهـد و    آموزي دان تواند زمانی را براي مهارتهاي مدون نمیمدرسه با ایجاد برنامه . شودمی

اي از ارتباطات تا انسـانی تربیـت   معتقد است باید دستگاهی ایجاد شود که مرتباً بر تقاضاي افراد بیفزاید و شبکه

 (.141 .، ص1312ایلیچ، )شود که با جهان بیرون انطباق داشته باشد 

آموز نق  یک انبار و مخزن را دارد کند که در آن دان فریره آموزش رسمی را به نظام بانکداري تشبیه می

وي آموزش مبتنی  (. 61 .، ص1311شارع پور، )  هاستو یادگیري محدود به دریافت، حفظ کردن و مدرف داده

صدرت فرد و توانایی وي  رس  و پاسخ متقابل به تدریج، جدل و پکند زیرا  گفت و شنودبر گفتگو را پیشنهاد می

به گفتگو نه تنها  و بخشدگیرد، وسعت میشکل می در محیط ادراک و پاسخگویی به مسائلی که بهرا در مبادرت 

 .با دیگران، بلکه با دنیاي درون توی  نیز افزای  می دهد
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 تی سی آيو آمکانات  ياسواد توسعه: هاشاخص و فيتعر

( 1332) با استناد به پژوه  فتحی و همکاران ،ايپژوه  تعری  سواد توسعه ینا در :اي سواد توسعه -

 یشترینب يدارا کهچهار سواد  یونسکو،آموزان از نظر دان  یازاي مورد ناز میان ده سواد توسعه .است شده تعری 

مسـئولیت  ) شـامل سـواد اجتمـاعی    هـاي آن شاتده کهاست، مد نظر صرار گرفته است  یتوجه در مباحث جهان

کنجکـاوي و  )سـواد علمـی   ( آشنایی بـا مشـاهیر و مفـاتر ایـران    ) سواد فرهنگی( ارتباط پذیري، مهارت برصراري

 .است (آشنایی با معضالت زیست محیطی و حفظ محیط زیست) و سواد زیست محیطی( پرسشگري
افزارهـا و  هـا، سـخت افزارهـا، نـرم    از روشاي به مجموعه به هم پیوسته :فناوري اطالعات و ارتباطات -

سـازي، بازیـابی،   آوري، ذتیـره جمـا ( صـدا، تدـویر، مـتن   ) تجهیزات ارتباطی که اطالعات را در اشکال گوناگون

 (.3 .، ص1313ندیر پور، ) شودکنند، گفته میپرورش، انتقال و یا عرضه می
 -هـاي یـاددهی  ها، محتوا و روشها، هدفبه آرمان ،برنامه درسی صددشده :21شده برنامه درسی قصد -

این برنامه در یک نظام آموزشی ؛ کندیادگیري و شیوه ارزشیابی پیشرفت یادگیري در یک برنامه درسی اشاره می

هاي رسمی مورد نامهها و بخ هاي درسی، راهنماي برنامه، امتحانات، دستورالعملمعموالً از طریق تحلیل کتاب

 (.1331؛ نقل از ملکی و همکاران، 1333، 13روبیتایل) ردگیمطالعه صرار می

 :روش تحقیق

 توانـد یمـ  یاکتشـاف  روشمثابه به یفیک پژوه  است؛ شده استفاده یفیک قیتحق روش از پژوه  نیا در

و  قیاطالعات عم به یدسترسکند و در مطالعه مشکالت نظام آموزش  جادیمحققان ا يبرا قیو عم یاناطالعات 

پژوه  حاضر نبـوده   يپاسخگو ،بر آمار و اطالعات هیو تک یروش کم کهیحال در ؛سازدیم ممکن را يبعد چند

 .است

از روش اسـنادي بهـره    ،هاي صدد شدهبرنامه براي تحلیل است؛ شده استفاده تکنیک دو ازاین پژوه   در

ایم کـه نسـبت بـه فرآینـد     پرداتتههاي افرادي آوري نگرشاستفاده از روش مداحبه عمیق به جما ایم و بابرده

 .باشند آموزش متوسطه و مشکالت آن اطالعات جامعی داشته

 :شوندگان مصاحبه انتخاب نحوه

دتترانه و پسرانه شهر  هايمدیران، دبیران و مسئولین فناوري دبیرستان ،این پژوه  در شوندگانمداحبه

 اما ید؛نما یرويپ یکه از فنون تاص یستن یهمانند روش کم یفیک یقتحق در یريگنمونه اگرچه، .نداتهران بوده

محـدود   یتاصـ  یارهـاي براسـا  مع  شوندگانمداحبه پژوه ، یندر ا. بر آن حاکم است یرتريپذصاعده انعطاف

 یمشـخص، مـدت زمـان    یمشخص، امکانات تاص، گـروه سـن   یلیتحد یهمشخص، پا يمثال منطقه شهر ؛شدند

 .نمود ایجاد شوندگانمداحبه انتخاب براي را مشخدی چارچوب یارهامع ینا  ...محدود و

مقطا بـه لحـاح حجـم مطالـب      ینا در یرازشهر تهران صورت گرفت؛  يهایرستاندب یاناز م افرادانتخاب 

ازهـا و  یاز ن يتـر آنها درک روشـن  یرانو معلمان و مد یابدیبروز و ظهور م بیشتريو مشکالتشان  یازهان یآموزش

حـل  ن راهاعنـو بـه  تـی  سـی  آي گفت توانمی یق،تحق یشینهبر پ یهآموزان تواهند داشت و با تکدان مشکالت 
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که احتماالً مشـکالت موجـود در منـاطق مختلـ       یدرسینظر م به . شودیها به کار گرفته میرستاندر دب عمدتاً

بـا هـم متفـاوت      -نـ  آمـوزان   و دا یراندب یران،مد يو اصتداد ی، طبقه اجتماعیمکان یتموصع یثاز ح -يشهر

شد و در هر منطقـه   یمتقس یین، مناطق شهر تهران به سه بخ  باال، متوسط و پاانتخاب مدار  يباشد؛ لذا برا

 . انتخاب شد -دتترانه و پسرانه -رسهدو مد

مدرسـه بـه    تجهیـز آمـوزان و  و تعـداد دانـ    یمناسب مکان یتمدار ، موصع ینانتخاب ا یگرد يهامالک

پسـرانه   هـاي شـامل دبیرسـتان   نمونه مورد مطالعه، ش  دبیرستان در شهر تهـران  . است فناورانه بوده يابزارها

، 6منطقه ) پسرانه ماندگار البرز( ، افسریه11منطقه ) دتترانه مالصدرا (، میدان صزوین11منطقه ) شهید سعیدي

( 1الهیـه، منطقـه  )پسرانه امام موسی صدر( ، شهرک ارب2همنطق) ی راه رشدعدتترانه ایرانتفا( میدان فردوسی

نفـر از کـادر مدرسـه     34شـوندگان  مدـاحبه   .هسـتند ( 1زعفرانیه، منطقـه )  ی شهید مهدويعدتترانه ایرانتفا

 .هستند

 یازمنـد هـا ن گـزاره  یـل منظـور تحل بـه . سـت هاموجـود در مدـاحبه   يهاپژوه  گزاره یندر ا یلتحل محور

-یها و در هنگام ساتت پرسشنامه انجام مـ داده ياز جما آور ی پ يکدگذار ی،در روش کم . یمبود يکدگذار

 .گیردیها صورت مداده يآورپس از جما يکدگذار یفیک یقاما در تحق گیرد؛

 :هاي توصیفیيافته

 آنها از نیمی کهنفر بوده اند؛  34در این پژوه   شوندگان مداحبهکل  :شوندگان مصاحبه سیماي کلی

سـال  سـابقه    11نفر کمتـر از   هفت  .شتندسال صرار دا 61تا  21این افراد در سنین  . بودندزن  دیگر نیممرد و 

سـال و   31نفر آنان هم سـابقه کـاري    پنجسال سابقه و  23تا  21نفر بین  12 سال، 13تا  11بین  نفر پنجکار، 

معـاونین   پنجمشـان  یـک مـدیر؛   آنـان  پـنجم  یک دحدو دبیر، آنها از نیمی  .شتندباالتر، در آموزش و پرورش دا

نیروي آزاد  نفر 3استخدام رسمی و  نفر 21  .اندنیز مسئول فناوري مدرسه بوده نفرشان پنجپرورشی و  اجرایی و

 داراي آنـان  اتفـاق  بـه  صریـب  اکثریـت  یعنـی  مطالعـه  مـورد  افـراد  درصد نود حدوداز نظر تحدیالت نیز .اندبوده

 .  دبودن لیسانس فوق یا و لیسانس تحدیالت

 :يافته هاي تحلیلی

 :سواد اجتماعی، فرهنگی، زيست محیطی و علمی در اهداف کالن آموزش و پرورش

 .و تعمق، نقد و ابتکار مطالعهتقویت روحیه تحقیق، تعقل و تفکر، : اهداف علمی و آموزشی

عنوان شناتت ادب فارسی بهپرورش روحیه حفظ میرا  فرهنگی هنري و تاریخی،  :اهداف فرهنگی هنري

گاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملی و اجتماعی کشور، شناتت تاریخ و فرهنگ و تمدن اسالم، ایـران و جهـان   جلوه

 .با تاکید بر فرهنگ معاصر

 .هاي دینی، فرهنگی و اجتماعیپذیري و مشارکت در فعالیتپرورش روحیه مسئولیت :اهداف اجتماعی

 .(1332اردکانی و همکاران، )یه رعایت بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست تقویت روح: اهداف زیستی
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 و آمعوزش  متوسعطه  مقطع   اهداف در علمی و محیطی زيست فرهنگی، اجتماعی، سواد اهداف

 پرورش

مکلفنـد در   ،آموزان نقشـی بـر عهـده دارنـد    ریزان و همه افرادي که در تعلیم و تربیت دان مدیران، برنامه

اي اصدام نمایند که تا پایـان دوره تحدـیلی   ها و انجام وظای  مربوط به گونهامور، سازماندهی فعالیتریزي برنامه

 (.1332اردکانی و همکاران، ) آموزان به اهداف تعیین شده ممکن باشددستیابی دان 

به  . ددانهنري جامعه ایرانی را جزئی از هویت ملی توی  می -دستاوردهاي فرهنگی : فرهنگی هنري بعد

رهنگ و هنر اصیل را فآثار هنري و فرهنگی را ارزیابی و . کندمفاتر فرهنگ و هنر آشناست و از آنها استفاده می

 .تشخیص می دهد

 .مند است و با روش تحقیق آشنایی عملی داردبه تفکر و مباحثه عالصه: علمی و آموزشی بعد

-گان و دوستان تـالش مـی  اعضاي تانواده، همسایبراي تقویت ارتباطات عاطفی و اجتماعی : اجتماعی بعد

 .دهدکند و نسبت به آنها از تود رفتار مناسب نشان میهاي افراد را در اجتماع درک میمسئولیت. کند

 (.33- 32. ، صصهمان) کنددر حفظ و احیاي محیط زیست فعاالنه مشارکت می: زیستی بعد

اي مورد نظر این پژوه  به طور کامل در ایـن  توسعه دهد که آموزش سوادتأمل در مطالب فوق نشان می

است و آموزش و پرورش از دان  آموزان انتظار دارد که در پایان تحدیالت مقطـا متوسـطه بـه    اهداف ذکر شده

 . و مهارتهاي مرتبط با آن، دست یابند ايسواد توسعه

مورد مطالعه صرار  1414انداز  پاسخ به سئوال دوم پژوه  اهداف کالن آموزش و پرورش در سند چشم در

به تدویب شوراي عالی آموزش و پرورش  1313اهداف که در سند ملی آموزش و پرورش که در سال  نیا  .گرفت

 :دنباشبه شرح زیر می ،رسید

 در برابرتدا، وظای  و مسئولیتها به متعهد و آشنا و معاد به ومعتقد مؤمن موحد، انسانی تربیت -1

-وطن و ایثارگر و جهادگر، شجاع ستیز،ظلم صلحجو، و عدالتخواه عاصل، و حقیقتجو طبیعت، و دیگران تود،

 جهانی، عدل تحقق حکومت گر درجهتتالش و منتظر و والیتمدار اندی ،وجهانی جمعگرا مهرورز، دوست،

 آزادمن ، و انتخابگر باحیا، و پاکدامن توانا، و امانتدار، دانا نفس، عزت وداراي تودباور امیدوار، و اراده با

 ۀآماد و پذیرنظم و صانونمدار نشاط، با و سالم ماهر، و مقتدد کارآفرین و و تالق اسالمی، اتالق به متخلق

 ؛اسالمی معیار نظام براسا  واجتماعی فردي، تانوادگی شایسته زندگی به ورود

 و بسط کشور، تعالی و رشد در تانواده و عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام نق  ارتقاي -2

  راستاي در ایرانی اسالمی تمدن تکوین و علمی مرجعیت و اصتدار براي سازي زمینه و عمومی فرهنگ اعتالي

 به التزام سیاسی، و بدیرت دینی و معرفت برتعمیق تأکید با ) عج ( مهدوي عدل جهانی جامعه تحقق

 و فقیه مطلقه والیت اصل به عملی التزام اعتقاد و ایران، اسالمی جمهوري نظام به وفاداري اتالصی، ارزشهاي

 ارتقاي اجتماعی، هايمسئولیت و حقوق رعایت علمی، تقویت روحیه ملی، وحدت تحکیم دینی، مردمساالري

 ؛محیطی زیست و متعالی، بهداشتی زندگی آیین و آداب

 ؛تربیتی و آموزشی عدالت جانبه همه تأمین و گسترش -3
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 ؛اسالمی معیار نظام براسا  انسانی منابا مدیریت کارآمد و اثربخ  نظام برصراري -4

 عمومی؛ رسمی وتربیت تعلیم نظام درتعالی تانواده ویژه به همگانی واثربخشی مشارکت افزای  -5

 کالبدي؛ زیرساتتهاي و اداري و مالی درسی، و آموزشی ریزي برنامه نظام در تحول و سازيبه  -6

 ؛عمومی رسمی تربیت و تعلیم نظام در کارایی افزای  و اثربخشی ارتقاي -7

 تربیتی و تعلیم جایگاه فزاینده ارتقاي و اسالم جهان و منطقه در تربیتی نخست موصعیت کسب -8

 (.11: 1331پرورش، و آموزش بنیادین تحول سند) جهانی سطح در ایران

 
 پرورش و آموزش اهداف در ايتوسعه سواد مصاديق وجود مطالعه -2 جدول

 اهداف عنوان
 ايتوسعه سواد مصاديق

 زيست محیطی علمی فرهنگی اجتماعی

اهداف 

 کالن آموزش و 

 پرورش

مسئولیت پذیري مشارکت 

 هادر فعالیت

 

روحیه حفظ میرا  

شناتت  فرهنگی و

تاریخ و فرهنگ ایرانی 

 اسالمی

روحیه تحقیق 

 تعقل و تفکر

تقویت روحیه حفظ 

 محیط زیست

اهداف 

 مقط  متوسطه

 ارتباطاتتقویت 

 مسئولیت پذیري

آشنایی با مفاتر 

 فرهنگ و هنر

   ارزیابی آثار 

 فرهنگی و هنري

عالصه مند 

 به تفکر و مباحثه

حفظ و احیاي 

 محیط زیست

سند چشم 

 2141انداز 

متعهد به مسئولیت در 

 صبال تدا، تود و دیگران

    رعایت حقوق و 

 مسئولیتهاي اجتماعی

 اعتالي فرهنگ عمومی

تمدن اسالمی تکوین 

 ایرانی

 تحکیم وحدت ملی

جو، حقیقت

 عاصل ، دانا

تقویت 

 روحیه علمی

متعهد به مسئولیت 

 در صبال طبیعت

ارتقاي آداب و آیین 

 بهداشتی و زیست محیطی

 

امـا   ،(1جـدول  ) است موزش سواد توسعه اي مورد نظر این پژوه  به طور کامل در این اهداف ذکر شدهآ

رسند و فراتر از ها و اهدافی است که به نظر دست نیافتنی میآن شامل آرمان هاينکته اصلی این است که محور

 (. 1331؛ بااانی، 1313عبدالهی، ) ها، امکانات و حتی وظای  آموزش و پرورش صرار دارندتوانایی

 :یهاي درسدر کتاب 21ايحضور سواد توسعه

  و یدرسـ  يهـا کتـاب  در ياتوسـعه  سواد حضور ابتدا پژوه  سوم سئوال به پاسخ منظور به بخ  نیا در

 :شودیم مطالعه شوندگان مداحبه نگاه از یدرس کتب يمحتوا نبودن بخ  اثر علل سپس

 يبرصـرار  يهـا و مهـارت  يریپـذ تیمعتقدند که مسئول شوندگانمداحبه از نفر 21 :یسواد اجتماع( الف

ن یچن یران مطالعات اجتماعی، تمام دبافرادن یان ایدر م  .وجود دارد یعلوم اجتماع يهاکتاب يارتباط در محتوا
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ر یدب  .رستان وجود نداردیدر کتاب دب یمطالب یاذعان نموده اند در مورد سواد اجتماع نفر 3؛ اما داشته اند ينظر

 :دیگویرستان دتترانه میدب یمطالعات اجتماع
در مدرسـه   ، یدر مورد نق  فرد در زندگ یتو مطالعات اجتماع  .هاست ک فدل درسمون در مورد نق یما 

 .نه که در عمل بشهیارتباط فرد با گروه بودند، اما مهم ا يدنبال برصرار یلیدر الفاح ت . ط کار آمده استیو در مح

و رفتـار  م در عمـل  ین مفـاه ی، اما اباشدیم در کتاب موجود مین باورند اگرچه مفاهیبرا شوندگان مداحبه

را  يسواد توسعه ا ییم به تنهایلذا آموزش مفاه . سازدیر نمیت پذیست و آنها را مسئولیرگذار نیدان  آموزان تأث

ت یت درآوردن مسـئول یـ ت بـه فعل یـ م و در نهایمفـاه  یعمل يریادگید بر ید عمده بایبلکه تأک  کند، یمنتقل نم

 . رددارتباط در دان  آموزان گ يو مهارت برصرار یاجتماع

حفـظ   وران یـ ر و مفـاتر ا یبا مشـاه  ییق آن آشنایکه مداد یدر تدوص سواد فرهنگ :یسواد فرهنگ(ب

کننـد  یس میکه آنها تدر یدرس ياند که در کتابهاان نمودهیب مداحبه شوندگان نفر از  پنجاست،  یرا  فرهنگیم

 :دیگویات میر ادبیدب . استن موارد توجه شدهیبه ا
ست و حـول و حـوش   یا شعر مال کیک مطلب و ینکه یم؛ ایر سرو کار داریات با آثار مشاهیدر حوزه در  ادب

ح داده شـده  ین افـراد توضـ  ینکه در صسمت اعالم هم در مورد ایده، به اضافه ایارائه م یحاتینامه اون فرد توضیزندگ

 .شهیم یرا در پشت جلد کتابها مفاتر داره بهتر معرفیات . است

ران، یـ مقطا متوسـطه در ا  یدرس يها، کتابیطیست محیدر تدوص سواد ز :یطیمحست يسواد ز (ج

سـت و  یط زیا در تدوص حفظ محیو جغراف یمی، شستیز يمعتقدند که در کتابها شوندگان مداحبهاز  نفر 21

ن ین در  هـا بـرا  یـ ن تدوص همـه معلمـان ا  یدر ا .  استآورده شده ینابود نکردن جنگل ها و درتتان مطالب

ر یـ دب . نشـده اسـت   یست توجهیط زیبه مسئله مح یدرس يمعتقدند که در کتابها نفر 3اما . مسئله توافق دارند

 :دیگو یم هن باریدر ا یعرانتفایرستان ایدب یمیش
فدـل دوم در مـورد    افت را داره،یها را داره، بحث بازکتاب بحث زباله ،هست یستیز طیشتر محیک، بییمیش

 .هآب یک در مورد آلودگیفدل   هوا و یآلودگ
ن پـژوه ،  یـ ق آن در ایکـه مدـاد   یدر تدوص سواد علمـ  شوندگان مداحبه از نفر 11 :یسواد علم(د

از دانـ  آمـوزان   ین نیها به ات در کتابین و فعالیتمر ياند که بخ  هااست، اظهار نموده يو پرسشگریکنجکاو

 .شودیها مشتر آنیب يموجب کنجکاودهد و یپاسخ م

 

 :آنها یبخشو مسئله اثر یدرس يهاکتاب يمحتوا

 اما ،است شده گنجانده ياق سواد توسعهیآموزش و پرورش، مداد یکتب درس ياگرچه در اهداف و محتوا

د یـ ایانجام شده به اجرا در ن يهاینی  بیر عوامل گوناگون طبق پیصدد شده ممکن است تحت تأث یبرنامه درس

قـات  یتحق  .(1313، یو کرمـ  یمـومن ) ران محقق نشـود یبه نحو مطلوب در فراگ یآموزش يهات هدفیو در نها

ت یـ ، عـدم رعا ین کتـب درسـ  یدر تـدو  ین المللـ یب يستانداردهاات اصول و ید آن است که عدم رعایمؤ یداتل

مختلـ ،   یلیا مقاطا تحدیک مقطا و یک ماده موجود، در یموجود در  یو افق يعمود یتناسب، انسجام و توال

گـر، از  ید یآموزشـ  يدر نظام هـا  يزید برنامه ریو ساتتار جد یدرس يزید برنامه ریجد يهاوهیش عدم اطالع از
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نقـل    1314؛ محسن پور، 1313، ي؛ احمد1324ان، یصورچ) استمدار    یکتب درس يجمله مشکالت محتوا

 يها معتقدند که محتواک از حوزهی در هرران متخدص ینکه دبیدر پژوه  حاضر، با وجود ا  .(1312،  ياز گواز

اثـر گـذار    ،مورد نظر پرداتته است، اما معتقدند که مطالـب کتـاب   يتوسعه ا يرستان، به سوادهایدب يکتاب ها

 :شمرند یم ن بریرا چن یدرس يهال اثر بخ  نبودن کتابیآنها دال.  ستین

 یاد کتب درسيحجم ز(الف 

بودن مطالب  یو حفظ یآموزان و معلمان باال بودن حجم مطالب و کتب درس دان  ياز مشکالت جد یکی

 :دیگویرستان پسرانه میست دبیر زیدب  .است ها آن
مطالـب  کتـاب    . ان برسـونم حـ ؛ بچه را به امتس کنمیاد کتاب را تدرینه که که حجم زیشه داداه من ایهم

هـم  تـو کتـاب    يد مواردیشا . میشیته متس یلیره و هم تیگ یکتاب سال چهارم نفس ما را م. ار فشرده استیبس

 .شهیاد گرفته نمیازش  يزیم بودن  چیاما به تاطر حجات بشر، ی  حیدایمتنوع است مثل پ یلیهست که ت

 یو کنترل محصول آموزش یابيفقدان نظام ارز( ب

را از آاـاز تـا انتهـا     محدـول ل نهـاده بـه   یان تبدیست که جریدر کار ن ینظام یدر آموزش و پرورش کنون

اگرچـه    .ریـ ا تیـ رود ی  مـ ین شده پییند آموزش مطابق با اهداف تعیا فرایکند که آ یابیو رد يریگی، پکنترل

با ن نوع آموزش یزان انطباق محدول ایچگاه  میاما ه ،شودین مییتع یپرورش اهداف کل شرفت آموزش ویپ يبرا

 : دیگویرستان پسرانه میدب یباره معاون پرورش نیدر ا  .شودینم مطالعهاهداف مشخص شده 
ک کشور یت دان  آموز به عنوان یترب يبرا یرستان اهدافیتا چهارم دب ییاول ابتدا ما از آموزش و پرورش در

کـنم  یس میساله که دارم تدر 21من   .میرسیا نمیم یرسیا به  میکه آکنند  ینم یبررس یگذارند، ولیم یاسالم

 .دمیدن دان  آموز به آن ندیرس يبرا هدف مشخص  و

 پنهان یبرنامه درس( ج

 یزندگ يهاشدن مهارت ياهیو حاشآموزش کنکور محور  -

از  یبخـ  اعظمـ  . دهندیاست که مدار  آموزش م يزیاز چ یآشکار بخ  کوچک یدر واصا، برنامه درس

م ن و مقررات و جو حاکیمناسبات، صوانا مجموع یآنان با فرهنگ  يایحاصل تعامل پودان  آموزان  يهايریادگی

است و جزء  یو نگرش ي، هنجاریعمدتاً ارزشو  صدد نشده  و  يرعمدیا يهابر مدرسه است که از سنخ آموتته

 .(1313، يمهرمحمد) شودیپنهان محسوب م یدرس يبرنامه ها

کنکـور   آنانبه اعتقاد  . انددانسته ياآموزش سواد توسعه يبرا یکنکور را مانا مهم شوندگان مداحبهاکثر 

و حفـظ    ت داردیـ کنکـور اهم  ياست کـه بـرا   یرا دان  آموز به دنبال مطالبیمنافات دارد، ز يبا آموزش کاربرد

 :دیگویم یدولت نمونه رستانیدب ریمد. کردن مطالب موجب عدم توجه به مطالب در  تواهد شد
  .تواد کنکور صبول بشه یکنه و فقط مینم ًتوجه ابدا ًو اصال گهید يزهایچ به رستانیدب مقطا درآموز  دان 

 بچه نیوالد نباشه، االب حوزه نیاگه مدرسه تو ا.   کنهیم را کار نیمدرسه هم هم. توادیم نویتانواده از مدرسه ا

 .توب صبول بشه دانشگاه کی دیبعد از چهارسال بچه من با نگیم چون گه،ید يجا برندیم را
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 ربر کنکو یمبتن منزلت -

ب آن در  در کنکـور  یت درو  و مباحث کال  و ارزش معلمان، براسا  ضـر ی، مالک اهمگریاز طرف د

-یکنکور تعلق مـ  یران درو  تخددیز به دبیس نین حقوق حق التدری، باالترانین میدر ا. شودیم يطبقه بند

ران یـ امـا دب . برتوردارنـد  يادیـ ت زیـ ست و زبان از اهمی، زیمیک، شیزی، فیاضیدرو  رن تدوص یدر ا. ردیگ

سـتند  یصائل ن ین درو  ارزشیا يدان  آموزان برا یران و تانواده ها و حتیمعتقدند که مد یاجتماعو  یپرورش

 : دیگویرستان پسرانه میدب یر پرورشیدب. باشدیرا جزء منابا کنکور نمیز
  .ید داره تو جعبه مداد رنگیمداد سف رها حکمین دبیدر ب یر پرورشیگفت دبیر میم که مدیبود يما مدرسه ا

تـور  يتـو سـر   یپرورشـ  . ن درسهاست که مهمـه یفقط ا  .یمیک و شیزیف يدرسها يذارند برایموصت کال  ما را 

 .سهن دریتر

 جه مدار از محفوظاتیو  نت یکم یابیارزش -

کـه بـه شـدت رونـد آمـوزش را بـا        استل یدر کسب نمرات باال در طول تحد يریگ یگر، افراطیمسئله د

. ابدییت میکسب معدل باال و گرفتن نمره اهم يکسب دان  بلکه برا يرا درو  نه برایسازد؛ زیچال  مواجه م

ان را یق معدل دانشجویاز طر هستند، را مدار  برتر که کنکور محوریز با کنکور در ارتباط است، زین موضوع نیا

-یل مـ یگذار است و روند ورود بـه دانشـگاه را تسـه   ریز تأثیشرط معدل در کنکور نکنند و یرش میو پذ یابیارز

 . گرداند

دانـ    یواصعـ  يازهـا یبـه ن  یاز پاسـخ دهـ   ،یآموزش يهامعتقدند که سازمان( 2111) نینیو کالند یکانل

در   .انـد نمـوده  یدهمعطوف به آمار و ارصام نظام نمره  یافراط يااند و توجه تود را به گونهدهیآموزان افلت ورز

شود که  یر به شکافیتواند تعبیپنهان م یاجرا شده با برنامه درس یبرنامه درس ییست که عدم همسوا ن راستایا

 . سازدین شده را ناممکن مییل به انتظارات از صبل تعین

تـوان از آن بـه    یاست که م يها و تانواده نسبت به نمره تا حد آموزان، معلم ت دان ین اسا ، حساسیبرا

 .اد کردی« ته نمرهیاتور»

 

 :يریادگيشدن  یبودن از محتوا و سطح یته -

کـارکرد   زین یدرس يهاکتاب يشود که محتوایکسب نمره موجب م يبرا يریادگیآموزش کنکور محور و 

صـورت  ن یـ درا . تست زدن به تاطر سـپرده شـوند   يم و مطالب کتاب برایو مفاه  تود را از دست بدهند یاصل

کـه بعضـاً در    یو فرهنگـ  یاجتمـاع  يهـا و انتقال مهارت يآموزش سواد توسعه ا يه مدار  و معلمان به جایتک

ز منحدـر بـه   یـ ن يریادگیـ شود و  یم یکنکور منته یم و مطالب اصلیانتقال مفاهباشد به  یابها هم موجب مکت

 :دیگوینه مین زمیدر ا یو مول  کتب درس یاضیر ریدب . شود یگذراندن کنکور تتم م يحفظ مطالب برا
. رنـد یاد بگید، یر از آنچه که بات قیر عمیو ا یفرمول یلیشه که کتاب را تیباعث م . شه مانا بودهیکنکور هم

 .تونهینمحرف بزن،  یک جمله عربیم یاما به  بگ تونه؛ یکنکور م يبرا زنه، یم 111را  یره عربیبچه م
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 ند آموزش دانش آموزانيدر فرا یتیسيآ امکانات

بر نظـام آمـوزش و پـرورش سـاتتار      فناوريرات مهم یاز تأث یکی :یآموزش ير و اصالح ساختارهاییتغ

 یسـ  يآ يریق ورود و به کـارگ یفقط از طر يریادگیر و اصالح آموزش و ییرا تغیز . استت موجود یوضع یشکن

ر و اصـالح  ییـ د هماهنگ با آن دستخوش تغیز باین یمختل  نظام آموزش يهاها و جنبهبخ  . دیآید نمیپد یت

ان انتظـار داشـت کـه    تـو یاست کـه مـ   یمختل  بدنه آموزش يدر اجزا یراتیین تغین صورت و با چنیدر ا . شود

از جامعـه   ینیسازنده، تعامل کننده و اسـتمرار دهنـده شـکل نـو    ت کند که یرا ترب ییهاانسان آموزش و پرورش

 .(1332توکل،)نام گرفته است  یباشند که جامعه اطالعات
د یـ م و اعـتال بخشـد با  یرا تحک یو نظام ارزش یت ملیران بخواهد هویگر اگر آموزش و پرورش ایاز طرف د

 .(1333زاده،  یحاجو یکرم) دهدر ییتغ راکال   يهاتیو فعال یدرس يهانگرش آن به برنامه

 دان  يریادگی از نادرست یابیارز نحوه و کنکور ،یفعل آموزش يساتتار يهاچال  از یکی مثال عنوان به

 نیـ ا در . بردیم ؤالس ریز را آموز دان  از یسنت سنج  و یابیارز اطالعات، يفناور آنکه حال باشد؛ یم آموزان

 دان  کسب و مختل  يهامهارت آموزش  بلکه، ستین شده نییتع  یپ از و مشخص متون اریمع و مالک وهیش

 دیـ با یتـ  یسـ  يآ از اسـتفاده  بـا  واصـا  در  .ردیگیم صرار دیتأک مورد  ،آموزش تیفیک  یافزا و متعدد منابا از

 کیـ  کـه  ،تیموصع کی گرید نه آموزش ؛میده رییتغ نینو مدل با مطابق ییاجزا به  را یسنت مدل ياجزا میبتوان

 .يریادگیـ یاددهی تیفعال کی است؛ تیفعال

 :آموزان دانش یابيارز و سنجش ساختار رییتغ

 صـورت  یابیـ ارز تـود  صورت به تواند یم يفناور بر یمبتن یابیارزش يهانظام در آموزان دان  شیابیارز 

 مالحظه را تود يهایکاست و صینقا  ،یتو قیدص و اضطراب بدون یابیارز با آموزاندان  که معنا نیا به رد؛یگ

 (.44 همان،) سازندیم برطرف را تود نواصص يبعد گام در و نموده طرف بر را آنها و کرده

ل ین پتانسیا. استند آموزش یل فرایتسه تی سی آيمهم  يهاظرفیتاز  یکی :یند آموزشيفرا لیتسه

ج پـژوه   یرا نتـا یـ و کوتاه مدت محدود نشود؛ ز يکند تا آموزش در مدار  تنها به انتقال دان  تئوریکمک م

از مشکالت سـطح کـالن آمـوزش و پـرورش      یکیدهد که ینشان م( 1313)ات یق بیتحق يهاافتهیز یحاضر و ن

تـا دوازده   يهر دانـ  آمـوز   ين روند برایه دارد و ایبه محفوظات تکرا یاست ز یآموزش يران مربوط به محتوایا

جهـان، مدرسـه    شرفتهیپ يدر کشورها یمدار  سنت ين هایگزیاز جا یکیحال آنکه امروزه . ابدییسال ادامه م

اطالعات و ارتباطات همـه ابعـاد    يها يباشد و با استفاده از فناور یهمگام م یشرو است که با تحوالت اجتماعیپ

شرو، دان  آموز در آموزش مشـارکت دارد و  یدر مدار  پ . دهدیدان  آموزان را پرورش م یتیو شخد يوجود

-یادگرفته مین و یاز دارد در کال  تمریکه به آن ن یزندگ يشود و مهارتهایاو در نظر گرفته م يازهایهمواره ن

 :دیگویم رستانیدب يمجاز آموزش مسئول  .(1333، ينقل از علو 1313، یجالل) شود
 شـه ینم را کارها نیا چون انسان، صلب حیتشر شگاهیآزما ،نیال آن شگاهیآزما به شن یم وصل رهایدب از یلیت

 .کنهیم استفاده محتوا دیتول و لمیف ،يمجاز يشگاههایآزما از ما مدرسه. بدن انجام کال  سر
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 یی، کـه دائمـا بـا ابزارهـا    يآمـوزان امـروز  دان  يریادگیاز و ذائقه ین يک پاسخگویدر واصا، آموزش کالس

شده و  یمعمول يدان  از کتاب ها ياطالعات باعث فراتر رفتن مرزها يفناور . ستیسروکار دارند، ن یکیالکترون

بـر   -اسـت  یآموزش فعلـ  یکه از مشکالت اصل -محض يرا از حفظ مطالب و به تاطر سپار يریادگی يوه هایش

 . دهدیمگسترش  یمنابا اطالعات يو ارتقا يتفکر انتقاد

شـود کـه   یموجـب مـ   تی سی آيق یبه اطالعات از طر یابیسهولت در دست :آموز محوردانش يریادگي

 يریادگیـ رنـده  یادگیاددهنـده و  یان یـ نـد و بـا تعامـل م   یفا نمایا يریادگیدر  يآموزان بتوانند نق  محوردان 

کنـد کـه دانـ  آمـوز بـه جسـتجو و       یجاد مین امکان را ایا يگر فناوریاز طرف د  .سازد یرا ممکن م یمشارکت

 يانتقاد ابانه ویا با نگاه ارزیبودن اطالعات بکاهد و  یبپردازد و از انتزاع يمجاز يایل اطالعات در دنیه و تحلیتجز

د یـ جد يهـا  يواصا با استفاده از فنـاور  در  (.44.، ص1333، ي؛ نقل از علو 2116، يابوشاد)به اطالعات بنگرد 

را فراگرفته و آن را ارتقا  و تالق يداد تا تفکر انتقاد ياریتوان دان  آموزان و معلمان را یم یو ارتباط یاطالعات

 :دیگویم ییرانتفایا رستانیدب ریمد  .(41.، ص1333 ،يعلو) دهند
 مـورد  در که تواهندیم آنها از معلمان و کنندیم استفاده نترنتیا از پژوه  و قیتحق يبرا ما آموزان دان 

 تنهـا  نه آنها صورت نیا در . اورندیب کال  سر نترنتیدر ا جستجورا با  يتر جاما اطالعات کتاب در موجود مطالب

 .آورندیم بدستهم  يتر جالب و ترمطالب کتاب بلکه اطالعات گسترده

هـا و  شـن یمیلم، عکـس، ان یاسـتفاده از فـ   ان معتقدنـد کـه  ینفـر از پاسـخگو   21: ت آمـوزش یـ فی  کیافزا

 يریادگیـ ت بـاالتر  یـ فیشتر دان  آموزان و کیشتر از گفتار دارند و موجب فهم بیب يریتأث يمجاز يهاشگاهیآزما

 ییتوانـا  ءاطالعات و ارتباطات را ارتقا يرات فناورین تأثیعمده ترز ین ين تدوص مهر محمدیدر ا . تواهند شد

ت آمـوزش و بهبـود   یـ فیشتر و جاما تـر و ارتقـا ک  یب يریادگی يجاد فرصت هایر ساتتار آموزش، اییمعلمان، تغ

 :دیگویم يفناور مسئول  (.1313،يمهر محمد) س ذکر کرده استیتدر يهاوهیش
 نیهمـ  اگه اما نشه متوجه یلیت دیشا کنند،یم مقابله کروبیم با انیم دیسف يهاگلبول بگم آموز دان  به اگه مثال

 .شهیم متوجه یراحت به بدم نشون لمیف با را موضوع

از تـود  یمورد ن ید آموزشیمنابا جد یراحت هب توانندمیاطالعات و ارتباطات، معلمان  يبا استفاده از فناور

ل کننـده  ینق  تسه يفایبا ا يگر فناوریاز طرف د. ابندیت باالتر، دست یفیبا ک یدانشرند  و به یار بگیرا در اتت

   .(2جدول ) ددهی  میدان  آموزان را افزا يریادگیت یفیک
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 رف  مشکالت نظام آموزش و پرورش براياطالعات و ارتباطات  يفناور امکانات -1شماره  جدول

 ارتباطات و اطالعات فناوري امکانات کالن سطح در پرورش و آموزش مشکالت

 شده تعیین پی  از دان  اشاعه
 درسی کتب از دان  مرزهاي رفتن فراتر

 انتقادي تفکر ایجاد

 دان  از محدودي ارائه بر مبتنی یادگیري

 علمی
 اطالعاتی منابا ارتقاي

 محفوظات بر تکیه
 آموزش کیفیت افزای 

 ماندگارتر و تر عمیق دان 

 مکان و زمان محدودیت
 رفتن بین از) کال  از تارج اطالعات به دسترسی

 (مکان و زمان محدودیت

 

 يریگ جهینت

 اهـداف  در و اسـت  جامعـه  در یفرهنگ دیبازتول آن یاصل فهیوظ که است ينهاد رانیا در پرورش و آموزش

 .دارد صرار توجه مرکز در یاسالم نگرش با ییها انسان تیترب زین آن یاصل

-پـی   کـه  ،داد نشـان  پـرورش  و آمـوزش  کالن اهداف تدوص در موجود اسناد مطالعه پژوه ، این در

 مجـاما  و اسـت  شده مشخص یونسکو طرف از اي توسعه سوادهاي صالب در که گرا توسعه انسان تربیت نیازهاي

 مسـئله  امـا  ؛دارد وجـود  نیـز  ایران پرورش و آموزش کالن سرفدلهاي در دارند، اذعان آنها به نیز جهانی مختل 

 مدـاحبه  تکنیک از استفاده با ،منظور همین به. شودنمی محقق اجرایی سطوح در اهداف این که است این اصلی

 .پرداتتیم تهران شهر هايدبیرستان در تدریس هايشیوه و آموزشی محتواي ارزیابی به عمیق،

از  نفـر  21، که است شرح نیا به یدرس يهاکتاب يدر تدوص محتواپژوه   نیا از آمده دست به جینتا

حضور سواد  نفر 21، یحضور سواد فرهنگ نفر پنج، یدرس يهادر کتاب یحضور سواد اجتماع شوندگان مداحبه

اما   .کنندید مییرستان را تأیدب یدرس يهاکتاب يدر محتوا یحضور سواد علم آناناز  نفر 11و  یطیست محیز

هـا و  م بـوده و بـر نگـرش   یدر حـد مفـاه   هـا اظهار نموده اند که مطالب موجود در کتـاب  شوندگانمداحبهتمام 

محسـن پـور،    ؛1313، ياحمـد  ؛1324ان، یـ صورچ) پـژوه   يهـا افتهی  .ستیگذار نریآموزان تأثدان  يرفتارها

 يهاکتاب ياز معضالت آموزش و پرورش محتوا یکین مطلب است که ید ایؤز مین( 1312، ي؛ نقل از گواز1314

 .است یآموزش يزیرو برنامه یدرس

در  (1313د زاده یـ نقـل از جاو ؛ 1311 ) انیـ ان و همتیتوسط زرند یدرس يهاکتاب يل محتوایج تحلینتا

پـژوه   ، يشهروند يهادر تدوص پرورش مهارت( 1332)و همکاران  ی، جمالیطیست محیتدوص مباحث ز

دهـد کـه آنهـا از    ینشـان مـ   زیـ نمقطا متوسطه  يدر کتابها ت و تجددیرانیدر تدوص رکن ا( 1331) ينوشاد

مطالعـات   يهـا و کتـاب نـد  سـت برتوردار یط زیو ناکارآمد در تدوص موضوعات مربوط بـه محـ   یت ناکافیفیک
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از  يتنهـا بـه انتقـال مجموعـه ا    ندارنـد و   يگوناگون از جمله تفکر انتقـاد  يهاتوجه به پرورش مهارت یاجتماع

 .اندبسنده نمودهها و اطالعات انبوه دان 

اد، سـاتتار نامناسـب،   یـ را در حجـم ز  یدرس يهاکتاب يل اثربخ  نبودن محتوای، دالشوندگان مداحبه

بـر   یدرو  مبتنـ  ي، ارزشـگذار یبـودن مهـارت زنـدگ    يه ای، آموزش کنکور محور، حاشیشیآزما يفقدان اجرا

ل یـ ن دالیـ ، بـا ا يه پـرداز انتقـاد  یـ ره نظریدگاه فرید  .دانندیم يریادگیشدن  یو سطح یکم یابیکنکور، ارزش

-یبانک مانند م ،را در آموزش و پرورش یدرس يهاکتاب يعوامل اثر بخ  نبودن محتوا يرا ویدارد ز یهمخوان

ف افـت، حفـظ کـردن و مدـر    یاو محدود به در يریادگیک انبار و مخزن را دارد و یآموز نق  که دان نیداند؛ ا

 .ه و تحت ستم استیک سویان معلم و دان  آموز رابطه یست و رابطه ما هاداده

از  یکمـ  یابیبر گذرانـدن کنکـور و ارزشـ    یمبن یحیمدوب، برنامه صر یدرس يهادر برنامه گر،یطرف د از

ن بـاره  یـ در ا. باشدیبر کنکور م یر آموزش مبتنیتحت تأث یستم آموزشیکل سکه وجود ندارد، حال آن يریادگی

در کسـب   يگـر یافراطـ . انددانسته ياآموزش سواد توسعه يبرا ی، کنکور را مانا مهم(نفر 31) انیاکثر پاسخگو

را آموزش کنکور یز  .ز با کنکور در ارتباط استینکسب معدل باال  ي، حفظ درو  برالینمرات باال در طول تحد

کنکور  یم و مطالب اصلیمعلمان به انتقال مفاهران و یه مدی، تکد آموزش و پرورشیکه تاکشود یمحور موجب م

و انتقـال   ياسواد توسعهو آموزش گذراندن کنکور تتم شود  يز  به حفظ مطالب براین يریادگیمنحدر گردد و 

 .ه برودیبه حاش یو فرهنگ یاجتماع يهامهارت

-دگاهیدر د رایز . اي وضعیت را بهبود بخشدتواند تا اندازه، مییت یس يآبر  یآموزش مبتنرسد به نظر می

ران یـ م توسـط فراگ یم و سپس از برکـردن آن مفـاه  یق و مفاهیاز حقا ين ارائه محدودیمب يریادگی، یسنت يها

تـوان  یمـ  یو ارتباط یاطالعات يهاين باورند با کمک فناوریبرا یه پردازان جامعه اطالعاتینظر کهیدر حال ،است

. منعطـ  کـرد  ن آمـوزش و پـرورش را   یآفـر و مشکل ید و ساتتار سنتیمعاصر را تحقق بخش يکردهایاهداف رو

ـ ـ  یاددهیـ آموزش، و روش  يتنها بر محتوا نه یت یس يآباورند که  نیشوندگان برامداحبه -یمـ اثـر   يریادگی

ساتتمان  ، یسنت يهاساتتارر در ییبا تغ یت یس يآ . دهدیر مییگذارد، بلکه نوع نگرش نسبت به آموزش را تغ

ر ییـ صورت تواهد گرفـت و بـا تغ   يمجاز يسازد و آموزش در فضایل میر ساتت دان  تبدیک زیمدرسه را به 

ر ییـ تنهـا منبـا دانـ  کـامالً تغ     مثابـه ران و معلمان بهیکال  در ، مد يعنوان راهنما، کارکردهانق  معلم به

سـر تواهـد شـد کـه در سـطح کـالن و       یطـور کامـل  م  به یزمان یت یس يآبر  یآموزش مبتن  اما. تواهد نمود

 .ردیگر صورت ییز تغیآموزش و پرورش ن يساتتار
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3 Taylor and Williams 
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2 Baron & Biliard 
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11 Correa 
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12 Intended Curriculum 
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در . توانند پاسخگو باشندیتر ممورد بحث، بهتر و کامل يدرو  مرتبط با سوادها رانیها مسلماً دبکتاب يدر تدوص محتوا 14

 .موارد پرداتته شده است نیبه ا درسی کتب در که اندنموده انیمرتبط ب رانیتدوص  همه دب نیا
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 مناب 

 :مناب  فارسی

 .چشمه: تهران. ترجمه روزبه صدرآرا. هاي ایدئولوژیک دولتایدئولوژي و ساز و برگ(. 1316. )آلتوسر، ل

 .سازمان ابتکار: دکتر شیخاوندي، پخ : ترجمه.زدایی از جامعهمدرسه. (1312. )ایلیچ، ال       

 "نقد سند تحول راهبردي نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوري اسالمی ایران در افق چشم انداز". (1331. )بااانی، ع

 .23 -23صص . 31تیر و مرداد . فدلنامه چشم انداز ایران.

ام هاي فراروي نظها و چال مجموعه مقاالت فرصت: جهانی شدن و  فرصت تعامل و گفتگوي فرهنگی. (1313. )بیات، م

 .سازمان آموزش و پرورش شهر تهران. پژوهشکده مطالعات راهبردي: تهران. آموزش و پرورش جمهوري اسالمی

. مطالعه وضعیت آي سی تی در مجتما آموزشی شهید مهدوي با تأکید بر مسئله یادگیري(.1332. )توکل، م
org.mahdavischool.www://http 

مطالعه میزان سواد زیست محیطی معلمان و تأثیر آن بر سواد زیست محیطی دان  آموزان متوسطه (. 1313. )جاویدزاده، ع

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگساالن. 13-11شهرستان گرمی در سال 

 .دانشگاه تهران

تحلیل جایگاه مولفه هاي تربیت شهروندي در محتواي برنامه درسی علوم (. 1332. )ابوالقاسمی، م طالب زاده، م؛. جمالی، م

-13صص . تابستان(.32پیاپی)11شماره . دوره دوم. سال دهم .ریزي درسیفدلنامه پژوه  در برنامه. اجتماعی دوره متوسطه

1. 

 .نی: تهران. لیال جوافشانی و حسن چاوشیان: ترجمه .بوردیو(. 1311. )جنکینز، ر

. دوماه نامه مدیریت. فناوري اطالعات و ارتباطات و راهکارهاي توسعه آموزش دان  محور(. 1313. )ص ع و صائمیان، چناري،

 .1-3صص . 13بهمن و اسفند . 161شماره. 21سال 

یادگیري با  -فناوري اطالعات و ارتباطات در فرایند یاددهی نگاهی به نق (.  1332. )زاده، رسعیدي سیوکی، م و حسنقلی

ترداد  3و 1. دانشگاه فردوسی مشهد. چهارمین همای  انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران.  گراییتاکید بر رویکرد سازنده

1332. 

 (.1331)سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش 

مطالعه موردي آي سی تی در سه نمونه مدار  تهران و : اطالعاتی و آموزش جامعه شناسی جامعه(. 1333. )سید علوي،   م

 .دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی. البرز

 (.سمت)سازمان مطالعات و تدون کتب علوم انسانی : تهران.جامعه شناسی آموزش و پرورش. (1313. )شارع پور، م

بررسی میزان توجه به آموزش توسعه در محتواي کتب درسی اصتداد و علوم اجتماعی مقطا متوسطه (. 1313) .شفیعی،  

 .دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. پایانه نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. 11-13سال تحدیلی 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و : تهران(. تأکید بر تجربه ایران با) برنامه ریزي توسعه آموزش و پرورش(. 1313. )عبدالهی، ح

 .پرورش

تحلیلی شیوه انتخاب و سازماندهی محتواي برنامه درسی مطالعات اجتماعی و آموزش  – مطالعه تطبیقی. (1312. )گوازي، آ

 .11-41. بهار. هفتم سال . 21شماره هاي آموزشی،فدلنامه نوآوري .شهروندي در مقطا آموزش ابتدایی ایران با سوئد

هاي تحلیل برنامه درسی صدد شده و اجرا شده دوره راهنمایی براسا  مولفه  (1333. )کرمی، مرتضی و حاجی زاده، هانیه

 32-113صص . پاییز. 11شماره .دوره دوم. 11سال. فدلنامه پژوه  در برنامه ریزي درسی.  سکوآموزش صلح یون

http://www.mahdavischool.org/
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بررسی میزان همخوانی برنامه درسی صددشده، اجرا شده و (. 1331. )ی تبار فیروزجائی، محاج. احمدي،غ. دالور، ع. ملکی، ح

. سال هشتم. 22شماره . پژوهشی روانشناسی تربیتی -فدلنامه علمی . کسب شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

 .111-114صص . 31زمستان 

مجموعه مقاالت برنامه . آموزشی در عدر اطالعات و ارتباطات بازاندیشی مفهوم و مدلول انقالب(. 1313. )مهر محمدي،م

 آییژ: تهران. درسی و عدر فناوري اطالعات و ارتباطات

مقایسه کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در تدریس درو  پایه دبیرستانهاي پسرانه دولتی و (. 1313. )ح.ندیر پور

 .ارشد دانشگاه تهرانپایان نامه کارشناسی . ایرانتفایی شهرستان کرج

هاي تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم نق  و کارکرد کتاب(. 1331. )نوشادي، م؛ بابک شمشیري و حبیب احمدي

بهار و تابستان . شماره اول. دوره اول. هاي برنامه درسیپژوهشی پژوه  -مجله علمی  .راهنمایی در شکل گیري هویت ملی

 .133 -162صص . 31

 :ینمناب  الت
Bourdieu,P and Passeron J. C. (1323). Reproduction in Education, Society and Culture, trans. 

R. Nice, London: Sage 

Connelly,M;Clandinin,J. (2111) .Narrative inquiry:Experience and study in Qualitative. 

Sanfrancisco: Jossey-Basso Publishers 

Correa, J, Miguel; D, Losada, I. (2111) ICT policies in schools and their effect on pedagogical 

innovation in the Spain: the Amara Berri Basque School case study, Procedia Social and 

Behavioral Sciences 3 (2111) 44–42, published by Elsevier  

Fathi Vajargah, K & Saadttalab,A. (2114) A  Feasibility Study Of Using ICI In Iranian 

Secondary Schools:The Case Of  Tehran Province, TOJET: The Turkish Online Journalof 

Educational Technology – July 2114, volume 13 issue 3 

Prokopiadou,G (2112) Using Information and Communication Technologies in School 

Administration: Researching Greek Kindergarten Schools, Educational Management 

Administration & Leadership, 41 (3) 311–322 , Sage Publicaton 

Scheuermann,F & Francesc , P (2113) Assessing the effects of ICT in education, Indicators, 

criteria and benchmarks for international comparisons,European Union/OECD, Printed in 

France 

Yunus ,M . M, lubis ,M . A, LIN , C. P. (2111) Language learning via ICT : uses , challenges 

and issues. WSEAS Transaction on information Science and Application , 6 (3) , 1413-146 

 
 

 

 

 

 

 
 


