
 

 

 

 مبانی فناورانه برنامه درسی

 4/6/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                            21/2/1398تاریخ دریافت:      

 1محمد عطاران

در عصر حاضر تمام شئون زندگی بشر  بخصوص فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( جدید هایفناوری

را  است که بسیاری, آن گستردامنچنان  ریتأثاین خود قرار داده است.  ریتأثتحت تعلیم و تربیت را  ازجمله

فاوا  زشی را انقالبانقالب فاوا در آمریکا معتقد بودند که بسیاری از مسائل نظام آمو ینمبشر. دانندیمانقالب 

از نیمه دهه هفتاد در قرن بیستم, یونسکو پشتیبانی خود از فناوری .(1383, 2رفع خواهد کرد )دریفوس

 کنگره آمریکا, گزارشی را درباره ,در دهه هشتاد در همین قرن. بیان کرد را اطالعات برای تحول تعلیم و تربیت

افراد,  بود که انقالب فناورانه, بر شدهانیبتعلیم و تربیت منتشر کرد. در سرآغاز این گزارش فناوری بر  ریتأث

را  با یکدیگر افراد, چگونگی انجام آن و چگونگی ارتباط هاآنخواهد گذاشت و افعال  ریتأثو دولت  مؤسسات

 فناوری انقالبی در یادگیری, دولت انگلیس اعالم کرد که مبا ورود به قرن بیست و یک. دگرگون خواهد کرد

جدید یادگیری را  یهاراهایجاد کرده است از همه معلمان, استادان, مربیان خواست که هیجان شورانگیز این 

 (.2018 ,به نقل ازگودچایلد و اسپید 2008, 3تجربه کنند)فدرو

نخست  یهادههکه در  یاوهیش, به همان دهدیمتال نحوه کار و یادگیری ما را تغییر یانقالب دیج

, به نفی و انکار فناوری پرداخت یا 4لودیت وار توانیمدر برابر آن قرن نوزدهم انقالب صنعتی این کار را کرد. 

یا شیفته فناوری شد و آن را  ردیگیماهداف ما شکل و قالب به خود  حسببهآن را ابزاری خنثی دانست که 

 دانست.  و انسانرا ناشی از تعامل ماشین  انقالب فناوری توانیممیان,  جبر تاریخ و امر ناگزیر دانست. در این
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نماد تمدنی جدید یا یک موج تمدنی نوین قلمداد شود )مهرمحمدی, جدید را  یهایفناوربه نظر برخی, باید 

 باید متناسب با آن تغییر کند. وپرورشآموزش( و 1386

یمن. مدارس دیگر ابدییمفرهنگ مدرسه راه  وهرسال, فناوری بیشتر در تعلیم و تربیت به هر روی, 

تشریح  دقتهبدرسی را  یهابرنامهباید مبانی فناورانه  رونیازا. فناوری را در برنامه درسی انکار کنند ریتأث توانند

 جدید طراحی کنیم. یهایفناورمتناسب با فضای  یابرنامهو تصریح کنیم و بر اساس آن 

 تعریف مبانی برنامه درسی

 فراگیرندهبرای یک یا بیش از یک  شدهیطراحاز رویدادهای  یامجموعهبرنامه درسی عبارت است از 

درسی  برنامه صورت دانش نیدر ا(. 1392، به نقل از مهرمحمدی، 2002یزنر ، )آاستکه دارای بازده تربیتی 

 ناظر بر این فعالیت است. 

نابع م کنندهنییتعمبانی برنامه درسی, مرزهای دانش برنامه درسی است و مبتنی بر این تعریف, 

, 1ینشتاکینز و ارنن)ها شودیماستنتاج  هاآنبرنامه درسی از  یهادهیا, اصول و هاهینظرکه  استمعتبری 

تبیینی یا توصیفی قلمداد کرد که  یهاگزارهاز  یامجموعه توانیممبانی برنامه درسی را  گریدانیببه. (2016

. از این شوندیماستنباط  هانیاامثال و  یشناسجامعهروانشناسی،  ازجملهاز دانش فلسفه و علوم بنیادی دیگر 

 تلف تربیتیخم یهاتیفعالکه  را استخراج کردتجویزی کلی  یهاگزارهاز اصول یا  یامجموعه توانیممبانی 

 (. 1390)باقری,  کنندیمبرنامه درسی را هدایت  یهاتیفعال ازجمله

 مبانی فناورانه برنامه درسی

 تاز مدرسه فراتر رفته اس به مدد فناوری دامنه تعلیم و تربیت 

نده گسترش یاب یهاشبکهو با شمار  ابدییمرشد و توسعه فاوا, شمار ارتباطات فرد افزایش  موازاتبه

که چند فرهنگی تجربه و درک شود و  کندیمو انبوه, گوناگونی فرهنگی فزونی خواهد یافت و فناوری کمک 

                                                           
1Hunkins& Ornstein 



 

 

فرهنگی به مراوده و تجارت و تعامل با یکدیگر بپردازند )فیچمن و  یهاتفاوت باوجودافراد در سطح جهانی 

 (2013, 1سان فیلیپو

 دهدینمدر فضای طبیعی و زیست جهان انسانی رخ تنها , تعلیم و تربیت 2به نظر اورسال فرانکلین

یمآموزشی رسمی  یهاطیمح, ما را فراتر از مدرسه یا  هایفناور. دهدیممتعدد رخ  3یهاجهانبلکه در بیت 

زیست در بیت جهان, در پرتو . رندیپذیمو تجدید الگو  ابندییمبه نظر فرانکلین, مدارس ما, گسترش . برند

 .(2016, ارنشتاینو  هانکینز)کندیمنوع ارتباطات ما با دیگران تغییر 

 یهاامیپ. انددهیندرا  هاآنکه هرگز  کندیممالقات  یباکسانبا انتقال به بیت جهان, دانش آموزان 

یفناور ,به نظر فرانکلین .رودیممفهوم شب و روز از بین  و فرستندیم هاآنخود را هر زمان که خواستند برای 

. کندیمدی یا تغییر اساسی مفهوم زمان, مکان, اجتماع انسانی و پیوند اجتماع واقعی مساعدت ونو, به ناب یها

و  هانکینز)کنندیمدانش آموزان با هزاران دوست بدون مراعات استانداردهای محیط مدرسه ارتباطات برقرار 

 (.2016, ارنشتاین

را  هاآنو باورهای افراد و منش و هویت  هاارزشکه  شودیماز این منظر, فاوا منجر به تحوالتی 

و نظام آموزشی را از حیث کارآمدی در تربیت منش و شخصیت  دهدیمدر معرض تضاد و تعارض قرار  شدتبه

مانند چند فرهنگی  ییهابحث)مهرمحمدی, بی تا(.  دهدیمجدی خود قرار  یهاچالشافراد در برابر یکی از 

 .شودیمو میان فرهنگی در این بستر مطرح 

 

 تغییر کرده است جدید, یهایفناورپرتو مفهوم سواد در 

از شرایط پدید آمده پس از انقالب صنعتی بود و دانش آموزان  متأثرمدرن,  یادهیپد عنوانبهمدرسه 

. اما اکنون ما وارد عصر اطالعات کردیمو مشاغل آن دوره به آن نیاز داشتند, مجهز  هاکارخانهرا به سوادی که 
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از  یروبهرهبسیاری از مشاغل بر پردازش اطالعات متمرکزند و نیاز به کارگرانی دارند که توانایی و  میاشده

. این مشاغل مبتنی بر اشته باشندد مدارادر محصوالت مجازی داده  یکاردستفناوری دیجیتال برای ایجاد و 

 یریگجهتو به کارگرانی نیازدارند که منعطف و تطابق پذیر و دارای  اندمکانانعطاف روزافزون در زمان و 

 اساسی زندگی معاصر است. برخی از این یهاتیقابلفناورانه باشند. درواقع مهارت دیجیتالی و سواد دیجیتالی 

 . (2016)سلوین  کنونی است دهیتندرهمالزمه بقا و تالش در جهان پیچیده و  هامهارت

ه دارد اشار ییهاتیقابلبه  سواد اطالعاتیکنند. سواد اطالعاتی یاد می بانامدیگر از این سواد  یاپاره

 دهندیممهارت زندگی نوظهور بر آن اجماع دارند و نسبت به آن حساسیت نشان  عنوانبهکه در سطح جهانی 

 ازیموردنه وقت اطالعات چ دهدیمکه تشخیص  داندیمآمریکا, باسواد اطالعاتی را کسی  یهاکتابخانه. انجمن 

, به نقل از مهرمحمدی, بی 1989)رادارند موردنظرو استفاده از اطالعات است و توانایی شناسایی, ارزشیابی, 

 (.تا

 

 فناوری نقش معلم را دگرگون کرده است 

؛ در نقش معلم در فضای  کندیمفناوری اطالعات همچنان که امکاناتی برای دانش آموزان فراهم 

این است که  یاساس سؤالاست که در نزد برخی  چنانآن. این تحول نقش کندیمآموزشی نیز تحول ایجاد 

را خواهد گرفت؟  نفناوری در کالس درس، نقش معلم حذف خواهد شد و کامپیوترها جای آ واردکردنآیا با 

عمل معلم کمرنگ خواهد شد؟ یا همچنان به معلم ـ به همان میزان و حتی بیشتر از گذشته ـ نیاز  ریتأثآیا 

کاهش خواهد یافت؟ هاآن؟ آیا با تغییر نقش معلمان اقتدار شودیماست و تنها در نقش او تغییری ایجاد 

ه معلم مدار ب یه مدارس منجر به تغییر یادگیرب فاوااز ورود  یاغلب محققان معتقدند که تحول ناش 

 یبیشتر دیتأککه  کندیمرا ایجاد  یوضعیت فاوا(.کاربرد 2000 1)الوسون و کومر شودیممدار  آموزدانشرویکرد 

در گروه کوچک دانش آموزان و تغییر نقش  زششود. مثال استفاده بیشتر از آمو یدانش آموزان م یبر یادگیر
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جدید  در  یهایفناورفرآیند کسب اطالعات از نتایج ورود  کنندهلیتسهالعات به معلم از ناشر اط

. معلم دیگر شودیمجدید متحول  یاست که با ورود فناور یقدرت متغیر دیگر روابطاست. وپرورشآموزش

مستقیم  یمرجع قدرت که اطالعات در انحصار اوست عمل کند؛ چون دانش آموزان دسترس عنوانبه تواندینم

 که بیرون از سیطره معلم است. ابندییم یبه منابع اطالعات

  

  کندیم تریشخصفناوری یادگیری را 

یمیادگیری, از مضامین مکرری است که در تعلیم و تربیت جهان تکرار  یسازیشخصفردی کردن و 

بتواند, فرآیند یادگیری را به نحوی تنظیم کند که بر اساس  وپرورشآموزش. اساس ایده آن است که نظام شود

,  1نیازهای فرد صورت گیرد و منطبق با عالیق و سبک یادگیری یادگیرنده باشد)بارتولوم, کاستاندا و ادل

, به نحوی است که دیجیتال یهایفناورجدید بخصوص  یهایفناور یهاتیقابلکه  رسدیم. به نظر (2018

 یادگیری کمک کند.  یسازیشخصتعلیم و تربیت در  اندرکاراندستبه تحقق آرمان  تواندیم

. شماری کنندیمدرس سازنده دانش را تقویت  یهاکالس, نو یهایفناوربه نظر بسیاری از محققان, 

آزمایشگاه ؛ 1985, 2)بورک دانندیمنافذ در فرایند آموزش و یادگیری  یریتأثرا دارای  هاانهیرااز محققان 

(. به نظر 2004, 6هرزیگمویر , به نقل از 1982 5,  و راگوستا1980, 4, پاپر1989, 3شناخت تطبیقی انسان

.  شودیمو یادگیری بیش از گذشته فردمدار  شوندیمبا کاربرد رایانه در کالس درس, مدارس شاگردمدار  هاآن

مشارکت کنند, تفکر انتقادی  تواندیمدانش آموزمدار در این روزها با کمک رایانه دانش آموزان  یهاکالسدر 

 (.2004به نقل از هرزیگ,  1998بدیل را برای مشکالت بیابند )جابر,  یهاحلراه رندیبگرا به کار 
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 کرده است تریبصر, جهان را فناوری 

در  و هانوشتهتا قبل از اختراع چاپ, فرهنگ شفاهی بود. پس از اختراع چاپ و تکثیر فرهنگ انسان 

و  یبردارلمیفدسترس قرار گرفتن آن در اختیار توده مردم, فرهنگ نوشتاری حاکم شد. با اختراع دوربین 

. کردیمخود را حفظ  مؤثراز فرهنگ بصری پدیدار شد ولی نوشتار همچنان سهم و جایگاه  ییهانشانهعکاسی 

 جدید, فرهنگ بصری نفوذ بیشتری یافته است.  یهایفناوربا گسترش 

یمدیجیتالی, جهانی است بصری که در آن انبوه ایماژو تصویر تولید  یهارسانه واسطهبهجهان امروز 

یما کمک امروز نقش مهمی در بصری شدن فرهنگ دارند و به بصری کردن زندگی روزمره م یهارسانه. شود

 (. 1390)فاضلی, کنند

 شینماصفحهکه در اینترنت تصاویر یکی پس از دیگری و بالفاصله در  ندمعتقد (2003)1و مکیبالکر

 تقویت شود. آموزدانشحس بصری  شودیمو همین امر باعث  گردندیمظاهر 

 

  محیط و یادگیری را فراهم کرده است یسازهیشبفناوری امکان 

, و انتقال محیط یادگیری به فضاهای مجازی یسازهیشبجدید,  یهایفناوریکی از دست آوردهای 

است که شامل مدلی از یک سیستم )طبیعی یا مصنوعی مثل تجهیزات(  یابرنامه، یاانهیرا سازهیشب. یک است

مشاهده  جهیدرنتبا تغییر مقادیر متغیرهای ورودی و  تواندیم دهنرفراگی هابرنامه. در این استیا یک فرایند 

ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی  جهیدرنتتغییرات مقادیر متغیرهای خروجی، آزمایشی را طراحی کند و 
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به  توانندیم هایسازهیشب شودیمنیز نامیده 1"یادگیری اکتشافی علمی"را دریابد. این نوع فرایند یادگیری، 

 .دانش آموزان محیطی با تعامل باال، و تجاربی با تشویق درونی ارائه کنند که کتب متنی چنین ویژگی را ندارند

 یهامدلشامل  یهایسازهیشب: شوندیمکامپیوتری، عمدتاً به دو نوع تقسیم  یهایسازهیشب

مفهومی، اصول، مفاهیم و حقایق مرتبط به  یهامدلکاربردی.  یهامدلمبتنی بر  یسازهاهیشبمفهومی و 

 یکارکردهااز  یامجموعهکاربردی شامل  یهامدل کهیدرحال. دهندیمرا نشان  شدهیسازهیشب یهاستمیس

 یهامدلاز  ییهامثالاعمال شوند  شدهیسازهیشب یهاستمیسبه  توانندیمشناختی و غیر شناختی  که 

ردی کارب یهامدلمثالی از  عنوانبهفیزیک )نظیر مدارهای الکتریکی( یافت و  در اقتصاد و توانیممفهومی را 

 ( .1998، 2جونگ و وَن جولینگنی مربوط به کنترل رادار اشاره کرد )د یکارهابه  توانیم

 گذاردیم ریتأثبر وجوه مختلف یادگیری و تفکر  فناوری.  

یفناوررابطه میان که فناوری با یادگیری و تفکر و هوش مرتبط است.  شدیماز گذشته دور تصور 

رایانه در دهه پنجاه  یهایفناور. رشد گرددیم بازانهیرادیجیتال و تفکر, هوش و یادگیری به تاریخ تحول  یها

 عنوانبهبر رایانه  دیتأکو شصت در قرن بیستم در تصور هوش مصنوعی, ریشه داشت. این موضوع منجر به 

 یاابقهسآموزشی,  یهاحلقهرایانه ماشین متفکر است, در  کهنیایک ماشین هوشمند و شبه متفکر شد. باور به 

 هاآنمتفکر نیستند. ظاهربه یهانیماشفقط  هاانهیرا": دیگویمطوالنی دارد.  مارتین کوهن در آغاز دهه نود 

(.در این مفهوم, رایانه 2016به نقل ازسلوین  57, ص 1993, 3)کوهن "خود بیندیشند هاآدم کنندیمکمک 

جدید در قرن بیست و یکم نیز تداوم  یهایفناورتوسعه  تفکر درتوجه به یادگیری و  .ابزاری آموزشی است
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تفکر انسان داشته  یدر چگونگعمیق  ریتأث توانندیمرایانه  یهایفناورکه  داشته است. اکنون بحث آن است

د مغز بر مطالعه رش سعی و اندکرده دیتأکباشند. در ده سال گذشته متخصصان علوم شناختی بر این موضوع 

این  .اندکردهجوانان در یادگیری و پردازش اطالعات  یهاتیقابلارتباط میان کاربرد فناوری و  یمستندسازو 

تعلیم و تربیت به وجود آورده است و بحث درباره  رکارانانددستهیجانی در متخصصان دانشگاهی و  ,موضوع

متفاوت از اسالف خود  یاگونهبهجدید منجر به آن شده است که جوانان نسل حاضر  یهایفناورآن است که 

 (2016بیندیشند و اطالعات را پردازش کنند )سلوین 

که ایجاد محیط یادگیری معکوس با کمک اینترنت,  دهدیم( نشان 2019)1مطالعات زین الدین و پرررا 

 درونی در میان دانش آموزان داشته است.  یهازهیانگیادگیری و  ؛ 2مثبت بر تعامل , خود آیینی یریتأث

 

  جدید برای یادگیرندگان شده است یهاتیهوفناوری موجب ایجاد 

مرحله در تعیین هویت افراد،  نیترمهم. ردیگیمهویت فرد در طی تعامالت او با محیط اطرافش شکل 

؟ روبروست. در طی این دوره خواهمیممن کیستم؟ من چه  سؤالبا  دائماًمرحله نوجوانی است که در آن فرد 

را  هاارزشو  هایدئولوژیامختلف زندگی، رفتارها، عالیق یا  یهاسبکفرد مجال تجربه، آزمون، تغییر و نفی 

با عدم قطعیت و مخاطره روبروست، حتی اگر حیات افراد ریشه در  مدرنپست.  به نظر گیدنز جهان ابدییم

جهانی است. مشخصه زندگی  یهارسانهتجارب  ریتأثمحیط بومی داشته باشد، جهان پدیداری ایشان تحت 

. شودینممشخص بازسازی زمان و مکان است و در آن، روابط اجتماعی محدود به مکان  مدرنپستاجتماعی 

دگی مختلف زن یهاسبکبه دلیل عرضه  دائماًمن هر فرد به نظر گیدنز فرایند انعکاسی است که هویت در آن 

 (. 1378)گیدنز, ترجمه ناصر موفقیان ردیپذیم، تحول ردیگیمو گستره امکانات متفاوتی که در معرض فرد قرار 

                                                           
1Zainuddin&Perera 
2Self-autonomy  



 

 

معتقد است که زندگی جهانی جدید دارای مشخصه انعطاف  (21999اس جوبرگ  به نقل از 1993)1زیه

 ژهیوبهمعتقد است که اینترنت ( 1999اس جوبرگ, به نقل از 1995)3روزافزون، ناپایداری و فردیت است. ترکل

و متنوع برای افراد را تحقق بخشیده  ریپذانعطاف یهاتجربهپدید آورده که مجال  مدرنپستفرصتی در جهان 

سه مشخصه دارد. مشارکت  مدرنپستکه جامعه  دیگویم ( 1999اس جوبرگ, به نقل از 1993)4راست.  رایم

خصوصی و عمومی و جدا شدن محیط مادی و اجتماعی. این  یهانقشدر فضای عمومی مشترک، اختالط 

عمومی ازجمله اینترنت  یهارسانهفراوانی که  یهانهیگزاست. با امکانات و  رگذاریتأثسه مشخصه در جوانان 

. این فضا هویت شوندیمجدید و انواع مختلف رفتار آشنا  یهامحرکبا  دائماًآنان  گذارندیمدر اختیار جوانان 

 فراوانی یهامحرکبرای نسلی که در مقایسه با نسل قبل با  خصوصاً . ندیآفریممتحولی را  دائماًنامشخص و 

 مواجه است.

 یبندجمع

اگر مبنای ما این باشد که  مثالً , شودیمدر عناصر برنامه درسی دگرگونی ایجاد  گفتهشیپ بر اساس مبانی

در انتخاب هدف برنامه درسی  یا محتوای  قطعاً , "جدید تغییر کرده است یهایفناورمفهوم سواد در پرتو "

, روش تدریس ما کندیم تریشخصآن تغییر ایجاد خواهد شد. یا اگر بر آن باشیم که فناوری یادگیری را 

, "از مدرسه فراتر رفته است به مدد فناوریدامنه تعلیم و تربیت  " کهنیا. همچنین با توجه به شودیممتحول 

مبنای  همچنان که. مبانی فناورانه برنامه درسی, شودیمفضای یادگیری, برنامه درسی, به گونه دیگری تعریف 

و مالحظه تغییر نقش معلم, موجب بازتعریف نقش معلم در  "نقش معلم را دگرگون کرده است یفناور "

 چگونگی تسهیل یادگیری و تحقق برنامه درسی خواهد شد. 

جدید,  یهایفناور حسببهمبانی فناورانه برنامه درسی بیان کردیم,  لیتفصبهبر این اساس چنانکه 

 به شرح زیراست:

                                                           
1Zieh 
2Sjöberg 
3 Turkle 
4 Reimer 



 

 

  از مدرسه فراتر رفته است. به مدد فناوریدامنه تعلیم و تربیت 

  کرده است ریی, تغدیجد یهایفناورمفهوم سواد در پرتو. 

 نقش معلم را دگرگون کرده است یفناور. 

 کندیم تریشخصرا  یریادگی یفناور. 

 کرده است تریبصر, جهان را یفناور. 

 را فراهم کرده است. یریادگیو  طیمح یسازهیشبامکان  یفناور 

  گذاردیم ریتأثفناوری بر وجوه مختلف یادگیری و تفکر . 

 شده است رندگانیادگی یبرا دیجد یهاتیهو جادیموجب ا یفناور. 
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