
ويژگى هاى اختصاصى
IT كتاب هاى آموزشى

اشارهاشاره
از  كه  است  مقاله اى  عنوان   IT آموزشى  كتاب هاى  اختصاصى  ويژگى هاى 
دكتر  آقاى  توسط   IT حوزه  كتاب هاى  براى  آموزشى  كتاب هاى  توليد  راهنماى 
اعتبار  مراحل  كه  است  شده   تهيه  گلزارى  زينب  دكتر  خانم  و  عطاران  محمد 
بخشى خود را مى گذراند. مطالعه اين مقاله براى پديدآورندگان اين كتاب ها 

كارگشا خواهد بود.

منظور از ويژگى هاى اختصاصى، ويژگى هاى برگرفته از تعريف و نقشى است كه هر يك از انواع 
آثار برعهده دارد.

در عصر حاضر، تحوالت شگرفى نحوة كسب تجربة فراگيرندگان را در معرض دگرگونى قرار 
داده است. در رأس اين تحوالت، «فناورى اطالعات و ارتباطات» (فاوا) قرار دارد كه برخى آن 
را «انقالب اطالعاتى»1 خوانده اند. فاوا محيطى را به وجود آورده است كه همة افراد قادرند در هر 

غير قابل
استناد
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زمان به اطالعات مورد نياز خود دست يابند. نظام هاى آموزشى جهان در دو دهة اخير- به ويژه در 
كشورهاى توسعه يافته- يكى از راهبردهاى توسعة خود را، توسعة فاوا در آموزش و پرورش قرار 

داده اند.
اين گونه  مى توان  گوناگون  كشورهاى  پرورش  و  آموزش  در  را  راهبرد  اين  عمدة  محورهاى 

جمع بندى كرد:
 ارتقا و افزايش توانايى معلمان در زمينة به كارگيرى فاوا؛

 تجهيز مدارس به امكانات و ابزارهاى مورد نياز براى گسترش فاوا؛
 بهره گيرى بهينه از فاوا براى تغيير ساختار آموزش؛

 استفاده از فاوا براى ايجاد فرصت هاى يادگيرى و تحصيل براى همة افراد جامعه؛
 توسعة منابع انسانى متخصص مورد نياز جامعه در زمينة فاوا؛

 استفاده از فاوا به منظور ارتقاى كيفيت آموزش و بهبود روش هاى تدريس [جاللى و عباسى، 
.[1383

و  آن  توسعة  سياست هاى  تدوين  به  پرورش  و  آموزش  در  فاوا  توسعة  است  روشن  البته 
تصميم  گيرى هاى اجرايى براى تحقق آن در عرصة برنامة درسى بستگى دارد.

بيش از دو دهه از ورود فاوا به قلمروى برنامة درسى كشورهاى توسعه يافته مى  گذرد و تقريبًا 
به موازات آن اين موضوع در آموزش و پرورش ايران مورد توجه جدى قرار گرفته است. توسعة 
فاوا در آموزش و پرورش در اشكال گوناگونى متظاهر شده است. تجهيز مدارس به آزمايشگاه هاى 
رسانه اى  چند  جشنواره هاى  برگزارى  (رشد)،  ايران»  مدارس  ملى  «شبكة  شكل گيرى  رايانه اى، 
رشد و جشنواره هاى توليد محتواى الكترونيكى، برگزارى دوره هاى «آى سى دى ال» براى معلمان 
و كارمندان، تأسيس مدارس هوشمند، انتشار نشرية تخصصى در حوزة فاوا و تعليم و تربيت (رشد 
مدرسه فردا) و انجام طرح هاى پژوهشى، از جمله اقداماتى بوده كه در آموزش و پرورش صورت 

گرفته است.
به منظور توسعة برنامة درسى مبتنى بر فاوا و توليد كتاب هاى كمك آموزشى در همان راستا، 
بايد به اصول و مبانى روشنى تكيه كرد تا به اهداف كلى آموزش و پرورش كشور، پيشرفت هاى 
جهانى و اصول تعليم و تربيت دست يافت. اين اصول برحسب مطالعات تطبيقى، فلسفة آموزش و 
پرورش جمهورى اسالمى ايران، پژوهش هاى علمى و تجارب به دست آمده در كشور به قرار زيرند:

1. توجه به فراهم آوردن موقعيت هاى عملى براى كاربرد فاوا
بايد بتوان مهارت هاى فاوا را در موقعيت هاى عملى به كار برد. امروزه در مطالعات بين المللى 
بهره  واقعى  زندگى  در  مهارت خود  و  دانش  از  ميزان  چه  تا  افراد  كه  مى شود  توجه  نكته  اين  به 
مى گيرند. مطالعات «پيزا»2 از جملة اين مطالعات است كه دانش آموزان را در سن 15 سالگى در 
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سه عرصة خواندن، رياضيات و علوم در سطح بين المللى ارزيابى مى كند. دانش آموزان از اين حيث 
ارزيابى مى شوند كه تا چه ميزان مى توانند دانش و مهارت خود را در اين سه عرصه در زندگى 
واقعى به كار گيرند. بخش زيادى از مهارت هاى فاوا اگر در عمل به كار نروند، پس از مدتى كوتاه 
فراموش مى شوند. اگر معرفت بشرى را به مجموعة دانش هاى نظرى و دانش هاى عملى تقسيم 
كنيم، بخش زيادى از آنچه كه فاوا مى ناميم، در بخش دانش هاى عملى قرار مى  گيرد. به همان 
نحو كه مهارت معلمى مستلزم معلمى كردن است و كسى به صرف دانستن روش تدريس، توانايى 
معلمى را كسب نمى كند، مهارت هاى فاوا را نيز بايد در صحنه هاى عملى كسب كرد. از اين رو 
آموزش هاى ارائه شده در اين حيطه بايد قابليت استفاده در موقعيت هاى واقعى را داشته و كاربردى 

باشند و كتاب كمك آموزشى به آن عرصه ها توجه كند.

2. تأكيد بر پرورش خالقيت
يكى از هدف هاى كسب دانش فاوا، كمك به جريان توليد دانش و ايجاد «جامعة دانش بنياد» 
است؛ جامعه اى كه در آن ارزش به زمين، كار و سرمايه منحصر نيست و توليد دانش ارزش آفرين 
كنند،  فراهم  بايد  را  آفرينشگرى  و  خالقيت  زمينه هاى  كه  درسى  كتاب هاى  بر  عالوه  لذا  است. 
از  دانش آموزان  كه  شوند  تنظيم  به گونه اى  بايد  فاوا  حيطة  كمك آموزشى  كتاب هاى  محتواى 
كه  كنند  فراهم  را  موقعيتى  شوند و  بازداشته  شده  تعيين  پيش  از  قالبى و  كليشه اى،  فعاليت هاى 
دانش آموز امكان فراتر رفتن از موقعيت هاى محدود را بيابد و به آفرينش راه هاى تازه و آزمون 
محدود  گزينه هاى  يا  آن  يا  اين  پاسخ هاى  به دنبال  كه  كتاب هايى  كند.  اقدام  جديد  عرصه هاى 

هستند، نمى توانند اين مهم را تحقق بخشند.

3. تأكيد بر تفكر انتقادى
قابليت  شخص  به  كه  تفكرى  است؛  انتقادى  تفكر  رشد  تربيت،  و  تعليم  عالى  اهداف  از  يكى 
كشف حقيقت را مى دهد. در مقابل هر انديشه اى به راحتى تسليم نمى شود و طالب برهان و دليل 
است. در آغاز با توسعة فاوا در آموزش و پرورش تصور مى شد كه توسعة فاوا موجب تضعيف تفكر 
انتقادى مى شود. انديشمندانى مانند پستمن3 (1995) معتقد بودند كه رشد فاوا سبب شده است كه 
به جاى تفكر دربارة اطالعات، فراگيرندگان براى دستيابى به اطالعات تالش كنند. او معتقد بود كه 
اطالعات در كتاب ها به طور دقيق انتخاب شده اند و به طور منطقى به آموزش سلسله مراتب دانش 
كمك مى كنند، ولى اطالعات الكترونيكى چنين نيستند. دستيابى آسان به اطالعات، دانش آموزان 
را از رنج تحقيق و پذيرش انتقاد آزاد مى كند، ولى در عين حال وقت آن ها را صرف تفكر نمى كند. 
على رغم اين تصورات، ظرفيت هاى جديدى كه فاوا ايجاد كرده است، مانند وبالگ ها، شبكه هاى 
اجتماعى، ارتباط از طريق پست الكترونيكى، فضاهاى تعاملى در آموزش مجازى و مانند اين ها، 
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از  پاره اى  كه  مى دهند  نشان  تحقيقات  دهند.  پرورش  را  انتقادى  تفكر  كه  دارند  را  آن  قابليت 
فعاليت ها در عرصة فاوا، مانند فعاليت وبالگ نويسى، تفكر انتقادى، خالقيت، شهود و تفكر قياسى 
 Huffaker,] مى شوند  آن ها  اجتماعى  روابط  بهبود  موجب  و  مى كنند  تقويت  دانشجويان  در  را 
2005]. از اين رو كتاب هاى كمك آموزشى در عرصة فاوا بايد به گونه اى تدوين شوند كه بر رشد 

تفكر نقاد از طريق طرح پرسش هاى تأمل برانگيز و انتقادى تأكيد داشته باشند.

4. گسترش پژوهش در زمينة فاوا
رشد جوامع فرهنگى امروزه در گروى هم گرايى، تعامل، گفت وگو، و 

تبادل دانش، اطالعات و فرهنگ بشرى است. نهاد آموزش و پرورش 
مهم ترين نقش و وظيفه را در اين مسير برعهده دارد. يعنى اگر بستر 
پژوهشگرى  روحية  پرورش  براى  آموزشى  محيط هاى  در  مناسب 
فضاى  شود،  مهيا  افكار  و  انديشه ها  تعامل  و  تبادل  زمينة  و  فراهم 

دوسوية  روش هاى  به  اطالعات  يك طرفة  انتقال  به جاى  آموزش 
فاوا   .[1381 [عطاران،  شد  خواهد  هدايت  دانش  و  اطالعات  كسب 

گوناگون  اشكال  به  را  پژوهش  فرصت  و  امكان  كه  است  عرصه هايى  از 
دسترسى  كه  اطالعاتى  منابع  حيث  از  نخست  مى دهد.  قرار  كاربران  اختيار  در 

آشنا  است،  شده  انجام  او  از  پيش  كه  آن چه  با  را  محقق  و  است  امكان پذير  سهولت  به  آن  به 
مى سازد. ديگر از آن جهت كه زمينة تبادل نظر با محققان و پژوهشگران را فراهم مى سازد و 
عرصة تحقيقات جديد و در عين حال نقد و نظر ايجاد مى شود. كتاب هاى كمك آموزشى نيز در 
اين راستا، عالوه بر آن  كه بايد «پژوهش محور» باشند، مى توانند سايت هاى اطالعاتى مربوط 
به حوزة خود را معرفى كنند و به نوعى به پرورش روحية تحقيق و معرفى منابع اطالعاتى و 

صاحب نظران حوزة خود بپردازند.

5. معرفى پروژه هاى داخلى و خارجى آموزشى
بيش از يك دهه است كه پديدة فاوا به عرصة تعليم و تربيت پانهاده و نظام هاى آموزشى و 
فرهنگى  مرزهاى  حتى  و  جغرافيايى  مرزهاى  است.  فراخوانده  چالش  به  را  تحصيلى  محيط هاى 
و عقيدتى نفوذپذير شده اند. پس بايد با آگاهى، شناخت و هوشمندى و نيز با تكيه بر فرهنگ و 
مؤلفه هاى بومى و آمادگى براى پذيرش تحوالت علمى و بين المللى، نقش و جايگاه خود را پيدا 
كنيم [عطاران، 1381]. بر اين اساس، محتواى كتاب هاى كمك آموزشى اين حوزه مى توانند با 
معرفى پروژه هاى دانش آموزى داخلى و خارجى و هدايت دانش آموزان براى شركت در پروژه ها و 

كاربردى كردن دانشى كه كسب كرده اند، اقدام كنند.

كتاب هاى 
كمك آموزشى عالوه بر 

آن  كه بايد «پژوهش محور» 
باشند، مى توانند سايت هاى 

اطالعاتى مربوط به حوزة خود را 
معرفى كنند و به نوعى به پرورش 

روحية تحقيق و معرفى منابع 
اطالعاتى و صاحب نظران حوزة 

خود بپردازند
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6. تأكيد بر مشاركت گروهى
بر مبناى ديدگاه «مكتب ساخت گرايى»، محيط يادگيرى در حال توسعه است. به اين معنا كه 
يادگيرى به صورت مشاركتى و گروهى براساس تبادل انديشه ها و نظرات دانش آموزان صورت 
مى پذيرد. لذا در محتواى آموزشى كتاب هاى اين حوزه، مشاركت و همكارى دانش آموزان در كسب 

اطالعات و توسعة دانش بايد مورد تأكيد و توجه قرار گيرد.

7. تأكيد بر خودراهبرى يادگيرنده
دسترسى  و  حاضر  عصر  در  اطالعات  افزايش  فاوا،  دستاوردهاى  از  يكى 
از  تربيت  و  تعليم  نظام  كه  به گونه اى  آن هاست؛  از  وسيعى  حجم  به  آسان 
در  اگر  است.  داده  جهت  تغيير  «دانش محورى»  سمت  به  «معلم محورى» 
كالس سنتى، معلم نقش دانشمندى همه چيزدان را داشت كه همواره در صحنه 
بود و تصور دانش آموز اين بود كه هرچه از معلمش بپرسد او مى داند، اكنون با 
معلم  از  را  انتظارى  چنين  نمى توان  ديگر  اطالعاتى،  منابع  به  گسترده  دسترسى 
داشت. معلم نقش راهنمايى را پيدا كرده كه در كنار صحنه ايستاده است و دانش آموزان 

را در فضاى سرشار از اطالعات، در مسير درست هدايت مى كند.
خوداتكايى و استقالل در يادگيرى، از ويژگى هاى بارز فضاى فاوا محسوب مى شود كه با توجه 
به عنوان  آن ها  از  مى توان  حوزه،  اين  يادگيرى  و  آموزشى  محيط هاى  اغلب  بودن  كاربرپسند  به 
ابزارى براى ارتقاى راهبرى در يادگيرى استفاده كرد. لذا كتاب هاى كمك آموزشى در اين حوزه 
هم بايد تا حد امكان با اين فضا همانندى كنند و به گونه اى تدوين شوند كه خودآموز باشند و به 

راهنمايى معلم براى آموختن محتواى آن ها نيازى نباشد.

8. توجه به ارزش ابزارى و مشاهده اى طبيعت
باتوجه به ارزش ابزارى و آيه اى طبيعت در فرهنگ اسالمى، توسعة فاوا در برنامة درسى نبايد 
آن اند  بر  پاره اى  لذا  كند.  دور  طبيعت  با  تماس  و  مشاهده  از  را  فراگيرندگان  كه  باشد  به گونه اى 
دارد،  ارزش  ديگر  دوره هاى  از  بيش  طبيعت  با  مستقيم  تماس  كه  كودكى  نخست  دورة  در  كه 
نبايد سوگيرى تعليم و تربيت به سويى باشد كه يادگيرنده تماس كمترى با طبيعت داشته باشد. 
فراگيرندگان بايد مشاهدة طبيعت و تماس مستقيم با آن را بياموزند. به خصوص در دورة كودكى 
نبايد بر اين آموزش ها تأكيد داشت. در سنين باالتر نيز برنامة درسى بايد در مواردى كه هزينه ها 
كاهش مى يابد و يا استفادة از آزمايشگاه هاى مجازى موجب كاهش تخريب محيط زيست مى شود، 
از اين آموزش ها بهره ببرند. از اين رو كتاب هاى كمك آموزشى نبايد در استفاده از فاوا مبالغه كنند، 

تا تجربه هاى مستقيم به فراموشى سپرده نشوند و يا اهميت آن ها ناچيز انگاشته نشوند.

كتاب هاى 
كمك آموزشى 

به گونه اى تدوين شوند 
كه خودآموز باشند و به 

راهنمايى معلم براى آموختن 
محتواى آن ها نيازى 

نباشد
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9. تأكيد بر تلفيق فاوا با برنامة درسى
مطالعة تجربه كشورهاى مختلف جهان نشان مى دهد كه اغلب اين كشورها در آغاز مباحث فاوا 
را به صورت مستقل در برنامة درسى خود گنجاندند، ولى به تدريج فاوا را در برنامة درسى تلفيق 
كردند. برخى تحقيقات نشان مى دهند همة كشورها فاوا را به مثابه ابزارى براى بهبود يادگيرى 
محتواى برنامة درسى در نظر گرفته اند و همة كشورهاى مورد مطالعه فاوا را در تمام موضوعات 

برنامة درسى تلفيق كرده اند [امام جمعه، 1383].
بر اين قياس كتاب هاى كمك آموزشى حوزة فاوا بايد به موضوعات درسى خاص معطوف باشند 
رشته هاى  ساير  و  جغرافيا  فيزيك،  رياضيات،  مانند  دانش  خاص  حوزه هاى  در  را  فاوا  كار  مثًال  و 

درسى آموزش دهند.

10. تأكيد بر گسترش سواد اطالعاتى
«سواد اطالعاتى» به معناى مجموعة توانايى  هايى است كه به افراد امكان تشخيص نيازهاى اطالعاتى، 
تعيين آن ها و ارزشيابى و كاربرد مؤثر اين اطالعات را مى دهد [Huvila, 2011: 237- 245]. برنامة درسى 
بايد به مفهوم نوين سواد در عصر اطالعات توجه كند و سواد اطالعاتى را در برنامة خود بگنجاند. 
تجربة كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه ارائة درسى تحت اين عنوان سودمند نيست و بهتر 
است كه سواد اطالعاتى باتوجه به مفهوم آن در متن درس هايى مانند علوم، مطالعات اجتماعى و 
مانند اين درس ها گنجانده شود [موسى پور، 1385؛ فتحى واجارگاه، 1384]. در اين راستا كتاب هاى 
كمك آموزشى حوزة فاوا نيز بايد به مفهوم سواد اطالعاتى توجه كنند و توانايى تشخيص به موقع 

نياز به اطالعات و نحوة دسترسى و ارزشيابى اطالعات را در دانش آموز ايجاد كنند.

11. توجه به ويژگى  اجتماعى بودن انسان
رايانه مورد توجه متخصصان قرار گرفته است، انزواى  يكى از مخاطراتى كه از بدو گسترش 
كاربران رايانه و كاهش تعامالت اجتماعى آنان است. خوش بختانه با گسترش شبكه هاى اجتماعى 
در اينترنت، تا حدود زيادى اين نگرانى رفع شده است. باتوجه به اين كه انسان داراى هويت جمعى 
و فردى است و بايد هر دو جنبه مورد توجه قرار گيرد، تعامل مؤثر اجتماعى از اصول برخاسته از 
مبانى فلسفى آموزش و پرورش ايران است [باقرى، 1383]. بنابراين براى توسعة فاوا در آموزش و 
پرورش بايد به گونه اى عمل كرد كه پرورش روحية اجتماعى به خطر نيفتد. براى مثال، با استفاده 
اجتماعى  شبكه هاى  از  مناسب  استفادة  و  گروهى  نگارش  ابزارهاى  مشاركتى،  پژوهش هاى  از 
تكاليف  و  تمرين ها  ارائة  بر  عالوه   كمك  درسى  كتاب هاى  لذا  يافت.  دست  مهم  اين  به  مى توان 
فردى مى توانند از ظرفيت هاى جمعى فاوا براى گسترش روحية جمع گرايى استفاده كنند و بر آن 

تأكيد داشته باشند.
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12. توجه به تفاوت هاى فردى و سبك هاى يادگيرى گوناگون
يكى از مشكالت  آموزش، پاسخ دادن به نيازهاى يادگيرى فراگيرندگان است. فاوا اين مجال 
يادگيرى  سبك هاى  ميان  و  ببرد  شدن  انفرادى  سمت  به  را  آموزش  كه  است  كرده  فراهم  را 
فراگيرندگان و شيوه هاى آموزش سازگارى بيشترى فراهم كند؛ به گونه اى كه افراد با توانايى هاى 
مختلف و گوناگونى در سرعت يادگيرى، با آموزش هاى فضاى فاوا به آسانى سازگار شوند. بر اين 
اساس كتاب هاى كمك آموزشى نيز بايد به گونه اى طراحى شوند كه سرعت متفاوت خوانندگان خود 

و نيز سبك هاى گوناگون يادگيرى آن ها را لحاظ كنند.

13. طراحى فعاليت هاى يادگيرى براساس رويكرد «ساخت گرايى»4
با گسترش كاربرد فاوا، تغييرات متعددى در آموزش و پرورش به طور هم زمان به وقوع پيوسته اند. 
از آن ميان، مى توان به تحول مفهوم آموختن اشاره كرد. به بيان ديگر، در عصرى كه اطالعات 
هميشه و همه وقت در دسترس دانش آموزان است، مفهوم يادگيرى نيز تغيير يافته است. آنچه بايد 
مورد توجه قرار گيرد، ياد دادن چگونه ياد گرفتن (آموزش يادگيرى) يا همان رويكرد ساخت گرايى 

است.
كه  هنگامى  بيستم،  قرن   70 دهة  در  است،  رفتارگرايى  كه  يادگيرى  مكانيكى  نسبتًا  ديدگاه 
روان شناسى شناختى و به طور مشخص ديدگاه هاى پياژه مطرح شد، رو به افول گذاشت. امروزه 
ديدگاه  هاى شناختى به طور وسيعى در آموزش تحت عنوان «بر ساخت گرايى» به كار مى روند. بر 
ساخت گرايان به يادگيرى نه به عنوان رويداد، بلكه به عنوان فرايندى مى نگرند كه افراد به وسيلة 
آن، هدف خود را از خالل تجربه هايشان مى سازند. اصول راهنماى آموزش بر ساخت گرا به شرح 

زير است:
 فراهم آوردن تجربياتى براى دانش آموزان كه مستلزم فرايند ساخت  دانش است؛

 فراهم آوردن تجربياتى كه متضمن چشم اندازهاى گوناگون است؛
 ايجاد محيط يادگيرى دانش آموزمدار كه در آن، فراگيرندگان در تنظيم اهداف يادگيرى نقش 

مهم دارند؛
 فراهم آوردن زمينة همكارى دانش آموزان؛

 استفاده از اشكال متفاوت ارائة درس؛
 تشويق فعاليت هاى فراشناختى و فعاليت هاى مبتنى بر تأمل.

بر اين اساس اعتقاد بر اين است كه نحوة استفاده از نظريه هاى يادگيرى، مواجهه با فناورى 
اطالعات و كاربرد آن در تعليم و تربيت تأثير مى گذارد يا به بيان ديگر، نحوة انديشيدن ما دربارة 
آموزش و يادگيرى، بر نحوة طراحى و استفاده از فناورى هاى تربيتى اثر مى گذارد. از اين روست كه 
برخى معتقدند رويكردهاى يادگيرى مانند رفتارگرايى، با هدف جامعة اطالعاتى كه پرورش افراد 
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آفرينشگر و خالق است، سازگار نيست. كاربرد فاوا بايد بر رويكردهايى متكى باشد كه ظرفيت 
دانش آموزان  به  بايد  حوزه  اين  كمك آموزشى  كتاب هاى  در  بنابراين  دارند.  را  اهداف  اين  تحقق 

آموخت كه در جريان آموختن خود فعال باشند و دانش را خود بسازند.

14. توجه به مهارت هاى حل مسئله و تفكر عقالنى
باتوجه به قابليت عقل در آدمى و تأكيد آيات قرآن بر اين توانايى و نيز امكان 

رشد عقل از طريق نقادى هاى مداوم [باقرى، 1383]، توسعة فاوا در برنامة درسى 
بايد به گونه اى باشد كه به رشد عقل و انديشة نقاد بينجامد و مهارت هاى سطح 
باالى تفكر آموخته شود. دانش آموزان بايد از خالل برنامة درسى ضرورت نگاه 
انتقادى به اطالعات را دريابند، نه اين كه اطالعات موجود در منابع الكترونيكى 
را بدون چون و چرا بپذيرند. اين خطر كه منابع شناسايى شده از طريق شبكه، 

به دليل منشأ اينترنتى قابل اعتماد و داراى اعتبار تلقى شوند، يا پديدة مرجعيت 
اينترنتى شكل بگيرد، جدى است [مهر محمدى و نفيسى، 1383].

بر اين اساس كتاب هاى كمك آموزشى در حوزة فاوا بايد به گونه اى نوشته شوند كه رشد عقل 
و انديشة نقاد را تقويت كنند و مهارت هاى سطح باالى تفكر را بياموزند، محتواى آموزشى نبايد 
به گونه اى باشد كه فراگيرندگان اطالعات موجود در منابع الكترونيكى را بدون قيد و شرط بپذيرند. 
فراگيرندگان بايد در پاسخ گويى به فعاليت هاى پيرامون هر موضوع آموزشى، آزادى عمل داشته 

باشند.

15. استفاده از منابع گوناگون در آموزش
گسترش فاوا امكان دسترسى به منابع گوناگون را فراهم كرده است كه هم از حيث محتوا و 
هم از نظر قالب ارائة آن ها، داراى تنوع و گوناگونى هستند. يعنى مخاطبان فاوا امروزه نه تنها به 
در  منابع  اين  بلكه  دارند،  دسترسى  خود  اطالعاتى  نيازهاى  يافتن  براى  بى شمار  و  فراوان  منابع 
اشكال متفاوت مانند متن، گرافيك، صدا، فيلم و مانند اين ها ارائه مى شوند. لذا كتابى كه مى خواهد 
خواننده را به استفاده از چنين فضايى ترغيب كند، بايد حداقل از منابع گوناگون بهره بگيرد و در 

حد محدوديت هاى نوشتار مكتوب، داراى تنوع در ارائه نيز باشد.

16. توجه به عنصر اخالق
توجه به ارزش ها از اصول مسلم تربيت دينى و اخالقى است. بنابراين در فضاى آموزش فاوا 
بايد زمينه اى فراهم كرد كه فراگيرندگان از ابتدا با مبانى رفتار در فضاى مجازى آشنا شوند و در 
عين حال از امكان سوءاستفاده هايى كه احتمال وقوع آن ها در فضاى مجازى وجود دارد، اطالع 

كتاب هاى 
كمك آموزشى بايد 

رفتارهاى سوءاخالقى 
از قبيل سرقت علمى را 

مرتكب نشوند، به مسائلى 
مانند حقوق مؤلف 

ملتزم باشند
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پيدا كنند. همچنين، فراگيرندگان بايد با مسئلة «حقوق مؤلف»5، رعايت مالكيت فكرى و ساير 
مسائل اخالقى در حوزة فاوا آشنا شوند. آموزش چگونگى مصونيت اخالقى به فراگيرندگان نيز 
ضرورى است. فراگيرندگان بايد با راه هاى اخالقى استفاده از فاوا آشنا شوند و تبعات اجتماعى و 
حقوقى استفادة نامناسب از امكانات فاوا مانند اينترنت را بدانند. از اين رو كتاب هاى كمك آموزشى 
به  نشوند،  مرتكب  را  علمى  سرقت  قبيل  از  سوءاخالقى  رفتارهاى  بايد  حوزه  اين  در 
معرفى سايت هاى نامناسب غيراخالقى نپردازند و به مسائلى مانند حقوق مؤلف 

ملتزم باشند.

17. اهتمام به تربيت هنرى و زيبايى شناختى
قالب هاى  ديگر  و  گرافيك  تصوير،  صدا،  متفاوت  قالب هاى  در  فاوا 
اختيار  در  ارزان  بسيار  بهاى  با  و  آسانى  به  را  هنرى  ارائه هاى  موجود، 
كاربران قرار مى دهد. همچنين، فرصت هاى مغتنمى فراهم آورده است تا 
كاربران عالقه مند به سهولت به بزرگ ترين آثار هنرى دسترسى داشته باشند 
و تجربه هاى زيبايى شناختى خود را گسترش دهند. عالوه بر آن، فاوا فرصت 
تأثيرگذارى معلمان بر آموزش را از طريق چند رسانه اى ها افزايش داده است و براى 
معلمان فرصت ارائه هاى هنرى تر را ايجاد كرده است. رايانه هاى شخصى هم با استفاده از نرم افزارهاى 
گرافيكى اين امكان را ايجاد كرده اند كه دانش آموزان به سادگى از فضاى گرافيك هنرى استفاده و 

رنگ را تجربه كنند.
نرم افزارهاى گرافيكى امكان آموزش هنر به دانش آموزان را در سطوح گوناگون به صورتى بسيار 
آسان تر فراهم مى كنند. اين نرم افزارها غالبًا به گونه اى طراحى شده اند كه به صورت فردى و منطبق 
خالقيت  بروز  امكان  رايانه  خاص  فضاى  به دليل  گيرند.  قرار  استفاده  مورد  كاربر  قابليت هاى  بر 
در اين فضا به مراتب آسان تر و بيش از فضاى سنتى هنر است و به تجربه هاى گوناگون هنرى 
معطوف به ابداع و خالقيت مى توان دست يافت. باتوجه به موارد پيش گفته، توجه به جنبه هاى 
زيباشناختى در بهره گيرى از فاوا اهميت مضاعف مى يابد. لذا استفاده از تصوير و گرافيك هنرى در 

طراحى كتاب كمك آموزشى بايد هم سو با فضاى موجود در فاوا باشد.

فرم هاى ارزشيابى كتاب هاى كمك آموزشى
اين فرم ها با هدف ارزش يابى كتاب هاى كمك آموزشى حوزة «آى سى تى» طراحى و در اختيار 

ارزشيابان قرار داده مى شوند. فرم ارزشيابى شامل سه بخش عمده است:
الف) مشخصات كتاب كمك آموزشى

در اين قسمت اطالعات مربوط به اثر درج مى شود كه از شناس نامة كتاب قابل استخراج است 

در صورتى كه كتاب 
امتياز و شايستگى الزم را 

كسب كرده باشد، در يكى از 
سطوح زير قرار داده مى شود:
1.معرفى در كتاب درسى

2.معرفى در مجالت آموزشى رشد
3.معرفى در كتاب نامة رشد
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و شامل اين موارد مى شود:
 نام يا عنوان كتاب؛

 نام نويسنده/ مترجم؛
 ناشر؛

 تاريخ انتشار.
ب) جدول فهرست وارسى (چك ليست)

اين جدول حاوى سؤال هاى هدف دار برگرفته از ويژگى هاى تعريف شده است كه براى ارزشيابى 
كتاب هاى كمك آموزشى حوزة آى سى تى با توجه به شاخص هاى ارزيابى، به كار گرفته مى شوند. 

ساختار جدول فهرست وارسى شامل عوامل زير است:
 مالك هاى ارزشيابى ( ويژگى ها)؛

 سطوح امتيازبندى؛
 شاخص هاى ارزيابى.

ج) طبقه بندى كتاب
در اين قسمت نتايج حاصل از بررسى و امتياز كل اخذ شده مورد توجه است و بر مبناى آن، 
را  الزم  شايستگى  و  امتياز  كتاب  كه  صورتى  در  مى گيرد.  انجام  كمك آموزشى  كتاب  طبقه بندى 

كسب كرده باشد، در يكى از سطوح زير قرار داده مى شود:
 معرفى در كتاب درسى؛

 معرفى در مجالت آموزشى رشد؛
 معرفى در كتاب نامة رشد.

 پى نوشت

 منابع

1. Information revolution

PISA .2 مخفف «Programme for International Student Assessment (برنامة ارزيابى بين المللى دانش آموزان) است كه از سال 
2000 آغاز شده است. هدف اين مطالعه ارزيابى نظام آموزشى كشورهاى شركت كننده در آزمون، از طريق ارزيابى دانش و مهارت هاى 

دانش آموزان 15 سالة آن هاست. از سال 2000 تاكنون بيش از 70 كشور در اين آزمون شركت كرده اند.
3. Postman
4. Constructivism
5. Copyright

1. امام  جمعه، طيبه (1383). مطالعة تطبيقى تلفيق فناورى اطالعات و ارتباطات در برنامة درسى دورة آموزش عمومى آموزش و 
پرورش كشورهاى سنگاپور، كره جنوبى، استراليا، فنالند، انگلستان و ايران به منظور ارائة الگوى مناسب براى ايران. سازمان پژوهش و 

برنامه ريزى آموزشى (تحقيق منتشر نشده 1383).
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2. باقرى، خسرو (1383). فلسفة آموزش و پرورش جمهورى اسالمى ايران. سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزش و پرورش.
3. جاللى، على اكبر و عباسى، على (1383). فناورى ارتباطات و اطالعات در آموزش و پرورش ساير كشورهاى دنيا (برنامة درسى در 

عصر فناورى اطالعات و ارتباطات). آييژ.
4. گروه برنامة درسى رايانه (1383). راهنماى برنامة آموزش آى سى تى. دفتر برنامه ريزى و تأليف كتب درسى.

5. عطاران، محمد و آيتى، محسن (1388). «اصول برنامه ريزى درسى مبتنى بر فاوا». فصل نامة مطالعات برنامة درسى. سال سوم.
6. عطاران، محمد (1381). جهانى شدن، فناورى اطالعات و تعليم و تربيت. نشر توسعة فناورى آموزشى مدارس هوشمند.

7. ــــــــــــ (1383). فناورى اطالعات، بستر اطالعات در آموزش و پرورش. نشر توسعة فناورى آموزشى مدارس هوشمند.
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