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آرزو طاهري
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

سواد علميـ  تكنولوژيكي

به عبارت ديگر، هدف، پرورش شهرونداني كنجكاو، 
ــواد علمي-  پژوهشــگر، جســت وجوگر و داراي س
ــن افرادي در حل مســائل  تكنولوژيكي اســت. چني
روزانه ي خــود، آن جا كه به نحوي با علوم و فناوري 

مربوط مي شود، توانا هستند.
با اين نگاه مي توان چنين برشمرد كه سواد علمي- 

تكنولوژيكي: 
ـ نيازها همگاني است.

ـ براي افراد گوناگون متفاوت است. 
ـ پيوسته در حال تغيير است. 

ـ نوعي يادگيري مستمر و پيوسته است.

اشاره
ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به شدت به علم و فناوري وابسته است. «مجموعه ي دانستني ها، مهارت ها و 
نگرش هايي در زمينه ي علم و فناوري كه در فرايند بهتر زيستن به فرد مدد مي رساند، «سواد علمي- تكنولوژيكي» 
ناميده مي شود.» «سواد علمي- تكنولوژيكي» به فرد توانايي مي بخشد تا در هر مورد كه به نحوي به علم يا فناوري 
مربوط مي شود، اطالعات الزم را جمع آورد تا بتواند به طور صحيح تصميم بگيرد. به عبارت ديگر، فردي كه 
از سواد علمي- تكنولوژيكي برخوردار است، چنان توانايي علمي و مهارتي دارد كه مي تواند در مواردي كه به 
مسائل علمي و فناورانه مربوط است، مسئوالنه تصميم بگيرد. چنين افرادي مي توانند فعاالنه و نقادانه، با دانش ها 
و مباحث مربوط به علم و تكنولوژي درگير شوند و از خود واكنش هاي شايسته نشان دهند. در اين مقاله نقش 

سواد علمي- تكنولوژيكي معلم در فرايند ياددهي و يادگيري مورد بحث قرار مي گيرد. 

سـواد علمي- تكنولوژيكي، نقش معلمان، 
تلفيق فناوري با آموزش.

كليد واژه ها:

نقش جديد معلمان:

تلفيق فناوري بايد با 
نگاه و توجه دقيق به 
هدف هاي آموزش و 
پرورش صورت گيرد

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي

سرآغاز 
ــوزش عمومي در هر  يكــي از هدف هاي مهم آم
كشــور، آماده كردن دانش آموزان به گونه اي است كه 
بتوانند زمينه ي توســعه ي كشور خود را فراهم آورند. 
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نقش جديد معلمان
ــايد گفتن اين سخن اغراق آميز  ش
نباشد كه كليه ي فعاليت هاي زندگي در  
جهان امروز، با شبكه هاي اطالعاتي به 
هم پيوند خورده است. در چنين دنيايي، 
ــران يادگيري،  ــوان مدي معلمان به عن

ــواع  ان از  ــد  بتوانن ــد  باي

ــود، برداشت هاي  فناوري تلفيق مي ش
ــاي دانش آموزان و  معلمان از قابليت ه
ــود نيز تغيير مي كند. معلماني  نقش خ
كه از دانش، مهارت و نگرش مناسب 
براي به كارگيري فناوري هاي جديد در 
فرايند يادگيري دانش آموزان برخوردار 
شوند، اين امكان را براي 

چنين شرايطي، چه بسا كه دانش آموزان 
از معلمان خودجلوتر باشند. اين جاست 
كه سواد «علمي- تكنولوژيكي» معلم، 

تعيين كننده  مي شود. 
ــات يكي از عوامل  فناوري اطالع
مهم تغيير و تحول در كالس هاي درس 
است. كه هم عاملي براي ايجاد تغييرات، 
ــت. درك  و هم ابزاري تغييردهنده اس
ــريع  اهميت معلم به عنوان عامل تس
ــا و  ــهيل مهارت ه و تس
توانايي هاي دانش آموزان، 
ــتگي  بس به روش هايي 
ــيله ي  دارد كه او به وس
 آن ها تجارب دانش آموزان 
ــد  ــع را در فراين و مناب
ــري  يادگي ــي-  يادده
كنترل  و  ــازمان دهي  س

مي كند. 
ــورد  ــاي م ــر روش ه ــا ب رايانه ه
ــان و ارزش هايي كه  ــتفاده ي معلم اس
پايه و اساس نگرش  آن ها را نسبت به 
آموزش و يادگيري شكل مي دهند، تأثير 
گذاشته اند. گاهي در ارتباط متقابل بين 
ــه، زمان هايي وجود  دانش آموز و رايان
دارد كه در آن رايانه به عنوان يك مدير 
و پايگاه اطالعاتي ايفاي نقش مي كند 
و در نتيجه، معلم وظايف و نقش هاي 
ديگري هم چون مشاوره، هم كالسي و 

منبع را برعهده مي گيرد. 

 تلفيق فناوري با آموزش
روش هاي جديد ياددهي- يادگيري

ــا  ــاوري ب ــق فن ــور از تلفي منظ
موضوعات درسي فقط كاربرد ابزارها 
ــاً، روش توسعه ي  نيست. بلكه اساس
محتوا و فعاليت هاي آموزشي اثربخش، 
ــت. فناوري شامل ابزارهايي  منظور اس
است كه ما براي ارائه ي محتوا و اجراي 

هيچ شغلي به اندازه ي 
شغل معلمي با چالش هاي 
اساسي و بنيادي روبه رو 
نخواهد شد و هيچ 
امكاني كارامدتر از سواد 
علمي- تكنولوژيكي معلم، 
براي تعديل اين چالش ها 
پيش بيني نمي شود

فناوري، به عنوان ابزاري براي 
افزايش بهره وري كار خود (شكوفايي 
دانش آموزان) استفاده كنند. به گونه اي 
ــد مهارت هاي  ــه فراگيرندگان بتوانن ك
ــد و خودآموز  ــب كنن يادگيري را كس
ــوند. به عبارت ديگر، دانش آموزان  ش
ــن» را ياد بگيرند  بايد «چگونه آموخت
ــود را در جهاني  ــا هدايت زندگي خ ت
ــت» به  كه «هر لحظه در حال تغيير اس
دست گيرند. معلمان براي ايفاي چنين 
ــي، نه تنها بايد دانش پايه ي الزم  نقش
ــه تدريس مي كنند،  را در موضوعي ك
داشته باشند، بلكه بايد توانايي استفاده 
و راه اندازي ابزارهاي فناورانه را كسب 
كنند و مهارت هاي الزم براي مديريت 
فرايند يادگيري دانش آموزان در چنين 

فضايي را به دست آورند. 
وقتي فرايند ياددهي- يادگيري با 

يادگيرندگان فراهم مي سازند 
كه آن ها بتوانند اطالعات علمي موضوع 
ــي را در حد  ــورد نظر برنامه ي درس م

مناسب در اختيار گيرند. 
و  ــش  دان ــزون  روز اف ــرعت  س
ــريع فناوري، تأثير زيادي  پيشرفت س
بر تمام بخش هاي آموزشي، مخصوصًا 
نقش معلم مي گذارد. در چنين فضايي، 
معلمان به جاي منابع اطالعاتي كه در 
ــت،  بعضي از مدارس امروز چنين اس
به نيروهاي هدايتگر، مدير يادگيري و 

حتي دانش آموز تبديل مي شوند!
توفيق اين  جريان، نيازمند فراهم 
شدن زمينه هاي مناسب فرهنگي است، 
زيرا روش هاي قديمي و سنتي تدريس، 
ــل  جواب گوي نيازهاي روزافزون نس
جديدي كه از كودكي در معرض بمباران 
اطالعاتي رسانه ها قرار دارد، نيست. در 
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بهتر فعاليت هاي آموزشي و يادگيري، 
از آن ها استفاده مي كنيم. بنابراين، محور 
ــي و  ــاب آن ها بايد برنامه ي درس انتخ
يادگيري باشد. تلفيق فناوري بايد با نگاه 
ــه دقيق به هدف هاي آموزش و  و توج

پرورش صورت گيرد. 
فوالن [نقل از بلومر، 2008] خاطر 
نشان مي كند: نوع فناوري اهميت زيادي 
ــتفاده از آن مهم  ندارد، بلكه نحوه ي اس
است. هرچه فناوري پيشرفته تر مي شود، 
به همان اندازه بر اهميت معلمان خوب 
ــر چه فناوري  ــود. اگ نيز افزوده مي ش
ــادي از اطالعات را  مي تواند حجم زي
ــت همه ي  ــم آورد، اما ممكن اس فراه
ــي نداشته  اين اطالعات ارزش آموزش
باشند. به خصوص پيشرفت هاي علوم 
ــناختي در ايجاد يادگيري معنادار و  ش
شناخت عميق، خود بدين معناست كه 

معلمان امروز بايد: 
ــواد علمي مربوط به موضوعي را  ـ س
كه تدريس مي كنند در حد الزم داشته 

باشند. 
ـ در طراحي آموزشي مهارت الزم 

را داشته باشند. 
ـ از قابليت هاي فناوري در كالس 

استفاده كنند. 
ـ در تعامل با ديگر معلمان بكوشند. 

معلمان با سواد  علمي- تكنولوژيكي 
ــه كارگيري رويكردهاي جديد  از راه ب
آموزشي، از جمله يادگيري مكاشفه اي 
ــه همراه  ــور، ب ــري پروژه مح و يادگي
فناوري اطالعات، با محيط شبكه اي آشنا 
مي شوند و با استفاده از توانمندي هاي 
انحصار چهارديواري  دنياي شبكه اي، 
مدرسه را مي شكنند و با همتايان خود 
ــا به گفت وگو  ــاط گوناگون دني در نق
ــينند و اين همان «آموزش براي  مي نش

ــت. ديگر زمان براي معلم و  فردا» اس
دانش آموز محدوديتي ايجاد نمي كند، و 
ارتباط بين دانش آموز و معلم (كه خود 
ــت)، موجبات يادگيري  دانش آموز اس
ــتر را فراهم مي آورد. معلم  تعاملي بيش
ــه هوش هاي  ــوان را مي يابد ك ــن ت اي
چندگانه ي دانش آموزان را مورد توجه 
ــانه هاي  قرار دهد و با به كارگيري رس
گوناگون، سبك هاي يادگيري متفاوت 
ــوزان را مدنظر بگيرد و از اين  دانش آم
راه، زمينه ي رشد و شكوفايي استعدادها 

را فراهم آورد. 
در  ــي  علم ــوالت  تح ــرعت  س
ــف و ارائه ي  جوامع گوناگون دنيا، كش
ــد در امر  ــاي جدي ــه اي نظريه ه لحظ
ــدگان،  فراگيرن ــري  يادگي ــي-  يادده
گسترش و توسعه ي منابع اطالع رساني 
ــال اطالعات به جامعه، از جمله  و انتق
ــهيل امكانات و  ــوزان، تس به دانش آم
ارتباطات جديد براي دست رسي همگان 
ــات و دانايي، ضرورت  به منابع اطالع
ــواد علمي- تكنولوژيكي  توجه به س
معلمان و همگام سازي توانمندي هاي 
ــش و اطالعات روز را صد  آن ها با دان
ــه ويژه براي  ــدان مي كند. اين امر ب چن
ــته از معلماني كه بنا به داليلي  آن دس
در دوران تحصيل از بنيه ي قوي علمي 
برخوردار نبودند، امري حياتي و حتي 
حيثيتي است. اگرچه همين موضوع هم 
موجب نگراني برخي از معلمان در امر 
توسعه ي فناوري شده است و زمينه ي 
ــراه دارد،  ــي را نيز به هم مخالفت هاي
ــت و ناديده  ــا چاره ي كار در مخالف ام
ــه و جهان  ــن واقعيت هاي جامع گرفت
نيست، بلكه شيوه ي مطلوب آن است 
كه از اين امكان به عنوان نوعي فرصت 
استفاده شود. اگر چه اين كار در آغاز با 
سختي همراه است، اما بايد با تسلط بر 
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منابع علمي، دانش روز و مهارت هاي 
حرفه اي، موجبات رشد و تعالي بيشتر 
ــوزان را فراهم آوريم. فناوري  دانش آم
ــات مي تواند اين  ــات و ارتباط اطالع
فرصت را پيش روي معلمان بگذارد كه 
با استفاده از رايانه اي شخصي و اندكي 
آشنايي با نحوه ي دست رسي به منابع و 
اطالعات، در هر فرصت زماني و مكاني، 
خود را به اطالعات علمي و اجتماعي 
ــازند و با غور و تفحص  روز مجهز س
ــه و اينترنت، مديريت  ــاي رايان در دني
دانايي را برعهده  گيرند. اين وظيفه ي 
ــت اندركاران امر  ــي و دس نظام آموزش
آموزش و پرورش و حتي دولت است 
ــر و همه جانبه،  ــه صورت فراگي كه ب
ــوزي  ــراي بازآم ــهيالت الزم را ب تس
ــرا در جهان  ــازند. زي معلمان فراهم س
ــار از تغيير و نوآوري و خالقيت  سرش
كه توليد دانش و دست آوردهاي علمي 
ــرعت برق آسايي برخوردار است  از س
ــوزان در معرض تهاجم اين  و دانش آم
اطالعات قرار دارند، معلمان براي ايفاي 
نقش خود به عنوان راهنماي دانش، بايد 

«باسواد» باشند!
ــن تر: «فرداي  ــارت روش ــه عب ب
ــت  ــه اي در دس ــر جامع ــي ه زندگ
دانش آموزان امروز آن جامعه است و 
سازنده ي دانش، مهارت و شخصيت 
ــواد «علمي-  ــوزان امروز، س دانش آم
ــم و عملكرد نظام  تكنولوژيكي» معل
آموزش و پرورش جامعه است و بس! 

و اين جا است كه گفته اند: 
ــغلي به اندازه ي  در آينده هيچ ش
ــي  ــغل معلمي با چالش هاي اساس ش
ــد و هيچ  و بنيادي روبه رو نخواهد ش
ــواد علمي-  ــر از س ــي كارامدت امكان
ــم، براي تعديل اين  تكنولوژيكي معل

چالش ها پيش بيني نمي شود. 




