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Abstract
Applying a new teaching approach to education is a necessity of the recent age and in line
with the needs of learners. In this regard, this study was formed with a comparative look at the
new pattern of secondary education in Iran and developed countries. This study was a
comparative study of various types of research based on review articles with a library
approach that specifically examined 6 countries: France, Japan, South Korea, Australia,
Finland and Iran. Findings obtained from this research in three areas of educational
management; The technology and technological tools section was done in this field. Findings
obtained in this field showed that in the managerial dimension, in more developed countries
from a managerial perspective in this structure, there is a multifaceted educational system and
supervision in various fields. The study of the use of new technology and educational tools in
schools of the studied countries showed that complete intelligence in schools and accurate
specialization of modern and 100% education is not observed in any country yet, but the
direction of education is towards the model of intelligence, with However, specialized schools
and an active educational approach show a further expansion in this field. Japan, South Korea
and Finland have a high growth rate in this field. France and Australia are in a moderate
situation and Iran is at a low and weak level in terms of active educational approach in
secondary school. In the field of tools in this field, the results showed that developed
countries are moving towards more specialized and individual education. The results obtained
from this research can be used in planning and strengthening the existing infrastructure to
expand the new educational model.
Keywords: New education, New teaching approach, Educational Management , New
educational tools, Active education
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 9دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی ،گروه علوم تربیتی ،مرکز آموزش بین الملل واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه ازاد اسالمی قشم ،ایران.
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قشم ،ایران.
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تاریخ پذیرش مقاله9911/10/61 :

چکیده
بکارگیری رویکرد نوین تدریس در امر آموزش ضرورت عصر اخیر و همگامی با نیازهای به فراخور زمان فراگیران می باشد .در همین راستا
این پژوهش با نگاهی تطبیقی به الگوی نوین تدریس متوسطه دوم در ایران و کشورهای پیشرفته شکل گرفت .این پژوهش یک مطالعه
تطبیقی از انواع پژوهش های مبتنی بر مقاالت مروری با رویکرد کتابخانه بود که به صورت مشخص  2کشور فرانسه ،ژاپن ،کره جنوبی،
استرالیا ،فنالند و ایران را مورد بررسی قرار داد .یافته های بدست آمده از این پژوهش در سه حوزه مدیریت آموزشی؛ بخش فناوری و
ابزارهای فناورانه در این زمینه صورت پذیرفت .یافته های بدست آمده در این زمینه نشان داد که در بعد مدیریتی ،در کشورهای پیشرفته تر
از منظر مدیریتی در این ساختار ،نظام آموزشی چند وجهی و نظارتی در زمینه های مختلف وجود دارد .بررسی بکارگیری تکنولوژی و ابزار
نوین آموزشی در مدارس کشورهای مورد بررسی گویای این مساله بود که هوشمند سازی کامل در مدارس و تخصص بندی دقیق آموزش
نوین و صد در صدی هنوز در هیچ کشوری مشاهده نمی گردد اما سمت آموزش به سوی الگوی هوشمند سازی است ،با این حال مدارس
تخصصی و رویکرد فعال آموزشی گسترش بیشتری در این زمینه نشان می دهند .ژاپن ،کره جنوبی و فنالند مسیر رشد باالیی در این زمینه
دارد کشورهای فرانسه و استرالیا در وضعیت متوسطی قرار دارد و ایران از منظر رویکرد آموزشی فعال در مقطع متوسطه دوم در سطح پایین
و ضعیفی می باشد .در بخش ابزارهای موجود در این زمینه ،نتایج نشان داد کشورهای پیشرفته به سمت آموزش تخصصی تر و فردی گام
بر می دارند .از نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان در امر برنامه ریزی و تقویت زیر ساخت های موجود جهت گسترش الگوی نوین
آموزشی بهره برد.
واژگان کلیدی :آموزش نوین ،رویکرد نوین تدریس ،مدیریت آموزشی ،ابزارهای نوین آموزشی ،آموزش فعال.
تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی محفوظ است.

و کمک کننده است[ .]6سازمان های مختلف برای دستیابی به
اهداف اصلی و ارتقا شاخص های خویش همواره برنامه های
مشخص بلند مدتی را تعیین و تنظیم می کنند یکی از
مهمترین شاخص های موفقیتی در این زمینه بکار گیری نو
آوری در چارچوب مشخص آن برای باقی ماندن در محیط
رقابتی و ارائه فیدبک ناشی از آن و منابع موجود است[.]0 ،9
نو آوری به صورت مشخصی با تکنولوژی و عوامل مرتبط با آن

مقدمه
شرایط اخیر جامعه جهانی نیاز به نو آوری و بکارگیری ابعاد نو
آورانه در بخش های مختلف را دارد تا بر اساس آن امکان و
مسیر رشد در یک دامنه مشحص فراهم آید و جوامع دچار عقب
ماندگی در بخش های مختلف نگردند[ .]9نوآوری به معنای
بکارگیری ابزار و نیروی انسانی در جهت اهداف و حرکت به
سوی برنامه های مشخص از طریق ره یافت های غیر تکراری
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متوسطه دوم به عنوان یک دوره حساس آموزشی با هدف
شناخت اولویت های نوین تدریس و بکارگیری آن در نظام
آموزشی کشور ما می پردازد.

درگیر است در واقع سیر تحوالت مبتنی بر تکنولوژی و ابزار
موجود در این زمینه ،پایه ساز رشد و تجهیز ابزار به سوی
پیشرفت و بروز رسانی شرایط مرتبط با آن می باشد[.]5
بکارگیری تکنولوژی نه تنها معطوف به بازار تجاری و رقابتی که
پیشرفت و موفقیت های علمی چون علوم پزشکی را نیز شامل
می شود[ ]2و عامل زمینه ساز در پیشرفت از قبل تعیین شده
حتی در بخش های کالن چون کارکردهای دولت است[]2
فناوری و بکارگیری آن در بخش های مختلف کاری ،عامل
اساسی در پیشرفت و ارتقا در شاخص های مختلف می باشد[.]8
به عبارت دیگر در عصر فعلی ،بکارگیری تکنولوژی های نوین و
کارساز یک مزیت رقابتی بسیار موثر برای بهبود شاخص های
خویش در رقابت با دیگر منابع و سازمان ها و شرکت ها می
باشد[ .]1بنابراین ضرورت توجه به این شاخص بسیار با اهمیت و
مدیریت راهکارها آن بسیار مهم و از اصلی ترین ساختارهای
موفقیت در وجوه کاری مختلف است[ .]91یکی از مهمترین و
ملزومات اخیر مرتبط با تکنولوژی و بکارگیری در آن عامل
یادگیری و عوامل مرتبط با آن می باشد ،نقش آموزش به عنوان
عامل اصلی تربیتی و آموزشی عاملی مهم در تدوین سیاستی
نظام های مختلف و عوامل مرتبط با آن می باشد[ ..]99آموزش
مهمترین مولفه اثر گذار بر ساختار یک جامعه و پرورش نسل
آینده و آموزش های مربوط به آن در حیطه مورد نظر است.
نظام آموزشی اصلی ترین و مهمترین سیستم در آموزش و
تربیت نسل آینده و دانش آموزان هر جامعه ای است که برای
موفقیت سیستم برنامه های کوتاه ،میان و بلند مدت مختلفی
تدوین می گردد[ .]96تمامی اهداف مورد بررسی در این زمینه
معطوف به بکارگیری و استفاده از شاخص های موجود همچون
فناوری و اصول آموزشی نوین با هدف افزایش میزان یادگیری
فراگیران و عوامل معطوف به آن می باشد .تحقیقات مختلفی
نشان داده اند که بکارگیری فناوری در آموزش و یادگیری
فعاالنه و درگیرانه دانش آموزان ،امر آموزش را آسان و یادگیری
مطالب را بهتر و مناسب تر می گرداند[ .]99نو آوری و فناوری
در شرایط کنونی آموزش ،القا کننده الگوی تدریس نوین می
باشد که به سمت یک آموزش انحصاری با حداکثر بهره برداری
از منابع آموزشی و توانمندی فراگیران و فردیت سازی آن بر
اساس توانمندی و تخصص فراگیران بر مبنای استعدادهای
متفاوت است[ .]90در الگوی نوین تدریس ،تاکید بیشتری به
سوی انعطاف آموزشی و بکارگیری فراگیر در امر آموزش و
آموزش متناسب با نیاز او همراه است ،در نتیجه اولویت نظام
آموزشی ،تنوع آموزش با تکیه بر یک الگوی خاص با هدف
افزایش کیفیت در این نظام می باشد[ .]95از همین رو این
تحقیق به بررسی تطبیقی الگوی نوین تدریس در مقطع

مدل رویکرد نوین در امر آموزش

شکل  .1رویکرد نوین در امر آموزش
روش تحقیق
در بخش اول پژوهش حاضر به شیوه توصیفی  -تطبیقی و با
استفاده از بررسی تطبیقی است .روش تطبیقی عملی است که
در آن دو یا چند پدیده در کنار هم قرار می گیرند و وجوه
اختالف و تشابه آنها تجزیه و تحلیل کنند.
یافته ها
نظام آموزشی
جدول  .1سال های آموزش در کشورهای مورد بررسی
ردیف

کشور

دوران آموزش مدارس

9
6
9
0
5
2

کره جنوبی
ژاپن
فرانسه
استرالیا
فنالند
ایران

2-9-9
2-9-9
2-6-9
2-9-9
1-9
2-9-9

مطابق (جدول  )9در نظام های آموزشی مورد بررسی مشاهده
می گردد که در نظام آموزشی متوسطه دوم شامل سه سال است
و گرچه در کشوری مثل فنالند این نظام دو مرحله ای و نه سه
مرحله ای است مانند بقیه کشورها؛ اما الگوی سال های
تحصیل در این کشورها عمدتا یکسان و مبتنی بر سه سال
است.
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مقایسه ساختار مدیریت و رهبری آموزشی در کشورهای مورد
بررسی در (جدول  )6بیان شده است.

الگوی بررسی
بخش اول  :ساختار رهبری و مدیریت آموزشی

جدول  .2مقایسه ساختار مدیریت و رهبری آموزشی در کشورهای مورد بررسی
تشابهات
فرانسه
ژاپن
کره جنوبی
فنالند
استرالیا
ایران

الگو
سیستم رهبری آموزشی در نظام فرانسه سیستمی خود اصالح گر و همراه با ناظر داخلی است .برنامه های اصالحی و
نظارت بر محتوای دروس و ارزیابی آن در دو نظام با فواصل متفاوت و ساختار بررسی متفاوتی انجام می پذیرد
سیستم رهبری انعطاف پذیر با کارکرد خود اصالحی و سیستم نظارتی چند شاخه
نظام مدیریتی یکپارچه و واحد ،تغییر در سیستم آموزشی
نظام مدیریتی چند واحدی با نهادهای نظارتی مستقل
یکی از مهم ترین سازه های تصمیم گیری و الگوی برنامه ریزی درسی در استرالیا در اموزش عالی تطبیق با قوانین و
سیاست های کالن کشور و الگوی هدف گذاری مربوط به آن می باشد.
نظام آموزشی یکپارچه و الگو بر مبنای یک رویکرد تصویب شده

مستقل و مشخص است سیستم انعطاف و خود اصالحی در نظام
آموزشی بکار گرفته شده است  .کشور ایران نیز مبتنی بر این
سیستم خود نظارتی است و اصالح و تغییر شرایط در حداقل
ممکن قرار دارد و بررسی های حیطه ای و نظارتی هر چند
مدت یکبار بدون نظارت پیوسته انجام می پذیرد (جدول .)9

بررسی مساله مدیریت و رهبری در نظام های آموزشی مختلف
گویای این مساله است که در کشورهای پیشرفته تر از منظر
مدیریتی در این ساختار ،نظام آموزشی چند وجهی و نظارتی در
زمینه های مختلف وجود دارد که یک بخش مدیریتی همراستا با
سازمان اصلی وظیفه مکمل و هدایت کننده در این زمینه را بر
عهده دارد .در کشورهای دسته دوم که واحد آموزش ارگانی
جدول  .3مقایسه کشورهای از منظر مدیریتی و رهبری
تشابهات

آموزش یکپارچه

سیستم های
نظارتی همراستا

مدیریت انعطاف
پذیر و دوره ای

تغییرات دوره ای
آموزش و الگو

تفکیک مدارس
تخصص

فرانسه
ژاپن
کره جنوبی
فنالند
استرالیا
ایران

*
×
*
×
*
×

×
*
*
*
×
×

*
*
*
*
*
×

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

بخش دوم :تکنولوژی و فناوری
ساختار تکنولوژی در امر آموزش در (جدول  )0بیان شده است.
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جدول  .4تکنولوژی در فرایند آموزش در کشورهای مورد بررسی
تشابهات

الگو

فرانسه
ژاپن

ایجاد و بکارگیری تکنولوژی و آموزش فعال در مدارس و بکارگیری مدارس هوشمند در  5درصد مدارس کشور
هوشمند سازی مدارس در سطح باال ،آموزش فعال و وجود آموزش نسبتا همسان شده در همه نقاط کشور
تفکیک آموزش متناسب با رشته تخصصی؛ بکارگیری تکنولوژی و آموزش کامال فعال متناسب با رشته تخصصی مورد نظر
در رشته های مورد نیاز
ایجاد آموزش هوشمند در ابعاد مختلف
واقعیت افزوده؛ واقعیت مجازی ،آموزش فعال ،کارپوشه الکترونیکی
آموزش هوشمند در مدارس خاص و مشخص شده و آموزش فعال در رشته های تخصصی مقطع متوسطه دوم
آموزش هوشمند بسیار نادر و مدارس کامال تخصصی و آموزش قعال نیز به سبب کمبود امکانات در مدارس و توسط
معلمان محدود بکار گرفته می شود

کره جنوبی
فنالند
استرالیا
ایران

زمینه نشان می دهند .ژاپن ،کره جنوبی و فنالند مسیر رشد
باالیی در این زمینه دارند ،کشورهای فرانسه و استرالیا در
وضعیت متوسطی قرار دارد و ایران از منظر رویکرد آموزشی
فعال در مقطع متوسطه دوم در سطح پایین و ضعیفی می باشد
(جدول .)5

بررسی بکارگیری تکنولوژی و ابزار نوین آموزشی در مدارس
کشورهای مورد بررسی گویای این مساله بود که هوشمند سازی
کامل در مدارس و تخصص بندی دقیق آموزش نوین و صد در
صدی هنوز در هیچ کشوری مشاهده نمی گردد اما سمت
آموزش به سوی الگوی هوشمند سازی است  .همچنین در عصر
اخیر مدارس تخصصی و رویکرد فعال گسترش بیشتری در این
جدول  .5مقایسه کشورهای مختلف از منظر فناوری در آموزش
تشابهات

رویکرد فعال
تدریس

بکارگیری کار پوشه
الکترونیکی

وجود مدارس
هوشمند

آموزش معلمان بر
مبنای تدریس بر مبنای
رویکرد فعال

تناسب تکنولوژی با
نیازهای آموزش
فناورانه

فرانسه
ژاپن
کره جنوبی
فنالند
استرالیا
ایران

*
*
*
×
*
×

×
*
×
*
×
×

*
*
*
*
*
*

×
*
*
*
×
×

×
*
×
*
×
×

بخش سوم  :ابزارهای الگوی نوین تدریس
الگوی بکارگیری تکنولوژی در فرایند آموزش در (جدول  )2بیان شده است.
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جدول  .6الگوی بکارگیری تکنولوژی در فرایند آموزش
تشابهات
فرانسه
ژاپن
کره جنوبی
فنالند
استرالیا
ایران

الگو
برنامه ریزی بر مبنای رویکرد آموزش فعاالنه ،تغییر سیستم آموزش متناسب با نظام های پیشرو در این سیستم در ارزیابی
سالیانه و تغییرات متناسب با آن
سمت و سوی آموزش به سمت کالس های مجازی در دروس ممکن ،حفظ الگوی فرهنگی و تطبیق مدرنیته و سنت
گرایی در امر آموزش نوین کشور
اتکا به اصول آموزش جهانی با تکیه و تاکید بر زبان انگلیسی در امر آموزش و ایجاد انعطاف و تنوع دروس به منظور
پوشش نیازهای گسترده عالئق متفاوت فراگیران
سیستم آموزش نوین به سمت خصوصی سازی و فردی سازی آموزش متناسب با عالقه های خاص فراگیران در کنار یک
آموزش عمومی و بکارگیری دکتری های تعلیم دیده در امر آموزش در دوره های مختلف
تغییرات به سمت الکترونیکی کردن آموزش و رشته افزایی بر مبنای نیاز فراگیران
تفکیک بیشتر مدارس با رویکرد آموزش نوین بر مبنای آموزش پیشرفته و هماهنگی با سیستم آموزش جهانی پیشرو

ژاپن و سنگاپور پیگیری می نمایند و کشورهای سطح اول در
این زمینه به دنبال بکارگیری رویکردی با هدف استفاده بیشتر از
پتانسیل فراگیران و آموزشی تطبیقی بر مبنای تخصص و عالیق
هر فرد و به عبارتی گسترش آموزش فردی می باشند(جدول .)2

بر مبنای بررسی های صورت پذیرفته در این زمینه ابزار نوین
آموزشی از یکسو در کشورهای درجه دوم و سوم در جهت
تطبیق با آموزش پیشرو جهانی می باشد ،به همین سبب
کشورهایی چون ایران ،استرالیا و فرانسه الگوی آموزشی خویش
را از کشورهایی همچون فنالند و دیگر کشورها پیشرفته چون
جدول  .7ابزارهای بکار گرفته شده در یادگیری بر مبنای الگوی نوین آموزشی
تشابهات

ابزار تخصصی
طراحی شده
آموزشی

ایجاد اطاق های
آموزش فعال

دستور العمل
ضرورت های
آموزش فعال

طراحی برخی دروس و
کتب مبتنی بر رویکرد
فعال آموزش فعال

فراگیری آموزش واقعیت
افزوده و مجازی در
آموزش

فرانسه
ژاپن
کره جنوبی
فنالند
استرالیا
ایران

×
*
*
*
*
×

*
*
*
*
*
×*9

*
*
*
*
×
×

*
*
*
*
*
*

×
×
×
*
×
×

 9مواردی در این زمینه دیده شده است اما جنبه فراگیر و بر حسب ویژگی خاص شکل نگرفته است

دوم در ایران و کشورهای پیشرفته شکل گرفت .همانطور که از
عنوان کار مشخص است این کار یک مطالعه تطبیقی از انواع
پژوهش های مبتنی بر مقاالت مروری با رویکرد کتابخانه بود.
یافته های بدست آمده از این پژوهش در سه حوزه مدیریت
آموزشی؛ بخش فناوری و ابزارهای فناورانه در این زمینه صورت
پذیرفت .یافته های بدست آمده در این زمینه نشان داد که در
بعد مدیریتی در این زمینه ،در کشورهای پیشرفته تر از منظر
مدیریتی در این ساختار ،نظام آموزشی چند وجهی و نظارتی در
زمینه های مختلف وجود دارد که یک بخش مدیریتی همراستا با
سازمان اصلی وظیفه مکمل و هدایت کننده در این زمینه را بر
عهده دارد در کشورهای دسته دوم که واحد آموزش ارگانی

نتیجه گیری
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به مساله و ابعاد مورد نظر در آن را موجب گردیده است تا با
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پیشرفت در آن می باشد[ .]98به همین سبب این تحقیق با
هدف بررسی نگاهی تطبیقی به الگوی نوین تدریس متوسطه
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مستقل و مشخص است سیستم انعطاف و خود اصالحی در نظام
آموزشی بکار گرفته شده است  .کشور ایران نیز مبتنی بر این
سیستم خود نظارتی است و اصالح و تغییر شرایط در حداقل
ممکن قرار دارد و بررسی های حیطه ای هر چند مدت یکبار
بدون نظارت پیوسته انجام می پذیرد .بررسی بکارگیری
تکنولوژی و ابزار نوین آموزشی در مدارس کشورهای مورد
بررسی گویای این مساله بود که هوشمند سازی کامل در
مدارس و تخصص بندی دقیق آموزش نوین و صد در صدی
هنوز در هیچ کشوری مشاهده نمی گردد اما سمت آموزش به
سوی الگوی هوشمند سازی است با این حال در شرایط کنونی
مدارس تخصصی و رویکرد فعال گسترش بیشتری در این زمینه
نشان می دهند .ژاپن ،کره جنوبی و فنالند مسیر رشد باالیی در
این زمینه دارد ،کشورهای فرانسه و استرالیا در وضعیت متوسطی
قرار دارند و ایران از منظر رویکرد آموزشی فعال در مقطع
متوسطه دوم در سطح پایین و ضعیفی می باشد .در بخش
ابزارهای موجود در این زمینه نشان داد کشورهایی چون ایران،
استرالیا و فرانسه الگوی آموزشی خویش را از کشورهایی
همچون فنالند و دیگر کشورها پیشرفته چون ژاپن و سنگاپور
برداشت می کنند و کشورهای سطح اول در این زمینه به دنبال
بکارگیری رویکردی با هدف استفاده بیشتر از پتانسیل فراگیران
و آموزشی تطبیقی بر مبنای تخصص و عالق هر فرد و به
عبارتی گسترش آموزش فردی می باشند .در یک جمع بندی
کلی این تحقیق گویای چند مساله اساسی بود :اولین رکن
حاصل از این تحقیق تاکید بر ضرورت و گسترش آموزش نوین
تدریس در دوره جدید آموزش در عصر اخیر با تکیه بر فناو.ری
های نوین آموزشی و رویکرد فعال است ،مبحث دوم به فاصله
کشورهای توسعه یافته از منظر آموزشی و در حال توسعه در بعد
فناوری و آموزش نوین بر می گردد و مساله سوم ضرورت تغییر
اساسی آموزش بر مبنای رویکرد نوین آموزشی در سالیان آتی
است .بر این اساس با توجه به امکانات پایین زیر ساختی در
ایران و نبود ابزار و تجهیزات آموزش و تدریس نوین ،ضروری
است برنامه ریزی جامع با در اختیار گذاری بودجه ای مناسب در
این زمینه ایجاد گردد تا بتوان به سمت رشد در الگوی نوین
آموزشی گام برداشت و کیفیت نظام آموزشی را به کشورهای
برتر در این زمینه نزدیک رساند.
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