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Abstract 

The purpose of this study was a comparative study of information and communication 
technology in teacher education system of Iran and Malaysia. This research is a qualitative 
study using George Z. F. Bereday's comparative model that has four stages: description, 
interpretation, juxtaposition, and comparison, and has compared information and 
communication technology in the teacher education system of Iran and Malaysia with the 
analytical-inferential method. The reason for choosing Malaysia is being Muslim, cultural 
closeness and focusing on fundamental reforms in the teacher education system like Iran. 
The information needed to answer the question was obtained through library documents, the 
websites of the Ministry of Education, and the universities and teacher training institutes of 
the two countries. The results show that both countries have made great efforts in the use of 
information and communication technology in teacher training curriculum and have provided 
courses, while the manner and extent of the use of information and communication 
technology in the two countries are different. One of the main differences between 
information and communication technology in the Iranian teacher education system and 
Malaysia is the subtle point that in Iran this issue, like other courses, is one of the courses 
that students must pass, while in Malaysian teacher education all courses have the nature and 
aspect of technology. Therefore, student-teachers cannot have success in other subjects 
without having ICT skills. This research can help teacher education officials in Iran in terms 
of policy-making, planning and review by citing, adapting and using Malaysian information 
and communication technology policies to study this issue in Farhangian University and take 
steps to improve information and communication technology in teacher education system in 
Iran. 

Keywods: Information and Communication Technology, Iran, Malaysia, Teacher Education 
System. 
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 اطالعات و ارتباطات در  آوریفنبررسی تطبیقی 

 معلم ایران و مالزینظام تربیت

 خسرو نظری

 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران 

 (08/06/1401؛ تاریخ پذیرش: 10/04/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 کیفی مطالعة یک پژوهش معلم ایران و مالزی است. اینآوری اطالعات و ارتباطات در نظام تربیتهدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی فن

آوری اطالعات جواری و مقایسه است و فنبردی بود که دارای چهار مرحلة توصیف، تفسیر، هم اف، .زد .الگوی تطبیقی جورجبا استفاده از 
قرابت  علت انتخاب مالزی مسلمان بودن، .کرده است استنباطی مقایسه –تحلیلی  روش معلم ایران و مالزی را باو ارتباطات در نظام تربیت
معلم مانند ایران است. اطالعات مورد نیاز برای پاسخگویی به سؤاالت از طریق اسناد حات بنیادین در نظام تربیتفرهنگی و تمرکز بر اصال

آمد. نتایج نشان داد هر دست معلم دو کشور بهها و مؤسسات تربیتو پرورش و دانشگاههای وزارت آموزش ای، سایتو مدارک کتابخانه
درسی  معلم انجام داده و واحدهایدرسی تربیت ةآوری اطالعات و ارتباطات در برنامگیری از فنبهره ةزمین در زیادی یهاتالش دو کشور

های . از تفاوتمتفاوت است دو کشوردر و ارتباطات آوری اطالعات گیری از فنچگونگی و گستردگی بهره که، در حالی انددهیا تدارک در
معلم ایران با مالزی این نکته ظریف است که در ایران این موضوع مانند سایر دروس ر نظام تربیتآوری اطالعات و ارتباطات داساسی فن

آوری ها از ماهیت و وجه فنمعلم مالزی همة درسکه در تربیتیکی از واحدهای درسی است که دانشجویان باید بگذرانند، در حالی 
شدن در سایر دروس را ندارند. آوری اطالعات و ارتباطات امکان موفقهای فنرتبرخوردارند. بنابراین، دانشجومعلمان بدون داشتن مها

ریزی و بازنگری به مسئوالن امر تربیت معلم در ایران کمک نماید با استناد، انطباق و گذاری، برنامهتواند از حیث سیاستاین پژوهش می
هایی برای بهبود بررسی این مسئله در دانشگاه فرهنگیان بپردازند و گامآوری اطالعات و ارتباطات مالزی به های فناستفاده از سیاست

 معلم ایران اتخاذ کنند. آوری اطالعات و ارتباطات نظام تربیتفن

 معلم. آوری اطالعات و ارتباطات، مالزی، نظام تربیتایران، فن :کلیدي واژگان
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 مقدمه

اي از ویژگي معلمان موفق هاي حرفهبراي كسب شایستگي آگاهي از مسائل تعليم و تربيت و تالش

ها، معلمان نقطه عزیمت تحوالت یافته است. در این نظامپرورش توسعه و هاي آموزشدر نظام

ها رقابت ةویژه در عرصهاي آموزشي كشورها بهآمده در نظامدستهاي بهآموزشي هستند. موفقيت

معناداري با  ةمعلم رابطه است كه كفایت و كارایي نظام تربيتالمللي نشان دادهاي بينو مقایسه

ترین كنشگر فعال ( معلم را مهم۱۳۹۳، عباباف و همكاران )توفيقات این كشورها دارد. در این زمينه

هاي مطلوب نظام معلم را بازنماي تمام و كمال كيفيت (۱۳۹7مهرمحمدي )عرصة تعليم و تربيت، 

( توجه به ۲۰۱۶) ۲( معلم را عنصر كليدي بهبود آموزش و یونسكو۲۰۱۰) ۱آموزشي، هریس و جونز

مطالب گذاري است. سرمایه داند كه نيازمندمعلم اثربخش را یك فرآیند در حال پيشرفت ميتربيت

معلم در نيل نظام آموزش به اهدافش است. بر همين اعتبار،  ةنقش ویژ كنندةیادشده، بيان

شناسي و انجام توجه قرار داده و با آسيب معلم را موردیند تربيتافر گذاران آموزشي بایدسياست

هاي شایستگي يهدف ارتقا معلم را با هاي تربيتكيفي زیرنظام ةتوسع ةهاي تطبيقي زمينپژوهش

 برخوردار بوده است تیاولو نیاز باالتر شهيپرورش هم و آموزشمعلمان فراهم آورند. در مالزي 

. ابدییافته دست كشور توسعه كی گاهیتا به جا بوده استدر تالش و این كشور از گذشته تاكنون 

ها ازنظر زیرساخت و پرورشآموزش  ةزمين درهاي ساالنه خود را از هزینه يبخش بزرگ يدولت مالز

 عیسر يهاشرفتيو پ شدنيكند. با جهانگذاري ميسرمایه يانسانمنابع  ةآن در توسع تأمينو 

 يكنون يهاشرفتيماندن در خط مقدم با پ يتالش خود را برا زين يدر سراسر جهان، مالز آوريفن

و  معلمان خود يآموزش و بازآموز يدر راستا مالزي و پرورشآموزش وزارت داده است.  شیافزا

 يبرا آموزاندانش نيدر ب يدانش و نوآور تيظرف شیافزا ياي برامحركه يروين به هاآن تربيت

 يارتقا يتوسط دولت برا يريتدابدر این راستا، كند. انداز و مأموریت خود تالش ميتحقق چشم

اي رشد حرفهو  استالمللي اتخاذشده هاي بينشيوه نیترازي با بهترمنظور همآموزش به تيفيك

ه است. معلمان تا حد شد يهاي شگرفو پيشرفت راتيي، دستخوش تغرييتغ يمعلم همگام با روندها

                                                           
1. Harris & Jones 
2. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Culture Organization) 
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نوآورانه  يهاي آموزشفن يو اجرا جادیا ياطالعات و ارتباطات برا آوريفندر استفاده از  يادیز

كرده است تا معلمان  ليتسه هايديها و ال ستاپلپ ها،انهیتالش را با را نیدولت ا. اندكارآمد شده

كه معلمان در عملكرد خود  يزمانهاي حرفه اي خود گام بردارند. در جهت توسعه صالحيت توانندب

القا  هاآنرا در  لیتما نیكه ا شودميارائه  هاآنبه  یيهانامهيها و گواهها، پاداشبرتر باشند، مشوق

حفظ كنند.  يعنوان معلمان عالخود را به گاهیدر خدمات خود بهتر عمل كنند و جا يكند كه حتمي

باور  هاآنتوسعه دهند.  يمختلف تخصص ةنيزم درهاي خود را شوند تا صالحيتمي قیمعلمان تشو

براي همه  انيدولت و مرب ،يمعلمان، مؤسسات آموزش ن،یجامعه، والد كیعنوان اگر بهدارند كه 

)جميل، پرتاس و  شود هاآن تيتواند مانع موفقچيز نميهيچد، كنندستيابي به رشد و ترقي تالش 

 لیتبد ةنحو نيب يدهد كه وقت( هشدار مي۲۰۱۰) ۲هاموند نگيحال، دارل این با(. ۲۰۱۳، ۱محمد

وجود  لیباشد كه دال دهيدانش معلمان به آموزش مؤثر تفاوت وجود دارد، ممكن است زمان آن رس

اید در سه زمينة دانش معلم بمعتقد است تربيت(، ۲۰۰۸) ۳هانتلي .ميكن ليشكاف را دوباره تحل نیا

اي شامل دانش محتوا، توجه قرار گيرد. دانش حرفه ساي اسااي و تعهد حرفهاي، عمل حرفهحرفه

 اي از طراحي یادگيري، ایجادآموز و آگاهي از تدریس و یادگيري است. عمل حرفهشناخت دانش

اي، مشاركت، دگيري حرفهاي، یااست و تعهد حرفه شدهمحيط یادگيري و ارزشيابي یادگيري تشكيل

نيز در این ( ۲۰۰۳) 4ویلگاس ریمرسشود. ميشامل  رااخالقيات ها، ارتباطات و رهبري، ارزش

 معلم پرداختهو ارزشيابي در تربيت آوري آموزشيهاي جدید تدریس، فنهاي روشزمينه به مؤلفه

هاي ها و مهارتها، گرایششناخت ةمجموعبه معلم باید در تربيت كند( اظهار مي۱۳۹۳است. ملكي )

شناختي، عاطفي و  ةو معنوي در سه حيط به پرورش جسمي، عقلي، عاطفي، اجتماعي توجه معلم با

آگاهي از تجارب مختلف كشورهاي گوناگون در خصوص  ،بين این دررواني و حركتي توجه شود. 

و آموزش منظور رشد و توسعه به هاآناز تجارب  يريگهاي روشني را در بهرهمعلم، زمينهتربيت
                                                           
1. Jamil, Petras & Mohamed 

2. Darling-Hammond 
3. Huntley 
4. Villegas Reimers 
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 ۲در پژوهش ميراجاكار و پاتيل(. ۲۰۰7و همكاران،  ۱)جميل ترسيم خواهد كردهر كشوري  پرورش

كالت معلم مشفرایند تربيت توسعه، حال است در بسياري از كشورهاي در شده بيان (۲۰۱۳)

 كالتيهاي آموزشي و مشوريتوجهي به فناهاي سنتي تدریس، بيبر روش اي همچون تكيهعدیده

معلم به استفاده از دانش زمينة تربيت یافته دركشورهاي توسعه كه حالي دراز این قبيل رواج دارد؛ 

 آموزي معلمان تأكيدو مهارت آوريفنهاي جدید آموزشي، استفاده از گيري از نظریهروز و بهره

هاني الت جمعلم همگام با تحوهاي تربيتدهد توجه به برنامهنشان مي هافراوان دارند. این پژوهش

هایي است كه توجه بحث ترینمهمناميده شده، از اطالعات  آوريفندر عصري كه دوران دانایي و 

. ورود به این عصر نيازهاي جدیدي را براي معلمان به است نظران را به خود جلب كردهصاحب

سازي و افزایش آموزش است. معلمان باید دانش و زهایي كه نيازمند آمادهاست. نيا ارمغان آورده

هاي به تفاوت با توجهآینده هماهنگ سازند. تحوالت اي خود را با هاي تخصصي و حرفهتوانایي

معلم تطبيقي نظام تربيت ةمعلم كشورهاي مختلف جهان، در پژوهش حاضر به مقایسميان تربيت

سؤال كلي این شده است. پرداخته  آوري اطالعات و ارتباطاتز حيث فنا ایرانو  مالزي كشور

 اطالعات و ارتباطات آوريفن ةزمين معلم ایران و مالزي دربين نظام تربيت تحقيق این است كه

معلم ایران در مقایسه هاي احتمالي تربيتچه تفاوت و تشابهاتي وجود دارد، فاصله و كاستي )فاوا(

هاي كاربردي براي چه پيشنهاد هاآنچيست و از تحليل و مقایسه  نهيزمالزي در این با تجربه كشور م

 ؟ توان ارائه دادمعلم در ایران ميبهبود نظام تربيت

ویژه در هاي مختلف بهدر حوزه تطبيقي تحقيقات انجام به پژوهشگران گرایش اخير هايسال در

 عالقه این اصلي علل از یكي .است داشته صعودي روندي و پرورشآموزش  مطالعات تطبيقي ةحوز

 روند در آموزشي هايجایگاه نظام تأثيرو  نقش جوامع، دیگر از وضع آگاهي كسب توانمي را

 در جهاني ةآنان دانست. تجرب اقتصادي -ي مختلف اجتماعيهاحوزهدر  گسترده هايپيشرفت

 از سریع رهایي براي از دیگران، آموزيدرس پي در فهيم هايملت كه دهديم نشان اخير يهاسده

 و اندمشترک هاملت ميان جهاني و معموالً بشري هايچالش، واقع در .اندنایافتگيتوسعه مدارهاي

                                                           
1. Jamil 

2. Mirajkar & Patil 
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 از پيروي در نيز نظام آموزشي جست. سود مشترک هايحلراه از توانمي مواقع از بسياري در براي

و بيشترین است  آغاز هر تحولي ةهر كشور نقط و پرورشآموزش  ،از طرفي نيست. مستثنا قاعده این

گذاري مادي و سرمایهیافتگي ایفا مي كند. از این حيث، معنادار را در فرایند توسعه و برترین نقش

معنوي در جهت تربيت و تأمين این ركن اساسي تعليم و تربيت، بهترین و سودمندترین نوع 

كند سودمندي اهميت و ضرورت مطالعات تطبيقي اظهار مي ( در۱۳۹۲آقازاده ) گذاري است.سرمایه

هاي تعليم و تربيت در كشورهاي مطالعات تطبيقي كه درصدد تبيين وجوه تشابه و تفاوت ميان نظام

 توان كرد.هاست، تردید نميهاي موفق و ناموفق آنها و فعاليتمختلف و كسب تجربه از برنامه

معلم، مرزي از تربيتپردازان به فهم برونگذاران و نظریهاین پژوهش سياست دادنبنابراین، با انجام

معلم كشور و همگامي نظام آموزشي با تحوالت اجتماعي و تربيت ةگذاري در عرصتطبيق سياست

  كنند.تجربه مي پيشرفت متناسب متوازن با یك كشور پيشرفته را در قرن بيست و یكم

 است ۱۳۹۰در سال  انيانشگاه فرهنگد سي، تأسمعلمتربيت مرتبط با راتيياز تغ يكیدر ایران 

 انيكرد. در حال حاضر دانشگاه فرهنگ يمعلم را تحت نظارت خود گردآورمراكز تربيت يكه تمام

در  رييتغ رغميعل .معلمان را بر عهده دارد ياحرفه يهايستگیشا يو ارتقا تيترب ،تأمين فهيوظ

تا نقطه ایده آل راه زیادي در پيش دارد و  رانیمعلم ادر نظام تربيت يفيك راتييتغ ،يساختار سازمان

تحوالت نظام تربيت معلم، سال اخير  . در صدنبوده است عیسر گذشته چندان ةآهنگ تغييرات در ده

تحول و مي تواند زمينه ساز كه از عواملي هاي فراواني را تجربه كرده است. زیاد و فراز و نشيب

هاي تربيت معلم نقش مؤثر داشته باشد، انجام همة حوزهآن در  يتغيير، اصالح و ارتقانوآوري و 

یني، مذهبي و فرهنگي نزدیكي با قرابت داست كه  دیگر كشورهاي مسلمانمطالعات تطبيقي با 

را  يشگرف راتييتغ، تا امروز ايتانیاز دوران استعمار بر يمالز آموزش و پرورش كشور ایران دارند.

 يرهبر راتييبا تغ معطوفخود را  ينظام آموزش يمالز گفته شوداگر  ستيتجربه كرده است. اشتباه ن

 يمالز يتوان گفت كه نظام آموزشمنظر مي نیكرده است. از ااصالح يچند نژاد يكشورها ياسيس

 ةندیكه در آآگاه است  يملت جادیا يكشور باهدف اصل نیا ةدر ادار ياسياز اشكال دستور كار س يكی

 در مالزي آموزشي اهداف به دستيابي براي مهم كار نيروي یك معلمان خواهد كرد. يرا رهبر يمالز
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 در معلمان ايحرفه ةبه توسع نياز. كشور هستند انساني ةسرمای ةتوسع و آموزش كيفيت افزایش

 و شدنايحرفه بررسي منظوربه آموزش وزارت ةویژ ةكميت توسط ۱۹۹5 سال اوایل از مالزي

ي اصالحات مهم يدر مالز معلمتربيت تيفيبهبود كبراي  .شد شناخته معلمان ايحرفه پيشرفت

، محتوا و تحصيل آوري اطالعات و ارتباطات؛ طولفن ؛درسي ةبرنام، و استخدام نشیشامل گز

وزش درسي شامل آم ة، برناممعلم(. در تربيت۲۰۰4 ،1ي)لشده است انجام كردهایروش آموزش و رو

یادگيري  -آوري در فرایند یاددهي درسي تلفيق فن ةاست. برنامالعات و ارتباطات آوري اطواد فنس

آوري دانشجویان باید واحد درسي فن. شودمي ضمن خدمت ارائه ةبراي معلمان نيز در طول دور

ها مسلط شوند آنالعات اطآوري فن ةاً بگذرانند. براي اینكه در حوزري را حتمدر آموزش و یادگي

(. ۲۰۱۳و همكاران،  2)اینگوارسون رنديخوبي فرابگرا به فناوري هاي جدیدوسيله باید آموزش به

آوري اطالعات و ارتباطات مقایسة ميزان بكارگيري فن»( در مطالعة كمي ۲۰۱۹و همكاران ) ۳رازک

 معلماني كه بتوانند به ۲۱ قرن در آوريكنند براي توسعة فناظهار مي« در دو كشور مالزي و اندونزي

ر زمينه خود به كار گيرند، نياز است و این ام كالس درس در را هاي اطالعات و ارتباطاتآوريفن

تغييرات بنيادي را در آموزش معلمان این دو كشور فراهم كرده است. براي دستيابي به این هدف 

 تلفيق در را معلمان تخصص و صالحيت اي كه بتواندبه گونه برنامة درسي در راهبردي، تغييرات

 آموزاندانش براي مؤثرتري یادگيري فضاي داده تا افزایش كالس در ارتباطات و اطالعات آوريفن

 در معلمان ايحرفه هايصالحيت ( در مطالعة تطبيقي۱۳۹۰اند. حبيبي )شود، را پيشنهاد داده ایجاد

اي در دو كشور آلمان و ژاپن كند كه ارتقاي صالحيت حرفهو ایران اظهار مي آلمان، ژاپن كشورهاي

خدمت  پایان تا معلمي ةحرف به ورود و پذیرش زمان از یكپارچه و پيوسته مداوم، يفرایند صورتبه

صورت به نه معلمان ايحرفه هايصالحيت ارتقاي ایران در ولي شودمي گذاشته اجرا به ايحرفه

آموزش به  یا درسي كتب محتواي تغيير هنگام در مدتكوتاه هايآموزش قالب در فقط بلكه، فرایندي

هاي پایه و توان صالحيتداد ميشود. همچنين، نتایج این طرح نشان مي خدمت انجام ضمن مدت

                                                           
1. Lee 
2. Ingvarson 
3. Razak  
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آموزشي  هاينظامصورت مشترک و مشابه بين اساسي را كه الزمة ورود به حرفه معلمي است به

( در تحقيق كيفيت برنامة درسي در نظام ۱۳۹۳زاده )كشورها در نظر گرفت. امراهلل و حكيم

كنند كه اختالف معنادار و تفاوت يمعلم در بين كشورهاي كرة جنوبي، انگلستان و ایران، بيان متربيت

هاي اساسي بين نظام ارزیابي كيفيت برنامة درسي ایران و دو كشور انگلستان و كره جنوبي در حوزه

ارزیابي اهداف برنامة درسي، محتوي برنامة درسي و فرایند یاددهي و یادگيري در برنامة درسي، 

وهش خود با هدف مقایسة نظام پذیرش در پژ ( در۱۳۹4سرخي و همكاران )وجود دارد. فرجي ده

 نظام با شانگهاي بنديرتبه اساس بر كمبریج و استنفورد هاروارد، دورة دكتري سه دانشگاه برتر

ایران  و برتر هايدانشگاه پذیرش نظام هدف ترینمهمكنند كه ، بيان ميایران در دكتري پذیرش

دكتري  پذیرش نظام اهداف تعدد كه هرچند است، داوطلبان استعدادترین با و ترینشایسته شناسایي

 ،شدگانپذیرفته مطلوب يهاویژگي با رابطه است. در برتر هايدانشگاه پذیرش نظام از بيشتر ایران در

 براي شناختي غير و شناختي هاویژگي و هاشایستگي ها،مهارت از طيفي از پذیرش هاينظام ةهم

توجه  ایران در دكتري متمركزنيمه پذیرش نظام كه تفاوت این بااند، استفاده كرده داوطلبان كردنغربال

 ةحون ( در زمينة۱۳۹۶در پژوهش تطبيقي سنگري و آخش ) دارد. شناختي غير هاویژگي به اندكي

كنند ، اظهار ميمعلم كشورهاي ژاپن، استراليا و ایرانسازي دانشجو در مراكز تربيتجذب و آماده

بودن دیپلم و موفقيت در آزمون با یكدیگر نظر شرایط جذب دانشجو مانند دارا كشورهاي نامبرده از

اما در جذب دانشجو كشورهاي ایران و ژاپن نسبت به آن حساسيت بيشتري دارند و  ،شباهت دارند

ا هاي عمومي ر، انگيزه و توانایينهيشيسوءپهاي اخالقي، اجتماعي، جسماني، نداشتن صالحيت

سن، معدل و تعهدگرفتن از متقاضيان در ابتداي دوره اهميت داده  ،. همچنينسنجنديمدقت به

ن نشان داد این دوره در ایران زمان كمتري ادر بحث كارورزي مشاهدات محقق ،شود. همچنينمي

 ( در بررسي۱۳۹7شده است. كوشي و سلطاني ) اختصاص دادهبه آن نسبت به ژاپن و استراليا 

و تفاوت  معناداركه اختالف  كنندبيان ميمعلم ایران و هند درسي مراكز تربيت ةقي عناصر برنامتطبي

-یند یاددهياهاي اهداف، محتوا، فرمعلم این دو كشور در حوزهتربيتبرنامة درسي اساسي بين 

در اما این دو كشور ؛ یادگيري، ارزشيابي، كارورزي و فناوري اطالعات و ارتباطات وجود دارد
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هاي اجتماعي، هاي عملي، ایجاد شایستگي و صالحيتمواردي مانند كسب دانش، نگرش، مهارت

هاي و تفاوت هاانتخابفرهنگي، سالمت و پژوهش و نوآوري به هم شباهت داشته اما كشور هند به 

تي این دو كشور در ابعاد مربوط به دانش موضوعي، محتواي تربي ،فردي توجه بيشتري دارد. همچنين

 ي مبتني بر اسنادتطبيق ( در مطالعة۱۳۹7یكدیگر شباهت دارند. اعزازي و همكاران )و تخصصي به 

 به سه ،معلمتربيت هاينظامبا ارائة چارچوب مفهومي  ،معلم ایران و كشورهاي مختلف جهانتربيت

كنند كه اشاره مي الگوهاي اقتصاديو  معلم، الگوهاي اجتماعيبرنامه جامع تربيت اصلي شاخص

 تطبيقي پژوهشگران براي تواند مبنایيمي و دنكنایفا مي هاكشور معلمتربيت روند اساسي در ينقش

توان معلم، ميتربيت ةگرفته در حوزهاي انجامكار طوركلي با مروربه. باشدم معل تربيت حوزة در

بر مطالعات تطبيقي یكي  معلم مبتنينتيجه گيري كرد كه بازنگري، اصالح و بهبود ابعاد نظام تربيت

هاي تعليم و تربيت امروز در جهان است. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه هاي نظاماز ضرورت

آوري اطالعات و معلم ایران و مالزي از حيث فنتطبيقي، بررسي، مقایسه و تطبيق دو نظام تربيت

  ارتباطات است.

 شناسی پژوهشروش

آوري اطالعات و فن كه است (ياسهیمقاپژوهش كيفي، پيمایشي تطبيقي )پژوهش حاضر یك 

 و با مقایسه مالزي كشور معلمتيترباطالعات و ارتباطات  آوريفن با ایران را معلمتيتربارتباطات 

نياز براي  اطالعات موردشامل  اسناد شامل كلية آماري جامعة .كندمي تحليل استنباطي -تحليلي روش

هاي هاي فصلي و ساليانه، سایتاي، گزارشاز طریق اسناد و مدارک كتابخانهال به سؤ پاسخگویي

ملي كشور برنامة درسي دو كشور،  و پرورشآموزش هاي وزارت المللي مانند یونسكو، سایتبين

هاي مربوط به جمهوري اسالمي ایران، سایت و پرورشآموزش مالزي، سند تحول بنيادین نظام 

الگوي  آمده است.دستمعلم دو كشور، منابع علمي و مقاالت دو كشور بهاي تربيتهدانشگاه

توصيف ، الگوي بردي بود كه شامل چهار مرحله هادادهاستخراج، مقایسه و تحليل  براي مورداستفاده

 ةدر مرحل هاآنو بررسي  هاپدیدهو تدارک اطالعات كافي براي توصيف  برداريیادداشتشامل )

، اول پژوهشگر به توصيف آن پرداخته است( ةتفسير )شامل وارسي اطالعاتي كه در مرحل، بعدي(



18                1401 و زمستان ، پاییز1، شمارة 1الملل(، دورة نامه بینطالعات تطبیقی تربیت معلم )کاوشم 

 

 چهارچوبيفراهم آوردن  منظوربهدادن و كنار هم قرار  بنديطبقه، اطالعات شامل بررسي) جواريهم

 (هاآنو تحليل  هاتفاوتتوجه به جزئيات بر اساس تشابهات و  شاملمقایسه )( و براي مرحله بعدي

  بود.

 هاي پژوهشیافته

 سؤالایران و مالزي در پاسخ به  معلمتربيت ةاطالعات و ارتباطات برنام آوريفندر این بخش 

اطالعات و  آوريفنمعلم دو كشور ایران و مالزي از بعد وضعيت موجود بين نظام تربيت» پژوهشي

 آوريفنان و مالزي از حيث هایي بين دو كشور ایرها و تفاوتچه شباهت «ارتباطات چگونه است؟

اطالعات و ارتباطات نظام  آوريفنچه پيشنهادهایي براي بهبود  اطالعات و ارتباطات وجود دارد؟

 شود. ، بررسي ميارائه داد؟ توانميایران  معلمتربيت
 

 ایران و مالزی  معلمتربیتدر نظام آن و تشابهات  هاو تفاوت ،اطالعات و ارتباطات آوریفن .1جدول 

 آوری اطالعاتفن کشور

 ایران

صورت تئوري و عملي به )فاوا( كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطاتمعلم ایران درس در برنامة درسي تربيت
ساعت در هر ترم براي  4۸واحد، به ميزان  ۳واحد درسي، جمعاً  ۱)كارگاهي( در سه ترم به ميزان هر ترم 

 شده است.ریزيبيني و برنامهارشناسي پيشهمة دانشجویان دوره ك

  رود:معلمان انتظار مي –در این درس از دانشجو 

 را متناسب با رشتة تحصيلي یاد بگيرند. فناوري اطالعات و ارتباطاتگانه و كاربرد هاي هفتمهارت -

نياز درس كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات هاي هفتگانه را كه پيشدانشجویان باید گواهي مهارت ةكلي -
 .باشنداست را قبل از ورود به دورة كارشناسي دارا 

ها ارزشيابي، روش ردبا آگاهي در مورد استانداردهاي برنامة درسي رشته درسي خود و راهبردهاي استاندا -
 كنند.هاي گوناگوني براي تلفيق فاوا در برنامة درسي رشته خود را ارائه و راه

هاي فناورانه و دانش كافي، منابع وب موردنياز متعددي را براي به دست آوردن با استفاده از مهارت -
نموده و فهرستي اي خود شناسایي موضوعات درسي اضافي و دانش پداگوژیكي در جهت یادگيري حرفه

 كنند.تهيه و ارائه  را هااز آن

 همسو كند. هاي ملي نظام آموزشيبا سياسترا هاي كالسي مبتني با فاوا فعاليترود از مدرسان انتظار مي -
 آوري اطالعات و ارتباطات:اهداف یادگيري درس كاربرد فن 

 در آموزش، آوري اطالعات و ارتباطاتفن درک -

 ارزشيابي، برنامة درسي و -

 هاي فاوا،مهارت پداگوژي، -
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 آوری اطالعاتفن کشور

 اي معلم در سواد فناوريحرفه یادگيري و مدیریت و يبندسازمان -

 رود دانشجو معلمان باید یاد بگيرند:یي كه انتظار ميافزارهانرمو  افزارهاسختترین مهم 

و چاپ( و  يبندقالب گر لغات )تشریح و نمایش مانند واردكردن، ویرایش،معرفي پردازشتوان به مي -
موتورهاي  مرورگرها و ینترنت و دنياي گسترده وب،، او ترسيمي يگراف يافزارهانرمي، بردارادداشتی

جوي در رشته وجست يهادواژهيها و كلجستجوي و راهبردهاي استفاده از آن يهادواژهيجو، كلوجست
 خطبرخط و برون يسازهارهيذخو  بازكردن حساب كاربري ،مكاتبات الكترونيكي پایدار، ایميلو  علمي

 را نام برد.

شناسایي و  مانند معلمي يكارگيري فاوا و حرفهمسائل امنيتي در بهر این، دانشجو معلمان باید بعالوه  -
هاي ارتباطي، مسائل حفظ حریم ، انجمنيبریسا يهایيمدیریت مسائل امنيتي اینترنت شامل: زورگو

حقوق مالكيت معنوي، ، ها، پاپ آپبرداري، اسپم، كوكيها، كالهاطالعات، ویروس دزدي خصوصي و
، خالق. الزامات قانوني، اشهروندي دیجيتال؛ قوانين و مقررات ایميل، ، محتواهاي نامناسبتیرايكپ

هاي افزارها و برنامهروزرساني نرممسائل مربوط به رمز عبور، بهو  محرمانه بودن اطالعات شخصي
 استفاده كند. عمالًرا یاد بگيرد و  هاكاربردي و نظام عامل

 فاوا( شامل: كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات يراهبردهاي تدریس و یادگير( 
 است. طوفان مغزي و حل خالق مسئله ،حل مسئله ،پروژه ،آزمایشگاه ،نمایشي -سخنراني -
 فاوا(: ارزشيابي كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات( 

هاي اساسي فاوا براي تعيين سطح كالس و ه در بخش مهارتكارزشيابي ورودي یا تشخيصي در فاوا  -
 گيرد،ها صورت ميمنظور ایجاد و یا تقویت مهارتاستفاده بهينه از زمان به

عنوان بهدر هر بخش مواردي . گيردیند آموزش و در طول كالس انجام مياارزشيابي تكویني كه در حين فر -
بخشي از این ارزشيابي را تشكيل  تواننديكه م شنهادشدهيهاي عملكردي و یادگيري پپيشنهاد در فعاليت

 ؛دهند
نمره به پروژه پایاني اختصاص  ۱۰نمره از نمره نهایي به ارزشيابي تكویني و  ۱۰ ،ارزشيابي نهایي یا پایاني -

الي  ۱واحد درسي )فاوا درآن يتمامي موارد آموزش یابد كه در اجراي آن دانشجو معلم ملزم به رعایت
است و مدرس مربوطه موضوع آن را با توجه به سال تحصيل دانشجو معلم، دانش و مهارت موضوعي ( ۳

ي برنامة درسي كارشناسي پيوسته دانشگاه هاسرفصل) دكناي دانشجو معلم تعيين ميو مهارت حرفه
 (.۱۳۹5فرهنگيان، احمدي و همكاران، 

 مالزی

آوري اطالعات است. معلم پيش از خدمت، برنامة درسي شامل آموزش سواد فنبخش تربيتمالزي در در 
جمله  از. شودارائه ميمعلمان  -دانشجو  يبرا يیادگير - يآوري در فرایند یاددهفن تلفيقبرنامة درسي 

آوري اطالعات و فن ةزمين اي معلمان درحرفه ةبهبود توسع يبرا يشده توسط دولت مالزابتكارات انجام
آوري اطالعات و ارتباطات فناي معلمان در هفته رشد حرفه ۱4، معلمان زشآمو ةدورریزي ارتباطات، برنامه

 است. وقتتمام يسال آموزش تخصص كو ی
فاوا در كالس در كاربرد  معلمان -دانشجو هاي موردنياز بر كسب صالحيت معلم تأكيددر دوره تربيت -

 .آوري اطالعات استبرنامة درسي آموزش سواد فن ت و یكي از واحدهايدرس اس
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 است.یادگيري  -یاددهي و یكي از راهبردهاي برنامة درسي  جزء مهمآوري فن -
 تيتالش كرده است تا ظرف كروسافتیهاي مختلف مانند ماسازمان تیو پرورش با حماوزارت آموزش  -

آوري اطالعات و ارتباطات در آوري اطالعات و ارتباطات كه بتوانند از فنعنوان رهبران فنرا به معلمان
 معلم استفاده كنند، توسعه دهد.تربيت يهادوره

( ۲۰۱4) ۱و چان نگيكه توسط س ياآوري اطالعات و ارتباطات در آموزش، مطالعهادغام فن يایمزا رغميعل
آوري اطالعات و ارتباطات ادغام فن يهنوز فاقد مهارت الزم برا یيایان مالزانجام شد، مشخص كرد كه معلم

 سیو ارتباطات در تدر عاتآوري اطالادغام فن يآموزش ناكاف ليبه دل تيوضع نیا خود هستند. سیدر تدر
( انجام شد، مشخص كرد ۲۰۱۰) ۲و محد عارف یيكه توسط روزنا يامطالعه ن،یعالوه بر اه است. اتفاق افتاد

 ةتنها با جنبآوري اطالعات و ارتباطات، ي فنعمل ةجنب يجابهمعلم دانشجومعلمان در طول دورة تربيتكه 
عمر ، ۲۰۱۰، روزنایي و محدعارف، ۲۰۱4)سينگ و چان،  آوري اطالعات و ارتباطات مواجه بودندفن ينظر

 (.۲۰۱4، 5، آي۲۰۱۳-۲۰۲5و پرورش مالزي، برنامة آموزش ، وزارت ۲۰۱۳، 4، مرزیانا۲۰۱5، ۳و همكاران

 هاشباهت
آوري اطالعات و ارتباطات در برنامة درسي گيري از فنبهره ةزمين در زیادي يهاتالش هر دو كشور

هاي در هر دو كشور ایران و مالزي، یكي از چالش. انددهیمعلم انجام داده و واحدهایي را تدارک دتربيت
 است. فاوابر وجه تئوري  ديتأك اطالعات و ارتباطات آوريفن

 هاتفاوت

گيري هرچند موضوع بهره. متفاوت است دو كشورآوري اطالعات در گيري از فنچگونگي و گستردگي بهره
صورت بهو ارتباطات  آوري اطالعاتفن موضوع. از اهميتي ویژه برخوردار است هردو كشورآوري در از فن

آوري اطالعات و فن. در برنامة درسي آموزش شده است ارائهایران  معلمتربيت ةدر برنام و كاربردي منسجم
انداز یادگيري، تجهيزات ریزي، چشممعلم ایران از حيث ساختاري، مدیریت، برنامهارتباطات در نظام تربيت

هاي اساسي است. از تفاوت رشدهكامراتب بهتر معلم مالزي بهنظام تربيتو انتظارات یادگيري نسبت به
معلم ایران با مالزي، این نكته ظریف است كه آوري اطالعات و ارتباطات در نظام تربيتآموزش سواد، فن

در ایران این درس مانند سایر دروس یكي از واحدهاي درسي است كه دانشجویان باید بگذرانند. به عبارتي 
كه در  ها در كنار سایر دروس است. در حاليات یكي از درسآوري اطالعات و ارتباطدر ایران درس فن
امكان  هامهارتآوري برخوردارند. دانشجومعلمان بدون داشتن این ها از ماهيت و وجه فنمالزي همة درس

معلم در و مراكز تربيت هاسیپردشدن در سایر دروس را ندارند. از طرفي سطح و ميزان برخورداري موفق
اي، در ي و همچنين، نيروي انساني متخصص و حرفهافزارنرمي و افزارسختي هايآورفن ایران از حيث

ي علمي و .... از هاتیساي جهاني، هاكتابخانهي علمي، هاشبكهسطح پایيني هستند. عدم دسترسي به 
آوري و مدیریت متمركز معلم در ایران است. نبود بسترهاي فنو مراكز تربيت هاسیپردي هاتیمحدود

 ي مدیران در سطوح مختلف است.هادغدغهي اطالعات و ارتباطات یكي از هايفنّاور

                                                           
1. Sing & Chan 

2. Rosnaini   & Mohd Arif 

3. Omar 

4. Marziana 

5. Aai 
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 تحلیل

ویك، دستيابي انسان به آرزوهاي دیرینه به مدد هاي عصر حاضر، هزارة سوم یا قرن بيستاز ویژگي
هاي آموزشي كه به بحث مهم و راهبردي ها اینترنت و اینترانت است. نظامآن رأسن در نوی يهايفنّاور
ي از منابع اعمده، با اختصاص بخش اندكردهاهميت داده و ضرورت آن را درک  شدنيجهاني و سازيجهان

و  نگرندهیآشي هاي آموزنظام گذاراناستيس. اندكردهخود به این حوزه بسترهاي ارتباطي را از قبل فراهم 
آموزي و توجيه سازي، آموزش، مهارتي و همچنين، فرهنگريگميتصمو مراكز  هادولتبا توجيه  سازندهیآ

و پرورش در توجيه، تثبيت و استقبال بدیل آموزش عقلي و علمي جامعه، و همچنين استفاده از ظرفيت بي
یافتني كردند، عملي و دستآحاد مردم در رؤیا تصور مي اي را كهروز و كارآمد، مدینة فاضلههاي بهاز فنّاوري

قبول در كارآمدي و اثربخشي نظام تعليم و تربيت جهاني، مسئله ارتباطات هاي معتبر و قابلاند. از شاخصكرده
ترین زمان است. پدیدة كروناویروس طي دو سال و دسترسي به منابع اطالعاتي با كمترین هزینه و در سریع

هاي تعليم و تربيت زد كه دوران سنتي كالس درس حضوري و نظام ژهیوبهنهيب را به جهانيان و  قبل این
هاي به پایان رسيده است. تنها به مدد همين فنّاوري اطالعات و ارتباطات بود كه جهان و نظام رودرروآموزش 

تعليم و تربيت توانستند با آسودگي خاطر و كمترین هزینه به آموزش، یاددهي و یادگيري ادامه دهند. تجربيات 
یي هستند هاآنآمد و اثربخش معلم موفق، سرهاي تربيتدهد كه نظامگذر از دوران كرونا ویروس نشان مي

ي آموزشي اطالعاتي و ارتباطاتي هايآورفنكه در اولویت آموزش دانشجو معلمان مسئله آموزش حداكثري 
 ي درسي خود لحاظ كرده و آن را نهادینه كنند.هابرنامهرا در 

 گیريبحث و نتیجه

اطالعات و  آوريفن و مقایسة جواري، همهاآن يبندها، طبقهآوري دادهدر این تحقيق با جمع

. ه شدبه پایش، مقایسة و نقاط اشتراک و افتراق پرداختمعلم ایران و مالزي ظام تربيتارتباطات در ن

 شده از رویكرد تطبيقي كه رویكردي علميطرح منظور پاسخ به پرسشتحقيق حاضر كيفي است و به

مالزي با سایر كشورها  ةهاي عمدتفاوت یكي از. ه شدحوزة مطالعات آموزشي است، بهره گرفت در

اطالعات و ارتباطات در آموزش اعم از آموزش عمومي و  آوريفنبراي معرفي و گنجاندن 

اطالعات و ارتباطات توسط نظام آموزشي است. دولت  آوريفنمعلم، تعيين اهداف و شروع تربيت

اطالعات و ارتباطات ابتدا در  آورينفي هاپروژهحمایت و پشتيباني مالي را به عهده دارد.  ةوظيف

ها شوند و سپس در سطح كالن و وسيع توسط دولت و سازمانمي كار گرفتهه ب و پرورشآموزش 

 ةكند كه با داشتن دانش و تجربگيرد. این سياست به دانشجومعلمان كمك مياستفاده قرار مي مورد

 يهااز جنبه گرید يكاطالعات و ارتباطات در این دوره شركت و ادامه مسير دهند. ی آوريفن
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 يو بخش خصوص يدولت مالز ني، مشاركت باطالعات و ارتباطات آوريفنكارگيري در به نوآورانه

و بودجه انداز است. دولت چشم اطالعات و ارتباطات آوريفن ينصب و اجرا ش،یدر توسعه، آزما

هاي شبكه نظام ياندازو راه وتريكامپ يهاشگاهی، ساخت مدارس و آزمامثالبراي ، كندمي نييرا تع

نياز ارائه  مورد ةزمين تخصص خود را در يخصوص، بخش شودمي تأمينطور كامل توسط دولت به

 يندهایافر هاآندر آموزش هستند. اطالعات و ارتباطات  آوريفنيت موفق ديمعلمان كل دهد.مي

 هايكنند. بدون مشاركت فعال، مشتاقانه و ماهرانه معلمان، نوآورمي تیریرا مد يريادگیش و آموز

به شكست هستند. مشاركت كامل محكوم آوريفنشده توسط ارائه يایآموزش با مزا يسازيغن يبرا

اي مستمر آموزش مستلزم تعهد به توسعه حرفه يارتقا يبرا دیجد يهايفناور رشیمعلمان در پذ

 ياجرا يكمك به معلمان برا يبرا يابزار عنوانبه گرید آوريفن ،ياز منظر آموزش. معلمان است

 ةمعلمان در ارائ ياز دانش برا يدر عوض، به منبعنيست.  بهتر در كالس درس سیروش تدر

در  آوريفن، ادغام رو این ازشده است.  لیآموزان تبدبه دانش سیدر حال تدر يموضوع يمحتوا

 ياتيح يامر ویكبيستآموزش قرن  يبرا ندهیمعلمان آ سازيآماده يبرا معلمتربيت هايبرنامه

تالش آموزش  جمله ازمختلف  يهازمينه در آوريفنبه سمت تحول دانشگاه فرهنگيان باید است. 

شروع و راهبردي در دستيابي به  ةد نقطتوانمي معلمبرنامة درسي تربيتبهبود نظام آموزشي و  .دكن

بر  يمبتن آوريفن يآموزشبرنامة درسي دانشگاه فرهنگيان در ایران  روديمانتظار این امر مهم باشد. 

 تربيت شود.با دانش و مهارت باال  يمعلمان ندهیدانش محتوا را اجرا كند تا در آ

 با همگام معلمتربيت هايبرنامهكه توجه به  دهدمينشان  شدهانجام يهاپژوهشنگاهي به 

 یيهابحث نیترمهم از شده، ناميده اطالعات آوريفن و دانایي عصر كه عصري در جهاني تحوالت

را به خود جلب كرده است. واضح است ورود به این عصر نيازهاي  نظرانصاحباست كه توجه 

و افزایش آموزش  سازيآمادهایي كه مستلزم جدیدي را براي معلمان به ارمغان آورده است. نيازه

اهنگ سازند. هم آینده خود را با تحوالت ايحرفهي تخصصي و هاتوانایيمعلمان باید دانش و  .است

 فرایند در بالقوه صورتبه جدید اطالعاتي و ارتباطي يهايآورفننشان داده است كه  تحقيقاتنتایج 

 در هايآورفن این از يريگبهره در زمينة معلمان آنكه مگر بود، نخواهند مؤثر یادگيري -یاددهي
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 درو برخي كشورهاي  افتهیتوسعهبر این اساس كشورهاي ببينند.  را الزم يهاآموزش درس كالس

 هايبرنامهي را براي رویارویي با این تحوالت تدارک دیده و در هایفعاليتو  هابرنامه توسعه حال

اصلي آن  تیمأمور. دانشگاه فرهنگيان كه اندكردهير و تحوالتي ایجاد كشورشان تغي معلمتربيت

خود را با تحوالت و  كند،است باید تالش  و پرورشآموزش تربيت منابع انساني براي وزارت 

 حاضرمعلم عصر  يهامؤلفهمطالبات روز ملي و جهاني آماده كند تا بتواند رسالت خود را بر مبناي 

  در سند تحول بنيادین به انجام برساند.
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