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  چکیده
 فناوری اطالعات در  نتایج کاربردبررسی"طرح پژوهشی   ازبه دست آمدهاین مقاله بر اساس نتایج 
 یادگیری مبتنی –وری در روشهای یاددهی هدف آن، نوآ. ، تهیه شده است2"دبیرستانهای شهر تهران

   و1381-82( طی دو سال تحصیلی ،تحقیق یاد شده. بوده استفناوری اطالعات و ارتباطات بر 
 دروس .دبیرستان را زیر پوشش داشته است 13 کالس در 13آموز پایه اول   دانش789) 81-1380

موضوعهای ) س یکی از دروسهر کال( شناسی و زبان انگلیسی ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست
 از دو چک لیستها،  برای گردآوری داده. آموزشی رسمی بوده که با کمک فاوا تدریس شده است

 وضعیت فیزیکی، یکی دیگر برای یادگیری مبتنی بر فاوا و – برای مشاهده روشهای یاددهی یکی
                                                 

   کارشناس ارشد مدیریت دولتی–عضو هیئت تحریریه فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی  ∗
  کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی .∗∗

  . استفاده شده است"فاوا" از شکل کوتاه شدۀ  آن "فناوری اطالعات و ارتباطات"در این مقاله به جای . 1
هدف از این مطالعات کمـک بـه   .  است در زمینۀ فاوا در آموزش و پرورش      المللی  لعه بین  این مطالعه متاثر از دو مطا      .2

کشورها برای شناسایی وضعیت کنونی خود از نظر میزان استفاده از فاوا در سیستم آموزشی، در مقایسه بـا کـشورهای               
کای جنوبی و در سه سـطح ابتـدائی،   های متفاوت آمریکا، آسیا، اروپا، آفریقا و آمری  کشور از قاره26دیگر است که در    

 مـیالدی  1999 و فوریـه  1998های آن در فاصله میان نـوامبر   این تحقیق که داده . راهنمایی و متوسطه انجام شده است     
  .آوری شده تحت نظارت دکتر ویلیام جی پلگروم در دانشگاه تونته در هلند انجام گردیده است جمع
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به تفکیک برای (ه لیست مصاحب افزارها و از سه نوع پرسشنامه و سه نوع چک تجهیزات و نرم
ای طرح  ها از ابزارهای مقایسه برای تجزیه و تحلیل داده. استفاده شده است) آموز، معلم و مدیر دانش
با توجه به پیشینه (، روشهای آمار توصیفی و روش تفسیری "3دوپودمان  و 2یکپودمان " 1سایتز

 یادگیری  سبب توسعۀاده از فاوااستف: نتایج تحقیق نشان داد. ه استاستفاده شد) پژوهشی و تالیفی
 آموزشی، لوحهای فشردۀ و آنها را به کاوش در اطالعات موجود در شود میآموزان  مشارکتی دانش

آموزی و شبکه مدرسه دانشگاه صنعتی شریف، شبکه اینترنت و ترجمه متون  اینترانت شبکه رشد دانش
 گزارش مطالعات خود در  تهیۀیق و از طرکند میانگلیسی مربوط به دروس رسمی آنها ترغیب 

،  اتمی، نیروگاه، الکترونیک، لیزرجدول تناوبی عناصر، خورشید و کهکشان، فیزیک: انندهایی م زمینه
  فعالیتهای در ضمن.پردازد و تعمیق محتوای آموزشی می و توسعه افزایی به دانش... نفت و 
 و قرار دادن گزارش 4تارنماش تحقیق، طراحی تبیین و تدوین گزار: مانند (دهند میای انجام  نوآورانه

آموزان  که با فعالیتهای سایر دانش) تحقیق خود در آن، ترجمه و تایپ مطالب مرتبط با دروس رسمی
.  کامالً متفاوت استگیرد، انجام می یادگیری آنها به روش سنتی -در کالسهایی که فرایند یاددهی

برای مان توانستند با تغییر در روش تدریس خود،  معل این تحقیق نشان دادند کههای یافته
  . آموزان فرصت تعامل فراهم کنند دانش

   یادگیری-، نوآوریهای آموزشی، یادگیری مشارکتی، روشهای یاددهی  فاوا:کلید واژگان

  مقـدمـه
 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و گوناگونهای  های اخیر، جهان شاهد تغییرات بنیادی در عرصه در دهه

 رشدی است که در به طور کلی حاصلاند که این تغییرات  صاحبنظران بر این عقیده. آموزشی بوده است
 و فناوری ارتباط و جذب آنها در ها رایانه این تغییرات که از همگرایی.  استبه وقوع پیوسته فاوا زمینۀ

  ). 1380ی، رجای(شود  نامیده می» جامعۀ اطالعاتی«آید، بعضی مواقع  وجود میه جامعه ب
تغییر و تحول سریع در عرصه اطالعات، دانایی بشر، شتاب گرفتن توجه به با ) 1383(مهرمحمدی 

 درسی باید بیش از گذشته برنامۀ کند که تأکید میجریان تولید دانش و جریان منسوخ شدن دانش کنونی، 
  . رار دهدالعمر را در کانون توجه خود ق ف چگونگی یاد گرفتن و یادگیری ماداماهدا

آموزان باید بتوانند اهداف تخصصی خود را تعیین  العمر، دانش  به هدف یادگیری مادامبرای دستیابی
بایست  آموزان می دانش) 1383( یا به زعم مهرمحمدی ،)م1999، 5برانسفورد، بروان و کوکینگ( نمایند

های آموزشی مبتنی بر انتقال  شیوهاز استفاده به جای نیز   ومعمار و طراح جریان رشد و بالندگی خود باشند
  . آموزان توجه شود دانش و مهارتهای تعریف شده، به حضور فعال دانش

                                                 
1 . Sites = Second Information Technology in Education Study         
2 . M1                  3 . M2                   4. Web Site            5. Bransford, Brown, & Cocking  
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 در رشـد آمـوزش و تغییـر مـدارس ایفـا       فـاوا ها از طریق افزایش توجه به نقشی که           امروزه این شیوه  
شـی اینترنـت در بخـش       قابلیتهـای آموز  در زمینـۀ    ) 1383(اسـالمی   محـسن    مطالعـۀ . شود   دنبال می  ،کند  می

 کـه بـر اسـاس     را های جـذابی    توانند برنامه   اطالعات و ارتباطات، حاکی از آن است که فناوریهای جدید می          
 و با فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی یـادگیری را قـوت             ببرند به کالس درس     واقعیتهای موجود هستند،  

، کننـد  اجـرای خـود بـازخورد دریافـت          بارۀریها، در  از این فناو   گیری  بهرهبا   توانند  آموزان می   دانش. ببخشند
  ). 1994 ،1براون و کومپاین(و آنها را مجدداً بررسی کنند ببینند های خود را  بازتاب افکار و ایده

 انـد  خاطر نشان کردهآموزان،  یید تاثیر بعضی از فناوریهای خاص در سطح علمی دانش   پژوهشگران در تأ  
ر آموزان سال چهارم دبستان بـا نمـرات آنهـا د            دگیری بازیهای گوناگون در دانش    استفاده از رایانه برای یا    که  

است، همچنین این رابطه در استفاده از فاوا برای تدریس مهارتهـایی کـه              ای مثبت داشته      درس ریاضی رابطه  
ییـد شـده اسـت      تأآمـوزان سـال دوم راهنمـایی          به سطح فکری باالیی نیاز دارند با نمـرات ریاضـی دانـش            

  ). 1998، 2نگلینسکیو(
آموزان و استفاده آنهـا    اطالعات به دست آمده از تحقیقات انجام شده در آمریکا، میان سطح علمی دانش             

کـرده   را تاییـد   یل اطالعات در گروههای سنی متفاوت این رابطهآوری و تحل  ایانه برای بازی کردن، گرد    از ر 
 مدرسه در ایاالت    462 آموزان   دانش رویتحقیقی که    بر اساس  .)2002،  3مرکز ملی آمارهای آموزشی    (است
 برای فراهم آوردن محیطهای یادگیری واقعی که به حـل          ،بیشتر معلمان این مدارس   ،  انجام شده   آمریکا متحد

 در ایـن    .نـد ا  هکـرد    استفاده می  فناورید از   نپرداز  آموزان می   دنیای واقعی دانش   مشکالت و مسائل موجود در    
هایی که کار با آنها نیـاز بـه آگـاهی از چنـد                 پروژه اجرایدر مقاطع زمانی گوناگون به      ن  آموزا   دانش مدارس

آموزان نیز تـا حـدی تغییـر           ارزشیابی دانش  نظامدر این کالسها     .پرداختند   می ، داشت متفاوتموضوع درسی   
آوری   جمـع  4وزیآمـ   های دانـش    پروندهکه معموالٌ در    ( شان را بر اساس فعالیتهای    آنان به طوری که     ،کرده بود 

آوری و تحلیل اطالعـات و ارائـه        گرددر جستجو،   را  موزان  آ  دانش استفاده از فاوا  . کردند   ارزیابی می  )شد  می
ایفـا   یموزشـ آهای  شیوهاز این  در حمایت   اساسی ی نقش این نتایج .  توانا ساخت   علمی کاریآنها به صورت    

  .)5،1995مینز و اولسن (کند می
 کالس درس 23ۀ  سال10 و 9آموزان   معلمان و دانش  روی   )1998 تا   1992سال  از  (مطالعات انجام شده    

 ، بـه اعمـال پیچیـده   ،دان ه را شروع کردفاواآموزان استفاده از   از وقتی که دانش ه است داد  نشان  ،   کشور 16در  
ققان و  محاز این گذشته،    . زندپردا   و تدوین سؤاالت مناسب می      تحلیل مشکالت، ارزشیابی اعمال خود     انندم

 جدیدی را برای همکاری با همـساالن و دوسـتان خـود           راهبردهایآموزان    ند که دانش  ا  همعلمان گزارش کرد  
  کارها از اعتماد به نفس باالیی برخوردارند        دادن  و در انجام   استبا انگیزه   آنها توأم   ، یادگیری   برند  به کار می  

  .)2002، 6کوزما(

                                                 
1. Brown, A. & Campoin                                                    2. Wenglinski        
3. Natinal Center for Educational Statistic(NCES)             4. Portfolios    
5. Means & Olson                                                               6. Kozma     



  
       1383، سال سوم، پائیز 9شمارۀ       های آموزشی فصلنامۀ نوآوری         
 

14

گذاری در سراسر جهـان       تهای سرمایه یهای انجام شده، سیاس   دهد که با توجه به بررس       شواهد نشان می  
سبب افزایش چشمگیر رایانه در مدارس شده و امکان دسترسی معلمان به شبکه جهـانی را افـزایش داده                   

انـداز یـک کـالس درس مجهـز بـه فنـاوری               محققان در ترسیم چـشم    ).  2001 ،1کمیسیون اروپایی (است  
    :معتقدند، در چنین نظام آموزشی

نـشیند و تـدریس     آموزان می معلم دیگر در حکم فردی نیست که جلو کالس و در برابر دانش         •
کند تا مسیر آموزشـی درسـت را    آموزان کمک می کند، بلکه او در مقام یک راهنما به دانش     می

معلمان به جای اینکه جدا از همدیگر به امر تـدریس  . بیابند و یادگیری خود را ارزشیابی کنند      
 .کنند های مشترک کار می ند با کمک همدیگر و به صورت گروهی در طرحها و پروژهبپرداز

آموزان نیز دیگر افرادی غیرفعال نیستند که فقط به حرفهای معلم گوش دهند، بلکـه بـه                   دانش •
شوند که به صورت گروهـی بـه ایجـاد دانـش جدیـد و حـل                   های فعالی تبدیل می     یادگیرنده

 . پردازند مشکالت می

 جامعـه و محـیط      درون به   ، به جای اینکه دور از جامعه و افراد کار خود را انجام دهد             مدرسه •
 . کند کار راه پیدا می

 ). 1998، 2کوزما و اسچانک(جویند  والدین نیز در اعمال آموزشی فرزندان خود شرکت می •

ی، مبتنـی بـر حـل مـسئله، اسـتدالل، تفکـر انتقـاد             (گرا     یادگیری ساختن  –در فرآیند یاددهی     •
امکان تولیـد دانـش     ) خالقیت، استفاده فعال از دانش، غیرسنتی، منعطف، مشارکتی و اکتشافی         

و با راهنمایی معلمان آمـوزش دیـده فـراهم          ) بر مبنای تجربۀ شخصی آنها    (به وسیلۀ کودکان    
  ).1379فروش،  حج(خواهد شد 

رد و با مـرتبط سـاختن آنـان بـه           آو  آموزان و معلمان به عمل می       فاوا با حمایتی که از فعالیتهای دانش      
  .سازد یکدیگر و به هزاران انسان و منابع اطالعاتی گوناگون موجود در جهان، این نوآوریها را ممکن می

 بـر اسـاس   ) 1995(مینز و السون    . با این حال نباید از موانعی که در استفاده از فاوا موثرند، غافل شد             
، دسترسی به فناوری و عدم حمایت فنـی را، از موانـع اصـلی               اند که بیشتر معلمان      خود دریافته  تحقیقات

 دبیر شهر تهـران  138آموز و    دانش530روی  )1383(مطالعه محسن اسالمی    . دانند  استفاده از فناوری می   
دارلینـگ و   . نیز، بیانگر این است که امکان دسترسی به اینترنت در مدارس بـرای معلمـان فـراهم نیـست                  

ای معلمـان    در تداوم پذیری نوآوریهای آموزشـی، بـه رشـد حرفـه    فاوا استفاده از  در) 1996 (3مکلوگلین
های آموزشی باید از طـرق گونـاگون اسـتفاده از فنـاوری،               اشاره کرده و معتقد است که معلمان این شیوه        

. رفع نقصهای فنی آنها، روشهای متفاوت یادگیری و موضوعات درسی مربوط به آنها آگاهی داشته باشند               
  .ای معلمان یکی از عوامل بسیار مهم در تداوم پذیری نوآوری آموزشی است نابراین رشد حرفهب

                                                 
1. European Commission            2.Kozma  & Schank              3. Darling & Mclaughlin  
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از دیگر موارد ضروری در اجرای فاوا، برخورداری از زیرساختها و آموزش نیروی انـسانی، بـرای اجـرای یـک                     
، در کالسهای درس شیمی،  در این پژوهش با فراهم نمودن آن شرایط برای مدارس مورد مطالعه           . نوآوری آموزشی است  

آموزان به یادگیری مشارکتی،  دانششناسی، فیزیک، ریاضی و زبان، نتایج استفاده از فاوا در تدریس، میزان گرایش  زیست
هـای تـدریس سـنتی معلمـان مـورد             در فعالیتهای یادگیری و میزان تغییر در شیوه        1آموزان به نوآوری    میزان رغبت دانش  

   . تمطالعه قرار گرفته اس

  روش تحقیق
 337،  1381در سال   ( آموز پایه اول دبیرستان همراه با معلمان و مدیران آنان در دو سال متوالی                دانش 789در این تحقیق    
بـا توجـه بـه ماهیـت پـروژه فـاوا، در ایـن مطالعـه از میـان          . اند مورد مطالعه قرار گرفته)  نفر452،  1382نفر و در سال     

 و مدیران آنها به اجرای آن تمایل داشـتند،          2 امکانات برای اجرای این تحقیق برخوردار بودند       دبیرستانهایی که از حداقل   
 دبیرستان در سـالهای مـورد مطالعـه بـه صـورت فعـال در                13بیست دبیرستان انتخاب شده است که از این تعداد عمالً           

  . 3بررسی نهایی حضور داشتند
آموزان،  خواهی از دانش سه پرسشنامه و سه فرم مصاحبه جهت نظر: لدر اجرای این پروژه از سه ابزار جداگانه شام

دبیران و مدیران و دو چک لیست برای بررسی وضعیت تدریس دبیران کالسهای مورد مطالعه و وضعیت کارگاه استفاده 
 مطالعۀه در برای تهیه این ابزارها ضمن استفاده از ادبیات تحقیق، بخشی از آن ناظر بر محتوایی بوده ک. شده است

عالوه بر آن محتوای هر یک از ابزارها را .  پودمان یک و پودمان دو مورد مطالعه قرار گرفته است سایتزالمللی بین
در تامین حداکثر پایایی . اند  کردههای صوری و محتوایی آنها اظهارنظر گروهی از کارشناسان بررسی کرده در بارۀ جنبه

.  ارائه شده است2این نتایج در جدول شماره . ب آلفای کرانباخ استفاده شده استابزار مورد استفاده نیز از ضری
های حاصل از این تحقیق به تناسب سؤالهای پژوهشی از شاخصهای فراوانی، درصد و آزمون  همچنین برای تحلیل داده

  .یومان ویتنی استفاده شده است

                                                 
آموزان در کار بـا رایانـه، ترجمـۀ متـون، گـردآوری               آموزان، مجموعه فعالیتهای خود جوشی است که دانش         ر این تحقیق منظور از نوآوری دانش      د. 1

آموزان   اطالعات و تجزیه و تحلیل آن، تهیه گزارشهای مکتوب پژوهشی دربارۀ موضوعات درسی و مورد عالقه، طراحی تارنما، ارتباط با سایر دانش                     
این تعریف عملیاتی با تعـاریف موجـود        . دهند   طریق تاالرهای گفتگو، که هیچ یک از آنها در برنامه درسی رسمی موجود معمول نیست، انجام می                 از

 . کشور جهان در آن شرکت داشتند، همخوانی دارد26آموزان  المللی نیز که دانش در مطالعۀ بین

 آموزشـی، امکـان اتـصال بـه         لوحهای فشرده .  دستگاه برای هر کارگاه دبیرستان افزایش داده شد        12 تا   های دبیرستانها   رایانهتعداد  در این پژوهش    . 2
آمـوزان، آموزشـهای      مدیران، معلمان و دانـش     و به    دانشگاه صنعتی شریف برای کالسهای مورد مطالعه فراهم شد        شبکه مدرسه   شبکه رشد، اینترنت،    

   . منابع آموزشی الکترونیکی داده شدالزم برای استفاده از رایانه، اینترنت و 
در ) و هـاجر ) ع(نور قائم، امام صادق (اند   در پروژه مورد مطالعه شرکت داشته1380-81 الزم به ذکر است که سه دبیرستانی که در سال تحصیلی   . 3

-82( شـرکت نکـرده بودنـد، در سـال دوم      در پروژه1380-81 همچنین سه دبیرستان که در سال تحصیلی . سال دوم در این مطالعه شرکت نداشتند      
   ).و شهید همت) ع(حسین  صدر، امام(در این پروژه شرکت کردند ) 1381



 1381 -82فکیک جنس و درس در سالهای آزمودنیهای مورد مطالعه به ت درصد/  فراوانی- 1جدول 

  

                                                 
م بـه    ریاضی به این دلیل بوده است که یک گروه از دانش آموزان مورد مطالعه در دو کالس درس شیمی و ریاضی مبتنی بر فاوا شرکت نموده اند و یک بـار اقـدا                                 –انتخاب عنوان شیمی    . 1

  .تکمیل پرسشنامه نموده اند

 جمع 1شیمی و ریاضی شناسی زیست شیمی  ریاضی  فیزیک  انگلیسی  دروس

  سال  جنسیت
 82 81 82 81 82 81 82 81 82 81 82 81 82 81  درصد

 83 45 11 19 14 14 28 -- 28 12 -- -- 2 --  فراوانی
  پسر

 0/1000/100 3/13 2/42 9/16 1/31 7/33 -- 7/33 7/26 -- -- 4/2 --  درصد

 369 292 -- -- 142 56 135 103 51 40 9 49 32 44  فراوانی
  دختر

 0/1000/100 -- -- 5/38 2/19 6/36 3/35 8/13 7/13 4/2 8/16 7/8 1/15  درصد

 452 337 11 19 156 70 163 103 79  52 9 49 34 44  فراوانی
  جمع

 0/1000/100 4/2 6/5 5/34 8/20 1/36 6/30 5/17 4/15 0/2 5/14 5/7 1/13  درصد



   ضریب پایایی و شاخصهای آماری ابزارهای مورد استفاده-2جدول 

                                                 
  .پاسخ را از نظر تأمین پایایی مورد تحلیل قرار داده است در این بخش به دلیل ماهیت سواالت، نگارنده تنها بخشی از سواالت، با تأکید بر سواالت بسته. 1
لیـست    ها الزم است به ترتیـب چـک         های پرسشنامه   بنابراین برای مطابقت آنها با شماره     . اند  با کد جدید درنظر گرفته شده     پاسخ    های پرسشنامه نیستند، بلکه ویژه سواالت بسته        ها دقیقاً همان شماره     این شماره . 2

  .گذاری شود پاسخ آنها شماره لیست وضعیت تدریس روی هم قرار گرفته سواالت بسته آموزان و چک وضعیت کارگاه، پرسشنامه دبیران، مدیران، دانش
 منحل شدن بعضی از       عدم مشارکت برخی از آنان در کالسها،         مجدداً مورد مطالعه قرار گیرند، ولی به دلیل انتقال برخی از آنها از مدرسه،              81آموزان سال     قرار بر این بوده است که همان دانش       در این مطالعه    . 3

  . ستشود، افزایش یافته ا این عده به آنچه مشاهده می... آموزان جدید و  کالسها، حضور دانش
  .، وجود دبیران جدید و گاهی مشارکت دو دبیر در تدریس کالسی بوده است82دلیل تفاوت در عدۀ دبیران در سال . 4
  .ها از سوی معاونان مدارس بوده است ، تکمیل بعضی از پرسشنامه82دلیل تفاوت در عدۀ مدیران در سال . 5
 

 ضرایب
  پایایی

  میانگین و انحراف استاندارد سئواالت  1382 1381

1381 1382 

ف
ردی

 

  نوع ابزار

الت
ئوا
د س

عدا
ت

  

  تعداد
   آزمودنی

 ضریب
   آلفا

 تعداد 
  1آزمودنی

 ضریب
 میانگین  آلفا

انحراف
 استاندارد

 میانگین
انحراف
 استاندارد

ریب ض
  همبستگی

 3آموز دانش 1 85/0 525/3 06/27 04/4 8/27 81 451 8219 325 15 58-272سئواالت
 81/0 768/4 65/16 82/3 6/18 82 451 7493  324  5 73-77سئواالت 

 76/0 241/4  36/16 77/1 6/19 72 25  8755  10  15 22-36 سئواالت 4دبیر 2
3 

 پرسشنامه

 73/0 789/3 23/13 91/1 5/15 94 16  8306  11  13 41-53 سئواالت 5مدیر
 --- --- --- --- --- 96 10 --- --- 5 78-82 سئواالت تدریس 4

 امکانات
  فیزیکی

6 12 8901 16 73 75/7 62/3 812/7 197/2  77/0 
5 

 کارگاه چک لیست
 تجهیزات
 70/0  9287/0  062/5 26/2  33/5 82 16 8039 12  4  نرم فزاری
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  ها  یافته
مهمترین دستاورد این تحقیق نشان دادن چگونگی ایجاد شرایط برای گذر از روش تـدریس سـنتی و ایجـاد زمینـه                      . 1

ط  جستجوگری و کاوشگری آنها از طریق جستجو در منـابع آموزشـی متنـوع مـرتب                 آموزان،  برای فعالیتهای خودجوش دانش   
 کمـک فـاوا، گـسترش دانـش، نگـرش و مهارتهـای               به  است که  )و حتی بعضاً مطالب علمی جالب دیگر      (با موضوع درس    

آمـوزان بـه      بـه طـوری کـه دانـش       . شـوند   مـی بخشند، تـسهیل و تـسریع         هایی که یادگیری را عمق می       آموزان در زمینه    دانش
المللـی و ایـن       آنچه در مطالعۀ بین   . مرسوم نیست و نبوده است    مهارتهایی جدید دست یافتند که آن مهارتها در سایر کالسها           

بنـابراین محتـوای مطالـب تهیـه شـده از سـوی             .  یادگیری اسـت   –مطالعه مدنظر بوده، تغییر ونوآوری در روشهای یاددهی         
پذیر اسـت،     متر امکان آموزان و ارزش علمی آنها مد نظر نبوده، بلکه تعداد و تنوع فعالیتهایی که بدون استفاده از فاوا ک                    دانش

آموزانی کـه بـرای آنهـا شـرایط فـراهم شـده، از ایـن روش                   مهم این بوده که چند نفر از معلمان و دانش         . مدنظر بوده است  
اند؟ و چه بخشی از آنها دسـت بـه             یادگیری بهره جسته   –اند و از انواع روشهای کاربرد فاوا در فرآیند یاددهی             استقبال کرده 

  1اند؟ زدهابتکار و نوآوری 
کـار بـا    : های شناسی میزان انجام کارگروهی در زمینه       ، ریاضی، شیمی و زیست     انگلیسی زبانآموزش   2در کارگاههای . 2

 و کار بـا اینترنـت،       چینی  حروفآوری مطالب از اینترنت و کتب،        نویسی، آموزش رایانه، جمع    رایانه، تحقیق و ترجمه، برنامه    
 و  1/82،  8/60،  5/73 بـه    82 و در سال      بوده  درصد 8/83 و   6/68،  9/46،  7/35 به ترتیب    81در سال   اینترانت و لوح فشرده     

 بـر اسـاس     . ریاضـی سـیر نزولـی داشـته اسـت           و  دروس فیزیک و شـیمی      این فعالیتها در   . درصد افزایش یافته است    3/85
فعالیتهای یـادگیری در    در  زان را   آمو  از معلمان تدریس کننده در کالسهای مبتنی بر فناوری، مشارکت دانش          % 70 نظرخواهی،

  . اند حد زیاد تا خیلی زیاد مورد تایید قرار داده
مـشابه  که به صورت خود جوش انجام شـده اسـت،             نیز آموزان  دانشانفرادی   فعالیتهای نوآورانه    هر چند بسیاری از   . 3
های فـردی بـر روی      ش کاوشـگری  گـزار ، گذاشـتن    سـایت   وب طراحی   توان از    گروهی است؛ با این حال می      فعالیتهایهمان  

بـر اسـاس   .  فردی نـام بـرد  پژوهشهای  گزارش و چاپچینی حروف برای   رایانهو استفاده از    و شبکه اینترانت رشد     اینترنت  
 درصـد در  4/57از (اند، بجـز در مـورد کارگـاه فیزیـک      آموزان انجام داده که دانشپژوهشهایی اطالعات ارائه شده در زمینه  

 ریاضـی بـه     -شناسـی و شـیمی        ، زیـست  شیمی انگلیسی، ریاضی،    کارگاههایدر بقیه   ) 82درصد در سال     1/11 به   81سال  
 درصـد در سـال      7/72  و    2/66،  8/77،  3/44،  4/82 به   81 درصد در سال     6/70 و   1/44،  8/60،  7/36،  4/57،  8/4ترتیب از   

آمـوزان در     رح کامل فعالیتهای پژوهشی دانـش     ش.  ارائه شده است   3این نتایج در جدول شماره      .  است دیده شده  افزایش   82
. قابل دسترسـی اسـت     4سایتهای ساخته شدۀ آنان به نشانی مندرج در سطرهای اول و دوم ادامۀ جدول                 این  تحقیق در وب    

                                                 
رود که نوآوریهای بـه دسـت آمـده در            ستفاده از فاوا در کالس درس، انتظار نمی       مند ا   بدیهی است در ابتدای راه و اولین تجربۀ نظام        . 1

با این حال   . المللی سایتز پودمان دو به دست آمده، باشد         آموزان پایۀ اول دبیرستان بیش از آنچه در این تحقیق و مطالعۀ بین              سطح دانش 
تـر و   تر، آسـان  ق، مهارتهای جدیدی کسب کردند که در یادگیری عمیقآموزان نمونۀ تحقی آموزان سایر کالسها، دانش   در مقایسه با دانش   

  .آموزان نیز نقش داشته است تر آنها موثر بوده و در توسعۀ یادگیری گروهی و مشارکتی و افزایش عالقه و نشاط دانش سریع
  .منظور از کارگاه، همان کالسهای برگزار شدۀ مبتنی بر فناوری است. 2
  



   آموزان  دانشفعالیتهای نوآورانۀدرصد / فراوانی  -3جدول 
 

  1382سال   1381سال
  سال/ کالسها 

  اببدون جو  خیر  بلی
  جمع

  خیر  بلی
  بدون
  جواب

  جمع

 34 ---- 6 28 42 --- 40 2  فراوانی
  انگلیسی

 0/100 ---- 6/17 4/82 0/100 --- 2/95 8/4  درصد
 9 ---- 8 1 47 1 19  27  فراوانی

  فیزیک
 0/100 ---- 9/88 1/11 0/100 1/2 4/40 4/57  درصد
 79 1 43 35 49 1 30 18  فراوانی

  ریاضی
  0/100 3/1 4/54 3/44 0/100 0/2 2/61 7/36  درصد
 162 14 22 126 102 7 33 62  فراوانی

  شیمی
 0/100 6/8 6/13 8/77 0/100 9/6 4/32 8/60  درصد
 156 3 56 97 68 2 36 30  فراوانی

  شناسی زیست
 0/100 9/1 9/35 2/62 0/100 9/2 9/52 1/44  درصد
 11 1 2 8 17 1 4 12  فراوانی

  شیمی و ریاضی
 0/100 1/9 2/18 7/72 0/100 9/5 5/23 6/70  درصد
 451 19 137 295 325 12 162 151  فراوانی

  جمع
 0/100 2/4 4/30 4/65 0/100 7/3 8/49 5/46  درصد
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اند،  آموزانی که اقدام به ترجمه نموده       شناسی، فراوانی دانش    و زیست انگلیسی  زبان  الس آموزش   در دو ک  
در بقیـه کالسـها   .  بـوده اسـت   5/54 و 2/41 برابـر  82و در سال   9/52 و 7/16 برابر 81به ترتیب در سال    

 و   9/52 ،   7/64 ،   5/26 ،   6/93 برابـر    81به ترتیب در سال      مانند فیزیک، ریاضی، شیمی و شیمی و ریاضی       
 در استفاده از شبکه اینترنت بـرای انجـام  .  گزارش شده است5/45 و 5/52 ، 8/22 ، 2/22  برابر 82در سال  

شناسی فراوانـی میـزان     ، فیزیک ، شیمی و زیست     انگلیسیآموزان، در کارگاه زبان        دانش از سوی حقیق   ت دادن
 برابـر   82 درصـد و در سـال        4/4 و   3/33 ،   8/12،  31 برابـر    81استفاده از شبکه اینترنت به ترتیب در سـال          

 –و شـیمی  ایـن وضـعیت بـرای دروس ریاضـی     .   درصد گزارش شده اسـت 9/76 و 7/45 ، 2/22 ،  2/91
در این  .  درصد بوده است   4/36 و   2/39 برابر   82 و در سال     4/82 و   8/40 به ترتیب برابر     81ریاضی در سال    

سـایت    وب اظهـار نمـوده انـد کـه          82 درصد از افراد در سال       4/10 و   81 درصد از افراد در سال       8/2 زمینه
بیـشترین میـزان    آموزان،     دانش از سوی ت  روی اینترن تحقیق فردی   شهای    در قرار دادن گزار    .اند کردهطراحی  

 درصد و کمترین آن مربـوط       6/17 و   2/8 ریاضی با    –مربوط به کارگاه ریاضی و شیمی        81فعالیت در سال    
 بیشترین میـزان فعالیـت مربـوط بـه          82در سال   . و فیزیک با صفر درصد بوده است      انگلیسی  به کارگاه زبان    
در تمـامی    .اسـت بـوده   رین آن مربوط به فیزیک با صفر درصـد           درصد و کمت   5/38شناسی با     کارگاه زیست 

 و چـاپ    چینـی   حـروف  بـرای    رایانـه آموزانی که از       دانش 82کارگاههای مبتنی بر فناوری اطالعات در سال        
 درصـد و    52  مربوط به کارگاه شیمی با        81 بیشترین فراوانی در سال      ،اند تحقیق خود استفاده نموده   گزارش  

  بیشترین فراوانی مربوط بـه       82در سال   .  است  بوده  درصد 19با  انگلیسی  به کارگاه زبان    کمترین آن مربوط    
  .  درصد بوده است3/33 درصد و کمترین آن مربوط به فیزیک با 4/90شناسی با  کارگاه زیست

آموزان در زمینه تحقیق، ترجمـه، اسـتفاده    برخی از اطالعات توصیفی مربوط به فعالیتهای نوآورانه دانش     
 4 در جدول انجام شده،صورت خود جوش ه  سایت که ب     آموزشی، اینترنت و طراحی وب     لوحهای فشرده از  

  . ارائه شده است
  



  ∗1382آموزان در سال  و فعالیتهای خودجوش انفرادی و گروهی دانش  زمینه نوآوریها -4جدول 
  

  19  18  17  16  15  9  4  1  منطقه
 دبیرستان

  سؤاالت
  بشری  شهید همت  فدک  امام حسین  الزهرا  رشد  باهنر  فر صنیعی  کوثر  تیشریع  انصاری  فراست  صدر

گزارشهای 
پژوهشی تهیه 

شده 
آموزان  دانش

  :های در زمینه

-  

بیماری سارس، زبان و 
ترجمه، فرهنگ مردم 
  آمریکا، شیمی، جغرافی،
  رایانه رسامها، اوزون

فیزیک، 
ها،  انرژی

  اوزون، 
ساخت 
  ترموکوپل

  ، 2زیست
، 3لولبدن انسان، س

قلب، خون، 
  کروموزومها،

  خودکتاب، لوحهای
فشرده آموزشی، 
  سایتهای اینترنتی

در مورد 
  بخشی 

  از کتاب، 
صفحات 
  وب،

تهیه روندنما، 
  فتوشاپ، 

  افزار سخت

  فیزیک،
  شیمی، 
  مکانیک،
  عربی

عناصر گروه 
  ششم،

  پیوندهای
هیدروژنی  

  الماسها،
  آروماتیک 

  ...و 

با استفاده از 
ماهیان ها،  روزنامه

  زنده، سرطان،
ها، زیست،  ستاره

  جغرافی،
  زبان،دینی، پرورشی،

  رایانه

  ،4، هپاتیت3زیست
، لوحهای فشرده 3ایدز

آموزشی، برای 
جشنواره خوارزمی، 

  ،15آمار
  7هندسه

  تاریخچه
  رایانه،
کتب 

آموزشی 
  رایانه

  تاثیر رایانه
    در گسترش
  ارتباطات،
   مطالب
  اینترنت،

فیزیک، هنر، 
می هندسه،شی
  ریاضی

  شیمی،
  ترجمۀ متن
  اینترنتی

زیست، شیمی، 
  زبان، 

موضوعات کتاب 
   درسی، زندگینامه

  بزرگان،
  تهیه فالپی

های  ترجمه
انجام شدۀ 

آموزان  دانش
  :های در زمینه

-  

زبان و ترجمه، آمریکا، 
شیمی، جغرافی، کامپیوتر 

رسامها بورد اصلی، اوزون، 
  زندگینامه

مطالب 
اینترنت، 

  ی،شناس ستاره
زغال سنگها، 

  مربوط کتب 

لوحهای فشردۀ 
آموزشی، زیست، 
خون، سایتهای 

  اینترنتی

-  

فیزیک 
  کوانتوم،

متون درسی 
  عربی

  مطالب اینترنت،
  های شیمی، مجله

  کتابهای شیمی

مطالب لوحهای 
  فشرده اینترنت،

  علمی

، گوارش، 1دی ان ای
اینترنت،  هپاتیت، مطالب

ایدز، زخم معده، 
   یلوحها گیاه،مطالب

  ت فشرده،تمرینا
 مدرسه 

 2ویندوز

مثلث برمودا، 
نجوم، 
  ریاضی،

  شیمی، نوبل،
  جشنها، 

زندگینامه 
  بزرگان

لوحهای فشرده 
  التین،

  سایت اینترنتی،
  شیمی

ترجمه لوحهای 
  فشرده،

   مطالب شیمی،
  مطالب اینترنت

لوحهای 
فشرده 

آموزشی 
مورد استفاده 
برای انجام 
دادن تحقیق 

  :های در زمینه

از 
راهنمایی 
  خود برنامه

  -  آتشفشان، شیمی،جغرافی

  اعضای بدن،
  قلب،

  اطلس بدن،
  خون، 
  ها آنتی

استفاده 
  نکردیم

فیزیک پایه و 
  نوین،
  فرامین،
  لوح قلم

  نیتروژن، 
پیوندهای شیمی، 

  الیه اوزون،
  طال پلیمر

  ستارگان،
  ،3پرداز واژه

  زیست، 
  جغرافی،
  فیزیک،

  پاورپوینت
 4فرانت پیج

  ،3اریهاهپاتیت، بیم
لوحهای فشرده 

  اندیشه، تابش
  دی ان ای ،

  انسان، گیاه، بدن
منابع ایران، دینی،دکتر 

حسابی، مطالب 
  اجتماعی

  ویندوز
  4زبان

  قضیه تالی،
  با ریاضی

  موسیقی،
  اتمها

عنصر جدول 
  تناوبی،

اتم، جنبش 
  مولکولی

  جدول مندلیف،
  عناصرشیمی،
از روزنامه و 
اینترنت بیشتر 

  کردیم، استفاده
  یمی آلیش

استفاده از 
اطالعات 

شبکه اینترنت 
برای انجام 
  دادن تحقیق

برای 
 آشنایی با 

 های  پروژه
  دیگر

جغرافی، گازهای : سایتهای
ای، شیمی، ادبیات  گلخانه

رایانه، آتشفشان، پارک ملی 
یوزمایت، زندگینامه، 

   5سارس

  حبابها
  ،6تحقیق زیست
  بدن انسان،
  دی ان آی

 

اینترنت 
مخصوص 

ن مدرسه دبیرا
  .بود

  فیزیک نوین،
  شیمی

  الماس، 
عناصر گروه 
  ششم، هالوژنها،

ضایعات 
کارخانجات میوه، 

  تصفیه آب

   بزرگان، زندگینامه
   تهیه عکس،
جانوران، 
  سینما،ریاضی
فیزیک،شیمی 
  علمی،جشنها

  دی ان ای ،
   زخم معده،
  هپاتیت، 
  ایدز

زبان 
خارجی، 
ریاضی، 
  پزشکی،
  ویندوز

  هندسه،
  شیمی

  نویسی،فرمول 
  شیمی عالی،
  عناصر

  خبرهای شیمی،
گذری در تاریخچه 

  شیمی،
  نانوتکنولوژی،
  دانشمندان،

  تاریخچه شیمی

                                                 
شیوۀ گـردآوری مطالـب، تـدوین،    . رسانده، یادگیری را عمق، سرعت و دقت بخشیده و در دستیابی آسان به محتوای آموزش رسمی نقش موثر داشته است این فعالیت ضمن آنکه در درک بهتر مطالب درسی به آنان کمک. اند ها تهیه کرده زارشهای متنوعی درهر یک از زمینهآموزان گ  دانش . ∗

اند که به سبب محدودیت حجم مقاله و پرهیز از گزینش مطـالبی کـه از نظـر سـطح علمـی        را با عالقه فرا گرفته    ... یری از دستاوردها، ترجمه مطالب از انگلیسی به فارسی، یادگیری مهارتهای کار با رایانه، جستجو در اینترنت و اینترانت و لوحهای فشرده آموزشی و                         گ  تجزیه و تحلیل و نتیجه    
در گـزارش مطالعـۀ   . انـد، مراجعـه کننـد    آموزان و نشانی گزارشهای تحقیق آنها روی اینترنت که در ادامۀ همـین جـدول معرفـی شـده     سایتهای ساخته شده از سوی دانش توانند به آدرس وب    برای اطالع بیشتر، خوانندگان می    . ها اکتفا شده است     دارند، فقط به ارائۀ زمینه    تفاوت چندانی با هم ن    

 .آموزان همتای خود فاقد آن هستند اند که دانش دهد که آنها مهارتهای جدیدی را کسب کرده آموزان پایۀ اول دبیرستان نشان می شک این دستاوردهای دانش بی. های فعالیتها اکتفا شده است اند به ذکر زمینه  کشور شرکت داشته26 که مانهای ام یک و ام دو نیز پود  سایتزالمللی بین

1. DNA          2. windows           3.word  processor              4. powerpoint  frontpage              5. space. Com 6           استفاده از سایت. www.biolo. Com استفاده از سایت  
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  19  18  17  16  15  9  4  1  منطقه
      دبیرستان

  بشری  شهید همت  فدک  امام حسین  الزهرا  رشد  باهنر  فر صنیعی  کوثر  شریعتی  نصاریا  فراست  صدر  سؤاالت        

های طراحی تارنما
شده توسط 

  آموزان دانش
 .www  شخصی

geocities.com  -  
www.hamsafar
.itgo.com-www 

.msntapesh. 
itgo.com 

-  
www 
.avini. 
com-

www.fnfa
lio.4t.com 

-  www. 
siencenews

.com 
Alzahra 

school net 
Mr harry.150 

.com 

www. 
farmemi. 

com-
www. 

schoolnet
/fadaky 

-  www. 
astronomy 
club.com 

  
های نشانی تحقیق

ن که روی آموزا دانش
  اینترنت قرار داده 

  اند؟ شده

-  Space . com  - -  -  Http:/alio
veissi2003

.4t.com 
www.dotc
omegoogle 

www.scho
olnet/rosh

d.net 

www 
schoolnet. 
ir/alzahra3

www.iearn
.org 

fad.www  زبان
com.ak -  -  

عات پژوهشی موضو
آموزان از  که دانش

  حروفچینی برایرایانه
و چاپ آنها استفاده 

  .اند نموده

پروژه 
  آمار

  آمار، جغرافی،
  تحقیق ادبیات،

جغرافی، پزشکی، 
  پارک ملی 

  درخت،
علوم 
  ،راهنمایی
   آمار،

  منابع انرژی

کار قلب، محیط 
زیست و جهان، 

ی،دی ان ریز برنامه
  آی،

  طالب سایتهام

  ریاضی،  -
  عربی

  نیتروژن،
  الماسها،

پیوندهای 
  شیمیایی،
انرژی 
  ،یخورشید

  رادیو اکتیو

  دینی،
  رورشی،پ

  زبان،
  آمار،
  زیست،
  مثلثات،
  جغرافی،
  پرورشی،
  زبان

  ،دی ان ای
  هپاتیت،

  سیره رسول،
  گیاه،

  جانوران،
 زندگی 

  حسین، امام
  آمار،

  استخوانها،
مطالب 
  اینترنت،

  مراسم ایرانی

  زبان،
  پرورشی،
  قواعد زبان،
  اعتیاد،

  شهیدرجائی،
  آمادگی دفاعی،
  پرسشنامه،

  سازمان ملل متحد،
  ادبیات،

  کومت،ح
  رایانه

  تهاجم
  فرهنگی، 

  مثلث
  برمودا، 

  نماز،
  بیماری،
  ریاضی،
  ترجمه،
  زندگینامه

  فیزیک،
  شیمی،

  ترجمه عناصر،
  آزمایش شیمی،

  ترکیبات

  زبان،
  دینی،
  شیمی،

  دانشمندان،
های تحقیق

  شخصی

آیا برای این درس 
کار گروهی انجام 

  اید؟  داده
  )نام ببرید(

طراحی 
  سایت

کار با لوحهای 
ه آموزشی، فشرد

  کار با
  ،پاورپوینت

تحقیق اوزون،  
  آمار،
  ریزی، برنامه

  جغرافی

  ساخت
  ترموکوپل 

  اعضای بدن،
  سلول، قلب،

  تهیه مقاله از اینترنت،
  تحقیق از لوح فشرده

   و درس

  تهیه پروژه

تحقیق برای 
به دست 

آوردن کتب 
  معتبر علمی

جمع آوری 
  اطالعات،
  تحقیق،
  بازدید

  تحقیق،
جستجو در 

  رنتاینت

 بحث دیدن و
در مورد 
لوحهای 
فشرده، 
  حروفچینی
 ترجمه

  چینی،حروف
برنامه نویسی، 

  پاسکال،
  مشورت

  تحقیق،
  کار با رایانه،
  آزمایش

  

  تقسیم کار،
  ترجمه،
  بحث،
  آزمایش

تحقیقهای 
  زبان،
  شیمی،
  زیست،
  دینی،
چینی حروف

  مطالب،
زندگینامه 
  بزرگان



  
23  تهران                                                         بررسی نتایج کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در دبیرستانهای شهر

 حاکی از آن است   ،ج به دست آمده    نتای ،ی تدریس معلمان   در بررسی تغییرات ایجاد شده در روشها       .4
 درصـد بیـشترین و کارگـاه        7/47بـا   انگلیـسی    کارگاه زبـان     ، کارگاههای مورد مطالعه   میان از 81در سال   که  

 از سـوی  مفـاهیم   میـان    درصد کمترین فرصـت را بـرای تجزیـه و تحلیـل و کـشف روابـط                   5/8فیزیک با   
 3/46ارگاه شـیمی بـا     باالترین فرصت ایجاد شده به ک82 در سال زمینه این  در. اند هم کرده آموزان فرا   دانش

  .  درصد اختصاص دارد2/18 ریاضی با -ترین فرصت ایجاد شده به کارگاه شیمی درصد و پایین
میـان   از 81آموزان به تفکر دربارۀ موضوعات درسی و بحـث گروهـی آنـان، در سـال                در هدایت دانش  

 6/10 درصد بیـشترین و کارگـاه فیزیـک بـا            5/40 کارگاه آموزش زبان انگلیسی با       ،هکارگاههای مورد مطالع  
 باالترین فرصت ایجاد    82سال  در  در این زمینه،    . اند  آموزان فراهم کرده    درصد کمترین فرصت را برای دانش     

ـ (شناسـی     ترین فرصت ایجاد شده به کارگاه زیـست        و پایین )  درصد 5/55با  (اه فیزیک   شده به کارگ    7/16ا  ب
  .  اختصاص دارد)درصد

دادن آموزان در انجام       درصد معلمان مشوق دانش    92تقریباً  ،  82 درصد و در سال      58تقریباً  ،  81در سال   
 درصـد  80 تقریبـاً  82 درصـد و در سـال   33/58 ، 81در مورد ترجمه به ترتیـب در سـال      . اند پژوهش بوده 

  . اند آموزان بوده معلمان مشوق دانش
 در اسـتفاده از     آموزان   درصد معلمان مشوق دانش    85تقریباً  ،  82 درصد و در سال      33 تقریباً   ،81در سال   

  درصد معلمان  62باً   تقری 82 درصد و در سال      42 تقریباً   81 در سال    .اند بوده اینترنت برای انجام دادن تحقیق    
  . اند زان بودهآمو دادن تحقیق، مشوق دانش برای انجام ،آموزی رشد در استفاده از شبکه دانش

 آموزان به استفاده از شبکه       دانش  مشوق  درصد 46تقریباً  ،  82، صفر درصد و در سال       81معلمان در سال    
طراحـی  آموزان از سوی معلمـان، در         تشویق دانش . اند  بودهتحقیق،  دادن  انجام  برای  دانشگاه شریف    1مدرسه
 62 تقریبـاً    82 صـفر درصـد و در سـال          81ال   در سـ   ،روی اینترنت  برای قرار دادن تحقیقهای فردی،       تارنما

  .درصد بوده است
در اسـتفاده از    آموزان     دانش مشوق درصد معلمان    77تقریباً  ،  82 درصد و در سال      50، تقریباً   81در سال   

تقریبـاً  ،  82 درصد و در سال      75 ،   81در سال   . اند  بودهرایانه برای حروفچینی و چاپ تحقیقهای انجام شده         
 بوده و آنها را در یادگیری مطالب بـه ایـن            گروهی  در انجام دادن کار    آموزان  ان مشوق دانش   درصد معلم  92

  . اند  کردهموارد هدایت
 یـادگیری مبتنـی بـر فـاوا در آمـوزش و پـرورش ایـران و                  – روشـهای یـاددهی       برای مقایسۀ  همچنین

  . نشان داده شده است5 ۀترین نوآوریها در جدول شمار پودمان دو، عمدهسایتز کشورهای شرکت کننده در 
  

                                                 
1. http://www.sharifschool.com  



 پودمان دو سایتز –مورد مطالعه ی کاربرد فاوا در مدارس کشورهای ترین نوآوریهای ایجاد شده در روشها   مهمفهرست  -51دول ج
  

   نوآوریهامهمترین  عنوان نمونه  نام کشور  ردیف

 اسپانیا،   1
  کاتولونیا 

با مشارکت مدارس : ها ریشه
 فاواهم از طریق 

  ها مشارکت در طرحها، مهارتهای تحقیق و ارائه یافته

  ، الگوی یادگیری جمعی، مشارکت در گروه، طرح گسترده، ارزشیابی همگانگرایی سازنده فاواتدریس ساختارگرایانه با   استرالیا  2

سـایت    آموزان به مثابه معتمد رایانه، طراحی وب        ها، تربیت دانش     مدارس جامعه اردنی   بندی با   طرحها، جست و جوی اطالعات، مشارکت، شبکه        پروژۀ دشت نمک  اسرائیل  3
  آموزان و اداره آن به وسیله دانش

با هم روی لوح فشرده آواز   اسلواکی  4
  بخوانیم

آمـوزان در     رکت دانش تولید محصوالت دیجیتالی صدا برای یادگیری اصول موسیقی، ضبط، ویراستاری و انتشار محصوالت دیجیتالی صدا، مشا               
  تولید محصوالت دیجیتالی، در هم تنیدگی فاوا

جذب در خوانده شدن از   آلمان  5
  آموزان و معلمان در مدارس دیگر اروپا و با همکاری یک کارشناس ای، مشارکت با دانش طرحها، گروهها، مسائل میان رشته  طریق اینترنت

آموز، جامعه یادگیرنده ناآشکار، طرحهای بلند مدت و برخی همراه با مشارکت، خودارزشـیابی،                های قبلی دانش     آموخته  و تأکید بر   گرایی  سازنده  2000چالش   آمریکا  6
  شریک گرفتن از طریق اینترنت برای اطالعات کلیه دروس

 کار، اطالعات، ارائه مطالب، جامعه یادگیرنـدگان نـا   ای و حل مسئله، کارهای گروهی در طرحهای بزرگ و عمیق، تحقیق و طرحهای میان رشته    دبیرستان آینده  انگلیس  7
  آشکار

آمـوزان،     دانـش  از سـوی  ای مرکب از هشت مدرسه روستایی، امکان ارائه نظـر             آموزان برای حلقه     از سوی دانش   "مجله الکترونیکی "سایت    وب  عالمت از طریق دود  ایتالیا  8
  طرحهای گروهی، خودارزیابی

نی بر نوآوری آموزشی مبت  ایران  9
  فاوا

شـبکه اینترنـت، شـبکه      ) فارسـی و انگلیـسی    (صورت لوح فشرده آموزشـی      ی با استفاده از     تهیه گزارشهایی از کاوشگری دربارۀ مطالب آموزش      
و تایـپ  ، یادگیری مشارکتی مبتنی بر شبکه، کار گروهی، ترجمـه    تارنماآموزی رشد، طراحی      آموزی دانشگاه صنعتی شریف و شبکه دانش        دانش
  .قه و تولید محتوای آموزشی آموزشی و مورد عالمتون

                                                 
ـ   . (Technology, Innovation, and Education Change: A Global Perspective) مأخذ با اندکی تغییر .1 دسـت آمـده از ایـن    ه البته اطالعات پروژه مربوط به کشور ایران با توجه بـه نتـایج ب

  .ارسال نشده است) در الهۀ هلند(ه  پروژگزارشهای ایران در این پروژه به سبب تأخیر در شروع طرح به مرکز.  مقایسه به این جدول اضافه شده استبرایپژوهش، صرفاً 



 پودمان دو سایتز –ترین نوآوریهای ایجاد شده در روشهای کاربرد فاوا در مدارس کشورهای  مورد مطالعه    مهمفهرست  -5دول جادامۀ 
  

   نوآوریهامهمترین  عنوان نمونه  نام کشور  ردیف
  آموز، طرح انیمیشن سینمایی برای بررسی درس هنرهای سینمایی هم دانش هم معلم ،گروه کاری  تصاویر در حرکت  پرتغال  10

 فاوایادگیری ساختن شعر با   تایلند  11
بندی گروهی، در هم تنیدگی فاوا، خودآموزی توأم با آزمون، شـریک گـرفتن در                ساخت شعر به زبان تایلندی، ارزشیابی در گروه، مرتبه        

  کارها از طریق اینترنت
ه مدرسه به عنوان مرکز کتابخان  چک  12

  یادگیری براساس طرح، یادگیری از راه دور، یادگیری مشارکتی، در هم تنیدگی فاوا  ای چندرسانه

  فاوا برای یادگیری راههای گوناگون نقاشی و رسم، انتخاب رنگ و برس، ارزشیابی و توصیف هنر دیجیتالی  هنر دیجیتال  سنگاپور  13
  گیری فعال و مبتنی بر حل مسئله، بازیهای یادگیری و خودآموزی، کارهای مشارکتی، ارزشیابی همگنانیاد  کارخالق با ریاضی  شیلی  14
  جوی اطالعات، تحقیق، مشارکت جست و  سفری به روم  فرانسه  15
  ، مشارکت، ارزشیابی همگان)توانمندسازی(آموز محور  کار دانش  دوایر ادبی   فنالند  16
  ای طرحها، ارائه مطالب با کمک ابزارهای چند رسانه  یلیپینسیری در ادبیات ف  فیلیپین  17
  طرحها، کار گروهی، تحقیق مبتنی بر اینترنت   در زبان خارجهفاوا  لتویا  18

کسب مهارتهای اطالعاتی از   لیتوانی  19
   اطالعاتی، ارزشیابی همگنان طرحها، پرورش مهارت  ای طریق یادگیری پروژه

  بندی، مسافرت مجازی، ارزشیابی جایگزین رحهای بزرگ، شبکهط  سفر به قطب جنوب  نروژ  20

ای، ارزشیابی جایگزین از اسـتقالل و خالقیـت           ای، مشارکت زوجی، جست و جوی بزرگ مقیاس، ارائه چند رسانه            طرحهای میان رشته    اسم رمز آینده  هلند  21
  درسی بدون کتاب

هنگ   22
 پروژۀ هنری   کنگ

دریس حس زیبایی شناختی و خالقیت، مشارکت با کالسهای دیگر در شهرهای گوناگون، خودآموزی از             نقاشی و رسم دیجیتالی برای ت     
  ، خودارزیابی و ارزشیابی همگنانهمگنان

جـایگزین، فـضای    ای، ارزشیابی     رشته  آموزی، طرحهای جست و جو و تحقیق بلند مدت و میان              الگوی یادگیری گروهی، رهبری دانش      ایجاد یک اجتماع یادگیری  کانادا  23
  اینترنت برای کار مشارکتی
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اسـت،    ارائه شده  5توجه به اطالعات به دست آمده از این مطالعه و خالصه ای که در جدول شماره                 با  
آمـوزان   نوآوریهایی که با استفاده از فاوا در کالسهای مورد مطالعه در این پژوهش در تعلیم و تربیـت دانـش           

اظر بر کارگروهی، تحقیق مبتنی بر اینترنت،  جست و جوی اطالعات، تحقیق و              اند، ن   مورد توجه قرار گرفته   
در این زمینه کشور ایـران تقریبـاً در بـسیاری از مـوارد شـبیه کـشورهای اسـپانیا،                    . یادگیری مشارکتی است  

 حاکی از این    این نتیجه . استرالیا، انگلستان، ایتالیا، چک، شیلی، فرانسه، فنالند، کانادا و لتویا عمل کرده است            
آمـوزان کـشورهای      توانند در کاربرد فناوری اطالعات در مـدارس در حـد دانـش              آموزان، می   است که دانش  

هر چند در حال حاضـر تعمـیم کـاربرد فـاوا در مـدارس      . پیشرفته و حتی در سطح باالتر از آنها قرار گیرند    
بررسـی میـزان موافقـت      در  مچنـین    ه .کشورمان با شاخصهای اکثر کشورهای پیـشرفته فاصـله بـسیار دارد           

 در تمـامی کالسـهای   ایسه با سایر کالسها نـشان داد کـه  آموزان با مزایای کالسهای مبتنی بر فاوا در مق        دانش
 3/64با  انگلیسی   درصد بیشترین و کارگاه زبان       2/91، کارگاه شیمی با     81برگزار شده مبتنی بر فاوا در سال        

 درصد 3/33 درصد بیشترین و کارگاه فیزیک با    8/81ریاضی با   - شیمی ، کارگاه 82درصد کمترین و در سال      
اند که کالسهای مبتنی بر فاوا دارای مزایای بیشتری نسبت به سایر کالسها               آموزان اظهار داشته    کمترین، دانش 

 نسبت ترجیح کالسهای مبتنی بر فاوا در مقایسه با سایر کالسـها در هـر دو سـال مـورد                     ،به طور کلی  . است
  . آموزان از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند  نزد دانش،طالعهم

  گیری بحث و نتیجه
ها ارائه شد، با ایجاد زیر ساختهای الزم در کالسهای مورد مطالعه، مانند شرایط                بنابرآنچه در بخش یافته   

دارس و آمـوزش     در مـ   فـاوا افزار و دسترسی به اینترنت برای اسـتفاده از            و امکانات فیزیکی، تجهیزات، نرم    
دهند    به فعالیتهای آموزشی انفرادی و گروهی از خود نشان می          ای بیشتر    و عالقه  آموزان انگیزه    دانش ،معلمان

  :  و نتایج زیر بر این موضوع تأکید دارد
 انجـام دادن تحقیـق، ترجمـه،        موزان مشاهده شد که آنهـا در زمینـۀ        آ  در بررسی فعالیتهای نوآورانه دانش    

. انـد   داشـته وحهای فشردۀ آموزشی، اینترنت و اینترانت بسیار فعال بوده و نوآوریهای خودجوش             استفاده از ل  
هـای جـدول تنـاوبی عناصـر، خورشـید و             توان بـه زمینـه      آموزان می   از مهمترین موضوعات پژوهشی دانش    

هـا، معمـاری،    کهکشانها، فیزیک اتمی، نیروگاه، الکترونیک، لیزر، نفت، شیمی، ریاضی، مـواد غـذایی، بیماری             
فرهنگ مردم آمریکا، الیه اوزون، بدن انسان، تهیه فلوچارت، پیونـدهای هیـدروژنی، ایـدز، تـاثیر رایانـه در                    

همچنین به ترجمه موضـوعاتی ماننـد؛ مطالـب آموزشـی           . گسترش ارتباطات و زندگینامه بزرگان اشاره کرد      
 شـیمی،   دروس فیزیـک،  "طالب مربوط بـه      و اینترانت که م     از اینترنت  لوحهای فشرده، مطالب دریافت شده    

 بوده، پرداخته   "شناسی، زغال سنگها، فیزیک کوانتم و زخم معده         ها، ستاره کربنها، رسام شناسی، هیدرو   زیست
  . اند چینی و چاپ کردهد را با استفاده از رایانه، حروفو نتایج فعالیتهای خواست 
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هـای    بـرای رشـد و اصـالح و تکمیـل برنامـه           ای    با مشاهده این تغییرات می توان فناوری را وسیله        
را مبنی بر مثبت بودن نوآوریها و تغییراتی کـه       ) 2001 (1آموزشی و درسی مدارس معرفی کرد و نظر فولن        

مبنی بـر   ) 1991 (2نتایج به دست آمده با نظرات لویس و مایلز        . آید، تایید کرد    تحت تأثیر فاوا به وجود می     
 زیرا در این مطالعه نشان داده شده اسـت  همخوانی دارد،آموزان،  دگیری دانشتاثیر استفاده از فناوری در یا   

اکثر کارهای خود را گروهـی و در      . اند   و نسبت به یادگیری خود مسئول       آموزان در آن بسیار فعال      که دانش 
ن آمـوزا   دانـش . دادند و همواره در جستجوی اطالعات و منابع جدید و جالب بودند             قالب پروژه انجام می   

هایی که کار با آنها نیاز به آگاهی از چند            پروژهدادن  در مقاطع زمانی گوناگون به انجام       کاری  در گروههای   
   .پرداختند  داشت میمتفاوتموضوع درسی 

آمـوزان از     ، عنوان شده بود که فعالیتهای ناظر بر استفاده دانـش          پودمان دوم المللی سایتز     مطالعۀ بین در  
 و موتورهای جستجوی اینترنتی برای جـستجوی اطالعـات و ایجـاد          3 الکترونیکی پستابزارهای تولیدی،   

دادنـد و از ایـن نتیجـه بـه      آموزان را تشکیل مـی  ارتباطها با افراد دیگر، بخش اساسی مدل همکاری، دانش    
اگـر کوشـشهای کالسـی    ). 2002کوزومـا،  (هـای مهـم ایـن مطالعـه یـاد شـده اسـت                عنوان یکی از یافته   

 را در زمینه استفاده از اینترنت برای انجام دادن تحقیقهای           پژوهشمورد مطالعه در این     ایرانی  ن  آموزا  دانش
، گذاشــتن تحقیقهــای کالســی خــود در اینترنــت و در تاالرهــای گفتگــو میــان تارنمــاکالســی، طراحــی 

 انگلیـسی، ریاضـی، شـیمی و     درسـی زبـان     در زمینـۀ موضـوعات     زان مدارس تحـت پوشـش و      آمو  دانش
آموزان را در این مدل همکاری، بـه مقایـسه بگـذاریم، بـه                شناسی و سایر مطالب مورد عالقه دانش        زیست

به بیان دیگر،  نتایج این مطالعه با یکـی از           .  را دریافت  تحقیقاین دو   نتایج  توان همخوانی میان      روشنی می 
  .    هماهنگی دارد،آموزان ی دانشپودمان دو، مبنی بر مدل همکارالمللی سایتز  مطالعۀ بینهای  مهمترین یافته

،  انگلیـسی  آموزان با دیگران در یادگیری نـشان داده شـد کـه در کارگاههـای زبـان                  در مشارکت دانش  
 و  6/68،  9/46،  7/35به ترتیـب    ،  81 کار گروهی در سال      شناسی میزان انجام دادن     ریاضی، شیمی و زیست   

از مهمتـرین   .  درصد افـزایش یافتـه اسـت       3/85 و   1/82،  8/60،  5/73 به   82 درصد بوده که در سال       8/83
  : توان به موارد ذیل اشاره کرد های مشارکت با دیگران می زمینه

کار با رایانه، تحقیق و ترجمه، برنامه نویسی، آموزش رایانه، جمع آوری اطالعات از اینترنت و کتـب،     
  . چینی و کار با اینترنتحروف

دختران تمایل دارنـد    ) 1997( 4 به زعم هاپنس و راسموسن     ،سردر مقایسه عملکرد دو گروه دختر و پ       
هر چند آنها در آموختن به      . تر استفاده نمایند    که از فناوری به منظور ایجاد فرایند یادگیری به شکل مستقل          

ایـن نتـایج بـا الگـوی دوم و سـوم از رویکردهـای               ). 1383مهرمحمـدی و دیگـران    (یکدیگر بهتر هستند    
 مبنـی بـر     5المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی     های مطالعه انجمن بین      جمله گزارش یافته   کاربردهای فاوا از  

آمـوزان کـه الگـویی پیچیـده بـوده و ویژگـی برجـسته آن         نوآوریهای مرتبط با پژوهشهای مشارکتی دانش  

                                                 
1. Fullan, M.          2. Louis, K. & Miles          3. e - mail          4. Hapness & Rasmussen        
5 . International Association for Evaluation of Educational Achievement 
 



  
       1383، سال سوم، پائیز 9شمارۀ       های آموزشی فصلنامۀ نوآوری         
 

 

28

آموزان با یکدیگر در کالس درس است و نوآوریهای مبتنی بر مدیریت اطالعات همخوانی                همکاری دانش 
در الگوی ناظر بر مدیریت اطالعات، فاوا بـرای پـشتیبانی فعالیتهـای جـستجوی اطالعـات و تولیـد         . اردد

پردازند، مـسئله   آموزان به جستجوی اطالعات می در این الگو دانش. گیرد می قرار   محصوالت مورد استفاده  
  ). 1383نفیسی،(دهند  کنند و نتایج کار خود را انتشار می حل می

هـای    های تدریس معلمان نتایج گردآوری شده حاکی از آن است که در زمینـه               ییر در شیوه  در بررسی تغ  
   :شده استآموزان فراهم   برای دانشی مطلوب شرایطزیر

  آموزان برای تعامل با یکدیگر شفرصت داده شده به دان •

   تدریس محتوای دروس روشمطلوبیت •

  ره کالس با استفاده از فاوا ادابه تولید محتوای آموزشی وآموزان  تمایل دانش •

 آموزان   دانش از سویمفاهیمبین ایجاد فرصت تجزیه و تحلیل و کشف روابط  •

  . موضوعات درسی و بحث با یکدیگرفرصت تفکر دربارۀ  •
 کارگیری نوآوریها و ابتکارات آموزشی همراه با فاوا، تغییـر یافتـه     بهبر اثرفعالیتهای معلمان  اینکه  نتیجه

رویکـرد  این نتـایج بـا      . اند  داشتهآموزی را بر عهده       باً آنان نقش راهنما و مشاور فعالیتهای دانش       است و تقری  
در کـشورهای هفنـد، تایلنـد، اسـلواکی، اسـترالیا و آمریکـا            2پودمـان   مطالعۀ سـایتز    نتایج  در   گرایی  سازنده

 نقش معلم به عنـوان مـشاور،   در رویکردهای فاوا در زمینه) 1383(ضمن آنکه با آنچه نفیسی  . مطابقت دارد 
  .  همخوانی دارد،نماید آموزان مطرح می کننده کارها و همکاری با دانش هدایت

شـرکت در فعالیتهـای سـازمان یافتـه ماننـد جـستجوی       (آمـوزان   با توجه به فعالیتهای مـشارکتی دانـش    
هـای    گفـت کـه تـأثیر شـیوه       ، شاید بتوان    )اطالعات، انتشار یا ارائه کارهای علمی در قالب تحقیق و ترجمه          

گیری بـا توجـه بـه         این نتیجه . آموزان بیش از تأثیر آن بر معلمان بوده است          آموزشی نوین بر فعالیتهای دانش    
 که  ای  همچنین با توجه به استفاده    . دهمخوانی دار ) 1999 (1 مارتین، روست وآدامز   از سوی شواهد ارائه شده    

در بیـشتر مـوارد اکثـر       : تـوان گفـت     کردنـد، مـی     ای پژوهشی خود مـی    ه  آموزان از فاوا برای ارائه یافته       دانش
 ، بر آنچـه ارائـه شـد      بنـا . یافتنـد   ی بیشتر فاوا دست می    آموزان در نتیجه این نوآوریها، به کسب مهارتها         دانش
های موجود و قـدیمی رضـایت         های آموزشی نوین با استفاده از فاوا در مقایسه با شیوه            آموزان از شیوه    دانش
.  در نگرش آنان نسبت بـه مدرسـه ایجـاد نمایـد            ی مثبت تواند تاثیرات   احتماالً این موارد می   . اند  تهتری داش بیش

ضمن آنکه به دلیل درگیر شدن در فعالیتهای پژوهشی و گسترش و تعمیـق مطالـب درسـی بـا راهنمـایی و           
تـرین سـطوح      ی از پیـشرفته   توانند به تولید برنامه درسی دست یابند و عمالً بـه یکـ              هدایت معلمان خود می   

هـای آموزشـی نـوین بـر عملکـرد            تـوان تـأثیر شـیوه       بنـابراین مـی   . ، دست یابند  گرا  زندهیادگیری از نوع سا   
هـر چنـد ایـن      .  مطـرح نمـاییم    ،ایم  تر از آنچه در این مطالعه به آن دست یافته           آموزان را بسیار گسترده     دانش

                                                 
1. Martin, Rust & Adams 
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تـرین شـکل    یادگیری در کامل -االً ادامه این شیوۀ یاددهی احتم. موارد نیاز به تحقیق و تفحص بیشتر دارد       
  .العمر آماده نماید آموزان را برای آینده، به عنوان یادگیرندگانی مادام تواند دانش خود، می

از  نشان داده است که )  ساله 15و  14(آموزان پایۀ اول دبیرستان       بنابر آنچه مطرح شد، دستاوردهای دانش     
نتایج ایـن تحقیـق همچنـین       . اند  ه در این تحقیق، آنها مهارتهای جدیدی کسب کرده        طریق شرایط ایجاد شد   

آموزان به نحوی فراهم آوریـم   های کاوشگری را برای دانش   نشان داده است که اگر در کالسهای درس زمینه        
 در موضـوعهای    که آنها بتوانند آزادانه با فعالیتهای انفرادی یا گروهی با استفاده از فاوا به بررسـی و تحقیـق                  

کـه   (توانند بـا کمـک معلـم خـود            مورد عالقه مرتبط با موضوعهای آموزشی انتخابی خود بپردازند؛ آنها می          
حتـی در سـاختن برنامـه درسـی و بـه ویـژه در تعمیـق محتـوای               ) کند  نقش راهنما را در این روش ایفا می       

البته ایـن امـر     . د، نقشی موثر ایفا نمایند    آموزشی و یادگیری بهتر آنچه در برنامه درسی رسمی آنها وجود دار           
نفـس در    منـد، حوصـله و تـدبیر، تقویـت اعتمـاد بـه              ریـزی دقیـق، مجریـان دلـسوز و عالقـه            نیازمند برنامه 

آمـوزان تـوأم بـا هـدایت و      آموزان، دادن آزادی و اختیار برای انتخاب موضوعهای مورد عالقـه دانـش      دانش
شـود، زیرسـاختهای      پیشنهاد مـی  . ضایی با نشاط در کالس درس است      راهنمایی معلمان و به وجود آوردن ف      

افزار و دسترسـی بـه اینترنـت یـا اینترانـت بـرای کلیـه                  الزم مانند شرایط و امکانات فیزیکی، تجهیزات، نرم       
 بین المللی کاربری    آموزان آموزشهای   به معلمان و دانش   . کالسهای مدارس متوسطه سراسرکشور فراهم شود     

 یادگیری و مدیریت کالس درس با اسـتفاده         –به معلمان روشهای کاربرد فاوا در یاددهی        . اده شود   د  1رایانه
در . آمـوزش داده شـود    ) آمـوزان   به عنوان یک راهنمـا و مـشاور در کنـار دانـش            (از روشهای نوین تدریس     

ایجاد شود و   آموزان، در ساختار و زمان کالس درس تغییرات مناسبی            حمایت از پژوهشهای مشارکتی دانش    
زمینـه اسـتفاده از منـابع    . به طور کلی، بسترهای الزم برای اجرای برنامه درسی مبتنی بـر فـاوا فـراهم شـود                

 حل مسئله و ایجاد محصوالت جدید و انتشار نتایج حاصل از آنهـا بـرای        اینترنتی برای انجام دادن پژوهش،    
ریـزان، مـدیران و معلمـان         ته مهم نیز مدنظر برنامـه     البته ضرورت دارد، این نک    . پذیر شود   آموزان امکان   دانش

توانـد فرصـت ارتقـای کمـی و کیفـی آمـوزش و                آموزان مـی    باشد که هرچند استفاده از فاوا از سوی دانش        
اسـتفاده از فـاوا در      : شـود   لذا پیشنهاد می  . پرورش آنها را فراهم آورد، اما نباید از تهدیدات آن نیز غافل شد            

رل و نظارت و رهبری معلمـان و بـه صـورت هـدایت شـده در جهـت دسـتیابی بـه                       کالسهای درس با کنت   
ارزشهای متعالی دینی و اخالقی و علمی و آموزشی و تفریحات سالم به مرحله اجرا گذاشته شود و مطالب                   

آموزان پس از کنترل دقیق از اینترنت دریافت و به صورت اینترانت در شـبکه ملـی                   مورد نیاز و عالقۀ دانش    
  .آموزان قرار گیرد رس در اختیار دانشمدا

  منابع
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هـای درسـی دورۀ آمـوزش عمـومی، از             نقـش فناوریهـای نـوین در برنامـه         ).1379(فروش، احمد     حج
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 .   ریزی و برنامه

بازاندیـشی مفهـوم و مـدلول انقـالب آموزشـی در عـصر اطالعـات و                 ). 1383(مهر محمدی، محمـود     
 .انتشارات آییژ: تهران. ر عصر فناوری اطالعات و ارتباطاتدارتباطات، برنامه درسی 

هـای مناسـب بـرای کـاربرد فنـاوری اطالعـات در               الزامها، شرایط و زمینه   ). 1383(نفیسی، عبدالحسین   
ر عصر فنـاوری اطالعـات و       المللی، برنامه درسی د     های مطالعات بین    آموزش و پرورش ایران بر اساس یافته      
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