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  چكيده
. بدين منظور، پردازدمي »هوشمند«در مدارس  فاوا از استفاده يارزيابي نحوه به اين پژوهش

فيزيك  - رياضي يههاي دبيران رشتكالس يهموردي اتخاذ شد يهرويكرد كيفي و روش مطالع
ام و گيري به روش هدفمند انجگرفت. نمونهاستان زنجان مورد مشاهده قرار  يهسال دوم متوسط

دهد معلمان ها نشان مييادگيري انتخاب شد. يافته-اددهيهاي يفعاليت يكالس براي مشاهده 12
 ،آموزان كمتر فعال بودهكنند؛ دانشآموزان استفاده مياطالعات به دانش يهبراي ارائ عمدتاًاز فاوا 

آموزان، تنها يك رايانه استفاده يانه براي اكثر دانشرغم وجود رايفاوا هستند؛ عل يهر شنوندبيشت
فناوري، رفتارهاي حاكي از  يههاي بالقوجذابيت باوجوداند؛ شده مابقي با روپوشي پوشانده شده

تفاوتي در  كاربرد فاوا در مقايسه با آموزش سنتي طوركلي بهزياد است.  نسبتاًتوجهي به درس بي
  ايجاد نكرده، متن و تصاوير  يادگيري - يندهاي ياددهيآآموزان و فركاركردهاي معلم، دانش

راني در سبك آموزش هاي درسي و صداي معلم را در قالب ديجيتال به همان روش سخنكتاب
 تند.معيوب هس چهارضلعيآموزان اضالع يك فاوا در كنار معلم، محتوا و دانشكند. سنتي ارائه مي
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  مقدمه
اي شده خوش تحوالت گستردهفناوري و ارتباط آن با آموزش در طول عمر خود دست

هاي ش از مهندسي آموزشي (مطالعه نظاماست. اين تحوالت شامل تغيير نگرش به فناوري در آموز
 يهنيازهاي جامع گويي به)، به ابزاري براي پاسخ20دوم قرن  يهآموزشي با رويكرد صنعتي در ده

 60 يهدر ده مسألههاي آموزشي با رويكرد حل نظام يهو مطالع 20بازار كار در اوايل قرن 
هاي هاي اخير بوده است. دههحي و بهبود تجارب يادگيري در دههيندي براي طراآميالدي و فر

شد. آموزش هاي صامت توليد گرفت و فيلم هاي مدارس شكلميالدي بود كه موزه 1900اول 
بازار خود را  يهديداري (بصري) كه ارمغان صنعت بود سعي كرد به مدارس نفوذ كرده حيط

 ،1يند آن، دفاتر آموزش بصري در مدارس بود كه در اين دوره رخ داد (سيمسكآگسترش دهد. پي
2005(. 

 متمركزدر راستاي تغييرات فوق، درست پس از جنگ جهاني دوم، مباحث فناوري آموزشي 
  آمد و  به عمل. از اين مباحث استقبال زيادي هاي ارتباطي شدبر كاركردهاي آموزشي محيط

تر از هاي آموزشي مهمهاي محيطموزش به اين باور رسيدند كه پيامشناسان و متخصصان آروان
كردند كه فناوري آموزشي  تأكيد 2ها هستند. در اين زمان بود كه فين و المسدينخود محيط

معتقد بودند  ها آنر از همه مباحث مطرح شده است. ل آموزش و فراتئرويكردي در راستاي مسا
ها و اطالعات علمي يندآكار بردن فرهيك كاركرد اساسي دارد و آن ب درواقعكه فناوري آموزشي 

مان، مفهوم فناوري آموزشي ). تا آن ز1997، 3ل آموزش است (به نقل از ريسر و اليئبراي رفع مسا
اما رويكرد جديد منجر به تغيير تمركز ؛ ها بودفاهيم ابزار، مواد آموزشي و پياممنحصر به م

تفسير  درنتيجهگيري گرديد. ياد -يندهاي آموزشي و توسعه رويكردهاي ياددهيآييات فرجز به
  مطرح شد. در آموزشجاي فناوري عنوان فناوري آموزش بهتري از فناوري آموزشي بهجامع

   هاي فناوري داشتن در سنتي آموزش و مدرن آموزش تفاوت ،بر مبناي رويكرد فوق
 يهاستفاد و ها فناوري اين به ديدگاه نوع در تفاوت بلكه ،شود نمي خالصه آموزشي يپيشرفته
 از مدارس كه است ديدگاهيچنين  يپرتو در. است يادگيري-ياددهي يندآفر در ها آن از اثربخش

 مبناي بر كه مدرن، آموزش پارادايم به است، فناوري جستجوي بر مبتني كه حاكم، سنتي پارادايم

 غير و مدرن جوامع آموزشي اساسي تفاوتديگر،  عبارت . بهكنند مي سير است، اثربخش يهاستفاد

 شناسي، هستي انديشه، ذهن، در بلكه نيست جديد و پيشرفته هاي فناوري و ابزارها داشتن در آن

 ).13 ص مقدم، و آراني سركار ترجمه ،1386 4دراكسلر و حداد( است متفاوت فرهنگ و پارادايم

 آموزش اهداف به كه است گرفته صورت فناوري از اثربخشي ياستفاده كه كرد ادعا توان مي زماني

 مسأله، حل هاي مهارت ارتقاي تفكر، محور بر آموزش هدفمند، و معنادار يادگيري. شويم تر نزديك
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 مصاديق از آموزان دانش توسط دانش ساختن و محوري، آموز دانش اطالعات، تحليل و تفسير

 آموزش هاي روش در بايد معلمان اهداف، اين به رسيدن منظور به. است مدرن و اثربخش آموزش

اي كه  براي آيندهآموزان  سازي دانش منظور آماده شوند و به توانمند فناوري، از گيري بهره و
  ).2013، 5هاي درسي تلفيق كنند (لونگ و اونال هاي نوين را در برنامه استحقاقش را دارند فناوري

 در را ارتباطات و اطالعات هاي فناوري از استفاده ينحوه حاضر پژوهش راستا، اين در

اين موضوع . كند مي بررسي زنجان استان »هوشمند« متوسطه مدارس يادگيري-ياددهي يندآفر
 شود. اي است كه در ادامه تبيين ميبرگرفته از مسأله

 شود. وزارت دادهاي آموزش ناشي ميدادها و برونپژوهش حاضر از تضاد درون يمسأله

 و اطالعات هاي فناوري به مدارس تجهيز صرف توجهي قابل هاي هزينه ساالنه وپرورش آموزش
 سايت داراي مدرسه 17227 كشور، در موجود آموزشگاه هزار 114 حدود از. كند مي ارتباطات

 126159 ها آن در موجود كامپيوترهاي كل و هستند كامپيوتر اتاق داراي مدرسه 34616 و كامپيوتر

 جمعاً كه بوده كامپيوتر سايت 285 زنجان، استان هاي آموزشگاه سهم تعداد، اين از. است دستگاه

 آموزشگاه 18 تجهيز). 1390 وپرورش، آموزش وزارت( باشد مي كامپيوتر دستگاه 2083 داراي

 از بخشي نيز رايانه كارگاه 178 و اينترنت به آموزشگاه 148 اتصال ،»هوشمند« مدارس عنوان به

) 1390 نظري،( است فاوا به زنجان استان هاي آموزشگاه تجهيز راستاي در شده انجام هاي فعاليت
 مناطق در كه است كامپيوتر اتاق 146 داراي زنجان استان عمومي متوسطه آموزش مقطع و

 نظربه باوجوداين نيست، آلايده حد در امكانات اين اگرچه. است شده پراكنده آن يگانه 14

 ؛1387 دويران،( است نگرفته صورت موجود هاي فناوري اين از اثربخشي ياستفاده رسد مي
 معلمان كردن آشنا براي متعددي آموزشي هاي دوره ساالنه اين، بر عالوه). 1385 فرهنگي، حسيني

 آموزش و مدارس تجهيز هاي هزينه كنار در. شود مي برگزار ارتباطات و اطالعات هاي فناوري با

 تحميل وپرورش آموزش وزارت به وپرورش آموزش اقتصاد بعد از نيز ديگري يهزينه معلمان،

 عبارت هزينه اين. )1374 عمادزاده،( شود مي ناميده »رفته ازدست هاي فرصت هزينه« كه شود مي

 جاي در توانست مي معلمان آموزش و مدارس به فاوا تجهيز جاي به كه فرصتي هزينه از است

 .كند مرتفع را كشور وپرورش آموزش مشكالت از بخشي و گيرد قرار استفاده مورد ديگري

 نمايان را داديدرون مسائل و مشكالت سيستمي رويكرد يك در فوق يگانه 3 هاي هزينه

. بارتر باشد زيان جامعه و وپرورش آموزشبراي  تواند مي ها هزينه اين دادي،برون بعد از. كنند مي
 يادگيري تعميق موجب تواند مي يادگيري-ياددهي يندآفر در آموزشي هاي فناوري اثربخش كاربرد

 كند تقويت آموزان دانش در را نوآوري و خالقيت ؛)1379 منتظر، ؛1380 مهجور، باني( شود

 ؛1382 مقدم، و سركارآراني( دهد افزايش را آن اثربخشي و آييركا و )1385 چترودي، خجسته(
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 ها ممكن است آن از استفاده عدم كه رحالي. د)، ترجمه ميرزابيگي و كواليي1389 ،6داز و وجريف

 و كمتر كارآيي با التحصيالني فارغ شده موجب را آموزان دانش استعدادهاي از پوشي چشم يزمينه
كند. موارد زير شواهدي بر  تربيت ديگر جوامع به نسبت تري ضعيف هاي قابليت با شهرونداني

 هاي جهاني است. آموزان ايراني در رقابت عملكرد ضعيف دانش

 7تيمز هشتم در درس فيزيك آزمون يآموزان ايراني پايه دانش يميانگين نمره 2007در سال 
 2008هاي آزمون تيمز  بود. بررسي داده 500بوده است. اين درحالي است كه ميانگين جهاني  403

طور متوسط در هر مدرسه متوسطه وجود داشته است  كامپيوتر به 8دهد در ايران تنها  نشان مي
آموزان  بوده است. الزم به ذكر است نمرات آزمون تيمز دانش 91كه اين رقم براي هلند  درحالي

اول جهان  يبوده است كه رتبه 582، 2008و در سال  536، 2007هشتم اين كشور در سال  يپايه
 ).2009را در اين آزمون دارد (تيمز، 

دهد كه  نشان مي 2008هاي آزمون تيمز  در ارتباط با دسترسي به اينترنت، بررسي داده
ه در اين آزمون كمترين دسترسي به كنند متوسطه ايراني و لبناني شركت يآموزان دوره دانش

تري در آزمون تيمز نسبت  ميانگين پايين يآموزان نمره اند. اين دانش اينترنت در مدارس خود داشته
توان  ). اگرچه نمي2009اند (تيمز،  آورده دستبهاند  آموزاني كه به اينترنت دسترسي داشته به دانش

اين،  باوجودي برقرار كرد، بين ميزان استفاده از كامپيوتر يا اينترنت و نمرات آزمون تيمز رابطه علّ
هايي كه ندارند ممكن است اين  تفاوت زياد بين ميانگين كساني كه به فناوري دسترسي دارند و آن

 تواند يكي از عوامل پيشرفت تحصيلي باشد. اده از فناوري ميفرضيه را شكل دهد كه احتماالً استف

 »هوشمندسازي«اي با موضوع تجهيز مدارس به فاوا تحت عنوان همسأل بيانگر فوق مستندات
 درصدد حاضر پژوهش رو، ازاين. است گريبان به دست آن با كشور وپرورش آموزش كه است

 يادگيري و آموزش رس، به چه نحوي از فاوا دراست كه با توجه به تجهيز مدا موضوع اين بررسي

 .است آن بهبود و موجود وضع شناسايي جهت در گام اولين كار اين. شود مي استفاده

رسد ادبيات موجود كمتر به آن پرداخته است مروري به  نظر مياي، بهباوجود چنين مسأله
دهد كه  يادگيري نشان مي- يند ياددهيآهاي انجام يافته در رابطه با فناوري در فر پژوهش
هاي  هاي شكلي و ماهوي دارند. برخي از پژوهش هاي انجام شده با پژوهش حاضر تفاوت پژوهش

كه در اين پژوهش  چنان اي (آن اي بوده و كار زمينه اي اسنادي و كتابخانه انجام يافته صرفاً مطالعه
مطالعه نقش «اي با عنوان  نامه پايان توان به عنوان نمونه مي اند. به انجام شده است) انجام نداده

كارهاي  راه يوپرورش و ارائه معلمان در كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش
 ).1383اشاره كرد (سليماني،  »پيشنهادي
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هاي آموزش فناوري اطالعات و  ديگري از مطالعات انجام شده به ارزشيابي برنامه يدسته
). در پژوهشي كه با همين عنوان توسط آصفي 1383ردازند (لركيان، پ ارتباطات به معلمان مي

اي محقق  نامه) انجام شده است، محقق به روش پيمايشي و با استفاده از پرسش1383املشي (
هاي  هاي فناوري ساخته با مقياس ليكرت به ارزشيابي از كيفيت اجراي برنامه آموزش مهارت

 پردازد. ها مي ي اين آموزشاطالعات و ارتباطات و تحليل محتوا

به بررسي نگرش معلمان به فناوري اطالعات و  آمده عمل بههاي  برخي ديگر از پژوهش
هايي از نوع  ). مطالعاتي نيز وجود دارند كه صرفاً پژوهش1384پردازند (حاصلي فرد،  ارتباطات مي

كنند (رعنايي،  استفاده از فاوا و متغيرهاي ديگر را بررسي مي ياي بوده و رابطه همبستگي يا مقايسه
؛ محمودپور، 1389؛ سليماني، 1388؛ بامداد، 1385؛ مرتضوي، 1389، كريمي؛ 1388؛ قشمي، 1385
متناقضي  ها نتايج متفاوت و گاهاً ). اين دسته از پژوهش1387زاده، ؛ خوانين1387پور، ؛ جاني1387

دهد آموزش مبتني بر  ) نشان مي1388هاي پژوهش قشمي ( طور مثال يافته بهدهند.  دست ميبه
آموزان  كامپيوتر نسبت به آموزش سنتي در افزايش دقت، يادداري و پيشرفت تحصيلي دانش

هاي مشابهي دارد و معتقد  ) نيز يافته1389هاي چندپايه در درس رياضي تأثير دارد. كريمي ( كالس
آموزان  تر در آموزش موجب افزايش نگرش و پيشرفت تحصيلي در دانشاست استفاده از كامپيو

اين است كه  مؤيد) نيز 1384هاي حاصلي فرد ( يافته ،دار نيستاشود، اگرچه اين افزايش معن مي
دار امعن يآموزان از فناوري اطالعات و ميزان استفاده آنان از اين فناوري رابطه بين شناخت دانش

ه بين شناخت معلمان از فناوري اطالعات و استفاده مثبت آنان از اين فناوري ك درحالي ؛وجود دارد
افزار و كشف مفاهيم رياضي  دهد كه استفاده از نرم هاي ديگر نشان مي اي وجود ندارد. يافته رابطه

 ).1387زاده، آموزان در حوزه رياضي تأثير ندارد (خوانين نفس) دانش در احساس توانايي (اعتمادبه

ها را با  الذكر، ضمن ارج نهادن به كارهاي انجام شده، تفاوت آن هاي فوق ر پژوهشمرو
كند. از بعد موضوع، تحقيق  موضوع، رويكرد و روش تحقيق نمايان مي ابعاد ازپژوهش حاضر 

چگونگي  ي، دربارهدرواقعكند.  پيشين بررسي مي هايمتفاوتي را نسبت به تحقيق يحاضر حيطه
ان از فاوا خالء پژوهشي وجود دارد. از بعد رويكرد و روش تحقيق نيز پژوهش معلم ياستفاده

كه مطالعات موجود  ها بهره برده است. درحالي داده آوري جمعحاضر كيفي بوده از مشاهده براي 
 اند. از پيمايش استفاده كردهو كمي بوده  عمدتاً

تواند تصويري از  ر آموزش نيز ميفاوا د يهاي پشتيبان توسعه فوق، نظريه يدر كنار پيشينه
ساز تحول در آموزش سنتي  روند زمينه 3رسد حداقل  تحوالت اين حوزه را نشان دهد. به نظر مي

 ).1389آبادي،  و گرايش به استفاده از فاوا شده است (ابراهيم
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شدن: اين تحوالت تغييرات و  تحوالت اقتصادي و اجتماعي ناشي از جهاني اول،
هاي فناورانه.  را به همراه داشته است ازجمله: تغيير در نظام كار و توليد و نوآوري هايي دگرگوني

در چنين فضايي دانش و اطالعات يك منبع و شاخص كليدي براي تغيير و تحول در جوامع 
 .رود ميامروزي به شمار 

هاي  هاي يادگيري و الگوهاي آموزش: گسترش نظريه دوم، تغيير و دگرگوني در نظريه
يندهاي ذهني سطح باال مانند حل مسأله و تفكر انتقادي موجب تحول در آناختي و توجه به فرش

عنوان  آموز محور و تعاملي شده است. فاوا به آموزش و يادگيري و سير در جهت يادگيري دانش
ن را حال تعامل با ديگرا آموزان و درعين يادگيري براي دانش استقاللايجاد  ي هابزار قدرتمندي زمين

 فراهم كرده است.

ها، ارتباطات راه دور  هاي اطالعات و ارتباطات: نيرومندتر شدن رايانه سوم، گسترش فناوري
وب، همچنين كاربرد  يهاي سمعي و بصري، افزايش كاربرد اينترنت و ظهور شبكه و فناوري
، خدمات هايي همچون بهداشت و درمان، تجارت هاي اطالعات و ارتباطات در زمينه فناوري

هايي را ايجاد  اي زمينه اطالعاتي و شبكه يطوركلي ظهور جامعه اجتماعي، آموزش و يادگيري و به
وپرورش براي همگام شدن با اين تحوالت نياز به بازانديشي در رويكردها و  كرده است كه آموزش

ورود فناوري را به  يروندها و تحوالت فوق عرصه ).51-53يندهاي خود دارد (صص، آفر
هايي براي تبيين چنين روندهايي را در  گيري مدل شكل يهاي درسي ايجاد كرد و زمينه برنامه

 آورد. وجودبهوادي عمل 

از  ،هاي اطالعات و ارتباطات در آموزش متنوع بوده هاي توسعه و گسترش فناوري مدل
مدلي متشكل از چهار روند براي ) 2002( 8كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد. اندرسن و ويرت

پيوستاري از مراحل به  صورت بهاند. اين مدل، توسعه فاوا را  توسعه فاوا در آموزش گزارش كرده
توسعه  يكه شامل پيدايش، كاربست، تلفيق، و تغيير است. پيدايش، اولين مرحله كشد ميتصوير 

كنند. معلمان و مديران  افزار مي و نرم افزار سختفاوا است. در اين مرحله، مدارس اقدام به خريد 
و نتايج استفاده از فاوا براي مديريت آموزش و آوردن آن به  ها پتانسيلشروع به يافتن  معموالً
يند، مدارس هنوز به كاركردهاي سنتي معلم محور خود پايبند آكنند. در اين فر درسي مي يبرنامه

نتي بوده ولي در كنار آن، براي استفاده از فاوا هاي س مهارت عمدتاًهاي آموزشي  هستند. مهارت
هاي مساعدت  ها فهم نويني از پتانسيل گيرد. در مرحله دوم، مدارسي كه در آن آگاهي الزم شكل مي

دارند. در اين مرحله، مديران و  فاوا در آموزش وجود دارد، در جهت كاربست فناوري گام برمي
وجود، معلمان هنوز بر  گيرند. بااين موزشي از فاوا بهره ميمعلمان براي انجام كارهاي مديريتي و آ

كنند تا بتوانند  كتاب محوري اتخاذ مي ،اند. مدارس در اين مرحله محيط يادگيري سايه افكنده
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افزارهاي خاصي افزايش دهند. قدم  كاربست فاوا را در دروس متنوعي با استفاده از ابزارها و نرم
درسي است. اين  ييادگيري برنامه-هاي ياددهي وري در راستاي فعاليتبعدي تلفيق يا گنجاندن فنا

هاي مبتني بر كامپيوتر را در  خورد كه انواع مختلفي از فناوري مرحله در مدارسي به چشم مي
وري و  هاي افزايش بهره برند. معلمان راه كار ميهها، و حوزه مديريتي ب ها، كالس آزمايشگاه

كنند و برنامه درسي در جهت  گيري از فناوري بررسي مي ا از طريق بهرهاي خود ر كارآمدي حرفه
ها در دنياي واقعي حركت  منظور انعكاس دادن كاربردهاي آن هاي مختلف درسي به گرايي رشتههم
منظور بازانديشي و نوسازي  تغيير كه آخرين مرحله است، مدارس از فاوا به يكند. در مرحله مي

حال نامرئي در  كنند. فاوا به جزئي تلفيق يافته و درعين سه استفاده ميخالقانه سازمان مدر
 يشود. در چنين موقعيتي، تمركز برنامه وري شخصي تبديل مي اي مدرسه و بهره كاركردهاي حرفه

هاي مختلف درسي را براي كاربردهاي زندگي واقعي تلفيق  محوري بوده و رشته-درسي فراگير
 كند. مي

) اين سطوح 2011( 9ا سطوحي از داشتن سواد فناوري همراه است. ديويزطي مراحل فوق ب
: در اين سطح معلمان از وجود 10آگاهي - 1سطح دارد:  3كند كه  را در قالب چارچوبي ترسيم مي

شوند. اين سطح، در بهترين شرايط،  ها آشنا مي ها و اهداف آموزشي و كاركردهاي آن فناوري
شود. در اين سطح، افراد قادر به پاسخ دادن به اين پرسش هستند كه  داشتن سواد فناوري تلقي مي

دانند ولي  فناوري چيزهايي مي ي. معلمان درباره»تواند انجام دهد؟ اين فناوري چه كاري مي«
: در اين سطح معلمان درگير 11كارآموزي -2اي بكار برند؛  طور حرفه توانند آن را به نمي

شود. در اين سطح  ها با كاربردهاي معمول فناوري مي شوند كه منجر به آشنايي آن هايي مي فعاليت
قابليت  - 3جواب دهند؛  »كنيد؟ تفاده ميچگونه از اين فناوري اس«هايي مثل  توانند به سؤال افراد مي

كاربران در استفاده از فناوري  ،اين سطح باالترين سطح سواد فناوري بوده :12و عقالنيت عملي
 اي واهمهها در استفاده از فناوري براي رسيدن به اهداف يادگيري هيچ  . آنشوند مي اي حرفه

چرا بايد فناوري را «جواب دهند كه  سؤالين توانند به ا ندارند. كساني كه در اين سطح هستند مي
شود كه  . اين سطح از سواد فناوري زماني حاصل مي»در اين موقعيت خاص استفاده كرد يا نكرد؟

هاي تلفيق فناوري آگاهي داشته باشند.  كار برند و از روشهب اي عاقالنهطور  كاربران فناوري را به
وپرورش به نكاتي در اين  است و سند تحول بنيادين آموزشآل نيازمند راهكارهايي اين سطح ايده
 كند. زمينه اشاره مي

 اي رهنامهوپرورش،  و راهبردهاي سند تحول بنيادين آموزش ها سياستدر راستاي اجراي 
در جهان امروز «كند. بر طبق اين رهنامه،  ها را ترسيم مي تدوين شده كه چگونگي تحقق عملي آن

باشد،  جديد و تجارب كشورهاي ديگر مي اي نظريهگيري از  موفقيت هر نظام تربيتي مرهون بهره
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التقاط و تقليد صرف) بوده و بر  دوراز بهگيري بايد هوشمندانه و مناسب ( اما بديهي است اين بهره
، 1390پرورش، و (دبيرخانه شوراي عالي آموزش »نظري مستحكمي استوار باشد هاي چهارچوب

و فناوري بايد در راستاي  اي رسانهظرفيت محيط «). اين رهنامه همچنين اذعان دارد 320ص 
كه  اي گونه بههاي نظام تربيت رسمي و عمومي مورد استفاده قرار گيرد،  و برنامه ها سياستاهداف، 

گيري و توسعه تجارب متراكم بشري در  مربيان در شناخت و بهره هاي توانمنديرشد  يهزمين
فضا، تجهيزات  تأمينزير نظام «). اين امر به 336(ص  »نمايد پذير امكانعلم و فناوري را  يهعرص

 تأمين«سپرده شده است كه وظايف مرتبط اين زير نظام در رابطه با فناوري شامل  »و فناوري
هاي ي تحقق اهداف ساحتساز زمينهاوري مناسب و معتبر براي فضاي كالبدي، تجهيزات و فن

 يهتربيتي، رسالت و كاركردهاي نظام تربيت رسمي و عمومي متناسب با نيازهاي زير نظام برنام
فناوري (فناوري اطالعات و ارتباطات) متناسب با اهداف  تأمينتوليد و «و همچنين  »درسي
 ).390(ص  »درسي استتربيت در زير نظام برنامه  هاي ساحت

هوشمندانه آمده  گيري بهرهاثربخش از فاوا كه در سند تحول تحت عنوان  گيري بهرهارزيابي 
آموزشي مختلفي معيارها و  مؤسساتاست تعابير متنوعي ممكن است داشته باشد. پژوهشگران و 

توسط  رسد ميبه نظر  تر جامع. يكي از اين موارد كه اند كردهي براي آن تهيه و تدوين هاي مالك
 ) به ترتيب زير ارائه شده است:2000( 13مينز

 فردي وري بهرهاستفاده از فناوري در  -1

 از فناوري براي ارتقاي يادگيري در موضوعات درسي گيري بهره -2

 يادگيري پشتيباني شده توسط فناوري هاي فعاليتطراحي و سازگار كردن  -3

 ني شده توسط فناورييادگيرنده محور پشتيبا هاي فعاليتمديريت  -4

 پشتيباني شده توسط فناوري هاي فعاليتان در متن آموز دانش هاي مهارتارزيابي  -5

و  درباره استفاده اثربخش از فناوري، روند توسعه فناوري تر پيشفوق در تلفيق با آنچه  هاي مالك
 هاي فعاليتكه در ارزيابي  دهد ميسطح سواد فناوري توصيف شد، معيارهايي را به دست 

 كمك كند. اين معيارها عبارتند از: تواند مييادگيري اين پژوهش  - ياددهي

، تفسير و مسألهحل  هاي مهارتالف) معيار پداگوژيك شامل: آموزش بر محور تفكر، ارتقاي 
 ان؛آموز دانشو ساختن دانش توسط  محوري آموز دانشتحليل اطالعات، 

و تغيير  بر سطوح چهارگانه پيدايش، كاربست، تلفيقب) معيار سطح توسعه فاوا كه مشتمل 
 است؛

و قابليت و عقالنيت  ج) معيار سطح سواد فناوري كه در قالب مراحل آگاهي، كارآموزي
 عملي است.
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فوق  هاي مالكبا  ها آنان عملكرد آموز دانشمعلمان و  هاي فعاليت، پس از توصيف ترتيب اين به
 .اند گرفتهمورد مقايسه قرار 

 اهداف پژوهش

 يندآفر در (فاوا) ارتباطات و اطالعات هاي فناوري از استفاده نحوه ارزيابي تحقيق كلي هدف

 .باشد مي زنجان استان »هوشمند«متوسطه  مدارس يادگيري- ياددهي

 ال پژوهشسؤ

 يادگيري-ياددهي يندآفر در فاوا از معلمان بود كه چگونه سؤالمحقق به دنبال پاسخ اين 

  ، نقاط ضعف و قوت كاربرد فاوا در كالس چيست؟ديگر عبارت به؛ كنند مي استفاده

 روش پژوهش
 مشاركتي غير يهمشاهد و فنموردي  يهكيفي، روش مطالع از رويكرد تحقيق اين انجام براي

 يك بداند خواهد مي و است موضوع بودن چگونه دنبال به محقق توصيفي تحقيقات در. استفاده شد

 ).1381 نيا، حافظ( كند مي بررسي را موجود وضع تحقيق، درواقع .افتد مي اتفاق چگونه پديده

 در مكاني يا افراد ديدن طريق از اول دست هاي داده آوري جمع يندآفر« از است عبارت مشاهده

 اي مشاهده به نيز يمشاركت يرغ يهمشاهد) و 199، ص، 2002 ،14(كرسول »پژوهشي موقعيت يك

 هاي فعاليت در دخالت بدون پژوهشي، موقعيت به مراجعه با محقق« آن در كه شود مي گفته

 مشاهده، نوع اين در. )200 ،ص ،2002كرسول، » (پردازد مي ها داده آوري جمع به كنندگان مشاركت

 بيشتر كنندگان مشاركت احتماالً ،كنندگان مشاركت هاي فعاليت در پژوهشگر دخالت عدم دليل به

 مشاهده و درس كالس در حضور با محقق ،ها داده آوري جمع منظور به. كنند مي راحتي احساس

 »انآموز دانش-تعامل معلم«شده مشاهده  طراحي هاي فرم از استفاده با يادگيري،-ياددهي هاييندآفر
 .پرداخت موجود وضع توصيف به گزارش و »انآموز دانش هاي فعاليت«و 

 كنندگان پژوهششركت

 زنجان استان متوسطه دوم سال فيزيك و رياضي يهرشت دبيران شامل بررسي مورد يهجامع

 هاي رسانه محتواي تحليل ،اي چندرسانه هاي سيستم الكترونيكي، آموزش ،ICDL يدوره كه بود

 آموزشي، نوين هاي فناوري مجازي، يهمدرس الكترونيكي، و مجازي هاي آموزش ارزشيابي آموزشي،

 تدريس مدارسي در و گذرانده را الكترونيكي آموزش سيستم مديريت يا وپرورش آموزش در فاوا

 سايت يا كامپيوتر اتاق داراي( بود ارتباطات و اطالعات هاي فناوري داراي مدرسه كه كردند مي

 ).است كامپيوتر بوده

 برخوردار نيمه برخوردار، گروه 3 به گانه 14 گيري به روش هدفمند، مناطقضمن انجام نمونه

 ابهر مناطق و 2 و 1 نواحي كه ترتيب بدين .گرديد انتخاب كالس 12در كل  و شد تقسيم محروم و
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 نيمه مناطق عنوانبه ايجرود و طارم خدابنده، ماهنشان، مناطق برخوردار؛ گروه عنوانبه خرمدره و

 طبقه محروم مناطق عنوان به سلطانيه و دندي زنجانرود، رود، بزينه افشار، سجاسرود، برخوردار؛

 ،شده انتخاب هاگروه اين از كدام هر از ترتيب به زنجانرود و خدابنده ،2 يهناحي سپس. شدند بندي
گانه وجود اين بندي سهگرفت. دليل اين طبقه قرار مطالعه مورد اين منطقه و نواحي از كالس 12

متفاوتي مي شود.  باور است كه برخورداري يا عدم برخورداري مناطق منجر به نتايج آموزشي
 نظر برسد.بنابراين، ممكن است احتمال چنين تفكري موجه به

 ها داده وتحليل يهتجزروش 

 مورد يهپديد از اوليه تصوير يك آوردن دستبه براي ها داده مرور شامل تحليل اول يمرحله

 اصلي يهپديد پژوهش اين در(. است اصلي پديده موضوعات و مفاهيم كدگذاري سپس و بررسي

 ها دادهپس از مرور  ها كدگذاري). اين است يادگيري-ياددهي يندآفر در فناوري كاربست يهنحو
 واحدهاي شامل پژوهش اين در كدگذاري واحد. اند شده(واحدهاي كدگذاري) از متن استخراج 

 مورد موضوع يهدربار مفهومي يهدربردارند كه است فعلي يا ايده ،)جمله عبارت، كلمه، (زبان

عبارت كوتاهي به واحدي  اختصاص دادن يك واژه يا«كدگذاري در پژوهش كيفي  .است مطالعه
 »معنايي آن داده را بيان كند يهسمبليك ماهيت، مفهوم، يا هست طور بهاست كه اين كد  ها دادهاز 

 و معلم توسط شده انجام هاي فعاليت و تعامالت ،تر دقيق طور به. )3، ص، 2009 ،15(سالدانا

 صورت به كدها اين و شده) كيفي( يكدگذار آموزشي يندهايآفر از مفاهيمي صورت به انآموز دانش

 قرار گروه يك در يكديگر با شانارتباط به توجه با مفاهيم از اي مجموعه يا موضوعات از اي دسته

 يا موضوعات اين. ستها داده يهمجموع در ساختاري يافتن درنهايت كدگذاري از هدف. گيرد مي

 .دهد مي تشكيل را ها داده تحليل مبناي يكديگر با ها آن ارتباط و ها مجموعه

ها يافته  
 ها دادهموجود در  مفاهيم عنوان بهيادگيري را - ياددهي يندآفر ، الف) عناصرها دادهدر تحليل 

 تشريحان را آموز دانشو مشاركت  فاوا با انآموز دانش و معلم تعامل كدگذاري كرده، نحوه

 آموزش از كلي تصويريج)  و توصيف كرده را مشاهده مورد هاي كالس از اي نمونه. ب) نماييم مي

يادگيري -عناصر ياددهي عنوان بهان آموز دانشكدگذاري، معلم و  منظور به. كنيم مي ارائه فاوا با
به آن  در زيركه  اند شدهبا يكديگر و با رسانه فاوا كدگذاري  ها آنو نحوه تعامل  شده شناسايي

 .پردازيم مي
  



 47   محور: يك چهار ضلعي معيوب - يندهاي آموزشي فاواآارزيابي فر

 كدگذاري مشاهدات -1جدول
 عناصر كاركردهاي عناصر واحدهاي كدگذاري شده

 معلم دادن اطالعات سويه يكارتباط  -مثال يهارائ -تعريف مفاهيم -سخنراني -انتقال

 كردن سؤال درگيري فكري - ايجاد انگيزه - واداشتن به تفكر -پرسش (فردي يا جمعي)

 دادن جواب پرسش و پاسخ -انآموز دانش سؤاالتپاسخ به 

 كردن شفاف راهنمايي كردن -رفع ابهام - مفهوم سازي واضح -تسهيل فهم

 عمومي آموزش يكساني روش -ها تفاوتبه  توجهي بي

 تدريسي خود فقدان تعامل -فقدان فرصت تفكر -جواب جمعي -جمعي سؤال

 علمي روابط بيان و بندي جمع گفتن قوانين و قواعد كلي -نشان دادن علت و معلول -توسط معلم گيري نتيجه

 فناوري تملك و كاربرد فناوري اندازي راهان در آموز دانشعدم مشاركت  -استفاده و مديريت انحصاري معلم از فناوري

 انآموز دانش به درس توجه بيتوجه /  صحبت كردن با اطرافيان -كردندرگيري ذهني در قالب پرسش  -تمركز يا عدم تمركز بر مطالب درسي

 نوشتن انآموز دانشمعلم يا  هاي گفتهاز مطالب درسي،  برداري يادداشت

 دادن جواب نظرات يهدر بررسي مسائل و ارائ انآموز دانشتعامل با معلم و 

 خواندن روخواني، مرور يا مطالعه مطالب درسي

 حركتي -رواني ورزيدست -اجراي تكاليف عمليعاليت در ف

 
 انآموز دانش- توصيف وضع موجود تعامالت معلم

 يادگيري از طريق فناوري-: عناصر ياددهيكدگذاري - الف

 معلم

 كه بود مواردي از يكي) آن از استفاده يهنحو( فاوا با معلم تعامل يهنحو حاضر، پژوهش در

 شامل وجوه اين. شد بررسي مختلف وجوه از معلم رفتار. گرفت قرار گرپژوهش توجه مورد

 سؤالي-خود( تدريسي خود عمومي، آموزش كردن، شفاف دادن، جواب كردن، سؤال دادن، اطالعات

 يهنحو توضيح به اينك. بود فناوري تملك و علمي روابط بيان و بندي جمع ،)جوابي-خود و
  .پردازيم مي فوق موارد توضيح و فاوا از معلم يهاستفاد

 به را آموزشي محتواي معلم آن در كه رفتاري عنوان به دادن اطالعات: دادن اطالعات

 از بارزي وجه دادن اطالعات حاضر، پژوهش در. است بوده توجه مورد دهد مي انتقال انآموز دانش

 براي فاوا از مشاهده درمو معلمان اتفاق بهقريب اكثريت. بود انآموز دانش با فاوا و معلم تعامل

 روش به اطالعات از طريق فاوا و انتقال براي كالس زمان بيشتر. كنند مي استفاده دادن اطالعات

 تعريف را مفاهيم ه،كرد شروع درس موضوع معرفي با را كالس معلم. شود مي سپري سخنراني

 اين. كند مي منتقل انآموز دانش به سويه يك ارتباطي يندآفر يك در و كرده ذكر را هايي مثال نموده

 يههم آموزشي يندآفر كل البته،. شد مشاهده بررسي مورد هاي كالس يههم در كه است اي چرخه
 به تدريس ابتداي در معلم ،شوند مي محسوب استثنا كه موارد برخي در. نبود منوال اين به ها معلم

 فناوري، با تعامل رايج شكل. شود مي تر رنگ كم جلسه يهادام در كه  پردازد مي پاسخ و پرسش
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 معلم آموزشي يندهايآفر نرم كه بود وجهي اين. است بوده محتوا انتقال براي آن از استفاده منظور به

 .داد مي تشكيل را

 انآموز دانش فهم ميزان بررسي براي معلم آن طي كه رفتاري عنوان به كردن سؤال: كردن سؤال

 در انآموز دانش فكري درگيري ايجاد منظور به كل در و انگيزه ايجاد تفكر، برانگيختن مفاهيم، از

 كالمي هاي پرسش منظور، اين بر عالوه. است گرفته قرار بررسي مورد ؛دهد مي انجام آموزش يندآفر

 تر پايين سطحي در آن اخير نوع آموزشي ارزش اگرچه. اند شده تلقي كردن سؤال عنوان به نيز صوري

 كالمي تيك به ها سؤال نوع اين شدن تبديل ،ها آن شدن ارزيابي پايين سطح دليل. است شده ارزيابي

 .آموزشي كاركرد تا است

 كه دهد مي نشان مشاهده مورد هاي كالس در معلمان ياددهي هاي فعاليت از شده انجام بررسي

 بين از. كنند مي استفاده فاوا كاربست هنگامبه آموزشي تكنيكي عنوان به سؤال از ندرت به معلمان

 در انآموز دانش كردن درگير و تفكر ايجاد براي سؤال از معلم يك تنها مشاهده، مورد معلمان

 آغازين يهدقيق چند در تنها فن كه در اين مورد هم فاوا نقشي نداشت. اين برد مي بهره آموزش

 يا شد نمي مطرح سؤالي يا موارد يهبقي در. نپاييد يادگيري- ياددهي يندآفر آخر تاو  بوده كالس

 عنوان آن به پژوهش اين در كه اتفاقي. شد مي دريافت جمعي هاي پاسخ و مطرح جمعي يها سؤال

 دنبال را الذكر فوق اهداف كه دارد آموزشي ارزش زماني كردن سؤال. است شده اطالق كالمي تيك

 و جمعي يها سؤال طريق از كه درحالي. شود آموزش ترميم و بازخورد يهارائ به منجر و كند
 .يافت دست هدف اين به توان مي ندرت به جمعي هاي پاسخ

 مطرح انآموز دانش توسط كه ييها پرسش به معلم كه است موقعيتي دادن جواب: دادن جواب

 به نه است؛ برخوردار اي ويژه آموزشي اهميت از معلم توسط دادن جواب. دهد مي پاسخ شود مي

 سؤال اين. شود مي ارائه آن قبال در جواب كه سؤالي خاطر به بلكه دهد مي كه جوابي خاطر

 از نشان معلم دادن جواب بنابراين ؛كند مي صادر معلم طرف از را جواب كه است انآموز دانش

 .باشد داشته وجود بايد فعالي ذهن آن پس در كه اي روحيه. است انآموز دانش گريپرسش يهروحي

 در. است گرفته شكل فردي صورت به ندرت به كه است اتفاقي دادن جواب حاضر پژوهش در

 سخنراني، روش اتخاذ و معلم بودن وحده متكلم ماهيت خاطر به مشاهده مورد هاي كالس بيشتر

 جوابي درنتيجه است، آمده پيش برايش سؤال موقعيت درواقع يا ،سؤال فرصت يآموز دانش كمتر

موارد،  برخي در. است نداشته يندآفر اين در كمكي هيچ نيز فاوا. است نشده ارائه معلم طرف از نيز
 مانع حدودي تا معلم توسط شده اتخاذ هاي استراتژي و ها روش و استفاده مورد افزار نرم فناوري،

 يندآفر اين در ها آن و نقش افزار نرم و فناوري با رابطه در. شود مي جواب و سؤال فرصت گيري شكل

 و كند مي برداري كپيسخنراني  روش انفعالي و كتاب استاتيك ماهيت از فناوري آموزش، منفي
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 كار اين. دهد مي انتقال انآموز دانش به سرعت به را محتوا انقطاعي يچه بدون و مستمر طور به

 را كردن سؤال فرصت و تبديل اند كرده اكتفا دادن گوش به تنها كه مخاطباني عنوان به را انآموز دانش
 .شود مين صادر معلم طرف ازهم  جوابي در اين حالت. كرده است سلب

 دريافت محتوا يادگيري يا درك فهم، عدم بر مبني بازخوردي معلم كه زماني: كردن شفاف

. است پرداخته كردن شفاف به آيد برمي آن كل يا مفهوم يك از بخشي نمودن واضح درصدد و كند مي
. آن بدون و فاوا كمك با كردن شفاف كرد: بررسي بعد دو از پژوهش اين در توان مي را كردن شفاف

 مطرح كالس كل براي جمعي صورت به را سؤالي محتوا، يهارائ از پس معلم معدودي، موارد در

 معلم موردنظر جواب با گاهي جواب اين. شود مي مواجه انآموز دانش يجمع جواب با و كند مي

 با هم يندآفر اين. كند مي سازي شفاف را ابهام مورد بخش معلم مواردي چنين در. ندارد خوانيهم

 از كدام هيچ در فاوا. گرفت قرار مشاهده مورد يادگيري،- ياددهي يندهايآفر در آن بدون هم و فاوا

 كه بود معلم اين. گرفت نمي قرار مورداستفاده انآموز دانش توسط گروهي يا انفرادي طور به ها كالس

 گاهي ولي شد نمي آشكار فردي صورت به ابهام بازنمايي بنابراين، ؛كرد مي استفاده موجود فناوري از

 قالب در انآموز دانش يههم براي نيز كردن شفاف ،درنتيجه. كرد مي پيدا نمود جمعي صورت به

 .افتاد مي اتفاق كلي هاي راهنمايي

 روش ،شد مي برده كارهب بررسي مورد هاي كالس يههم در كه آموزشي روش: عمومي آموزش

 و بودن نظري يا عملي درس، موضوع فردي، هاي تفاوت از فارغ معلم. بود عمومي آموزش

محتوا از طريق  انتقال آن و داد مي آموزش روش يك به تنها آموزش، در فاوا از كارگيري به هاي روش
 و آموزش فنون و اصول با مطابق. بود سخنراني صورت به كالس و انآموز دانش عموم فاوا به
 آن آموزشي الزامات و درس ماهيت بگيرد، نظر در را فردي هاي تفاوت بايد معلم تدريس، هاي روش

 هاي روش و عملي هاي درس براي آزمايشگاه و نمايشي روش از كند، بررسي تدريس براي را

 آموزش در فاوا از موجود امكانات و محتوا با مطابق و ببرد بهره نظري هاي درس براي ديگر متناسب

 حين در سخنراني روش از عمدتاً پژوهش اين در كننده مشاركت يها معلم ،حال بااين. كند استفاده

 .كردند مي استفاده دارند، آزمايشگاه و آزمايش به نياز كه يهاي درس در حتي فاوا، از گيري بهره

 معلم كه است تعاملي يندآفر يك تدريس): جوابي- خود و سؤالي- خود( تدريسي خود

 يند،آفر اين در. كند مي فراهم انآموز دانش براي يادگيري هاي فرصت محتوا، آموزش منظور به

 نباشند دو اين اگر گفت بتوان شايد. هستند تدريس اصلي يههست» يادگيري هاي فرصت« و» تعامل«

 ناميده» ارتباط« سنتي طور به كه است مفهومي همان تعامل. است نيفتاده اتفاق اثربخشي تدريس

 فراهم انآموز دانش براي يادگيري فرصت معلم كه افتد مي اتفاق زماني تعامل نگاه، اين با. شود مي
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 تدريس ترميم يا بازنگري به منجر بازخورد، قالب در انآموز دانش رفتاري و كالمي انعكاس و كند

 .شود معلم توسط

 روش به محتوا يهارائ حين در معلم آن در كه شد مشاهده هايي موقعيت پژوهش اين در

 منتظر يا بدهد ها آن به تفكر» فرصت« كه آن از پيش و پرسد مي سؤالي انآموز دانش از سخنراني،

 رايج رفتاري مشاهده مورد هاي كالس يهكلي در رفتار اين. دهد مي جواب خودش باشد، جواب

 آموزش تلفيق در هم رفتاري چنين. شد مشاهده ها كالس از تعدادي در كه است رفتاري ولي نيست

 شدن تبديل تواند مي ها آن از يكي باشد؛ داشته آموزشي هاي آفت تواند مي آن بدون هم و فاوا با

 .باشد پذيرنده و منفعل هايي ارگانيسم به انآموز دانش

 عنوان به كه دهند مي آموزش را مفاهيمي معلمان اگرچه: يعلمي/ علّ روابط بيان و بندي جمع

 تفكر آموزش معلم وظيفه ،تر جامع رويكرد با يك ولي است، شده گنجانده درسي برنامه در محتوا

 كردن، كبرا-صغرا« درواقع فلسفيدن و دهد آموزش را فلسفيدن بايد معلم ،ديگر عبارت به ؛است

 و علمي مفاهيم و تجربيات قرائن، شواهد، دادن قرار هم كنار از. است »كردن قياس و كردن استقرا
 براي كه است ينديآفر اين. يافت دست علمي و فلسفي تفكر به توان مي گيري نتيجه و استدالل

 شكلي به بايد نيز فاوا. شود تقويت بايد شناختيي هحوز در يادگيري باالي سطوح به رسيدن

 و طراحي ،بيني پيش با آموزشي هايافزار نرم. كند تسهيل را يندآفر اين كه گيرد قرار مورداستفاده
 .كنند مي فراهم يادگيري براي را يهاي فرصت آموزشي متنوع و متعدد هاي زمينه ايجاد

 كه است معلم اين. دهد مي نشان را فوق رويكرد خالف ،شد مشاهده پژوهش اين در چهآن

 مورد معلمان بيشتر. كند مي بيان انآموز دانش به معلولي و علت و علمي روابط قالب در را نتيجه

 متغيرهاي بين روابط و حاكم كلي قوانين كرده بندي را جمع ها آن اوليه، مفاهيم بيان از پس مشاهده

 يندآفر مواردي در بلكه نكرده كمكي زمينه اين در تنها نه نيز فاوا. ندداد مي توضيح را مختلف

. است كرده هدايت اكتشافي آموزش از جلوگيري و اثربخشي كاهش جهت در را يادگيري- ياددهي
 ارتباط ها آن از استفاده يهنحو به ديگر بخشي و آموزشي هايافزار نرم ماهيت به نقيصه اين از بخشي

 شده دار عهده را سخنراني روش كاركرد كه اند شده طراحي نحوي به هاافزار نرم ماهيتي، بعد از. دارد

 از. دهد مي ارائه ديجيتال صورت به را معلم صداي ديگر، بخشي و كتاب محتواي ،افزار نرم از بخشي

 افزار نرم به را آموزش كار معلم. است افزار نرم از او استفاده نحوه و معلم متوجه مشكل، ديگر، بعد

 نيز ها كردن كليك موارد بيشتر در البته و شود مي دار عهده را كردن كليك وظيفه تنها خود و سپارد مي

 و بندي جمع به افزار نرم كه اين از قبل بايد معلم ،ديگر عبارت به .شود مين انجام مناسبي موقعيت در
 از كرده متوقف را افزار نرم محتواي پخش كند، اشاره متغيرها بين روابط بر حاكم قوانين بيان
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 از كدام هيچ در موقعيتي چنين» گرفت؟ توان مي اي نتيجه چه شما نظر به« بپرسد انآموز دانش

 .نشد مشاهده ها كالس

 سايت در يا خود كالس در يا را آموزش پژوهش، اين در كننده مشاركت معلمان: فناوري تملك

 سايت در. كرد مي استفاده فاوا از كه بود كسي تنها معلم حالت، دو هر در. كردند برگزار كامپيوتر

 بيشتر در. بود معلم كامپيوتر شد مي استفاده كه كامپيوتري تنها كامپيوترها، تعدد باوجود كامپيوتر،

 در آموزش كه هايي موقعيت در فناوري تملك. بودند محافظ پوشش داراي ديگر كامپيوترهاي موارد،

 وجود كامپيوتر يك تنها ها موقعيت اين در اگرچه. است توجه قابل نيز شد مي برگزار درس كالس

 اين. بگيرند عهده بر را فناوري از استفاده مديريت بخواهد انآموز دانش از تواند مي معلم ولي دارد،

 كالسي ه،كرد تقويت آموزش در را فاوا از استفاده مهارت ان،آموز دانش داشتن نگه فعال ضمن كار

 .كند مي ايجاد پويا

 انآموز دانش هاي فعاليتتوصيف وضع موجود 

 كاركردها تعريف ساختارها، ايجاد. هستند آموزشي يندآفر هر در عنصر ترين مهم انآموز دانش

 صورت ها آن يادگيري كيفيت ارتقاي و انآموز دانش آموزش منظور به آموزشي منابع تجهيز و

 توجه شامل انآموز دانش عملكرد و رفتار در را فاوا جايگاه كه است كرده تالش گرپژوهش. گيرد مي

 .كند بررسي حركتي-رواني هاي فعاليت و خواندن دادن، جواب نوشتن، درس، به

 نشان درس هاي كالس از آمده عمل به مشاهدات تحليل: درس به بودن توجه بي يا توجه كردن

. است داشته را انآموز دانش توجه جلب قابليت فناوري از استفاده ،ها كالس برخي از در كه دهد مي
 داشتن و بودن اي چندرسانه قبيل از مشاهده مورد هاي كالس در رفته كارهب هاي فناوري هاي ويژگي

. را جلب كنند انآموز دانش كردن توجه ندتوان ميهستند كه  مواردي ازجمله تصويري جذابيت
 و طراحي صورت در كه هستند متعددي هاي ويژگي داراي اطالعات و ارتباطات هاي فناوري ،اگرچه
 .شوند واقع مؤثرتر ندتوان مي مراتب به اثربخش اجراي

 درمشاهده شد.  هايي توجهي بي مواردي در مخاطبان، توجه جلبقابليت فاوا در  باوجود

. جلب كند درس به نسبت ان راآموز دانشاز  برخيفاوا نتوانسته است توجه  ،ها كالس تعدادي از
 نشان نگارندگان يهتجرب كه است ذكر به الزم. هستند كالس آخر هاي رديف در عمدتاً عده اين

 ؛دارد وجود نيز ،شود مين استفاده فناوري از آن در كه سنتي يها كالس در مشكلي چنين دهد مي
 چنين. گردد يبرم آن كاربست به بيشتر و فناوري به كمتر مشكل اين گفت بتوان شايد بنابراين،

 .دهد مي نشان را فناوري مديريت و درس كالس مديريت هاي مهارت به توجه لزوم موقعيتي

 مثل نيز خود و كرده واگذار فناوري به را آموزش معلم مشاهده، مورد هاي كالس از يكي در

 نسبت درس با مرتبط غير رفتارهاي كالس، اين در. بود گرفته قرار مخاطب جايگاه در انآموز دانش
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 كالس اين در فاوا با يادگيري-ياددهي فرآيندهاي. است بوده بيشتر مراتب به ديگر هاي كالس به

 در فاوا كاربست هاي روش ترين اثربخش بي از يكي به معلم جايگاه در فاوا از استفاده دهد مي نشان

 با رابطه در انآموز دانش كردن سؤال درس، به توجه مصاديق از يكي. شده است تبديل آموزش

 رسد مي نظر به ،حال بااين. شد مشاهده كمتر كه بود رفتاري اين. است آموزشي محتواي و مفاهيم

، كند مي ارائه توضيحاتي آن مورد در كرده متوقف افزار نرم طريق از را محتوا پخش معلم كه زماني
 كند مي فراهم انآموز دانش براي فرصتي ها موقعيت اين ،احتماالً. پرسند مي سؤالان آموز دانش اغلب

 .كنند مشاركت يادگيري- ياددهي يندهايآفر در تا

 وجود نيز معدودي انآموز دانش باوجوداين هستند، شنونده صرفاً انآموز دانش اغلب: نوشتن

 معلم كه افتد مي اتفاق مواردي در بيشتر نخست موقعيت. كنند مي برداري يادداشت را مطالبي كه دارند

 آموزشي محتواي كه اين يا است سخنراني وي تدريس سبك ،ديگر عبارت به ؛دارد شفاهي رفتاري

 انآموز دانش صورت اين در. است شفاهي فرهنگ قالب در و سخنراني مثل فاوا طريق از شده  ارائه

» توجه« درس به شد توصيف پيشين بخش در همچنان كه و هستند خوبي شنونده حالت بهترين در
 كه دارند وجود نيز آموزاني دانش ،وجود بااين. است انآموز دانش اكثريت وضعيت اين. كنند مي

 شكل موقعيتي در موارد اغلب در رفتار اين. كنند مي برداري يادداشت بوده نوشتن مشغول هرازگاهي

 مطالب حاوي فاوا توسط شده ارائه محتواي يا نويسد مي تخته روي را مطالبي معلم كه گيرد مي

 .است موردي و مختصر نوشتاري

 سؤال از ندرت به معلمان شد، توصيف» معلم رفتار« بخش در كه طور همان: دادن جواب

 انآموز دانش واكنش موقعيتي چنين در. كنند مي استفاده فاوا كاربست هنگام به آموزشي يفن عنوان به

 مورد جمعي و انفرادي صورت دو به دادن جواب. بود خواهد دادن جواب در نادر رفتاري نيز

 حين در معلم. بود معلم گونه تيك جمعي يها سؤال به واكنشي آن اخير نوع. گرفت قرار مشاهده

 فاوا. شود مي انآموز دانش جمعي جواب به منجر كه كند مي مطرح كالس كل براي را سؤالي تدريس

 را سؤالي افزار نرم پخش حين در گاهي معلم. كند مين ايفا مؤثري نقش جواب و سؤال نوع اين در

 اين در بازخوردي معلم كه اين يجهنت. دهند مي پاسخ انعكاسي طور به انآموز دانش اكثر و كرده مطرح

 ارائه هم بازخوردي و كند مين دريافت است يادگيري و آموزش درگير كسي چه مشخصاً كه زمينه

 .ندارد توجهي قابل آموزشي ارزش بوده» انعكاسي« ها دادن جواب بنابراين ؛كند مين

 هاي كالس از بيشتر هادادن جواب) نفر 10 از كمتر (جمعيت كم هاي كالس در رسد مي نظربه

 جمعيت كم هاي كالس همه در رايج رفتاري عنوان به را اين توان نمي ،باوجوداين. است پرجمعيت

ممكن است در اين  حدودي تا معلم تدريس روش و ها صندلي چيدمان نحوه ي،جمعيت كم. كرد تلقي
 چنين بروز داليل از شايد پراكنده هاي پرسش از استفاده و شكل» U« چيدمان. مورد دخيل باشند
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نيز  اند شدهفيلم تهيه  صورت به، آن دسته از محتواي الكترونيكي كه باوجوداين. باشند بوده تفاوتي
 .كنند ميو جواب فراهم ن سؤالبه دليل ممتد بودن فرصت 

  هارائ درس، مرور براي معموالً كه است آموزشي هاي فعاليت از دسته آن جزء خواندن: خواندن
 انجام نوع اين از يهاي فعاليت يا كليدي نكات جستجوي ان،آموز دانش به معلم توسط مطالعه فرصت

 توسط كه مورد دو جز به. بود فعاليت نادرترين خواندن فعاليت مشاهده، مورد هاي كالس در. شود مي

 .نگرديد مشاهده ديگري مورد شد، انجام آموزش يهارائ از پس درس مرور براي آموز دانش نفر چند

 هاي اندام و ذهن هماهنگي و ورزيدست به منجر ها فعاليتاين  :حركتي-رواني هاي فعاليت

 حوزه اين. عمل است شدن عادي تا گرفته صرف تقليد و مشاهده از ها آن يهدامن. شوند مي حركتي

 اي ويژه اهميت از است عملي يا آزمايشگاهي دروس شامل آموزشي محتواي كه زماني يادگيري از

 كرد توجه نكته اين به بايد فاوا از استفاده هنگام به چه و سنتي تدريس در چه بنابراين ؛برخوردارند

. گيرند قرار يادگيري-ياددهي هاي فعاليت توجه مركز در حوزه اين در انآموز دانش هاي فعاليت كه
 هيچ داشتند، آزمايشگاهي و عملي جنبه بيشتر مشاهده مورد دروس كه اين با توجه با و وجود بااين

 در عملي و نظري مباحث. نشد مشاهده حركتي-رواني حوزه در انآموز دانش فعاليت بر مبني موردي

 بيشتر در شد ذكر نيز تر پيش كه طور همان و شود مي ارائه يافزار نرم محتواي قالب در فيزيك درس

 قابل منشور يك با ساده روشي به كه هايي آزمايش حتي. هستند صرف شنونده انآموز دانش موارد

 در انتزاعي نيمه شكل به ،)آن شكست و تجزيه نور، مباحث( هستند انآموز دانش توسط شدن انجام

 در برداري يادداشت ورزي،دست آن، دادن انجام جاي به انآموز دانش و شده طراحي يافزار نرم قالب

 فاوا بنابراين، ؛پردازند مي نمايش يهپرد يهمشاهد به گيري نتيجه و بحث و آزمايش انجام حين

 .است شده آزمايشگاهي و عملي كارهاي جايگزين

 از آموزش با فاوا اي نمونه -ب

. عناصر دهد ميمورد مشاهده نشان  هاي كالسزير آموزش با فاوا را در يكي از  يهنمون
 هاي تحليل يانگربدر اين نمونه تا حدودي  ها آنان و همچنين رفتارهاي آموز دانشمعلم و  آموزشي

 بخش پيشين و تصويري است كه در بخش بعدي مقاله ترسيم شده است.

دستگاه رايانه،  9كالس در سايت كامپيوتر يك دبيرستان پسرانه برگزار شد. اين سايت داراي 
. اند شدهسايت در كنار ديوار چيده  دورتادور ها رايانهيك پرينتر و پروژكتور و پرده نمايش است. 

. تعداد شود ميقرار دارند انجام  نمايش صفحهكه در سمت چپ  هايي پنجرهنورگيري از 
رو به پرده نمايش و پشت  زيردستيي بدون ها صندلينفر بوده روي تك  19ان كالس آموز دانش

و وسايل خود  ها كتابان آموز دانش. به علت استفاده از صندلي بدون زيردستي، اند نشستهبه معلم 
شخصي جهت  تاپ لپان قرار گرفته از آموز دانش. معلم پشت سر اند گذاشتهشان را روي زانوهاي
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ي موجود در سايت با روپوش محافظ ها رايانه. كند ميحاوي محتوا استفاده  افزار نرم يهارائ
رو به  ها آن. برخي از مانيتورها بدون روپوش محافظ هستند و يكي از اند شدهپوشانده  گردوخاك

ان رديف آموز دانش. كند ميان از الگوي خاصي تبعيت نآموز دانشديوار است. چيدمان صندلي 
متر با پرده نمايش فاصله دارند. كالس براي استفاده از پروژكتور و پرده نمايش  2جلو كمتر از 

 ).اند شدهمهتابي خاموش  هاي المپكشيده شده و  ها پردهتاريك شده است (

في عنوان درس، تدريس خود را شروع . معلم پس از معرشود ميشروع  10:30كالس ساعت 
دقيقه  5فيزيك و آزمايشگاه است. به مدت  افزار نرماز فصل دوم  »گرما و دما«. عنوان درس كند مي

. رفتار معلم منحصر به كليك كردن شود مين ردوبدلان آموز دانشو جوابي بين معلم و  سؤالهيچ 
. مرور درس كند ميو صحبت كردن است. معلم كارش را بدون داشتن طرح درس مدوني دنبال 
ان صورت آموز دانشقبلي، ايجاد انگيزه، ايجاد ارتباط و پيوستگي مطالب با يادگيري قبلي 

را بدون مخاطب قرار دادن شخص خاصي  يسؤاالت هرازگاهي. در دقايق بعدي، معلم گيرد مين
ان وجود آموز دانش. تعاملي بين معلم و دهند ميجواب  جمعي دسته طور بهان آموز دانشو  پرسد مي

ان وجود ندارد. يكي آموز دانشندارد. عالوه بر فقدان ارتباط كالمي، ارتباط چشمي نيز بين معلم و 
 ان است.آموز دانشقرار گرفتن معلم پشت سر  و ها صندلياز داليل عدم ارتباط، نحوه چيدمان 

. همه متن كند ميدر اغلب موارد معلم متن نمايش داده شده بر روي پرده نمايش را روخواني 
. در برخي موارد معلم با تكرار شود ميگزينشي روخواني  طور به هايي بخشو تنها  شود ميخوانده ن

. معلم در موضع منبع اطالعات قرار گرفته شود مياز متن، اهميت آن را متذكر  هايي قسمتمكرر 
 .دهد ميكالس جواب  يهكنند سؤاليا به تنها  دهد مياست؛ يا در قالب سخنراني اطالعات 

 سؤالدر طول تدريس چند مورد  ها آن موجود در كالس فقط يكي از آموز دانش 19از 
ان به رفتارهاي غير مرتبط مشغول آموز دانش. بقيه دهد ميمستقيم جواب  طور بهو معلم  پرسد مي

خميازه  ها آنبه درس بوده يكي از  توجه بينمايش،  يهنزديكي به پرد باوجودهستند. رديف اول 
است و يكي ديگر در حال بازي  فرورفتهصندلي تكيه داده و در صندلي  ، ديگري به پشتيكشد مي

سمت راست خود  آموز دانشان به صحبت كردن با آموز دانشكردن است. در رديف دوم يكي از 
كالسي ان همآموز دانش. يكي ديگر از شود ميان ديگر آموز دانش پرتي حواسمشغول و موجب 

. با اين احوال، معلم هيچ واكنشي به اين رفتارها ندارد و تنها مشغول كليك كند ميخود را اذيت 
 . نمايش است يهكردن و خواندن پرد

در  ها آزمايشمحتوايي شبيه كتاب درسي دارد؛ متن كتاب و تصاوير و  مورداستفاده افزار نرم
موضوع، دما و گرما بوده قابليت آزمايش كردن دارد و بالقوه  كه اين باوجود. اند شدهآن گنجانده 

و نه معلم چنين فرصتي به  افزار نرماز طريق آزمايش ايجاد كند ولي نه  تري عميقيادگيري  تواند مي
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گنجانده شده، در ادامه  افزار نرميند آزمايش در قالب متن و تصوير در آ. فردهند ميان نآموز دانش
يند آزمايش و در همان آدر زير توضيحات مربوط به فر سؤال. جواب اين شود ميمطرح  سؤالي

. خواند ميان آموز دانش، جواب آن را نيز براي سؤالصفحه آورده شده است. معلم پس از خواندن 
 .شود ميدقيقه تمام  11:5براي انتقال مفاهيم شده است. كالس ساعت  »محملي«فاوا تنها 

 تصويري از آموزش با فاوا - ج

مدارس از بعد كم و كيف  اگرچهكالس مورد مشاهده است.  12از  اي نمونهمثال فوق 
را از همديگر متمايز كند  ها آنيي داشتند ولي از بعد كاركردي تفاوتي كه ها تفاوتتجهيزات فاوا 

 اين از يافته انعكاس رفتارهاي و يادگيري- ياددهي عناصر به نگاهي وجود نداشت. بنابراين، با

 در را فاوا با آموزش يهپديد كه كرد ترسيم توان مي را تصويري عناصر در مدارس مورد مشاهده،

 رئاليستي كامالً اي پرتره تحقيق، شناختي معرفت بعد از تصوير اين اگرچه. دهد نشان حاضر پژوهش

 اين بودن متكي آن رئاليستي تكامل عدم دليل. باشد مين نيز انتزاعي تصويري باوجوداين نيست،

 پژوهش بودن بنيان داده انتزاعي، تصويري از بودن دور دليل و تحقيق روش كيفي پارادايم بر پژوهش

 .است

 معلم، تصوير اين اضالع. دهد مي نشان زاويه دو با را چهارضلعي يك فوق تصوير

 معلم. است چهارم و سوم زواياي تشكيل عدم در تصوير اين نقص. است فاوا و محتوا ان،آموز دانش

 كردن روشن از ،درواقع. است گرفته شكل فناوري و معلم بين اول زاويه و كند مي استفاده فاوا از

 خاموش و بندي جمع بعد، مرحله به رفتن آن، كردن متوقف محتوا، حاوي افزار نرم پخش تا رايانه

 تشكيل را اول زاويه باهم تعامل در فاوا و معلم ضلع دو بنابراين ؛است معلم عهده بر رايانه كردن

 .اند داده

 شد، توصيف تر پيش كهچنانآن. است شده تشكيل محتوا و فناوري بين ارتباط در دوم زاويه

 الزم يهرسان و ديجيتال متون قالب در كتاب مفاهيم. شود مي ارائه فاوا طريق از آموزشي محتواي

. است شده ذخيره صوتي فايل قالب در است، معلم صداي معموالً سنتي شكل در كه آن انتقال براي
 نيز محتوا بنابراين، ؛شود مي منتقل فناوري طريق از موارد غالب در كه است محتوايي از توصيفي اين،

 .است داده تشكيل را دوم زاويه فناوري با ارتباط در

 نشده ايجاد اي زاويه انآموز دانش و محتوا و انآموز دانش و معلم بين كدامند؟ ابتر هاي زاويه

 منتقل انآموز دانش به سويه يك جهتي در مفاهيم و كند مين برقرار آموز دانش با ارتباطي معلم. است

 .داشت نخواهد وجود سومي زاويه تعامل اين غياب در. گيرد مين شكل تعاملي شده

. كند مين ايجاد انآموز دانش با ارتباطي محتوا، و بوده خارج انآموز دانش دسترس از فناوري
 كرده پيدا ارتباط بيشتر كامپيوتر سايت ديوار با مدارس، در ها آن چيدمان شكل و فاوا كمي توسعه
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 همين. ذهني ارتباط نه كنند مي برقرار فناوري با فيزيكي ارتباط نه انآموز دانش. انآموز دانش تا است

 از چهارضلعي اين بودن ناقص به منجر هجراني چنين. دارد وجود نيز محتوا با وبيش كم وضعيت

  .است شده نيز چهارم يهزاوي
 گانه سهمقايسه و ارزيابي وضع موجود با معيارهاي 

توسعه  هاي مدلتحول در الگوهاي آموزش و يادگيري،  يهپشتيبان كنند هاي نظريهمطالعه 
 هاي زمينهذيل عنوان  تر پيشاثربخش از فاوا كه  گيري بهره ارزيابي هاي مالكو  فاوا در آموزش

آموزشي  هاي فعاليتمعيارهاي ارزيابي  گيري شكلنظري فاوا در آموزش تشريح شد، منجر به 
 .شوند ميمذكور با اين معيارها ارزيابي  هاي فعاليتمحور گرديد كه در اين بخش -فاوا

 الف) ارزيابي از بعد پداگوژيك

كه كاربست فاوا منجر به اثربخشي آموزش  رسد ميآموزش با فاوا زماني به اهداف خود 
محور بودن آموزش، فراهم  -دار بودن يادگيري، تفكرابه معن توان مياثربخشي  هاي مصداقشود. از 

و ساختن  محور بودن كالس درس - آموز دانش، تفسير و تحليل اطالعات، مسألهكردن فرصت حل 
معلم و تعامل او با  هاي فعاليتان اشاره كرد. با مراجعه مجدد به آموز دانشدانش توسط 

 عمدتاًچنين نتيجه گرفت كه بنا به داليل زير كاربست فاوا از بعد پداگوژيك  توان ميان آموز دانش
 اثربخشي الزم را نداشته است.

ان است كه از طريق فاوا و به روش آموز دانشوجه غالب فعاليت معلم اطالعات دادن به 
. پرسش و گيرد ميبنابراين تعامل با فناوري تنها براي انتقال محتوا صورت ؛ شود ميسخنراني انجام 

براي برانگيختن حس كنجكاوي و قدرت  دار جهتي ها سؤاليك روش آموزشي و  عنوان بهپاسخ 
ي معدود معلم به ها سؤال. شود ميتكنيكي آموزشي استفاده  عنوان به ندرت بهان آموز دانشاكتشاف 

كه ذيل عنوان  طور همانو  كند ميان صادر آموز دانشجمعي را از  هاي پاسخشكل جمعي مطرح و 
و عاليق فردي، تنها به يك روش  ها تفاوتمعلم بدون توجه به  ،آموزش عمومي توصيف شد

منتظر  جاي بهو معلم  شود مي. فرصت تفكر در جريان آموزش كمتر فراهم كند ميآموزشي اكتفا 
معلم نتايج روابط بين  كه اين نهايتاً. دهد ميان، خودش جواب آموز دانشماندن براي جواب 

. دهد ميان نشان آموز دانشرا در قالب استفاده از فاوا به  ها آنيا ارتباط علت و معلولي  ها پديده
ان ارزيابي اثربخشي از عملكرد آموزشي او آموز دانشو تعامالت معلم با  ها فعاليتن اي ي مجموعه

 .دهد مياز طريق فاوا نشان ن

 فاوا يهسطح توسع بعدب) ارزيابي از 

كه از بين چهار  دهد ميمطالعه نشان  كاربست فاوا در مدارس مورد يهبررسي سطح توسع
 »پيدايش«مرحله به وضع موجود  ترين نزديك )،2002مرحله موجود در مدل اندرسن و ويرت (
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هاي افزار نرمها و افزار سختمدارس اقدام به تهيه  يهنشان داد كه هم آمده عمل بهاست. مشاهدات 
فاوا در  هاي قابليتهستند. عالوه بر اين، معلمان از  و داراي اتاق يا سايت كامپيوتر اند كردهالزم 

و  ها فناوريكار كردن با اين  يهضمن خدمت با نحو هاي كالسآموزش آگاهي دارند؛ از طريق 
؛ و برخي كنند ميدروس خود استفاده  در برخي از ها آن؛ از اند شدهآشنا  ها آنآموزشي  هاي استفاده

آگاهي الزم براي  اگرچه، باوجوداين. اند سپردهي هاي فناورياز وظايف سنتي خود را به چنين 
 شود مياستفاده از فاوا شكل گرفته است ولي كاركردهايي كه از طريق فاوا به اجرا گذاشته 

و تعامالت  ها فعاليتانعكاسي از همان كاركردهاي سنتي است. اين كاركردها در بخش توصيف 
 .اند شدهشرح داده  تفصيل بهان آموز دانشمعلم با 

 ج) ارزيابي از بعد سطح سواد فناوري

 ها فناوريمحور مورد مطالعه، سطح سواد فناوري معلماني كه از اين  -فاوا هاي آموزشدر 
كه  سؤالياشاره شد،  تر پيشكه  طور همانبود.  »آگاهي«در چارچوب محدوده  كردند مياستفاده 

 كاري چهمثال، فناوري الف  طور به كههستند اين است  معلمان در اين سطح قادر به پاسخگويي آن
ها افزار نرم هاي قابليتمندي معلمان در شناسايي ، با توجه به توانترتيب اين به ؟انجام دهد تواند مي
چنين ارزيابي كرد كه  توان مي ها آنهاي موجود در مدارس و استفاده ابتدايي از افزار سختو 

اين  اي حرفه) هستند. كاربست 2011سواد فناوري ديويز ( گانه سهمعلمان در اولين سطح از سطوح 
، اتخاذ روش تدريس مناسب و تشريح چرايي آن سطوحي است كه معلمان مورد مطالعه ها فناوري

 .اند نرسيدههنوز به آن 

 در آموزش با فاوا گانه سهمقايسه و ارزيابي عملكرد مناطق 

به  اي مدرسهاز  ها فناورياز مدارس نمونه نشان داد كه تنوع و تكثر  شده انجاممشاهدات 
 يهبه منطقه ديگر متفاوت است. بيشترين تنوع و تكثر در مدارس ويژ اي منطقهمدرسه ديگر و از 

، تنوع و تكثر، وجود بااينمناطق برخوردار و كمترين آن در مدارس عادي مناطق محروم است. 
در اين زمينه  هايي محدوديتمنجر به تفاوت يا اثربخشي آموزش نسبت به مدارسي كه از  لزوماً

 ز اهميت است:ئبرخوردارند، نشده است. در اين خصوص ذكر نكات زير حا

 .خورد ميبه چشم  وضوح بهشكاف ديجيتالي در مدارس  -1

شكاف ديجيتالي را اگر از دو نوع شكاف در تنوع فاوا و شكاف در كاربرد آن بررسي  -2
 بيشتر از شكاف نوع دوم است. مراتب بهكنيم، شكاف نوع اول 

و تفاوت  سو يكبه فاوا از  ها آنناشي از ميزان تجهيز  تواند مياز منظر فوق، تفاوت مدارس، 
كه اشاره شد، از بعد اول شكافي  طور هماناز سوي ديگر باشد.  ها آناستفاده از  يهدر ميزان يا نحو

ي آن، ميزان فضاي آموز دانش يهو سران ها رايانهدر مناطق وجود دارد. اين شكاف از تكثر 
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؛ گيرد ميت أنش آموزشي كمكو  هاي آموزشيافزار نرمو تنوع  اختصاص يافته به سايت كامپيوتر
 طور بهبسيار گسترده است.  ها تفاوت يهفناوري در مدارس، دامن ، از بعد كمي توسعهديگر عبارت به

 چراكهدادهاي آموزشي انعكاس داشته باشد؛ يندها و برونآمنطقي، چنين تفاوتي الزم است در فر
حاضر چنين  يهدر مطالع وجود باايندر آموزش است.  گذاري سرمايه هاي مصداقاين كار يكي از 

دادهاي حاصل از تجهيز مدارس به فاوا اين مطالعه به بررسي برون اگرچهتفاوتي مالحظه نشد. 
يندي، معلمان مدارسي كه از تنوع و تكثر فاوا برخوردارند در مقايسه آنپرداخته است، اما از بعد فر

 با معلمان مدارس ديگر استفاده متفاوتي از آن نداشتند.

  گيريبحث و نتيجه
 بحث

فناوري در مدارس بايد ناظر بر  كارگيري بهاصلي  يهجنب دهد ميمتعددي نشان  هاي پژوهش
ان آموز دانشيندهاي آموزش و يادگيري آبه بهبود فر منجر واقعاًاين باشد كه آيا استفاده از فناوري 

ي هاي پژوهشكار آساني نيست و  اي نتيجه). رسيدن به چنين 2004، 16(نوث و ولكوف شود مي
 كنند مي خاطرنشانارزيابي اثربخشي فناوري را  هاي چالشوجود دارند كه دشواري، پيچيدگي و 

 پژوهش ، نتايجوجود بااين). 2002، 18؛ وست اد2002، 17متحده ياالتا وپرورش آموزش(وزارت 
 ؛كنند مي استفاده انآموز دانش به اطالعات يهارائ براي عمدتاً فاوا از معلمان كه داد نشانحاضر 
 تجهيز رغميعل هستند؛ مشغول دادن گوش به بيشتر بوده فعال كمتر يندآفر اين در انآموز دانش

 ها رايانه ساير و گيرد مي قرار مورداستفاده رايانه يك تنها كامپيوتر سايت وجود يا و فناوري به كالس

 از حاكي رفتارهاي فناوري، بالقوه هاي جذابيت باوجود ؛اند شده پوشانده روپوشي با معموالً

 با مقايسه در آموزش يندآفر در فاوا كردن وارد طوركلي به و است؛ زياد نسبتاً درس به توجهي بي

 ايجاد يادگيري-ياددهي يندهايآفر و انآموز دانش و معلم كاركردهاي در تفاوتي سنتي آموزش

 سخنراني روش همان به ديجيتال قالب در را معلم صداي و درسي يها كتاب تصاوير و متن نكرده،

 .كند مي ارائه سنتي آموزش سبك در

 و فاوا مدرني مثل ابزارهاي باوجود چرا كه است اين كند مي خطور ذهن به كه سؤالي حال
 مغفول چيزي چه و است؟ باقي مانده آموزش، سنتي يندهايآفر و كاركردها ،ها آن از نسبي يهاستفاد

توضيح داده شد،  گيري نمونهكه در بخش  طور همان است؟ شده اي نقيصه چنين به منجر كه مانده
بوده است.  فاوا آموزشي هاي دوره گذراندن پژوهش اين براي معلمان انتخاب هاي مالك از يكي

 از گيري بهره براي معلمان سازي آماده براي وپرورش آموزش كه هستند يهاي دوره ها اين درواقع

فاوا  با آموزشمنجر به بهبود  ها دوره اين رسد مي نظر به ،باوجوداين. داند مي الزم »هوشمند« مدارس
 چه در بداند بايد معلم آموزش، در فاوا از اثربخش گيري بهره براي ،ديگر عبارت به ؛نشده است
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قابليت و عقالنيت «. اين توانمندي همان سطح كند استفاده بايد چگونه و فناوري چه از موقعيتي،
. الزم است كند ميباالترين سطح سواد فناوري مطرح  عنوان به) 2011است كه ديويز ( »عملي

خود تلفيق كنند تا اين سطح از سواد فناوري  كالسي يهروزمر هاي فعاليتمعلمان فناوري را در 
اثربخش از اين  گيري بهره هاي روشاين، به  ). عالوه بر2013، 19رشد كند (الرنس و فريزر كالون

مطلوب نظام آموزشي باشد. استفاده از فاوا  تواند مينيز توجه كنند. صرف كاربست فاوا ن ها فناوري
). در راستاي چنين هدفي الزم است 2014، 20ان كمك كند (آيرزآموز دانشبايد به ساخت دانش 

 هاي آموزشبراي رسيدن به اين استانداردها  شده ينتدواستانداردهايي براي تلفيق اثربخش فناوري 
  ). 2014 ،21شود (شنكنبرگ و استيل ارائهالزم 

 داده آموزش تدريس روش هاي كالس دانشجويان به معلم يتترب يدوره در همچنان كه

 يا گروهي بحث يا سخنراني تدريس روش از مثال طور به تواند مي معلم شرايطي چه در شود مي

 روش آموزشي هاي دوره در ؟است چگونه ها روش اين اجراي يهنحو و كند استفاده … و نمايشي

 آموزش )استفاده چگونگي و فناوري چه از موقعيتي، چه در( مورد سه اين بايد نيز فاوا با تدريس

 را الزم آگاهي موارد اين از معلمان دهد مي نشان حاضر پژوهش كه است حالي در اين. شود داده

: استفاده از عبارتند كه در بخش نتايج توضيح داده شد، طور همانمدعا،  اين شواهد از برخي. ندارند
معلمان از روش سخنراني؛ تملك فناوري توسط معلم؛ عدم طراحي فضاي  اتفاق بهاكثريت قريب

برانگيختن سطوح باالي يادگيري  براي فاواآموزشي با توجه به موقعيت آموزشي؛ عدم استفاده از 
 مثل: تر پايين يادگيري و سطوح تسهيل تعامل، اكتشاف، تفكر، مغزي، بارش كنجكاوي، حس :مثل

 .گزارش يهارائ و بندي جمع ،پردازي واژه اطالعات، جستجوي

ند از فاوا توانست ميمعلمان تا حد قابل قبولي  يهمورد اخير، هم الزم به ذكر است در رابطه با
در پژوهش باشد. در بين  كنندگان مشاركتنمونه يا  نند. شايد دليل آن انتخاب هدفمنداستفاده ك

يا استفاده از ابزارهاي فاوا در  اندازي راهموردي وجود نداشت كه در  ،معلمان مورد مشاهده
متفاوت از مهارت كار با  اي مقوله، روش تدريس با فاوا وجود بااينآموزش مشكلي داشته باشد. 

روش تدريس  كه درحاليو كاربرد آن است،  ندازيا راهابزار است. مهارت كار با ابزار شامل توانايي 
موجب بهبود  كه طوري بهاثربخش از انواع ابزارها است،  گيري بهره هاي روشبا فاوا شامل دانش و 

 هايي سؤالآشيل معلمان در مواجهه با فاوا است.  يهآموزش و يادگيري شود. بخش اخير پاشن
جايگاه معلم در كنار آموزش با فاوا چيست؟ از نقش و  ، جايگاه فاوا در كالس كجاست؟ازجمله

و توسط چه كسي بايد استفاده شود تا بيشترين اثربخشي  چه نوع فناوري، در چه موقعيتي، چگونه
؛ نيازمند سطوح بااليي از شناخت و مهارت است ها آنرا داشته باشد؟ مسائلي هستند كه حل 
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 موردتوجهآموزش فاوا  هاي مهارتتدريس با فاوا در كنار  هاي روش، الزم است ديگر عبارت به
 بهبود آموزش از طريق فاوا فراهم شود. يهقرار گيرد تا در كنار عوامل ديگر زمين

 گيري نتيجه

 براي گوناگوني هاي روش و رويكردها ،ها سياست مختلف جوامع در آموزشي هاي نظام

 فرهنگي، مقتضيات و شرايطو  اند كرده اتخاذ يادگيري- ياددهي يندهايآفر در فاوا از گيري بهره

 ،وجود بااين. طلبد مي را فردي منحصربه الزامات و ها روش كشوري هر سياسي و اقتصادي اجتماعي،
. كند مي تبعيت مراتبي سلسله يك از درس كالس در فاوا تكوين و رشد مراحل رسد مي نظر به

 از فاوا گسترش تحول سير در ها آن مشترك وجه كه دهد مي نشان را هايي مدل شده انجام هاي بررسي

 است درسي برنامه در 22فناوري تلفيق ماتريس ها مدل اين از يكي. است تر پيچيده به تر ساده مراحل

 23فلوريدا آموزشي فناوري مركز توسط متعددي مدارس در فاوا كارگيري به نحوه بررسي با كه

 درسي يهبرنام در فناوري تلفيق سطوح محور دو بر مشتمل ماتريس. اين است آمده دست به

   در فناوري تلفيق سطوح محور. است ديگر طرف از يادگيري محيط هاي ويژگي و طرف ازيك
 و تطبيق اتخاذ، سطوح با شده شروع» فناوري ورود« سطح ينتر ساده از ترتيب به درسي يهبرنام

 مشاركتي، فعال، شامل يادگيري محيط هاي ويژگي محور. شود مي ختم تغيير به يافته رشد تزريق

 25 كه كنند مي ايجاد را ماتريسي باهم تعامل در محور دو اين. است محور هدف و واقعي ،اي سازه

 .شود مي شامل درسي يهبرنام يهتوسع در را مرحله

 مراحل حاضر پژوهش هاي يافته فاوا در ماتريس فوق و توسعه هاي گام رسد مي نظر به

 ترين ابتدايي دهد مي نشان آموزش در فناوري تلفيق ماتريس همچنان كه. دهند مييكساني را نشان 

 منفعل طور به اطالعات مرحله اين در. است فعال يادگيري محيط يك در» فناوري ورود« مرحله،

 مشاهده حاضر پژوهش در كه است وضعيتي توصيف همان ،درواقع موقعيت، اين. شود مي دريافت

 در درسي يهبرنام در آن تلفيق و مشاهده مورد مدارس در فناوري يهتوسع ،ديگر عبارت به ؛شد

مدل توسعه فاوا  »پيدايش«. اين وضعيت با مرحله دارد قرار )اطالعات منفعالنه دريافت( اول مرحله
 است الزم فاوا از اثربخش و بهينه يهاستفاد براي) نيز مطابقت دارد. 2002(اندرسون و ويرت، 

 به ارتقا تواند مي فاوا يينهزم در معلمان اي حرفه يهتوسع. شود فراهم باالتر سطوح به سير يهزمين

كاربست  يينهزممعلمان در  اي حرفه يهتوسع هاي برنامه .كند تسهيل را ماتريس اين باالتر سطوح
دروس  نوين در هاي فناوريوارد كردن  پيش از خدمت و هاي آموزشدر قالب  تواند ميفاوا 

ضمن  هاي آموزشند از توان ميتكنولوژي آموزشي صورت گيرد. عالوه بر اين، معلمان فعلي 
شوند. الزم است واحد ضمن خدمت در نيازسنجي  مند بهرهخود  اي حرفهخدمت با توجه به نياز 

 آموزشي خود قرار دهد. هاي اولويتآن را در  ،خود به اين موضوع توجه كرده
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كه شامل  طلبد مي هايي حداقل اند كردهي كه فناوري را تلفيق هاي كالسانتظار براي تغيير در 
.. . و اوليه مانند كامپيوتر، معلم، پروژكتور، وايت برد متعامل، چاپگر هاي فناوريداشتن كالسي با 

ممكن  اگرچهرا ترميم كند.  ديده آسيبمعلم يا كالس  تواند مين تنهايي به، فاوا وجود باايناست. 
 ها آنكافي كامپيوتر در اختيار داشته باشند ولي اين امكان وجود دارد كه از  يهانداز بهاست مدارس 

چه در اثربخش بودن يادگيري مهم است به بهترين وجه در ارتقاي يادگيري استفاده نشود. آن
فناوري منجر به  هاي قابليت ها آني است كه از طريق هاي روشپيچيده بودن فناوري نيست بلكه 

 شرايط بهترين در معلمان كه داد نشان نيز حاضر پژوهش). 2002  ،24برانگيختن مخاطبان شود (ديد
بنابراين، ؛ ) قرار دارند2011پيشنهاد شده توسط ديويز ( يهگان سهاز سطوح » آگاهي« حسط در هنوز

 است. آموزشي بيشتريتر مستلزم تمهيدات به سطوح باال ها آنارتقاي 

يندهاي آو الزم است ارزشيابي فر گيرد ميو كندي شكل  دشواري بهتغيير  كه اين نهايتاً
و  متوالي انجام شود (مولي، تانسند، مك كومز طور بهسال  3كاربست فاوا در كالس درس حداقل 

تلفيق فناوري در آموزش  يه). حمايت مدير آموزشي در طي ورود معلمان به عرص2009 ،25آرچر
تا مراحل  ريزي برنامه يهمستمر داده محور از همان مراحل اولي گيري تصميمو  نيازسنجيو  حياتي

 تواند مينيز  اند داشتهتلفيق فناوري را ي هپاياني ضروري است. داشتن ارتباط با مدارسي كه تجرب
 موانع مفيد باشد. بيني پيشدر 

گر استفاده از روش تركيبي، همراه شد. قصد پژوهش هايي محدوديتانجام اين پژوهش با 
و  برداري يلمفان، آموز دانشكالس، مصاحبه با معلمان و  يهكمي در كنار مشاهد هاي دادهگردآوري 

، درنتيجهبا توجه به محدوديت منابع حمايتي تعديل و  بيني پيشكالسي بود. اين  هاي فيلمبررسي 
قرار گيرد  استفاده مورد تر عميق گيري نتيجهدر جهت تكميل و  توانست ميبسياري از شواهدي كه 

يل عدم رضايت مدير يا معلم، از دسترس محقق خارج شد. عالوه بر اين، در برخي از موارد، به دل
و  ها ليست چكحاصل از  هاي دادهو  ها يادداشتبرداري ميسر نشد. در اين موارد، محققان به فيلم
 رفتار اكتفا كردند. يهطراحي شده مشاهد هاي فرم

نبوده است ولي اين پژوهش در حد وسع خود به  تأثير بيفوق  هاي محدوديت اگرچه
ان پرداخت؛ وضع موجود را يادگيري معلم- يند ياددهيآاستفاده از فاوا در فر يهنحو آشكارسازي

ورود فاوا در ارتباطات آموزشي را عيان نمود.  هاي كاستيو  ها ضعفزيادي روشن كرد و  تا حدود
آن اولين قدم براي رسيدن به وضع مطلوب است  هاي كاستيو  ها ضعفشناخت وضع موجود و 

ي كه وضع هاي گامديگري در اين ميان وجود دارد؛  هاي گامآخرين قدم نيست، بلكه  تنها نهاما 
پيشنهادهايي است كه در قالب  درواقع ها گام. اين كند مي تر نزديكموجود را به وضع مطلوب 

 سرعت حركت به سمت هدف را بيشتر كند. تواند ميبعدي  هاي پژوهش
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 ندرت بهباشد كه چرا معلمان از فناوري  ها سؤالحول اين  عمدتاً تواند ميبعدي  هاي پژوهش
سخنراني جاي  مچنان كهه؟ چرا فناوري نتوانسته است جايگاه خود را در آموزش، كنند مياستفاده 

خود را باز كرده است، باز كند؟ نيازهاي واقعي معلمان در ارتباط با فناوري آموزشي چيست؟ 
 آشكار و پنهاني براي جذب يا دفع فاوا در كالس درس دارد؟ هاي زمينهفرهنگ آموزش ما چه 

به  شود ميپيشنهاد  كنند ميفاوا در آموزش مطالعه  يهتوسع يبه محققاني كه در زمينه
كاربست فاوا بپردازند.  ي ينهدرزممعلمان  اي حرفهي توسعه هاي برنامهپياده كردن  هاي روش

 توجه موردبرانگيختن مخاطبان توسط معلمان در استفاده از فاوا  هاي روش شود ميهمچنين توصيه 
و عوامل  هاي روشگران قرار گيرد پژوهش توجه مورد تواند ميگيرد. موضوع ديگري كه  قرار

به بهبود عملكرد معلمان در استفاده  تواند مي ها روشارتقاي سطح سواد فناوري معلمان است. اين 
 از فناوري در آموزش كمك كند.
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آموزش مبتني بر كامپيوتر و آموزش سنتي بر ميزان يادگيري  تأثير). مقايسه 1388قشمي، محمد. (
در درس رياضي منطقه انگوران زنجان در سال تحصيلي  چندپايه هاي كالسان آموز دانش

 اراك: دانشگاه اراك، دانشكده ادبيات و علوم انساني. ،88-87

درس رياضي بر  آموزش به كمك كامپيوتر و آموزش سنتي تأثير). مقايسه 1389كريمي، حسين. (
تهران:  ،ان پسر سال دوم دبيرستانآموز دانشپيشرفت تحصيلي و نگرش رياضي درس 

 شناسي و علوم تربيتي.دانشگاه تهران، دانشكده روان

فناوري اطالعات و  يريكارگ بهارزيابي طرح توسعه توانمندي معلمان در ). 1383لركيان، مرجان. (
شهر  1382-83در سال تحصيلي  ICTدوره در  كنندگان شركت ازنظر (ICT)ارتباطات 

  ، دانشكده علوم تربيتي و معلم يتتربتهران: دانشگاه  ،كارشناسي ارشد نامه پايان ،تهران
 شناسي.روان

ي نوين تدريس مبتني بر ها روشاز  گيري بهرهبررسي عوامل عدم ). 1387محمودپور، بختيار. (
معلمان و مديران مدارس  ازنظردر مقطع ابتدايي  (ICT)فناوري اطالعات و ارتباطات 

تهران: دانشگاه عالمه طباطبايي،  ،كارشناسي ارشد نامه پايان ،1386ابتدايي شهر سردشت سال 
 شناسي و علوم تربيتي.دانشكده روان

برخي عوامل خانوادگي، اجتماعي و آموزشگاهي بر  تأثيربررسي ). 1385. (مرتضوي، سميره
ان از ديدگاه معلمان مقطع متوسطه آموز دانشفناوري اطالعات و ارتباطات توسط  كارگيري به

تهران: دانشگاه شهيد  ،كارشناسي ارشد نامه پايان ،85-86شهر تهران در سال تحصيلي 
 .شناسي روانبهشتي، دانشكده علوم تربيتي و 

، فراگير مؤثر يادگيري بر آن تأثير و اطالعات فناوري افزارهاي آموزش). 1379. (غالمعلي منتظر،
 دانشكده تهران، دانشگاه :تهران، عمومي آموزش در فناوري آموزش همايش مقاالت چكيده

 .تربيتي علوم و شناسي روان

-90 تحصيلي سال در زنجان استان وپرورش آموزش كل اداره عملكرد اهم). 1390. (امير نظري،

 .214 شماره ،1390 خرداد 26 شنبه پنج ،بيداري موج نامه هفته ،89

 پيشرفت افزايش در كامپيوتر كاربرد :فاوا با يادگيري و تفكر ).1389. (لين داز، و روبرت وجريف،

 .آييژ :تهران، كواليي اله قدرت و ميرزابيگي علي :ترجمه ،ابتدايي دوره انآموز دانش تحصيلي

  .وپرورش آموزش وزارت :تهران، آماري هاي داده بانك). 1390. (وپرورش آموزش وزارت
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Introduction 

Technology, as a modernity relic, does not have a prolonged background in educational 
settings. However, in a rather short history, it has seen twists and turns in the course of its 
appearance in schools. As Simsek (2005) reports, educational technology’s presence was 
partially due to the supply of industry rather than the demand of pedagogy when the 
concept of “visual education” emerged in the beginning of the twentieth century. With the 
expansion of such a concept schools were considered as a potential market and 
consequently the “visual education offices” were founded  ) p. 178). Technology Integration 
Matrix, developed by Florida Center for Instructional Technology, is one of the various 
models that provides a framework for evaluating technology integration. This study was 
also an attempt to examine how high school teachers applied technology in their 
educational activities . 

Research objective 
Iranian Ministry of Education spends extensive amount of funds to provide schools with 

technologies they need. It also implements continuous professional development sessions to 
prepare teachers in order to keep abreast of technological changes, which in turn consume a 
considerable sum of expenses. Along with the direct technology supplying as well as 
teachers preparation costs, there exists a more implicit opportunity cost. It accounts for the 
opportunity overlooked when an alternative pathway is taken. The opportunity cost, in the 
case of supplying schools with technologies, could include a variety of educational tools or 
activities that could have been provided had the aforementioned technology and training 
costs not existed .Given the importance of examining how these triangular costs, the current 
research was conducted to explore the applications of these technologies in their 
educational practices. More specifically, it examined how ICTs were applied in “smart 
schools .” 

Method 
The research benefited from a qualitative approach and a case study method. 

Participants included twelve 10th grade mathematics and physics teachers in the province of 
Zanjan, Iran. The classes were used applying intentional sampling, as the research objective 
was to study the teachers who had ICTs in their classes and used them in their educational 
activities. Data were collected through non-participatory observations where the researcher 
used note taking, photographing and/or video recording tools whenever the permission was 
granted . 

Results 
Findings showed that teachers generally use ICTs to transfer the content to the students; 
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students are passive and only listen to the media; despite computer sufficiency, only one of 
them is used and the rest are covered; and majority of students were mentally absent even 
though the technology has potentials to attract their attention. Overall, application of ICTs 
has not changed traditional teaching or students ’learning- transforming the text, pictures, 
and teachers’ voice into digital ,and presenting them traditionally have been the only 
changes taken place. Such a picture depicts ICTs along with teachers, content and students 
as four sides of a broken quadrangle. The teacher uses technology and one of the angles has 
been created by adjoining them. In fact, from turning the computer on to using the 
educational software is all done by the teacher. The second angle is formed as the result of 
bonding technology and content, i.e. the content is delivered by means of technology. The 
content that traditionally was delivered though the textbooks and teacher’s voice is now 
digitized in the form of software as a medium. A more important relationship which should 
be between the teacher and students does not exist. Communication between them is a one-
way road as a knowledge transfer route leading to the third broken angle. Students rarely 
engage with the content to build their own knowledge hence causing the fourth angle to 
break apart . 

Discussions 
Studies conducted on the technology applications in teaching and learning emphasize 

the core idea that technology leads to learning improvements (Noeth   & Volkov, 2004). The 
idea is vital even though hard to examine (WestEd., 2002; U.S. Department of Education, 
2002). Examining the idea of “improvement”, this study depicted that technology is rarely 
used in favor of leading to deep learning; ostensibly, the education seems modern but 
having roots in the traditional realms where medium is only a means of transmission. Why 
do educational processes see little improvement in spite of these modern technologies? 
What is missing which leads to a broken quadrangle? It seems that the teachers were less 
equipped to integrate technology in pedagogy even though they were trained with the 
appearance of technologies in classrooms and emergence of “smart schools”. The training 
agenda has mainly focused on the technology operation mechanisms rather than its 
pedagogical benefits. To gain these benefits, teachers need to know where, when and what 
technology should be used and what the pros and cons of a particular technology over the 
others are. It requires such a mastery to apply conceptual understanding in practical 
contexts, the highest level of technology literacy that Davies (2011) calls phronesis. 
Research suggests that a constant integration of technology in daily pedagogical activities 
has the potential to lead to such wisdom (Lawrence & ,Fraser Calhoun, 2013). It is also 
worth mentioning that the level of technology integration in the studied classrooms mainly 
fits within the “entry” stage of the Technology Integration Matrix (TIM). As the matrix 
developers describe, at the entry level, it is the teacher who normally uses technology to 
convey content, and students are limited to listening, watching or working on pre-designed 
activities. This picture is congruent with the “emerging” approach that Anderson and Weert 
(2002 (showed in their Continuum of Approaches to ICT Development in schools . 
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