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چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن 
کتاب های  بررسی  انگلستان:  کشور  ابتدايی  دورۀ  علوم  درسی  تکاليف 

راهنمای تدريس (معلم)٭
دکتر بی بی عشرت زمانی١   
سي امين عظيمی٢   

چکيده
ف بررسی چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) برای انجام دادن  اين پژوهش با ه
ايی کشور انگلستان صورت  ريس (معلم) علوم دوره ابت رج در کتاب  های راهنمای ت تکاليف درسی دانش آموز من
ابرداری،  ئو، وسايل ص : دوربين، وي گرفته است. منظور از فاوا، به کارگيری انواع وسايل الکترونيکی مانن
ايی  ريس علوم (معلم)، پايه های اول تا ششم ابت رايانه و اينترنت است. جامعۀ آماری، شامل کتاب های راهنمای ت
، حتی از پايه اول  . واح تحليل، تکاليف درسی بود. يافته های پژوهش نشان می ده از انتشارات Ginn می باش
. کم ترين ميزان استفاده  ايی، در بيش از يک  سوم تکاليف، از دانش آموز خواسته می شود از فاوا استفاده کن ابت
 . از فاوا به پايه دوم تعلق دارد و بيش ترين درص استفاده از آن، مربوط به پايه های پنجم و ششم (٤٢٪) می باش
ه نيز برای شش پايه دبستان متفاوت است. به طوری که در تکاليف پايه های اول دبستان از  نوع فناوری توصيه ش
ه تری  ئو، و در پايه های باالتر، از فناوری های پيچي وسايل صوتی و تصويری مانن راديو، دوربين عکاسی و وي
رسانه ای ها و شبکه جهانی استفاده می شود. به عبارت ديگر، در پايه های پايين تر برای جلب توجه دانش آموز  مانن چن
، اما در پايه های باالتر، برای تقويت  و نيز برای افزايش سواد رايانه  ای و کمک به آموزش از فاوا استفاده می کنن

. ي از اين فناوری بهره می گيرن روحيۀ پژوهشی و پژوهش محوری، تولي دانش و محصوالت ج

٭. اين مقاله از طرح پژوهشی با عنوان «بررسی کتب درسی به لحاظ روحيه تحقيق و تتبع و فرهنگ علم گرايی براساس روش 
ينوسيله از حمايت های مادی و معنوی معاونت محترم پژوهشی  ه است. ب تحليل محتوا و با مطالعه تطبيقی ديگر کشورها» استخراج ش

ردانی می شود. دانشگاه اصفهان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تشکر و ق
تاريخ تصويب:٨٧/٧/١٥ تاريخ آغاز بررسی: ٨٦/١٢/١٥  تاريخ دريافت:٨٦/١٢/١ 

(nhdzamani@yahoo.com :پست الکترونيکی) .١. عضو هيئت علمی دانشگاه اصفهان
٢. کارشناس ارش تکنولوژی آموزشی.
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ايی، فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)، کتاب های  ريس  (معلم)، دوره ابت کلي واژه ها: راهنمای ت
درسی علوم، انگلستان

مقدمه 
ورود رايانه های شخصی و دسترسی گسترده به اينترنت محيطی را ايجاد می کن که نظام های 
کرده  ملزم  خويش  پرورش  و  آموزش  ساختار  در  ه ای  عم تغييرات  به  را  جهانی  تربيت  و  تعليم 

است(کرک ود و پرايس١، ٢٠٠٥). 
مراکز آموزش و پرورش در هزارۀ نوين با اين سؤال روبه رو هستن که چگونه بر تغييرات و 
، فائق آين (برين٢ و همکاران، ٢٠٠١).  فرصت هايی که فن آوری اطالعات و ارتباطات ايجاد می کن
به اين ترتيب صاحب نظران و متخصصان حوزۀ تعليم و تربيت می کوشن برای تلفيق فاوا در آموزش 
 . گاه های گوناگونی را مطرح می کنن و برنامۀ درسی، راهکارهای مختلفی ارائه دهن و در اين راه دي
ارس کم است، اما در زمينه های ديگر  گرچه ميزان تحقيقات دربارۀ تلفيق فاوا در تکاليف درسی م

دی صورت گرفته است که به برخی از آن ها اشاره می شود. برنامه درسی، تحقيقات متع
. متخصصان اين حوزه،  بحث از افراد درگير در برنامه درسی يکی از موضوعات مهم می باش
دربارۀ نيروهای مؤثر در طرح ريزی برنامۀ درسی، گروه های گوناگونی را مورد توجه قرار می دهن 
(سيلور و همکاران،ترجمه خوی نژاد، ١٣٧٨). برای مثال، آيجر٣ (٢٠٠٤)، با مخاطب قرار دادن 
سؤاالت  به  گوناگون،  موضوعات  معلمان  برای  الزم  ويژگی های  معرفی  ضمن  می کن  سعی  معلمان 
. پست هولم٤ (٢٠٠٤)، در مقاله ای با عنوان  ريس پاسخ  ده مهم آنان هنگام استفاده از فاوا در ت
«نقش معلم بر کار گروهی دانش آموزان هنگام انجام دادن تکاليف با استفاده از فناوری اطالعات و 
 ، ارتباطات» نقش فاوا و مسائل چالش برانگيزی که معلمان به هنگام کار با فاوا با آن روبه رو هستن

 . را بررسی می نماي
ارس گستره ای از امکانات فراهم  رسه نروژ، نشان داد فاوا برای م نتايج اين تحقيق در سه م
، اما نقش معلمان در اين کالس ها تغيير می ياب و آنان باي در مقايسه با کالس های عادی، وقت  می کن
. در اين کالس ها معلم نقش مشاور را دارد و از طريق بحث وگفتگو با دانش  بيش تری صرف کنن
. نتايج  هی فعاليت های يادگيری به او کمک می کن آموز و حمايت کاهشی، در ساختاردهی و سازمان

1. Kirkwood and Price

2. Breen et al.

3.Ager

4. Postholm
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9 ايی کشور انگلستان: چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکاليف درسی علوم دورۀ ابت

ارد، بلکه واسطه ای برای برقراری ارتباط ميان  پژوهش همچنين نشان می ده فاوا نقش معلم را ن
معلم و دانش آموز است. 

در برخی تحقيقات ديگر، ضمن توجه به نقش فاوا در آموزش، به چگونگی نگرش و دانش 
ه است. برای مثال، بيوشاپ و پارکينسون١ (٢٠٠٨) در مطالعه ای با عنوان  فراگيران تأکي خاصی ش
ايی  ه با فناوری در دوره ابت «نگرش دانش آموزان به علوم هنگامی که آنان از يک محيط غنی ش
ن که هرچن دانش آموزان  » به اين نتيجه رسي به دبيرستانی با امکانات کم فناوری وارد می شون
اشتن به رايانه و ساير فناوری های اطالعات و ارتباطات ناراحت  دبيرستانی، به دليل دسترسی کافی ن

 . ت ببرن ، اما با کوشش معلمان علوم توانستن از درس ل بوده ان
، ٣٠ دانش آموز پايه  ايی در شهر ولز انگلستان انجام ش رسه ای ابت در اين مطالعه که در م
، و دربارۀ روش های  ن ايی (١٠ــ١١ ساله) به صورت تصادفی برای تحقيق انتخاب ش ششم ابت
ريس از طريق فاوا انجام  رسه ای که در آن ت رسه و درس علوم با آنان مصاحبه ش (م ريس آن م ت
؛ دبيرستانی که در آن  ). همين دانش آموزان برای ادامۀ تحصيل به دبيرستانی متوسط رفتن می ش
. پس از  ود بود و معلمان کم کم مهارت های رايانه ای خود را توسعه می دادن دسترسی به رايانه مح
. آنان اظهار  ريس معلم، مصاحبۀ ش سه ماه دوباره با اين دانش آموزان دربارۀ درس علوم و شيوۀ ت
معلمان سعی کرده ان تا با به کارگيری  ، اما  ناخشنودن اشتن فاوا در کالس ها  ن هرچن از  داشتن 
ريس فعال و انجام دادن تکاليف و فعاليت های عملی به دانش آموزان، کمبود رايانه را  روش های ت

. ت بخش نماين جبران کرده و درس را برايشان ل
چن پنگ٢ (٢٠٠٦)، از جمله کسانی است که به نقش گروه های قانونگزار در طرح ريزی برنامۀ 
درسی آگاه است و در کتاب خود به شايستگی به آن می پردازد. او در کتابش با عنوان«علم و هنر 
ارس سنگاپور»، مطالعات موردی انجام گرفته در کشورهای در حال  تلفيق فاوا در برنامۀ درسی م
ارس سنگاپور را مورد بررسی قرار  توسعه و پيشرفته، و چگونگی تلفيق فاوا در برنامۀ درس م
می ده و يکی از داليل پيشگام و پيشرو بودن کشور سنگاپور را علی رغم وجود موانع گوناگون در 
استفاده از فناوری، توجه سياستگزاران و برنامه ريزان آموزشی به نقش مهم فاوا در آموزش و تلفيق 

آن در برنامۀ درسی برمی شمارد. 
يک نظرسنجی ملی در آمريکا در سال ٢٠٠٥، از توجه به يکی ديگر از گروه های مؤثر در 

1. Beauchamp. & Parkinson

2.Chen Ping
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رسه  م  ٥٦٦٩ اينترنتی  نظرسنجی  اين  در  داشت.  حکايت  ين  وال يعنی  درسی،  برنامه  طرح ريزی 
ن به وضعيت موجود آموزشی  ين و معلمان در مورد چگونگی بهبود بخشي شرکت داشتن و وال
ن به آموزش متناسب با  اظهار نظر کردن (کراسينگ١، ٢٠٠٥). آنان يکی از راه های بهبود بخشي
. اين نظرسنجی نشان می ده  ارس دانستن ه را استفاده از فاوا و تلفيق آن با برنامۀ درسی م کار آين

ين نيز مانن عوامل ديگر، در طرح ريزی برنامۀ درسی مهم است. نقش وال
از سوی ديگر برخی متخصصان، تلفيق فاوا در برنامۀ را از زاويه ای ديگر، و با نگاهی کل گراتر 
؛ برای مثال، اسبورن و هنسی٢ (٢٠٠٣)، در پژوهشی با عنوان «آموزش  مورد بررسی قرار می دهن
ه»، تأثير استفاده از فاوا در برنامۀ درسی را  ه ها، مشکالت و جهت گيری آين علوم و نقش فاوا: وع
ن که برنامۀ ملی محتوا محور، مانعی برای توسعۀ  . آنان در پژوهش خود به اين نتيجه رسي بررسی کردن
وين سياست های راهبردی  ی (١٣٨٣)، در طرح ت کالس های درس مبتنی بر فاوا بوده است. مهر محم
کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش، ابعاد تربيتی، روانشناسی، جامعه شناسی و 
گاه های جهانی و تجارب ساير کشورها در اين زمينه را  های کاربرد فاوا و دي ي فلسفی فرصت ها و ته

. بررسی کرده، و سياست هايی راهبردی برای به کارگيری فاوا در آموزش و پرورش ارائه می ده
يکی ديگر از راه های مناسب و کاربردی برای توسعه و پيشرفت آموزش، انجام دادن مطالعات 
تطبيقی می باش که البته کاری بسيار مشکل و پر زحمت است. چنين پژوهش هايی، ثمراتی مفي برای 
نظام آموزشی خواه داشت. برای مثال، زمانی (١٣٨٣) در مقاله ای با عنوان «فناوری اطالعات 
برای  فناوری  و  علوم  آموزش  برنامۀ  اف  اه کانادا»،  کشور  ايی  ابت درسی  برنامۀ  در  ارتباطات  و 
همچنين زمانی (١٣٨٢) در  کانادا را مورد بررسی قرار داده است.  پايه های اول تا هشتم کشور 
تحقيق ديگری با عنوان «فناوری های آموزشی در کتاب های درسی کشورهای پيشرفته (آمريکا)» به 
چگونگی به کارگيری فناوری های الکترونيکی در کتاب های درسی می پردازد. امام جمعه (١٣٨٤)، 
پرورِش  و  آموزش  عمومی  آموزش  درسی  برنامۀ  در  فاوا  تلفيق  تطبيقی  مطالعۀ  به  خود  تحقيق  در 
، انگلستان و ايران پرداخته است تا الگوی مناسبی  کشورهای سنگاپور، کرۀ جنوبی، استراليا، فنالن

. مراحل الگوی پيشنهادی او، عبارتن از:  برای ايران ارائه ده
از برنامۀ درسی با رويکرد تلفيق فاوا؛  ١ــ چشم ان

وين ارزش ها و اصول يادگيری بر اساس رويکرد تلفيق فاوا در برنامه درسی؛ ٢ــ ت

1. Crossing

2. Osborn & Hennessy
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11 ايی کشور انگلستان: چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکاليف درسی علوم دورۀ ابت

وين راهبردهای تلفيق فاوا در برنامۀ درسی.  ٣ــ ت
اردهای آموزش علوم دورۀ  ريان (١٣٨٥) در تحقيق خود با عنوان «مطالعۀ تطبيقی استان ب
اردهای آموزش علوم دورۀ آموزش عمومی  آموزش عمومی در کشورهای موفق و ايران»، استان
. نتايج تحقيق او نشان  در کشورهای سنگاپور، ژاپن، انگلستان، استراليا و امريکا را بررسی می کن
ه است. معلمان علوم  می ده محتوای درسی علوم در ايران، با توسعۀ علوم و فناوری، متحول نش
. همچنين هنر  ي بيشتر آشنا شون همچنان به شيوۀ سنتی تربيت می شون و آنان با رويکردهای ج
ريان (١٣٨٥) بر پايۀ مطالعات تطبيقی و بررسی ظرفيت های بومی کشور، الگو های اثربخش  پرور و ب
. اين الگوها بر وب  آموزش و يادگيری شيمی در دورۀ متوسطه با استفاده از فاوا را معرفی می کردن
، و از طريق آن ها قابليت اجرای يادگيری مبتنی بر حل مسئله، کاوشگری و  و اينترنت مبتنی هستن

پروژه وجود دارد.
برخی پژوهشگران نيز مانن وتزل١ (٢٠٠١)، تالش کرده ان به الگويی برای انتقال تربيتی فناوری در 
؛ بعضی ديگر مانن چين و براون٢ (٢٠٠٠)، با تأکي بر عنصر يادگيری، اذعان  آموزش علوم دست يابن

ير است.  می کنن که امکان تحقق بسياری از سازه های يادگيری عميق با کمک فناوری امکان پ
ه می شود، موضوع تلفيق فاوا در برنامۀ درسی بر پيوستاری قرار  همان گونه که در باال مشاه
؛ در برخی موارد به موضوعات  گرفته است، به گونه ای که پژوهش ها در اين زمينه بسيار متنوع بوده ان
کلی می پردازن و گاهی نيز موضوعات بسيار جزئی زير ذره بين قرار می گيرد. اين موضوع از سويی، 
رکاران حوزۀ برنامه درسی به نيروهای مؤثر در طرح ريزی  نشانگر ضرورت توجه متخصصان و دست ان
برنامه درسی و دخالت دادن آنان در اين امر است، و از سوی ديگر حوزه های مفقوده ای را نشان 
ه و مورد  می ده که به ويژه در کشور ما، هنوز در حوزۀ تلفيق فاوا در برنامۀ درسی به آن ها پرداخته نش

. توجه قرار نگرفته ان
بنابراين ضروری است اين حوزه های مفقوده مورد توجه و بررسی قرار گيرن و متخصصان 
يگر به  رکاران آموزش و پرورش با همکاری يک يران و دست ان برنامه ريزی درسی، آموزشگران، م
ارس را متحول کنن و با بهره گيری از فن آوری ها  ريس و آموزش در م ؛ نحوۀ ت اين نياز پاسخ گوين
به پيشرفت و توسعۀ فعاليت های يادگيری کمک نماين (رابينسون و الشم٣، ٢٠٠٣). صاحبنظران، 

1. Wetzel

2. Chin & Brown

3. Robinson & Latchem
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ادی از  توانمن ی های گوناگونی را برای به کارگيری فاوا در تعليم و تربيت ترسيم کرده ان که به تع
آن ها اشاره می شود: 

هايی را که برای آموزش  بازنمايی و عرضه١: فن آوری می توان از طريق شبيه سازی، فراين
. کاوانااف٢ (٢٠٠٢)  ، به راحتی و در کوتاه ترين زمان در کالس ارائه ده به زمان و مکان نياز دارن
: شواه نشان می ده دانش آموزان، بسياری از تجزيه و تحليل های شبيه  در اين خصوص می گوي

 . ه را از طريق رايانه می آموزن سازی ش
دستيابی به اطالعات٣: با بهره گيری از شبکه جهانی، دانش آموزان به اطالعاتی که قبًال 
اشت، دست می يابن و دانش به شکل مؤثرتری از معلم به دانش آموز منتقل  دسترسی به آن ها امکان ن

می شود (الول و همکاران٤ ،٢٠٠٣). 
ايجاد دگرگونی٥: بهره گيری از فن آوری درفراين يادگيری تغيير بنيادی ايجاد کرده است؛ 
وديت های  ون مح دانش آموزان به کمک فن آوری می توانن فراين يادگيری خود را تسهيل کنن و ب
ان و  . دانش آموزان در چنين فضايی می توانن آنچه را که دانشمن زمانی و مکانی به تحصيل بپردازن
، از جمله جمع آوری، تجزيه و تحليل داده ها، آزمودن فرضيه ها، طراحی  متخصصان انجام می دهن
وديت ها را در  ، زيرا بهره گيری از ابزارها و فن آوری ها، برخی مح آزمايش ها و نتيجه گيری، انجام دهن
(زمانی و افخمی، ١٣٨٥). برای مثال استفاده از نرم افزارهای شبيه سازی،  محيط کالس کاهش می ده
يريتی دانش آموز و تسهيل جمع آوری داده ها و ارائۀ آن ها از طريق  به رش شناختی، افزايش خود ــ م

فاوا کمک می کن (وب٦، ٢٠٠٥).
و  آموزش  در  فن آوری  بهره گيری های  نخستين  از  يکی  مساعی٧:  تشريک  و  همکاری 
در  مشارکت  است.  اطالعات  جمع آوری  فعاليت های  در  مشارکت  و  همکاری  علوم،  يادگيری 
، موجب می شود تالشی  فعاليت های گروهی و عملی که دانش آموزان برای يادگيری انجام می  دهن
انسانی و جمعی برای مفهوم سازی و يادگيری معنی دار، صورت گيرد. دانش آموزان با همکاری 
يگر می توانن به کمک فن آوری، در ارتباط با موضوعی خاص، اطالعات گسترده ای جمع آوری  يک

1. Representation

2. Cavanaugh

3. Information

4. La Velle& et al 

1. Transformation

6. Webb

7. Cooperation
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نموده، و به کالس عرضه کنن (زمانی، ١٣٨٤).
: اليم و چينگ١ (٢٠٠٣) چهار نقش ابزاری فاوا را به شرح زير خالصه کرده ان

در  را  زيادی  بسيار  اطالعات  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  اطالعاتی٢:  ابزارهای   .١
. دايرۀ المعارف های  ئويی عرضه می کن فرمت ها و شکل های گوناگون متنی، صوتی، گرافيکی و وي

. ، از اين مقوله هستن رسانه ای يا منابع اطالعاتی که در اينترنت وجود دارن چن
٢. ابزارهای موقعيت ساز٢: ابزارهايی هستن که دانش آموزان را در محيطی قرار می دهن تا 
ه، بازی های آموزشی و واقعيت مجازی،  . محيط های يادگيری شبيه سازی ش تجربۀ عملی داشته باشن
؛ برای  ير می سازن ه پ ه را مشاه موقعيت هايی را ايجاد می کنن که بسياری از موارد غير قابل مشاه
رسه غيرممکن است، به دانش آموزان  آزمايشگاه م ۀ آن ها در  مثال، واکنش های شيميايی که مشاه

نمايش داده می شود (ممتاز و ليليان٤، ١٩٩٨).
گی٥: اين ابزارها در استفاده از رايانه برای تولي محصوالت منحصر  ٣. ابزارهای سازن

. رسانه ای ها، و تولي و ساخت وب سايت تجلی می يابن به فرد، به شکل چن
٤. ابزارهای ارتباطی٦: اين ابزارها، ورای موانع فيزيکی، سبب برقراری ارتباط آسان 
. شبکه جهانی وب به دليل اينکه از نظر امکان برقراری تعامل و  ميان معلمان و دانش آموزان می شون
ادهای دنيای واقعی، رسانه ای بسيار غنی است، نسبت به ساير فناوری ها انگيزش  مشارکت در روي

ي می آورد(تينيو٧، ٢٠٠٢). بيش تری پ
: عالوه بر موارد فوق، فاوا در زمينه های زير نيز دانش آموزان را ياری می ده

يا  ظرفيت،  خودگردانی   (١٩٩٤) ليتل٩  تعريف  به  بنا  خودگردان٨:   و  مستقل  يادگيری 
يکی   . می آي به دست  مستقل  عمل  و  تصميم گيری  انتقادی،  تفکر  مستقل،  يشۀ  ان از  بالقوه،  توان 
از انگيزه های اوليۀ تلفيق فاوا در آموزش اين است که يادگيری مستقل را در دانش آموزان ايجاد 

1. Lim & Ching

2. Informative tools

3. Situating tools

4. Mumtaz &Lillian

5. Constructive tools

6. Communicative tools

7. Tinio

8. Autonomy

9. Little
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؛ اين امر شاي   کن تا از اين طريق يادگيری داشته باشن و خود را در اعمال شناختی درگير نماين
 ١ در کالس درس و به روش سنتی غيرممکن باش (اليم و چينگ، ٢٠٠٣). پژوهش واتز و ليوي
با  تا  ش  داده  تکاليفی  دانش آموزان  به  پژوهش  اين  در  است.  زمينه  اين  در  خوبی  مثال   (٢٠٠٤)
. اين تکاليف  استفاده از نظام هماهنگ اطالعاتی و با به کارگيری لوح های فشرده آن ها را انجام دهن
. نتايج تحقيق نشان داد دانش آموزان با کمک فناوری بسيار فعاالنه به  شامل تکاليف مجله ای بودن
. آنان در مقايسه با گروه کنترل، سعی می کردن  مکاشفه پرداخته، و در کالس درس شرکت می کردن
، و از آزادی  در کوتاه ترين زمان، و به صورت خود ــ راهبر و بسيار فعال تکاليف خود را انجام دهن
. آنان با انجام دادن تکاليفشان توانستن مهارت های افزايش يافتۀ خود را در عمل  ت می بردن خود ل

ه محور حکايت دارد. ، اين امر، از حرکت سريع کالس ها به سمت يادگيری يادگيرن نشان دهن
ي اطالعاتی  بهبود و ارتقاء مهارت های تفکر برتر: دانش آموزان با استفاده از فناوری های ج
. فاوا با بر انگيختن عاليق  و ارتباطی، مهارت های فکر کردن را فرامی گيرن و آن ها را ارتقا ء می دهن
گونگی در ارائۀ محتوا (متن،  دانش   آموزان و درگير کردن آنان در فراين يادگيری و ايجاد تنوع و چن

. ت بخش می کن صوت، تصوير و پويانمايی)، امر يادگيری را ل
ی  ي ، مهارت های ج همان گونه که فاوا تغييراتی در رشته های مختلف علوم و برنامۀ درسی ايجاد می کن
ارس موظف هستن  ی مورد نياز خواه بود که م ي گی و کار نيز مهارت های ج . در عرصۀ زن را می طلب

آن ها را به دانش آموزان آموزش دهن و اين امر مستلزم تغيير و تحول در برنامۀ درسی است. 
ـ يادگيری،  اف، مواد آموزشی، محتوا، فعاليت هایـ  از نظر کالين٢، عناصر برنامه درسی شامل اه
ی،   ی، زمان و فضا است (کالين، ترجمه مهرمحم راهبردهای ياددهی ــ يادگيری، ارزشيابی، گروه بن
١٣٧٨). بخشی از فعاليت های يادگيری در برنامۀ درسی، به شکل تکاليف درسی در کتاب های درسی 
ه می شود. تحقيقات نشان داده است در صورتی که دانش  دانش آموز و نيز در راهنمای معلم گنجان
آموزان برای انجام دادن تکاليف از ابزارهای فاوا مانن دوربين ديجيتال، رايانه، اينترنت و ضبط صوت 

 . ت می برن ، با عالقۀ بيش تری کار می کنن و از يادگيری خود ل استفاده نماين
هوش  گوناگون  جنبه های  رش  به  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری های  با  تکاليف  دادن  انجام 
ادهای موسيقيايی، فضايی و هنری  (هوش های هشتگانه گاردنر٣) کمک خواه کرد. همچنين استع

1.Watts & Lloyd

2. Klin

3. Gardner
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؛ تکاليف حالت پروژه ای  ي می آي رسه پ ه، و فرصت شکوفايی آن ها در م دانش آموزان شناخته ش
. هنگام نوشتن سناريوی برنامه و  ا می کنن و افراد به صورت گروهی و مشارکتی فعاليت می نماين پي
ه، و يادگيری برای او معنی دار  رسانه ای، خالقيت و قوۀ ابتکار دانش آموز تحريک ش تولي مواد چن
عرضۀ  می پردازد.  ارزيابی  خود   به  ديگران،  با  خود  کار  مقايسۀ  با  دانش آموز  ضمن،  در  می شود. 
رسه سبب می شود تا کار او در معرض قضاوت همگان قرار  کار دانش آموز از طريق وب سايت م
، سليقه  ، ناچار است در فراين تولي  گيرد. بنابراين دانش آموز به جای اينکه پسن معلم را لحاظ کن
ی های  ، در نظر گيرد و با مقتضيات و نيازمن و خواستۀ مشتريان و کسانی که برنامه او را می بينن

بازار کار آشنا  شود. 
، تنها به يک منبع درسی  در صورتی که دانش آموزان تکاليف درسی را با فاوا انجام دهن
کرد.  خواهن  جستجو  کتابخانه ای  و  اينترنتی  گوناگون  منابع  از  را  اطالعات  بلکه   ، نمی کنن اکتفا 
سواد  رفتن  باال  به  يادگيری،  کردن  اب  ج بر  عالوه  درسی،  برنامۀ  در  فاوا  تلفيق  اين،  بر   عالوه 

 . اطالعاتی و رايانه ای دانش آموزان می انجام
ه است، ضرورت و اهميت  به داليلی که در باال ارائه ش و نيز مسائلی که در قسمت زير آم

پژوهش حاضر روشن تر می شود.

بيان مسئله
ايی سال تحصيلی  ه از کتاب های راهنمای معلم و کتاب های درسی دورۀ ابت بررسی  انجام ش
(٨٣ــ٨٤) در ايران و مقايسۀ آن با کشورهای انگلستان و آمريکا نشان داد برخالف کتاب های درسی 
ه تا از فاوا برای انجام دادن  کشورهای پيشرفته که در بسياری از موارد از دانش آموز خواسته ش
ه  ايی ايران از فاوا بسيار کم استفاده ش ، در کتاب های درسی دورۀ ابت تکاليف درسی استفاده کن
کشور  ريس  ت روش های  مقايسه  برای   ١٣٨١ سال  در  که  پژوهشی  نتايج   .(١٣٨٥ (زمانی،  است 
ايران با کشورهای آمريکا، انگلستان، استراليا و کانادا، توسط زمانی و همکاران انجام گرفت، نشان 
ارس ايرانی با کشورهای مورد مطالعه، ميزان و نوع تکاليف درسی  داد يکی از تفاوت های بارز م
. دانش آموزان ميزان تکاليف در کشورهای ديگر را در مقايسه با ايران بسيار کم، اما مهيج  می باش
ارس ايران، بسيار زياد، سخت و خسته  ؛ به اعتقاد آنان انجام دادن تکاليف در م اب دانستن و ج
ه  ار، ١٣٨١). از سوی ديگر، بررسی تحقيقات انجام ش ه است (زمانی،نصر اصفهانی و لياقت کنن
در زمينه کتاب های علوم پايه های مختلف تحصيلی، نشان می ده محتوای کتاب ها و شيوۀ آموزش 
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ريس(برای مثال شيوۀ اجرای فعاليت های آزمايشگاهی  معلمان و همچنين امکانات مورد نياز برای ت
ريان  و امکانات و تجهيزات آزمايشگاهی) در سطح مطلوب نيست. برای مثال، نتايج تحقيق اصفا و ب
آموزشی،  کارشناسان  و  آزمايشگاه  يان  متص دبيران،  دانش آموزان،  نظر  از  می ده  نشان   (١٣٨٥)
درسی،  کتاب های  در  ه  ش تعيين  ويژگی های  به  توجه  با  آزمايشگاهی،  فعاليت های  برنامۀ   و  محتوا 
، تهيه کتاب  ريان برای رفع اين معضل به آن اشاره می کن مناسب نيست. از جمله پيشنهاداتی که ب
ريان  راهنمای فعاليت های عملی برای معلمان و دانش آموزان است. همچنين نتايج پژوهش ديگر ب
اف دانشی، مهارتی و نگرشی،  ارس، از ميان اه (١٣٨٤) دربارۀ علوم نشان می ده در بيش تر م
اف مهارتی و نگرشی مورد  اف دانشی و انتقال مفاهيم نظری صورت گرفته، و اه توجه زيادی به اه

 . ه ان بی مهری واقع ش
نتايج تحقيق زمانی(١٣٨٦) نشان می ده توجه به روحيه تحقيق و پژوهشگری، علم گرايی و 

ايی، در کشورهای امريکا و انگليس بيش تر از ايران است. خالقيت در کتاب های علوم دورۀ ابت
آموزان  دانش  ضعف  از   ،٢٠٠٣ سال  در   TIMSS المللی  بين  مطالعات  نتايج  عالوه،  به 
ريان و رستگار  (کيامنش و خيريه، ١٣٨١). ب ايرانی در درس های علوم و رياضی حکايت می کن
وين  (١٣٨٥) نيز در تحقيق خود با عنوان «کشورهای موفق در آزمون TIMSS»، پس از بررسی ت
ادی از کشورهای موفق، اذعان می کنن  اردهای آموزشی و چارچوب های برنامۀ  درسی در تع استان
ايی و راهنمايی کشورمان صورت  علی رغم تغييرات و اصالحاتی که در برنامۀ درسی علوم دورۀ ابت
و   ، گيرن قرار  بازبينی  مورد  دوباره  عملکردی  و  محتوايی  لحاظ  از  برنامه ها  اين  باي  است،  گرفته 
. همچنين الزم است برنامۀ  ارس نيز به رايانه و ابزارهای چن رسانه ای و نيز فاوا تجهيز شون م

درسی و محتوای آموزشی مراکز تربيت معلم بازنگری شود. 
سطح  در   ، دارن طوالنی  تاريخی  پيشينۀ  رياضی که  علوم و  درس های  بر  افزون  روز  تأکي 
ن درس علوم  جهان و ميان کشورهای پيشرفته و در حال توسعه، در جهت کاربردی تر و عملی تر ش
اد چنين پژوهش های  ه است. در کشور ما تع می باش و پژوهش های متنوعی نيز در اين باره انجام ش
رسانه ای ها را در ميزان  بسيار کم است؛ برای مثال، کرمی(١٣٨٢) در تحقيق خود تأثير ساخت چن
. نتايج تحقيق  يادگيری درس علوم، توسط دانش آموزان دختر پايه پنجم مورد بررسی قرار می ده
او نشان می ده ساخت چن رسانه ای در کالس درس توسط دانش آموزان بر ميزان يادگيری درس 

علوم تأثير مثبت داشته است. 
اجرای صحيح فعاليت های آزمايشگاهی، به داليلی مانن نياز به بودجه هنگفت برای تجهيز 
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17 ايی کشور انگلستان: چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکاليف درسی علوم دورۀ ابت

آزمايشگاه های علوم، مشکل است، بنابراين باي از فاوا در زمينۀ نرم افزارهای شبيه سازی استفاده 
شود.

اردها در ابعاد گوناگون برنامۀ درسی به ويژه در  اشتن اصول و استان از سوی ديگر، وجود ن
وين و ارائۀ  ادن تکاليف درسی به منزلۀ مسئلۀ ای مهم در نظام آموزش کشور مطرح است. ت انجام ن
اردهايی برای به کارگيری فاوا در درس علوم و ديگر درس ها، مستلزم به کارگيری تجارب  چنين استان
. پس از کسب تجارب و برنامه های ديگران،  کشورهايی است که سال ها برای اين مهم برنامه ريزی کرده ان
ون  ارس، م الزم است برنامه های درسی با توجه به زيرساخت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی م

شود. 
حاضر  پژوهش  دستاوردهای  از  يکی  فاوا  به کارگيری  برای  اردهايی  استان وين  ت به  کمک 
يران  رکاران وزارت آموزش و پرورش، م است. نتايج اين تحقيق می توان برای بسياری از دست ان
اجرايی و برنامه ريزان آموزشی، مؤلفان کتاب های درسی و نيز معلمان، مورد استفاده قرار گيرد؛ 

اف اين پژوهش به شرح زير خالصه می شود: بنابراين اه
درسی  تکاليف  دادن  انجام  فاوا  در  کارگيری  به  ميزان  با  آشنايی  پژوهش  اين  کلی  ف  ه
ف ديگر پژوهش،  ريس (معلم) کشور انگلستان است. ه رج در کتاب راهنمای ت دانش آموزان، من
درسی  تکاليف  در  گی  سازن و  ارتباطی  پژوهشی،  آموزشی،  ابعاد  در  فاوا  از  بهره گيری  چگونگی 

 . ايی کشور انگلستان می باش رج در کتاب های راهنمای معلم دورۀ ابت من

سؤال های تحقيق
رج در کتاب های  ايی من ١ــ ميزان و نوع به کارگيری فاوا در تکاليف درس علوم دورۀ ابت

ريس (معلم) به تفکيک هر پايه چگونه است؟  راهنمای ت
ه (ضبط صوت، دوربين، رايانه و اينترنت) برای انجام  ٢ــ نوع رسانه های به کار گرفته ش

دادن تکاليف بر حسب پايه های مختلف تا چه ح متفاوت است؟
رج در کتاب  ٣ــ آيا در بهره گيری از فاوا برای انجام دادن تکاليف درسی دانش آموز، من

ايی تفاوتی وجود دارد؟ ريس (معلم)، ميان پايه های دورۀ ابت راهنمای ت
گی، در  ام ابعاد آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، کاربردی و سازن ٤ــ بهره گيری از فاوا در ک
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فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 27، سال هفتم، پاييز 1387 18

ريس معلم بيشتر است؟ تکاليف درسی کتاب های راهنمای ت
روش شناسی

در اين تحقيق با استفاده از روش تحليل محتوای کمی، داده های موردنظر توصيف وتحليل 
ريس (معلم) علوم کشور  می شود. برای توصيف چگونگی به کارگيری فاوا در کتاب های راهنمای ت
ه است. برای تحليل محتوا، از چک ليست يا  انگلستان، از رويکرد توصيفی ــ تحليلی استفاده ش
. پس از انجام دادن مطالعات کتابخانه ای و کاوش های  فهرست وارسی محقق ساخته استفاده گردي
اردهای ملی آموزش علوم و برنامۀ ملی آموزش علوم در انگلستان، بحث و  اينترنتی، بررسی استان
گفتگو با متخصصان فاوا و سرگروه های آموزشی در سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان و 
دريافت نظر کارشناسان آنان، فهرست  وارسی با ٣١ شاخص در ٦ مقولۀ گوناگون ساخته ش و پس 

از بررسی روايی و پايايی آن برای تحليل محتوا، مورد بهره برداری قرار گرفت. 
راهنمای  کتاب  در  آن  ريس  ت چگونگی  که  می باش  درسی  تکاليف  محتوا،  تحليل  واح 

ه است.  ريس (معلم) آم ت

تعيين روايی و پايايی 
برای تعيين روايی چک ليست، از نظر کارشناسان فاوا و استادان گروه علوم تربيتی دانشگاه 
. تعيين پايايی،  ه، برای اجرا آماده گردي اصفهان استفاده ش و پس از اعمال تغييرات خواسته ش
ين منظور ده درص از کل صفحات، همراه تعاريف  توسط فرمول ويليام اسکات صورت گرفت؛ ب
اری مقوله ها و زيرمقوله ها (شاخص ها) برابر  گ . ک اری به سه پژوهشگر داده ش گ عملياتی، برای ک
ول های توزيع فراوانی هر مقوله با درص زيرمقوله ها تعيين  دستورالعمل صورت گرفت. سپس ج

. ار از طريق فرمول ضريب پايايی اسکات محاسبه گردي گ . درص توافق ميان سه ک ش

اران  گ ک بتوان به  باش تا  بزرگ تر   ٪٧٠ باي از  محتوا،  تحليل  تجزيه و  پايايی در  ضريب 
مقوله ها، جامع و مانع بودن، و در نتيجه به عينّيت پژوهش اطمينان کرد. ضريب پايايی مقوله های 
گی بين ٠/٨١ تا ٠/٨٦ می باش  به کارگيری فاوا در ابعاد گوناگونی مانن آموزشی، پژوهشی و سازن

که ضرايب قابل قبولی است. 
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19 ايی کشور انگلستان: چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکاليف درسی علوم دورۀ ابت

جامعۀ آماری
قبل از بيان جامعۀ آماری پژوهش، الزم است دربارۀ بسته های آموزشی حاوی کتاب های درسی 
کشور انگلستان توضيح داده شود. بسته های آموزشی، حاوی کتاب های درسی دانش آموز، کتاب های 
ريس (معلم) و کتاب های راهنمای کاربر و کتاب کاوش علمی است. هر بستۀ آموزشی به يک  راهنمای ت
اشت اختصاص  مبحث درسی از موضوعات گوناگون علوم زيستی، علوم زمين شناسی، فيزيک و به
ين بستۀ آموزشی وجود دارد. برای مثال، علوم کالس سوم شامل  دارد. از اين رو، برای هر پايه، چن
يه، رش گياهان، مواد و استفادۀ آن ها، سنگ و خاک،  ان ها و تغ ٦ بستۀ آموزشی با عنوان های دن
ارد.  ی وجود ن نور و سايه، و مغناطيس و آهنرباست. البته برای کل کشور بسته های آموزشی واح
اردهايی که در برنامۀ درسی ملی در عمل١ (٢٠٠٠) کشور انگلستان  گان و ناشران براساس استان نويسن
 . وين می کنن ه است، در رقابتی چشمگير، بسته های آموزشی و کتاب های درسی را تهيه وت تعيين ش

ريس (معلم) علوم تجربی پايۀ اول  جامعۀ آماری پژوهش حاضر، شامل کتاب های راهنمای ت
ول ١).  تا ششم کشور انگلستان از انتشارات Ginn، است (ج

Ginn  ول  ١.  جامعۀ   آماری  کتاب های راهنمای معلم پايه های ششگانۀ دبستان کشور  انگلستان  از  انتشارات ج

ايی مباحث و عنوان های کتاب های راهنمای معلم درس علومکتاب های دورۀ ابت
و اول ا  ص ن؛  کشي و  دادن  هل  تاريکی؛  و  نور  مواد؛  گياهان؛  رش  خودمان؛ 

ن شني
و دوم نيروها  مواد؛  تغيير  تغيير؛  ما؛  اطراف  جانوران  و  گياهان  ؛  رش و  سالمتی 

حرکت؛کاربرد الکتريسيته

ان و خوردن؛ کمک به رش گياهان؛ مواد و کاربرد آن ها؛ صخره و خاک؛ سوم دن
آهنربا و فنر؛ نور و سايه ها

ها و مايعات؛ اصطکاک و نظام چهارم ا کردن جام ؛ گرم نگه داشتن؛ ج حرکت و رش
باز و بسته

و پنجم ماه  و  خورشي  زمين،  حالت؛  تغيير  گازها؛  گی؛  زن چرخۀ  سالمت؛  حفظ 
اصوات

در ششم نيروها  گوناگون؛  تغييرات  ن؛  ش ب  ج ارگانيسم ها؛  ميکرو  ايی؛  غ زنجيرۀ 
ن اشياء و تغيير نظام باز عمل؛ دي

1. National Curriculum in Action
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نمونه گيری: معموًال برای تحليل محتوا، انتخاب نمونه به روش تصادفی بهترين روش    
ين منظور، از مجموعه  کتاب های راهنمای  برای باال بردن اعتبار و پايايی تحقيق محسوب می شود. ب

ول ٢). ه است (ج ريس (معلم) هر پايه، يک کتاب به صورت تصادفی انتخاب ش ت

ول٢. فهرست نمونه آماری ج

ايی ريس (معلم)پايه های ششگانه دورۀ ابت کتاب های راهنمای ت
خودماناول
نيروها و حرکتدوم
ان ها و خوردنسوم دن
گرم نگه داشتنچهارم
گیپنجم چرخۀ زن
نيروها در عملششم

روش تجزيه و تحليل داده ها    
تحليل محتوا با استفاده از فهرست های وارسی انجام گرفت. واح ثبت اطالعات، تکاليف 
يرفت. در  رج در کتاب راهنمای معلم بود که به  دو شيو ۀ توصيفی و تحليلی صورت پ درسی من
رج در کتاب راهنمای معلم، تکاليفی که برای انجام  بخش توصيفی، با مطالعۀ تکاليف دانش آموز من
. در بخش  اول ٤ تا ٩ تنظيم ش دادن آن ها الزم بود فاوا به کار گرفته شود، استخراج گردي و در ج

. تحليلی، تکاليف بر اساس شش مقوله   و شاخص های آن ها تحليل گردي
دانش آموز  از  تکاليف  نوع  اين  در  (آموزشی):  آموزش  برای  ابزاری  فاوا   .١ مقوله 
خواسته می شود تا از فاوا به منزلۀ معلم خصوصی، وسيله ای کمک آموزشی، بازی و سرگرمی، يا 

. شبيه سازی استفاده کن
دانش آموز  از  تکاليف  نوع  اين  در  پژوهش(پژوهشی):  برای  ابزاری  فاوا   .٢ مقوله 
ا کردن مقاله و ديگر اطالعات مورد نياز استفاده  خواسته می شود تا از فاوا برای کاوش اينترنتی، پي

. نماي
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21 ايی کشور انگلستان: چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکاليف درسی علوم دورۀ ابت

مقوله ٣. تسهيل و تسريع بخشی کارها (کاربردی): استفاده از فاوا به منزلۀ ابزاری برای 
انجام دادن سريع و آسان تر تکليف؛ برای مثال، استفاده از رايانه برای تايپ گزارش و نوشتن مقاله، 

نقاشی کردن و يا استفاده از صفحه گسترده برای ثبت داده ها، رسم نمودار و چارت.
گی): استفاده از رايانه برای تولي محصوالت  مقوله ٤. نقش خالقانه و نوآورانه (سازن

رسانه ای ها، تولي محتوا، و ساخت وب سايت.  منحصر به فرد با کمک چن
مقوله ٥. نقش ارتباطی: استفاده از فاوا برای برقراری ارتباط با ديگران، کسب اطالعات 

و داده ها و انتقال نتايج تحقيقات به آنان.
مقوله ٦. نقش ارزشيابانه: استفاده از رايانه به منزلۀ ابزاری برای ارزشيابی.

اد شاخص های هر مقوله  . تع برای هر يک از اين مقوله ها، شاخص هايی در نظر گرفته ش
ه است. ول زير نشان داده ش در ج

اد شاخص های اختصاص يافته به هر مقوله ول ٣. تع ج

اد شاخص هر مقولهمقوله ها تع
کمک  و  آموزشی  ابزاری  فاوا   .١ مقوله 

آموزشی
٧ شاخص

٤ شاخصمقوله ٢. فاوا ابزاری برای پژوهش
٨ شاخصمقوله ٣. نقش کاربردی فاوا 
گی فاوا ٤ شاخصمقوله ٤. نقش سازن
٤ شاخصمقوله ٥. نقش ارتباطی فاوا 

٤ شاخصمقوله ٦. نقش ارزشيابانه فاوا 
٣١ شاخصجمع 

ا  ابت پژوهش،  يافته های   . ش بررسی  مقوله،  هر  در  رج  من شاخص های  براساس  تکاليف 
به صورت توصيفی و سپس به شکل تحليلی آورده می شود.
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يافته  های پژوهش
يافته های  است؛  ه  ش تنظيم  توصيفی  به صورت  اولی  ج قالب  در  پژوهش،  اول  سؤال  سه 

 . تحليلی، بخش دوم يافته های پژوهش را نشان می ده
الف: يافته های توصيفی

پايه اول دبستان: در اين پايه، از مجموع ١٤ تکليف درسی کتاب راهنمای معلم، با عنوان 
ه است تا از فاوا برای انجام دادن تکاليف استفاده  «خودمان»، در ٥ تکليف از دانش آموز خواسته ش

ه است.  ول ٤ نشان داده ش . چگونگی به کارگيری فاوا در ج کن

رج در کتاب راهنمای معلم پايه اول ول ٤. به کارگيری فاوا در تکاليف درسی من ج

فرصت های فاواعنوان تکليفشمارۀ فعاليت
اهای خاص با به کارگيری حواس٣ از ضبط صوت برای جور کردن ص

. منبع اصلی  آن ها استفاده کني
ن٥ .رش کردن و بزرگ تر ش از دوربين ديجيتالی استفاده نمايي
ئويی و ديسک های فشرده قورباغه های عجيب٧ با بهره گيری از فيلم های وي

. کاوش کني
.سن و ق٩ از دوربين ديجيتالی بهره گيري
ی١١ .نمودار ق از نرم افزار گرافيک برای رسم نمودار استفاده کني

ه  ، در ٤ مورد از ٥ تکليف از دانش آموز خواسته ش ول ٤ نشان می ده همان گونه که ج
ئو و ضبط صوت  است برای انجام دادن تکاليف از وسايل صوتی ــ تصويری مانن دوربين، وي
ه تا از رايانه برای انجام دادن کارهای  استفاده نماي و تنها در يکی از ٥ تکليف از او خواسته ش

گرافيکی بهره گيرد.
از  مورد   ٤ در  درسی،  تکليف   ١٣ مجموع  از  دبستان،  دوم  پايه  در  دبستان:  دوم  پايه 
؛ نحوۀ به کارگيری فاوا  ه است از فاوا برای انجام دادن تکاليف استفاده کن دانش آموز خواسته ش

ه است. ول ٥ نشان داده ش در ج
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23 ايی کشور انگلستان: چگونگی بهره گيری از فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) در انجام دادن تکاليف درسی علوم دورۀ ابت

رج در کتاب راهنمای معلم پايه  ول ٥. ميزان به کارگيری از فاوا برای انجام دادن تکاليف درسی، من ج
دوم، با موضوع «نيروها و حرکت»

فرصت های فاواعنوان تکليفشماره فعاليت
.داستان گويی٤ از نرم افزار نشر روميزی و يا نرم افزار واژه نگار استفاده کني
.بهترين سطح٥ از بانک های اطالعاتی برای ثبت داده ها استفاده نمايي

ن از سراشيبی٦ .پايين آم از نرم افزار پايگاه داده برای ثبت و ورود داده ها بهره  گيري

.نيروها در عمل١١ از دوربين ديجيتال و واژه نگار استفاده کني

، برای انجام دادن ٤ تکليف، از رايانه استفاده  ول ٥ نشان می ده همان گونه که داده های ج
ه است تا از دوربين ديجيتالی در همۀ تکاليف  می شود، و در يک تکليف از دانش آموز خواسته ش
 . ول ٥، از رايانه به منزلۀ ابزاری برای تايپ و نيز ثبت داده ها استفاده می کنن مربوط به فاوا در ج
مهم ترين نرم افزار مورد استفاده در تکاليف پايه دوم دبستان، واژه نگار، صفحه گسترده و پايگاه داده 

(بانک های اطالعاتی) است.
پايه سوم دبستان: در اين پايه از مجموع ١٩ تکليف درسی، در ٦ تکليف از دانش آموز 
. شرح اين تکاليف در  ه است تا برای انجام دادن تکاليف درسی از فاوا استفاده کن خواسته ش

ه است. ول ٦ نشان ش ج
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سوم  پايه  معلم  راهنمای  کتاب  در  رج  من درسی  تکاليف  انجام  برای  فاوا  به کارگيری  ميزان   .٦ ول  ج
ا  خوردن» ان و غ «دن

فرصت های فاواعنوان تکليفشماره فعاليت
؟١ يه می کنن با بهره گيری از ديسک های فشرده و يا اينترنت، دربارۀ حيوانات چگونه تغ

. يه حيوانات تحقيق کني چگونگی تغ
اهای سراسر جهان٧ با بهره گيری از ديسک های فشرده و يا اينترنت دربارۀ غ

. ا کاوش کني کشورهای مول هر غ
را ١٠ چيزهايی  چه  خانگی  حيوانات 

؟ می خورن
. با بهره گيری از ديسک های فشرده کاوش نمايي

ا ١١ غ نوع  يک  حيوانات  همه  آيا 
؟ می خورن

ول (صفحه گسترده)   از نرم افزار رايانه ای برای ثبت ج
. استفاده کرده، و نمودار ميله ای رسم کني

ان هايشان١٢ دربارۀ حيوانات و دن اينترنت،  يا  و  فشرده  ديسک  از  بهره گيری  با 
. ان های حيوانات تحقيق کني دن

ان های من١٦ .فايل دن يافته هايتان را در پايگاه داده وار د کرده و ثبت نمايي

ه،  در ٤ مورد از ٦ تکليف باال، برای انجام دادن کاوش و امور پژوهشی، از فاوا استفاده ش
ا کردن اطالعات توصيه می شود. در ٢  و بهره گيری از ديسک های فشرده و شبکه جهانی برای پي
تکليف نيز از تکاليف از رايانه برای ثبت داده ها و انجام کارهای گرافيکی تکاليف درسی توصيه 

ه است. ش
پايه چهارم دبستان: در اين پايه از مجموع ١٣ تکليف درسی، در ٥ تکليف از دانش آموز 
. چگونگی به کارگيری فاوا  ه است از فاوا برای انجام دادن تکاليف درسی استفاده کن خواسته ش

ه است. ول شماره ٧ نشان ش در ج
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رج در کتاب راهنمای معلم پايه چهارم  ول ٧. چگونگی به کارگيری فاوا برای انجام تکاليف درسی من ج
« اري با موضوع «گرم نگه

 فرصت های فاواعنوان تکليفشماره تکليف
با بهره گيری از ديسک های فشرده  يا اينترنت دربارۀ حرارت سنج بسازي٢

. مخترعان قبلی تحقيق کني
طول ٤ در  کالس  حرارت  درجه  تعين 

روز
. از حس گر حرارتی استفاده نمايي

چگونه شيشه ها محتوياتشان را گرم نگه  ٦
؟ می دارن

از ديسک های فشرده و يا اينترنت برای کاوش در 
. مورد فالسک ها بهره گيري

؟١٢ امن ه) ک ْ ُ از حس گرهای حرارتی و نرم افزار گرافيک استفاده بهترين عايق ها (مقّرِِ
. کني

از کني١٣ ی با هزينه کردن پول آن را پس ان با استفاده از اينترنت، روش های گوناگون عايق بن
. منازل را فرا بگيري

، در ٣ مورد از تکاليف فوق، از دانش آموز  ول ٧ نشان می ده همان گونه که اطالعات ج
ه است تا با استفاده از شبکه جهانی وب و يا ديسک های فشرده، دربارۀ موضوع تحقيق  خواسته ش
ه است (حس گرهای حرارتی و دماسنج). فقط  . در ٢ مورد نيز باری آموزش از فاوا استفاده ش کن

در يک مورد دانش آموزان از رايانه برای کارهای گرافيکی بهره می گيرد.
پايه پنجم دبستان: در اين پايه از مجموع ١٩ تکليف، در ٨ تکليف به کارگيری فاوا در 
ه  ول شماره ٨ نشان ش انجام دادن تکاليف درسی توصيه می شود. چگونگی به کارگيری آن در ج

است.
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رج در کتاب راهنمای معلم پايه  ول ٨. چگونگی به کارگيری از فاوا برای انجام دادن تکاليف درسی من ج
پنجم با موضوع «چرخه های حيات».

فرصت های فاواعنوان تکليفشماره فعاليت
؟٢ کاوش دانه های از کجا می آين اينترنت  و  فشرده  ديسک های  از  بهره گيری  با 

. نمايي
.ميزان کشت خشخاش٥ با استفاده از ديسک های فشرده و اينترنت تحقيق کني
از نرم افزار پايگاه داده برای ساختن کارت های شناسايی کارت های شناسايی گل ها٩

. گل ها و ثبت جزئيات هر گل استفاده کني
ار١٣ از صفحات گسترده و نرم افزارهای گرافيک برای نشان  گياهان ناپاي

. دادن نتايج به صورت نمودار خطی بهره گيري
١٣. اري چرخه حيات ادامه ياب با کمک نرم افزار واژه نگار، چرخه حيات انسان را در بگ

. چن صفحه نشان دهي
ترسيمی، شجره نامۀ خانوادگی١٧ نرم افزار  يا  و  روميزی  نشر  از  استفاده  با   

. شجره نامه های خانوادگی را ترسيم کني
گی١٨ استفاده دوران زن گرافيک  يا  و  گسترده  صفحات  نرم افزار  از 

نمايي
کتاب های (ارزشيابی نهايی) اينترنت،  فشرده،  ديسک های  از  بهره گيری  با 

مرجع، و نرم افزار واژه نگار يا نشر روميزی، دربارۀ انواع 
. جانوران در حال انقراض، پوستر و يا بروشور تهيه کني

، در ٤ تکليف از فاوا به منزلۀ ابزاری کاربردی  ول ٨ نشان می ده همان گونه که اطالعات ج
ه است (واژه نگار، نشر روميزی، صفحه  گسترده  برای تسهيل و تسريع انجام دادن تکاليف استفاده ش
و پايگاه داده). در ٣ مورد نيز برای کاوش و تحقيق از آن بهره می گيرد. مهم تر از همه اينکه فاوا 
گی  برای ارزشيابی آموخته های دانش آموز استفاده می شود؛ همچنين فاوا به منزلۀ ابزاری برای سازن

ه است.  (ساختن بروشور، پوستر، مجله) لحاظ ش
پايه ششم دبستان: در اين پايه از مجموع ١٧ تکليف درسی، در انجام دادن ٧ تکليف از 
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ه است. ول ٩ نشان داده ش فاوا استفاده می شود. نحوه به کارگيری فاوا در اين پايه، در ج
رج در کتاب راهنمای معلم پايه  ول ٩. چگونگی به کارگيری فاوا برای انجام دادن تکاليف درسی من ج

ششم با موضوع «نيروها در عمل».
شماره 
فعاليت

 فرصت های فاواعنوان تکليف

از نرم افزار نشر روميزی برای ساخت پوستر کالسی استفاده آن آهنرباست٢
. کني

بيش تر ٦ جاذبه  نيروی  دربارۀ 
. اني ب

با بهره گيری از ديسک های فشرده و اينترنت دربارۀ نيروی 
گان  . برای اينکه مطالب را برای خوانن جاذبه تحقيق کني
، برای طراحی و ساخت بروشور از نرم افزار  جالب تر سازي

. نشر روميزی استفاده نمايي
اولين حرکت بر روی کرۀ ماه٨ دربارۀ  اينترنت  و  فشرده  ديسک های  از  بهره گيری  با 

. سفر به کرۀ ماه تحقيق کني و نتايج تحقيق را بنويسي
اشتن نيروها٩ .به نمايش گ با بهره گيری از نرم افزار نشر روميزی پوستر کالسی تهيه کني
؟١٢ .چه چيزی اتقاق می افت با بهره گيری از نرم افزار صفحه گسترده، داده ها را وارد نمايي
ه می شود؟١٣ با بهره گيری از نرم افزار نشر روميزی،  نقشۀ تصويری از نتايج تا کجا کشي

. يک تحقيق را طراحی کني
ه های سريع١٧ .ريسن از نرم افزار صفحات گسترده و يا گرافيک استفاده نمايي

، ميزان و نوع به کارگيری فاوا در پايه ششم  ول ٩ نشان می ده همان گونه که اطالعات ج
گی و ارزشيابی مربوط می شود،  بيش تر از پايه های ديگر است. بيش ترين شاخص ها به مقولۀ سازن
زيرا در ٤ مورد از ٧ تکليف از دانش آموز خواسته می شود با استفاده از نرم افزارهای رايانه ای، 
. فعاليت هايی مانن ساختن پوستر و بروشور و  موادی مانن پوستر، بروشور و يا نقشه  طراحی کن
طراحی، عالوه بر پرورش نيروی خالقيت در دانش آموزان، ابزاری برای ارزشيابی معلم نيز محسوب 

 . می شون
دومين استفاده از فاوا، کاوش از طريق شبکه های جهانی و يا به کارگيری ديسک های فشرده 

 . است. بهره گيری از فاوا برای انجام دادن کارها نيز از ديگر موارد استفاده از آن می باش
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يافته های تحليلی
در  فاوا  از  گيری  بهره  گی)  سازن و  کاربردی  ارتباطی،  پژوهشی،  (آموزشی،  ابعاد  ام  ک در 

ريس معلم بيشتر است؟ تکاليف درسی کتاب های راهنمای ت
موارد کاربرد فاوا برای انجام دادن تکاليف درسی بر حسب حيطه های گوناگون آموزشی، 
ول  گی با استفاده از شاخص های فهرست وارسی مطابق با ج پژوهشی، ارتباطی، کاربردی و سازن

٣ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 
ول ١٠ خالصه  مقايسه مقوله های به کارگيری فاوا در پايه های ششگانه دبستان انگلستان در ج

ه است. ش

ول١٠. مقايسه ميزان و نوع به کارگيری فاوا در شش پايه دبستان کشور انگلستان ٭ ج

پايه ها
مقوله١
آموزشی

 (فراوانی)

مقوله ٢ 
پژوهشی 
(فراوانی)

مقوله ٣ 
کاربردی 
(فراوانی)

مقوله ٤ 
گی  سازن
(فراوانی)

مقوله ٥ 
ارتباطی 
(فراوانی)

مقوله ٦ 
ارزشيابی 
(فراوانی)

٥١٥٤٣٢اول
٤٢٤٢٢٢دوم
٤٤٦٢٤٢سوم
٥٣٥٠٣٢چهارم
٣٣٦٤٤٥پنجم
٢٤٨٥٦٥ششم

٢٣١٧٣٤١٧٢٢١٨جمع  کل

ه است، به بيش  ٭ از آنجا که ممکن است هر تکليفی که در کتاب های راهنمای معلم درج ش
از يک مقوله مربوط شود، جمع کل فراوانی  ها از جمع تکاليف مربوط به فاوا بيش تر است. 

دادن  انجام  برای   (٣٤) فاوا  به کارگيری  فراوانی  بيش ترين   ،١٠ ول  ج اطالعات  براساس 
نقش  يعنی   ،١ مقوله  به  متعلق   (٢٣) فراوانی  دومين  دارد.  تعلق  کاربردی  نقش  به  درسی،  تکاليف 
خود  به  را   (٢٢) فراوانی  سومين  نيز  فاوا  ارتباطی  نقش  است.  فاوا  آموزشی  کمک  و  آموزشی 
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اختصاص داده است. از سوی ديگر، توزيع فراوانی مقوله ها در شش پايۀ دبستان تفاوت دارد. در 
ه است.  همۀ پايه ها به نقش رايانه به عنوان ابزاری برای انجام دادن کارها (کاربردی) تأکي ش

ريج کم می شود و بر نقش  با افزايش پايه ها، فراوانی نقش آموزشی و کمک آموزشی فاوا به ت
خواسته  دانش آموز  از  ششم  و  پنجم  پايه های  در  می گردد.  اضافه  ارزشيابی  و  گی  سازن ارتباطی، 
می شود تا با بهره گيری از فاوا به پژوهش بپردازد و نتايج پژوهشی خود را در قالب پوستر، بروشور و 
. تهيۀ پوستر، بروشور، فيلم و ساير محصوالت فاوا،  يا قالب های ديگر، در اختيار ديگران قرار ده
در ارزشيابی دانش آموز به معلم کمک می کن و از طرف ديگر سبب پرورش خالقيت دانش آموز 

می شود.

نتيجه گيری
 ،(٢٠٠٤) ليوي  و  واتز   ،(٢٠٠٣) همکاران  و  الول   ،(٢٠٠٣) واالس  مانن  تحقيقاتی  نتايج 
، تأثير عميقی بر  ي وب (٢٠٠٥)، و پست هولم (٢٠٠٤) نشان می ده بهره گيری از فناوری های ج
آموزش علوم و همچنين نگرش و مهارت های دانش آموزان داشته است. از اين رو، در برنامه درسی 
برنامه های  کودکستان، در  انگلستان سعی می شود تا فاوا از دورۀ  مانن  پيشرفته جهان  کشورهای 

کاری معلمان و کودکان قرار گيرد. 
ه است:  ريس علوم در سنين ٣ تا ١١ سالگی انگلستان چنين آم در کتاب اصول راهنمای ت
ه است تا بچه ها از دوران  کودک ها و کودکستان ها سبب ش «بهره گيری از فاوا در آموزش علوم مه
ي  ، در کار با رايانه اعتماد به نفس داشته باشن و دربارۀ فناور ی های ج کودکی با رايانه آشنا شون

»(فارمری١ ، ٢٠٠٢، ص ٤٥).  نگرش مثبتی بيابن
ريس (معلم)  رج در کتاب راهنمای ت همان گونه که نتايج توصيف و تحليل تکاليف درسی، من
در اين پژوهش نشان داد، در همۀ پايه های دبستان از فاوا برای انجام دادن تکاليف استفاده می شود؛ 
اما ميزان بهره گيری از فاوا در پايه های دبستان متفاوت است. بيش ترين فراوانی متعلق به پايه های 
پنجم (٨ تکليف از مجموع ١٩ تکليف درسی) و ششم (٧ تکليف از مجموع ١٧ تکليف درسی) 
ئو) و  ا و تصوير (ضبط صوت، دوربين و وي . در سال های پايين دبستان از فناوری های ص می باش

رسانه ای ها و شبکه های جهانی استفاده می شود.  در پايه های باالتر از فناوری های نوينی مانن چن
، استفاده از رايانه در دورۀ دبستان با انجام دادن  همان گونه که يافته های پژوهش نشان می ده

1. Farmery
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محصوالت  تولي  با  و  می شود  آغاز  داده)  (پايگاه  رايانه  به  داده ها  کردن  وارد  و  گرافيکی  تکاليف 
. بيش ترين کاربرد رايانه در همۀ پايه ها نقش کاربردی آن است که برای  رسانه ای ادامه می ياب چن
تسهيل و تسريع کارها و انجام دادن اموری مانن تايپ کردن، وارد کردن اطالعات، رسم نمودارها 

 . و چارت ها، نشر روميزی برای تهيۀ روزنامه ديواری، مجله و يا گزارش می باش
ه است و از  گی تأکي بيش تری ش در تکاليف درسی پايه پنجم و ششم به نقش فاوا در سازن
. انجام دادن اين نوع  دانش آموز می خواهن تا با استفاده از فاوا، پوستر، بروشور و يا طرحی تهيه نماي
ار  ، بلکه در ارزشيابی دانش آموز نيز تأثيرگ تکاليف نه تنها به رش خالقيت دانش آموز کمک می کن
است. نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش های ايجر (٢٠٠٤)، پست هولم (٢٠٠٤)، همخوانی دارد و نشان 
ه  ارس کشورهای پيشرفته، تلفيق ش می ده به کارگيری فاوا با بخش های گوناگون برنامۀ درسی در م
است. اما براساس تحقيقات زمانی (١٣٨٦و ١٣٨٥) در مورد کتاب های علوم، به استفاده از فاوا در 

ه است.  انی نش برنامه درسی ايران، توجه چن
ريان (١٣٨٥)،  از سوی ديگر، نتايج برخی پژوهش ها دربارۀ آموزش علوم مانن پژوهش های ب
ريان (١٣٨٥) نشان می ده برای اينکه دانش آموزان بتوانن محتوای مورد نظر را به خوبی  و اصفا و ب
ايت معلم) اشياء  ، الزم است خودشان(با نظارت و ه درک کرده، تجزيه و تحليل نموده، و به کار گيرن
؛ به اين صورت که چن بار آزمايش و  را دستکاری کنن و فعاليت ها را به صورت عملی انجام دهن
ارس ما به داليلی  . اين موارد در م يگر بحث و تبادل نظر داشته، و از هم انتقاد نماين ، با يک خطا کنن
ير  مانن گران بودن وسايل و تجهيزات، نبودن آزمايشگاه های مجهز، و کمبود معلمان کارآزموده امکان پ

نيست.
طراحی  برای  آن  گسترده  امکانات  و  ارس  م درسی  برنامه  در  فاوا  تلفيق  صورت  در 
ريس  آزمايشگاه های مجازی، شبيه سازی ها و پويانمايی ها، هزينه ها کاهش يافته، و کيفيت آموزش و ت
ه، بازبينی  . دانش آموزان به راحتی می توانن فراين آزمايش ها و فعاليت ها را مشاه افزايش می ياب
رسه برون و در زمان کوتاه تر  . سپس به آزمايشگاه م ون آنکه با خطری مواجه شون ، ب و تکرار کنن

 . و نياز به مراقبت کم تر، آزمايش عملی داشته باشن
ارس، سواد رايانه ای و مهارت های کار  از سوی ديگر، با به کارگيری فاوا در برنامۀ  درسی م
. بنابراين، همان گونه که نتايج پژوهش نشان داد، فاوا امکانات  با رايانه در دانش آموزان افزايش می ياب
رکاران اين حوزه وظيفه  . دست ان مناسب و کاربردی فراوانی را برای آموزش علوم فراهم می کن

. در ادامه پيشنهادهايی در اين زمينه ارائه می شود:  دارن شرايط تحقق آن را فراهم کنن
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وين  ت اردهايی  استان گوناگون،  موضوعات  درسی  برنامه  در  فاوا  از  بهره گيری  برای   .١
شود. 

٢. بهره گيری از فاوا در کاهش هزينه ها تأثير به سزايی دارد؛ بنابراين پيشنهاد می شود طرح 
تهيه و تولي فعاليت ها و آزمايش های درس های علوم، به صورت شبيه سازی و آزمايشگاه مجازی با 

رکاران و مسئوالن اين حوزه قرار گيرد. کيفيت مطلوب در دستور کار دست ان
ميسر  فعاليت ها  اين  دادن  انجام  تا  شون  مجهز  رايانه  آزمايشگاه  به  ارس  م است  الزم   .٣

شود.
؛  ٤. معلمان به منزلۀ يکی از عوامل اصلی درگير در اين موضوع، باي به خوبی تربيت شون
مت مناسب و کاربردی برای آنان در نظر  برای تحقق اين امر باي کارگاه ها و دوره های ضمن خ
ريس  گرفته شود؛ برای اجرای صحيح و اثربخش اين موارد الزم است از طريق کاهش ساعات ت
و اختصاص اين ساعات به کارگاه ها و دوره های آموزشی و در نظر گرفتن مزايای مالی و تشويق هايی 

از نوع ترفيع شغلی، برای معلمان انگيزه ايجاد شود.
٥. آموزش از طريق فاوا به روش ها و راهبردهای آموزشی ويژه ای نياز دارد که الزم است 

مت به معلمان ارائه شود. در کارگاه ها و دوره های ضمن خ
ي که اطالعات مربوط به انجام دادن فعاليت ها  ٦. پيشنهاد می شود کتاب های راهنمای معلم ج
ه در  . راهبرد های ارائه ش از طريق فاوا را دارد، برای معلمان و دانش آموزان طراحی و تولي شون
وين  اين کتاب ها باي متناسب با موضوع، محتوا، سن مخاطبان و همچنين شيوه های ارزشيابی مناسب ت

. شون
٧. بررسی ظاهر کتاب های علوم کشور انگلستان و شيوه ارائه آن ها نشان می ده که باي به 
طراحی ظاهری کتاب ها نيز توجه شود (زمانی و اسفيجانی، ١٣٨٥). اين مهم، موجب می شود توجه، 

. رغبت و انگيزه مطالعه در دانش آموز افزايش ياب
اف آموزش و نوع  ، اه ٨. بررسی محتوای کتاب راهنمای معلم در انگلستان نشان می ده
ارزشيابی معلم از دانش آموز با افزايش پايه به سوی تحقيق، پژوهشگری و ارزشيابی پيش می رود. 
بر  ح  از  بيش  تأکي  جای  به  ايران  معلم  تربيت  کتاب های  طراحی  در  می شود  پيشنهاد  بنابراين 
مقوله های دانش، درک و فهم، مقوله های تجزيه وتحليل،  تحقيق و پژوهشگری و ارزشيابی لحاظ 

شود.
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منابع 
(١٣٨٥)، بررسی ميزان اثربخشی آزمايشگاههای علوم تجربی  ريان، عاب ــ اصفا، آرزو و ب
ارس دوره متوسطه استان تهران. مجموعه مقاالت همايش نوآوری در برنامه های درسی دورۀ  در م

ايی، دانشگاه شيراز، اسفن ماه ١٣٨٥. ابت
ــ امام جمعه، طيبه (١٣٨٤)، مطالعه تطبيقی تلفيق فناوری اطالعات وارتباطات در برنامه درسی 
، انگلستان و  آموزش عمومی آموزش و پرورش کشورهای سنگاپور، کره جنوبی، استراليا، فنالن
ايران به منظور ارائه الگوی مناسب برای ايران، تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، 

مؤسسه پژوهشی و برنامه ريزی درسی و نوآوری های آموزشی.
ريان، عاب (١٣٨٤)، جايگاه فعاليت های عملی در آموزش اثربخش علوم تجربی، ماهنامه  ــ ب

پژوهش، شماره ٥١.
اردهای آموزش علوم دوره آموزش عمومی در  ريان، عاب (١٣٨٥)، مطالعه تطبيقی استان ــ ب
کشورهای موفق و ايران، تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، مؤسسه پژوهشی و برنامه 

ريزی درسی و نوآوری های آموزشی.
اردهای آموزش علوم دورۀ  ريان، عاب و رستگار، طاهره (١٣٨٥)، مطالعه تطبيقی استان ــ ب
آموزش عمومی ايران و کشورهای مؤفق در آزمون TIMSS، مجموعه مقاالت همايش نوآوری در 

ايی، دانشگاه شيراز، اسفن ماه ١٣٨٥. برنامه های درسی دورۀ ابت
ترجمه  بهتر،  يادگيری  و  ريس  ت برای  درسی  برنامه ريزی   ،(١٣٧٨) همکاران  و  سيلور  ــ 

س رضوی. : انتشارات آستان ق غالمرضا خوی نژاد، مشه
ار، محم جواد (١٣٨١)، بررسی  رضا و لياقت ــ زمانی، بی بی  عشرت، نصراصفهانی، احم
معاونت  يافته،  خاتمه  پژوهشی  طرح  پيشرفته،  کشورهای  ايی  ابت دوره  در  ريس  ت نوين  روش های 

پژوهشی دانشگاه اصفهان. 
کشورهای  درسی  کتاب های  در  آموزشی  فناوری های   ،(١٣٨٢) عشرت  بی  بی  زمانی،  ــ 
پيشرفته (آمريکا)، مجله رش تکنولوژی آموزشی، دوره نوزدهم، شماره مسلسل ١٥٢، شماره ٣، 

ايی آذرماه، صص ٢٦ــ٢١. ــ زمانی، بی بی عشرت (١٣٨٣)، فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه درسی دورۀ ابت
کشور کانادا، در کتاب برنامه درسی در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، تهران: انجمن برنامه 

ريزی درسی ايران، انتشارات آييژ، صص ٦١ــ٤٩.
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ــ زمانی، بی بی عشرت (١٣٨٤)، ياددهی و يادگيری مهارت های فناوری اطالعات در برنامه 
درسی، فصلنامه کتاب، دوره شانزدهم، شماره اول، بهار ١٣٨٤، صص١٨٥ــ١٧٣.

ــ زمانی، بی بی  عشرت (١٣٨٥)، بررسی و مقايسۀ محتوای کتاب های درسی علوم به لحاظ 
پرورش روحيه تحقيق، تتبع و علم گرايی، طرح پژوهشی ملی خاتمه يافته، وزارت علوم تحقيقات و 

فناوری: معاونت پژوهشی دانشگاه اصفهان. 
ــ زمانی ، بی بی  عشرت (١٣٨٦)، مقايسۀ پرورش روحيۀ علمی و علم گرايی در کتاب های 
دانشگاه  انسانی  و  اجتماعی  علوم  مجله  انگلستان،  و  ايران  کشورهای  ايی  ابت دوره  علوم  درسی 

شيراز، دوره بيست و ششم، شماره سوم، پاييز، صص ٦٣ــ٤٣.
مفاهيم  آموزش  در  گرافيک  کاربرد  اعظم(١٣٨٥)،  اسفيجانی،  و  عشرت  بی  بی  زمانی،  ــ 
ايی کشورهای ايران، آمريکا و انگلستان به منظور روحيه  فيزيکی در کتابهای درسی علوم مقطع ابت
جستجوگری در دانش آموزان، مجله علوم تربيتی و روانشناسی دانشگاه شهي چمران اهواز، دوره 

سوم، سال سيزدهم، شماره ١، صص ١١٨ــ٩٤.
ــ زمانی، بی بی عشرت و افخمی خيرآبادی (١٣٨٥)، راهکارهای نوين به آموزش گران برای 
سی، سال هشتم، شماره  کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش علوم، فصلنامه آموزش مهن

٣٢، صص ١٣١ــ١٠٥.
ميزان  در  آموزان  دانش  توسط  رسانه ای  چن ساخت  تأثير  بررسی  زهره(١٣٨٢)،  کرمی،  ــ 
ه،  ارس دخترانه منطقه ١٦ شهر تهران، پايان نامه چاپ نش يادگيری آنان در درس علوم پايه پنجم م

دانشگاه تربيت معلم تهران.
ل تحقيقاتی به عنوان راهنمای فراين برنامه  ــ کالين، فرانسيس(١٣٧٨)، استفاده از يک م

ی، فصلنامه تعليم و تربيت، تابستان و پاييز، شماره ٢٢ و ٢٣. درسی، ترجمه مهرمحم
دادهای  برون  و  دادها  درون  تغييرات  رون   ،(١٣٨١) مريم  خيريه،  و  عليرضا  کيامنش،  ــ   

ه تعليم و تربيت، تهران. آموزش علوم بر اساس يافته های TIMSS و TIMSSــR، پژوهشک
وين سياست های راهبردی کاربرد فناوری اطالعات  ی، محمود(١٣٨٣)، طرح ت ــ مهر محم
و ارتباطات در آموزش و پرورش، تهران: سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، مؤسسه پژوهشی 

و برنامه ريزی درسی و نوآوری های آموزشی و شوارای عالی انفورماتيک.
(١٣٨٥)، بررسی الگوی های اثربخش ياددهی و يادگيری  ريان، عاب ــ هنر پرور، بهاره و ب
شيمی مبتنی بر ICT در دوره متوسطه، مجموعه مقاالت همايش نوآوری در برنامه های درسی دورۀ 
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ايی، دانشگاه شيراز، اسفن ماه ١٣٨٥. ابت
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