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 های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش

 0، محمد احدی3، مهدی ابراهیمی9راحیل کردحیدری ،1علی قاسمیان صاحبی
 12/8/1044پذیرش:                                     12/11/29دریافت: 

   چکیده

 به ها،منظور عالوه بر معرفی روش این برای. بودهای نوین آموزشی شناسایی و تحلیل تطبیقی روش حاضر هدف پژوهش    

ته ها در حوزه تعلیم و آموزش پرداخبررسی و مقایسه مزایا و معایب، برد آموزشی و کارایی و همچنین هزینه و فایده اقتصادی آن

 در است، که بررسی تطبیقی پژوهش نوع و ماهیت به توجه با که است توصیفی روش پژوهش، این انجام شده است. روش

ای ها در این پژوهش از نوع کتابخانهروش گردآوری داده است. شده انجام مقایسه و جواریهم تفسیر، توصیف، یمرحله ارچه

های آموزشی بسیار متنوع و گسترده روش -1از:  اندعبارت پژوهش نتایج ترینگیری هدفمند نظری است. عمدهو روش نمونه

اند؛ روش نوین آموزشی شناسایی و معرفی شده 12بسیار دشوار است؛ در این پژوهش  های سنتی و نوینهستند و تمییز بین روش

های نوین آموزش، بسیاری از روش -3تر دارند؛ های نوین آموزشی نسبت به انواع سنتی مزایای بیشتر و معایب کمروش -9

های روش تری از فراگیران آموزش دهند. همچنینتوانند به تعداد بیشهای سنتی دارند و میگستره آموزشی باالتری نسبت به روش

های های نوین آموزشی نسبت به روشروش -0خاطر استفاده از علم و تجهیزات نوین کارایی باالیی دارند؛ نوین آموزشی به

وجی خرها در صورت اجرای درست در بلندمدت هم نتایج و گذشته نیاز به هزینه بیشتری دارند؛ اما در بسیاری از این روش

 کند.ها جبران شده و هزینه کلی آموزش کاهش پیدا میگذاریبهتری خواهد داشت و هم سرمایه

 های نوین آموزش، روش پژوهش.های سنتی آموزش، روشروشتعلیم و تربیت، : هاواژه کلید
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___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

 مقدمه

 چالش به را آموزش سنتی هایروش یشپ از بیش سوم، هزاره در اطالعات انفجار و علمی اطالعات روزافزون حجم     

 هایشیوه به زنیا لذا و نبوده اطالعات سریع انتقال زمینه در هاانسان جوابگوی دیگر سنتی، هایشیوه با گوییپاسخ و کشیده

 مبنای بر های تدریسسیستم آموزشی و روش طراحی به ناگزیر را تربیت و تعلیم مسئوالن و دشومی احساس شدتبه جدیدتر

 علمیهیئت اعضای و اساتید رودمی انتظار میان این در(. 6: 1326و همکاران،  رنجبری)است  نموده آموزشی جدید هایفناوری

 هاناوریف این توسط شده عرضه اطالعات و منابع از بتوانند ارتباطات و اطالعات فناوری از صحیح استفاده ضمن هادانشگاه

رز فکنند ) استفاده دانشجویان آموزشی هایمهارت و نیازها رفع جهت در جذاب و جدید فرصتی عنوانبه آن از و شده مندبهره

 ارتقاء و گسترش موجب بتواند که هستند آموزشی هایروش یافتن پی در دنیا هایدانشگاه اکثر امروزه  (.19: 9418، 1و همکاران

 روزافزون سرعتبه توجه با .(8: 9418، 9گردند )الل و پائول دانشجویان خودمحور و مداوم یادگیری و گیریتصمیم هایظرفیت

 اساتید و انمدرس توانمندی امر این و الزمه باشد؛ علم پیشرفت با گامهم که بود خواهد اثربخش و موفق آموزش زمانی علم، تولید

 .(9: 1325است )یزدانی و همکاران،  تدریس امر در هافناوری این از استفاده و علمی جدید اطالعات از گیریبهره در دانشگاه

 هادانشگاه اساتید باشد.می آموزش نوین هایروش با اطالعات فناوری ادغام پایدار، و عمیق یادگیری برای هاروش مؤثرترین

 با بلکه یست،ن علمی هایواقعیت انتقال تنها آموزشی فرایند در هاآن وظیفه که برسند باور این به آموزشی هایفعالیت در باید

 یاموزند.ب دانشجویان به را اندیشیدن چگونه و کنند فراهم را یادگیری هایباید موقعیت آموزشی نوین هایفناوری از استفاده

 اختیار رد را متعددی ابزارهای باشیم آشنا متفاوت هایروش با که هراندازه و گردندمی تلقی کار ابزار تدریس جدید الگوهای

. ادد قرار فراگیران اختیار در مکان و زمان عامل به توجه با را دلخواه مواد و محتوا توانمی ابزارها این طتوس و داشت خواهیم

 شپی آموزش نوین هایروش از استفاده و هانوآوری و ابداعات سمت به که کند حفظ را خود پویایی تواندمی زمانی آموزش

 (.96: 9419، 3رود )گوپتا و جاین

های متعددی در این زمینه درحال ها و پروژههای نوین آموزشی را درک کرده و پژوهشوم استفاده از روشکشور ما نیز لز

توان گفت که سیستم آموزشی ما از نوع سنتی است. شاید یکی بررسی است، اما هنوز تا حد زیادی به مرحله اجرا نرسیده و می

 ت آبادیعشرهای نوین آموزشی باشد )ین، عدم شناخت دقیق نسبت به روشهای نوترین مسائل در عدم استفاده از فناوریاز مهم

ش ترین بخهای آموزشی اصلیآموزشی که روش نوین هایفناوری به پرداختن اهمیت که این موضوع؛ (105: 1329و همکاران، 

گرفته  صورت های متعددیپژوهش آن با مرتبط هایموضوع و های نوین آموزشیروش زمینه در سازد.می مطرح آن هستند را

های پیشین تنها به بررسی تعداد محدودی روش پرداخته شده است و پژوهش جامع و تطبیقی در این موضوع اما در پژوهش است،

این پژوهش  ؛ کهشودصورت روزافزون افزوده میهای نوین آموزشی بهو همچنین در دنیای امروز تعداد روش انجام نشده است

و تحلیل  0های نوین آموزشیاین پژوهش با هدف شناسایی روش های بیان شده سعی در پر کردن این خألها دارد.با شناسایی خأل

انجام  ها در حوزه تعلیم و تربیتو کارایی و همچنین هزینه و فایده اقتصادی آن 6و مقایسه مزایا و معایب، برد آموزشیتطبیقی 

هایی یاند و چه ویژگهای نوین آموزشی کدامروش که است سؤال این به پاسخ یدستیاب پژوهش این شود؛ درواقع هدف اصلیمی

 دارند؟.

 .شودمی اشاره است، شده انجام زمینه این در که هاییپژوهش از برخی به ادامه در موضوع اهمیت علت به   

را مورد بررسی قرار  ICTاده از های آموزشی با استفها و روش( یادگیری کامل: بررسی مدل9418رامیرز و همکاران )    

هترین های نوین بکارگیری ابزارهای نوین آموزشی و فناوریهای آموزشی مجازی و الکترونیک و بهدادند و دریافتند که روش

های ( یادگیری ترکیبی: رهبری فناوری9410شایدولین و همکاران )روش برای آموزش و بهبود یادگیری دانشجویان است. 
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 ...های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش ___________________________________________________________

 

 

-، شخصیپذیریها نتیجه گرفتند که نقاط قوت آموزش الکترونیکی شامل انعطافرن را مورد پژوهش قرار دادند. آنآموزشی مد

اطات های احساسی ارتبهای سنتی شامل مولفهعنوان مزیت برای دانشجویان است؛ و نقاط قوت روشسازی، تعامل و سازگاری به

ا و تعامل و غیره است. در نتیجه باید گفت که روشی ترکیبی از آموزش بهترین های از ایدهشخصی، خودپنداره در تشکیل زنجیره

های های نوین آموزشی را مورد پژوهش قرار داد و بیان کرد که بهترین روشروش( 9414گودانسو ) باشد.نوع آموزش می

 گیرند وکار میر امر آموزش بهصورت همزمان دهای سنتی و نوین را بههای ترکیبی هستند که ابزارها و روشآموزش روش

تدریس بیان  نوین هایروش( با انجام پژوهش 1323مقرب الهی ) شود.موجب انگیزش و افزایش کیفیت تدریس و یادگیری می

 غیر روش مسأله، پردازی، روش حلبدیعه روش مغزی، بارش تدریس روش شامل تدریس های نوینروشکرد که 

 یک هیچ که است نتایج نشان داده است. گرفته قرار بررسی مورد گردش علمی روش نقش، ایفای روش ای،مشاوره/مستقیم

شود و روش می ضعفشان یا قوت باعث هاآن از استفاده شرایط و نحوه بلکه نیستند، بد یا خوب فی نفسه تدریس های روش از

 نوین رویکردی ترکیبی؛ یادگیریر موضوع ( با پژوهش د1321صالحی و ساالری ) مورد استفاده در هر شرایط متفاوت است.

 )سنتی آموزش رویکرد دو هر های مزیت داشتن با ترکیبی یادگیرییادگیری دریافتند که /یاددهی فرآیند و آموزش توسعه در

 اثربخشی افزایش و آموزشی مواد به دسترسی سهولت یادگیری، افزایش اثربخشی برای موثر رویکرد یک الکترونیکی( و

 نظریه اساسی هدففراشناختی دریافتند که  تدریس ( با پژوهش در موضوع الگوی1320ناصری و همکاران ) باشد.ا میههزینه

 تبدیل هایمهارت است. هدف دیگر آن پرورش یادگیرندگان در فکرکردن مهارت پرورش و اندیشیدن به کمک فراشناخت

از این  و استفاده بوده موثر بسیار تحصیلی پیشرفت و یادگیری در فراشناختی راهبردهای .است متعدد هایموفقیت به یادگیری

 شود.می منجر یادگیری تدابیر به افزایش

 هاییپژوهش کشور از خارج و داخل در های نوین آموزشیانواع مختلف فناوری درمورد اگرچه که شودمی مالحظه    

طور جامع و باهم مورد شناسایی قرار ندادند و هرکدام به ی را بههای نوین آموزشها روشآن از هیچ کدام اما است، شده انجام

ند و اهای پیشین بررسی نشدههای مورد بررسی در این پژوهش در پژوهشبررسی تعداد محدودی پرداختند و بسیاری از روش

 طورهمان حاضر شپژوه در که های آموزشی انجام نشده است؛روش تطبیقی بین مطالعه یک های پیشینهمچنین درپژوهش

های نوین آموزشی را شناسایی و سپس به تحلیل تطبیقی و که ابتدا روش است این بر قصد شد، اشاره گذشته در سطور که

ور ها و ابزارهاییست که برای کشدر این پژوهش منظور از نوین، روشها بپردازیم. الزم به ذکر است که، های آنبررسی ویژگی

 ذالها در کشورهای دیگر نوین باشند و یا نباشند. اند، که ممکن است این فناوریبه استفاده عموم نرسیده ما جدید هستند و هنوز

 .است قرار گرفته بررسی مورد و تنظیم ذیل پژوهشی سواالت حاضر پژوهش در

 اند؟های نوین آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت کدامانواع روش  1.

 های نوین آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت چیست؟مزایا و معایب انواع روش  9.

 های نوین آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت چگونه است؟کارایی و برد آموزشی انواع روش  3.

 های نوین آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت چیست؟های اقتصادی انواع روشها و فایدههزینه  0.

 

 روش تحقیق

 چهار در است، 1که بررسی تطبیقی پژوهش نوع و ماهیت به توجه با که است یفیتوص روش پژوهش، این انجام روش    

 یلهستان بردی جرج تطبیقی مطالعه روش از برگرفته روش این است. شده انجام مقایسه و جواریهم تفسیر، توصیف، یمرحله

 تحقیقات یوهش زمینه، این در بسیاری تمقاال نگارش و تطبیقی پرورش و آموزش زمینه در تحقیق و تدریس هاسال از پس که است

 ایمرحله چهار. است کرده تبیین و طرح "تطبیقی پرورش و آموزش هایروش باره در گفتاری" عنوان تحت ایمقاله در را تطبیقی

 هندهپژو مرحله این در:  توصیف مرحله -1:از عبارتند است، کرده مشص پرورش و آموزش تطبیقی مطالعه جریان در بردی که را

                                                           
1 Comparative 
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 و ستقیمم مشاهده طریق از چه) مختلف منابع از که اطالعاتی و شواهد اساس بر تحقیق مورد هایپدیده و نمودها توصیف به باید

 هایافتهی تدارک و برداری ییادداشت مرحله توصیف، مرحله. بپردازد است، آورده دست به( دیگران هایگزارش یا اسناد مطالعه

 به اول مرحله در که است اطالعاتی بررسی شامل مرحله این: تفسیر مرحله -9.  است بعدی مرحله در هاآن نقادی برای کافی

 -3. باشد یاجتماع علوم در مرسوم شیوه و اصول بر مبتنی باید «بردی» اعتقاد به اطالعات تحلیل. است پرداخته هاآن توصیف

 و یرندگمی قرار هم کنار در شده، بندی طبقه گذشته، پیشین مراحل صافی از که اطالعاتی مرحله این طی: همجواری مرحله

 رضیهف به تواندمی پژوهنده مرحله، این در بردی عقیده به. کندمی هموار بعدی مرحله برای را راه که شودمی فراهم چارچوبی

 حققم که همجواری مرحله در هویژ به قبلی مراحل در که تحقیق مسئله مرحله، این در: مقایسه مرحله-0. یابد دست خود تحقیقی

 رد) گیردیم قرار مقایسه و بررسی مورد دقت به ها،تفاوت و تشابهات زمینه در جزئیات به توجه با است گذشته آن از اجمال به

 .(1329؛ لوتان کوی، ترجمه از یمنی دوزی سرخابی، 1259، 1250)بردی،  (است پذیرامکان مرحله این در تحقیق فرضیه قبول یا

 در مختلف هایروش روش از میان 12روش نوین آموزشی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. این  12در این پژوهش 

که روش مورد نظر برای کشور ما نوین بوده و یا هنوز در کشور ما  بود این نیز انتخاب مبنای و اندهشد انتخاب حوزه آموزش

 از های این پژوهشداده دا نکرده باشد، حتی اگر در سطح جهانی روشی نوین نباشد.استفاده گسترده و عام در حوزه آموزش پی

 و همکاری با اساتید خبره در این حوزه اینترنت کتب، مقاالت و مجالت داخلی و خارجی مرتبط و همچنین شبکه مطالعه طریق

 بندیجمع و تحلیل کیفی نیز روش با براینبنا است کیفی نوع از آمده دستبه هایداده که جاآن شده است. از آوریجمع

 نشده پژوهش استفاده در ابزاری میدانی، هایپژوهش خاص معنای به که است ذکر قابل آوریجمع ابزار مورد است. در شده

 تحلیل منظور به .است شده استفاده مرتبط، مطالعات نتایج گردآوری منظوربه برداریفیش هایفرم از ارتباط این در ولی است،

 پژوهش، هایسوال با مرتبط هاییافته بندیطبقه و به تفکیک با استفاده از روش تحلیل تطبیقی، پژوهش، از حاصل هایداده

 است. شده پرداخته هاجدول از یک هر کیفی شرح و مرتبط، هایجدول در هاانعکاس آن
 

 های پژوهشیافته
 بررسی سؤال اول پژوهش

 اند؟آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت کدامهای نوین انواع روش    

 و تفسیر: توصیف

 پژوهش و هنگام بررسی که قواعدی مجموعه کند،می هدایت مجهوالت کشف به را انسان که هاییراه مجموعه به روش

 هایوشرشود. می اطالق کند،می معلومات راهبری به مجهوالت از را آدمی که فنونی و ابزار مجموعه و روندمی کاربه

 "1و تاریخی سنتی هایروش" اندرفتهمی کاربه دور بسیار هایگذشته در که هاییروش شوند:می تقسیم کلی دودسته به آموزش

: 1323ایی، شوند )جغتمی نامیده "نوین هایروش" باشندمی جدید تربیتی علوم و روانشناسی هاییافته بر متکی که هاییروش و

 عهده بر ار آموزش اصلی مسئولیت اطالعات، یدهندهانتقال عنوانبه مدرس و است انفعالی موجودی گیرفرا روش سنتی در (.12

 تفادهاس مشخصی محتوای از اجباربه فراگیر و مدرس و است انعطاف غیرقابل درسی یبرنامه تدریس، روش نوع این در. دارد

 او هایتوانمندی و عالیق و فراگیر های نوین آموزش،روش در .(39: 1326، رعیت نوش آبادی و جلیلی نوش آبادیکنند )می

 امکانات و وسایل از تدریس هنگام مدرس. کند تقویت را فراگیران توانایی تا کندمی تالش مدرس و دارد قرار توجه مرکز در

 آنان و ذاردگمی فراگیران یدهعه به متنوع هایفعالیت و هاتمرین طریق از را مؤثر یادگیری و کندمی استفاده زیادی آموزشی

 رمسی فراگیر پایپابه که است ایکنندههدایت و راهنما مدرس،. دهدمی دخالت درس مفاهیم یادگیری و اهداف تحقق در را

 با مطالعات(. 2: 1320بگیرد )رضایی،  یاد عالقه روی از و عمیق طوربه را درس تا کندمی کمک او به و کندمی طی را آموزشی

، آموزش مستقیم، 9آموزش گروهیهای روش آموزشی نشأت گرفته از شیوه 12صورت گرفته، این پژوهش به شناسایی و بررسی 

                                                           
1 Historical methods 
2 Group training 



 ...های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش ___________________________________________________________

 

 

 روش 12پرداخته است. تمامی  3یادگیری انفرادیو  9آموزش تعاملی، ترکیبی یا مختلط یادگیری، 1آموزش مستقل یا غیروابسته

های شناسایی شده در که در ادامه ابتدا به معرفی کوتاه از روشکنید، حظه می( مال1شناسایی شده در پژوهش را در جدول )

 های شناسایی شده خواهیم پرداخت.روش پردازیم و سپس به تحلیل تطبیقی ویژگیپژوهش می
 های نوین آموزشی شناسایی شده در پژوهشروش .1جدول 

 روش ردیف روش ردیف روش ردیف

 آموزش سازنده ۱۱ ازیسروش شبیه ۸ آموزش تریز ۱

 های حل مسئلهگروه ۱۱ آموزش مجازی ۹ آموزش موک ۲

 روش طوفان فکری ۱۱ وفراشناختیروش شناختی ۱۱ آموزش سیار ۳

 یادگیری در حد تسلط ۱۸ ایآموزش چندرسانه ۱۱ آموزش اقتضایی ۴

۱ 
آموزش با اینترنت 

 اشیاء
 آموزش اکتشافی ۱۹ یادگیری ترکیبی ۱۲

  ۲۱ گراییروش ساخت ۱۳ معکوس یادگیری ۱

۱ 
آموزش با هوش 

 مصنوعی
  ۲۱ ساوروش جیگ ۱۴

 ،آن گذار شالودهکه بنیان ؛باشدیم روسی عبارت در کلمات اول حروف ازشده  برگرفته تریز واژه: ۴تریزآموزش  -

 مانند نوآوری مختلفی هایعنوان و هامنا باشد. دانش تریز با( می1205) 6آلتشولر سائولویچ گنریچ روسی شناسخالقیت دانشمند

 فناوری و شناسیخالقیت اختراع، اختراع الگوریتم شناسیروش نوآوری، و خالقیت اختراعی فناوری خالقیت ،یافتهنظام

 اساس که دارند وجود تریز در زیادی یهاروش و اصول (.193: 9419، 5شود )جعفری و ذرغامیمی نامیده قبیل این از مواردی

آلتشولر؛  تناقضات ماتریس و ابتکاری اصل 04 ها شامل این موارد هستند: الف(ترین آنکه مهم ،دهندیم تشکیل را آن پیکره و

 محصول شده هدایت تکامل د( ؛(AFD) خطا انهیگوشیپ نییتع ؛ ج((ARIZ) ابداعی روش به مسئله حل برای الگوریتم ب(

(DPE( ) ،054: 9419دینگ و همکاران.) 

 از وارد حوزه آموزش شد و 9411 پاییز که از است آنالینی دوره موک، یا برخط انبوه آزاد دوره: ۱آموزش موک -    

رای هستند و ب دانشگاهی هایدوره مشابه معموالً هادوره این .شودمی ارائه نامحدود کنندگانیشرکت به آزاد طوربه وب طریق

های اما دوره دارند و رایگان هستند، مشخصی پایان و شروع زمان هاآن اغلب. ز استآموزش فقط به یک کامپیوتر و اینترنت نیا

 آورندمی وجود به تعاملی فضای مسائل، مجموعه و متون ویدئوها، نظیر درسی رایج محتوای بر عالوه هاموک. پولی نیز دارند

-آماده ها شامل:فرآیند موک .(931: 9419، 8رانکنند )هوفلر و همکا شرکت آن در آموزشی دستیار و مدرسان فراگیران، که

 سازی است. سازی، تحلیل، طراحی آموزشی، توسعه، اجرا، ارزشیابی، بازنگری و بهینه

 رسمی طوربه 9449 سال از که باشدمی الکترونیکی آموزش از ایزیرمجموعه نیز موبایلی آموزش: ۹آموزش سیار -    

از تلفیق یادگیری الکترونیکی گرفت. درواقع  قرار مدارس و نهادها ها،کار سازمان دستور در یتالیاا و سوئد بریتانیا، کشورهای در

قال انت یهاروش. شد یگذاردستی سیار، شکل جدیدی از آموزش خلق شد که یادگیری از طریق تلفن همراه نام یهاانهیو را

 رائها یهاروش اینترنت است و شبکه اس وامی بلوتوث، اماورفنّ از اطالعات در آموزش از طریق این فناوری شامل: استفاده

                                                           
1 Independent education 
2 Interactive training 
3 Personalized Learning 
4 Teoriya Resheniya Izobrototelshikh Zadatch 
5 Altshuller 
6 Jafari and Zarghami 
7 Massive Open Online Course 
8 Höfler et al 
9 M-learning 



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

شی باشد ها و مطالب آموزهای الکترونیکی و عکسفیلم، اسالید آموزشی، کتاب یهاروش به تواندیم فناوری این توسط مطلب

 .(194: 9419، 1)بخش و همکاران

ایی مطلق گرشود، بر اجتناب از اصولنیز نامیده می رهیافت اقتضایی که گاهی رهیافت وضعیتی: ۲آموزش اقتضایی -    

عیت و موق"گیرد که عملکرد در هر زمان، باید با توجه به اقتضا از این واقعیت نشأت می روشتأکید دارد؛ در واقع، ضرورت 

درسین در و به م با گذشت زمان نظریه اقتضایی به حوزه تعلیم و تربیت و آموزش نیز وارد شد ارزیابی شود. "مجموعه شرایط

)آزما و قضاتی،  های متفاوت یاری رساندهای مختلف و در برخورد با فراگیران با ویژگیانتخاب بهترین ابزار و روش در موقعیت

با گذشت زمان از طریق ورود مدل و  ارائه شد 54ی این مدل برای اولین بار از سوی هرسی و بالنچارد در اواخر دهه (.12: 1325

: 9410مالوت، ) طور جدی به حوزه تعلیم و تربیت وارد شددر آمریکا به 9444های رهبری اقتضایی در حدود سال مدیریت و

عوامل مربوط به مدرس، عوامل مربوط  است: همؤثر شناخته شد آموزش برای انتخاب الگوی سه گروه عوامل در این نظریه(. 135

 شی و امکانات موجود.های آموزبه فراگیران، عوامل مربوط به فناوری

اینترنت اشیاء، فناوری مدرنی است که در آن برای هر موجودی )انسان، حیوان و : ۳آموزش از طریق اینترنت اشیاء -   

یا پیرامون . در این فناوری، اششودمیهای ارتباطی، اعم از اینترنت یا اینترانت، فراهم قابلیت ارسال داده از طریق شبکه ،یا اشیاء(

ها را برای پردازش و اتخاذ آوری کرده و آنهای مفیدی را از طریق حسگرهای مختلف جمعادرند از محیط اطراف خود دادهما ق

توسط برای اولین بار  1222: (. این فناوری در سال 1326)داودی و فردرو،  تصمیمات الزم به یک سیستم مرکزی منتقل کنند

د حوزه آموزش شد. اینترنت اشیا باعث تسهیل و تسریع در یادگیری و خودکار شدن وار 9414بیان شد و در سال  کوین اشتون

 شود.تمامی اقدامات در فضای آموزشی می

 فضایی در درس محتوای اما آموزش داریم، سروکار سنتی کالس اجزای شیوه، با همان این در: ۴یادگیری معکوس -    

 کالسی عالیتف از بخشی آموزشی، مباحث روی بر بحث و پاسخ و پرسش تمرین، تکالیف، افتد و انجاممی اتفاق کالس از خارج

است؛ درواقع مدرس با گرفتن فیلم آموزشی از در جلسه آینده و مرور آن توسط فراگیر در منزل، کالس درس تبدیل به مکانی 

 یادگیری و حوریم آموزدانش بر تنیمب معکوس کالس کلی، نگاه یک در بنابراینبرای تمرین و تقویت و رفع اشکال خواهد شد. 

 هایکالس در 9445 سال در را شیوه این بار اولین برای سَمز آرون و برگمن جاناتان هاینام به آمریکایی مدرس دو .است فعال

 .(88: 1326)گلزاری و عطاران، گرفتند  کار به خود

ند که با نکای از علوم کامپیوتر مشخص میشاخه عنوانبههوش مصنوعی را : ۱آموزش از طریق هوش مصنوعی -    

ی به کار هایاصطالح هوش مصنوعی برای تشریح کردن سیستم یطورکلبهخودکارسازی رفتارهای هوشمندانه سروکار دارد. 

، 5یدیس)گادان سازی هوش انسانی و رفتارهای مرتبط با آن استها برای تقلید و شبیهها استفاده از ماشینرود که هدف آنمی

 هوشانواع هوش مصنوعی شامل:  عنوان یک دانش جدید ابداع گردید.میالدی به 1256نام هوش مصنوعی در سال  .(136: 9419

 .2عصبی هایشبکه و 8عصبی مصنوعی هوش، 9نمادین مصنوعی

 .ه استشدئه ارا 11شانونتوسط  1296، در سال یسازهیشبن موایف پیررتعا نیترجامعاز یکی : ۱۱سازیروش شبیه -    

که با ل، ین مدابا  ییهاشیآزمام نجاو اقعی وایک سیستم از مدلی ر طراحی فتااز: ر استعبارت یسازهیشبین تعریف امطابق 

                                                           
1 Bakhsh et al 
2 Contingency education 
3 Internet of Things 
4 Fliped Learning 
5 Artificial intelligence (AI) 
6 Gadanidis 
7 Symbolic AI 
8 Neural AI 
2 Neural Networks 
10 Simulation 
11 Shanon 



 ...های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش ___________________________________________________________

 

 

، 1)کوپر و همکاران ردیگیمرت سیستم صوت عملیاای برن گوناگو یهایاستراتژیابی ، یا ارزسیستمر فتاربه دن پی برف هد

 که نمودی از واقعیت هستند. یادگیرندگان از شوندیادگیرندگان، موقعیت، اشیاء و افرادی درگیر مدر این روش، ی .(639: 9419

 اولین گردد کهبرمی دوم جهانی جنگ به آن، نوین شکل به سازیروش شبیه به آموزش .آموزندیاقدامات آنان م یامدهایپ

سازی طور جدی وارد حوزه آموزش شد. مراحل شبیهبه 1264ای هشد و در حدود سال استفاده خلبانان در آلمان آموزش برای بار

چودهاری و قاجار، )کننده است شرکت مختصر توضیح سازی و :کننده، عملیات شبیهشرکت آموزیمهارتدهی، شامل: جهت

9418 :26.) 

 ،شودمی یادگیری به منجر ترنت،این ویژهبه ایرایانه هایشبکه طریق از که را هاییی برنامهکلیه: ۲آموزش مجازی -      

 دانشگاه و شد ارائه 1282 سال در فونیکس دانشگاه توسط هاآنالین (. اولین135: 9418، 3نامند )روجاجمی الکترونیکی یادگیری

 آموزش اصطالح(. 92: 9418شد )نگوین،  افتتاح درس 1644 از بیش ارائه با و دانشگاه و دانشکده 144 ائتالف با کالیفرنیا مجازی

 هایکالس کامپیوتر، بر مبتنی آموزش وب، بر مبتنی آموزش ازجمله عملکردها، و کاربردها از وسیعی یمجموعه ،مجازی

 یا ویدیویی نوارهای ،ایماهواره انتشار اکسترانت، اینترانت، اینترنت، و شودمی شامل را الکترونیکی هایهمکاری و مجازی

 (.33: 9418)نگوین،  شوندمی محسوب آموزش یشیوه این ابزارهای از فشرده هایدیسک و ایمحاوره و تلویزیونی صوتی،

 ها اطالعات پردازشکه در آن شودیگفته م ییهاشناخت به فرایندهای درونی ذهنی یا راه: ۴روش شناختی و فراشناختی -

ر زمان تا ه شودیبه رمز درآمده و در حافظه ذخیره م گرفته، قرارها اطالعات موردتوجه آن لهیوسکه به ییهایعنی راه ؛شوندیم

این باور بود که  فالول بر(. 943: 9419، 6)آپایدین و هوساری که نیاز باشد از حافظه فرا خوانده شده و مورد استفاده قرار گیرد

یادگیری  یهایدن به هدفها برای رسفراشناخت به دانش فرد درباره فرایندهای شناختی خود و چگونگی استفاده بهینه از آن

زاده کار گرفته شد )غنیطور جدی بهدر کشور سوئد در حوزه آموزشی به 9446بار در سال . این روش برای اولینشودیگفته م

وانند تهایی از آن را که باید شناخت، کسانی که میشامل سه بعد است: جنبه آموزش فراشناختی اصول(. 936: 9419دیده، و جهان

 .دهی و ارزشیابی استسازی، نظمآماده مراحل اصلی این روش شامل: ن استفاده کنند و اصول بنیادین آموزش فراشناخت.از آ

 یهامجموعه را کامل مجموعه یکصورت به رسانه چند یا دو اززمان هم استفاده: ۱ایآموزش چندرسانه -     

صوت در تکمیل  (.89: 9442، 9شوند )برکیم تقسیم( دیجیتالی تغییر) وگآنال و دیجیتالی دسته دو به که گویندیم یاچندرسانه

بار در رای اولیناین واژه ب .کندیم ایفا را مهمی نقش  بیننده رویکامپیوتری  یهاشنیمییدئویی و انو یهالمیف تصاویر یاثرگذار

اختن توانایی زیادی برای درگیر س ؛سی هستندو چند ح چندبعدیهای این روش شامل: کار برده شد. برخی ویژگیانگلستان به

، صدا و اطالعات ویدئویی و همچنین گرافیک قابلیت ارائه ؛منابع اطالعاتی کردن ایشبکهنایی در توا ؛دارند کنندگاناستفاده

 (.82: 9442)برک،  بیش از یک راه برای انتقال و ارائه اطالعات؛ استفاده اطالعات متنی

 تحت است و آمده وجود به ایچندرسانه فناوری کمک با که است رویکردی ترکیبی ادگیریی: ۸یبییادگیری ترک -      

آموزش ترکیبی برای اولین بار توسط  (.16: 1321)صالحی عمران و ساالری،  شودمی نامیده نیز آمیخته یا هایبرید یادگیری عنوان

 زانریبرنامه و آموزشی طراحان ترکیبی، یادگیری دوره کی بودن اثربخش برایمطرح شد.  9443مارش و همکاران در سال 

 ذیریپترکیب؛ انعطاف دهند که شامل: طراحی قرار مدنظر را قوانینی و اصول باید هادوره این طراحی هنگام درسی و آموزشی

                                                           
1 Cooper et al 
2 Virtual learning )e- learning(  
3 Rogage 
4 Cognitive and metacognitive education 
5 Apaydin an  Hossary 
6 Multimedia Teaching 
7 Berk 
8 Blended Learning 
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گیری )دیژوبان و یاد وایمحت کیفیت و اجرایی؛ نوع فراگیران؛ پشتیبانی از یادگیری؛ حمایت هایسبک و هارسانه زمان؛ ترکیبِ

 (.391: 9418همکاران، 

 دینب گراییساخت آموزش، مبحث در. باشدمی کردن بنا و ساختن معنای به گراییساخت: گراییروش ساخت -    

، آغازشدن 6Eگرایی به الگوی گذاری الگوی تدریس ساختدلیل نام. شودمی ساخته خودش توسط انسان دانش که معناست

آموزش هستند و دانشجو نقش  کنندۀیلمدرس و همۀ امکانات تسه ییگرادر فرایند تدریس ساخت ت.اس E با حرفهر مرحله 

 وجو و کاوش استی کار جمعی، کشف فعّال، جستیابی به روحیههدف اساسی این الگو، دست. کندیاساسی را ایفا م

شامل:  E6جدی وارد حوزه آموزش شد. مراحل اجرای الگوی  طوربه 1224این روش از سال  .(2: 1320، سنگتراشانیخدادادی)

 درگیر کردن، کاوش، توصیف، گسترش، ارزشیابی است.

ابداع  9توسط آرنسون 1298این روش در سال و ویژه مشارکتی است  روشساو یک روش جیگ :۱ساوروش جیگ -    

نفره  6تا  0های ه به این صورت است که: فراگیران به گروهطور خالصساو به(. روش جیگ65: 9194،  3)رابرت به کار برده شد

آموز انشحال از هر دعین کنند دررا مطالعه می آموزان، یک مطلب مشترک نظیر یک فصل کتابکلیه دانش و شوندتقسیم می

ش رد. آن دسته از دانتری به عمل آومطالعه عمیق ،شود تا در مورد یکی از عناوین مطلب مورد نظر)یک بخش خاص(خواسته می

دهند و یادگیری خود را در مورد آن های تخصصی تشکیل میکنند گروهآموزانی که در مورد یک عنوان مشترک مطالعه می

جام، همه گردند. سرانهای خود باز میهای خود به سایر اعضای گروه به تیممنظور تدریس آموختهتر نموده و بعد بهموضوع عمیق

با حدنصاب نمایند و نمره هر گروه بر اساس میانگین نمرات اعضای آن گروه های انفرادی شرکت میر آزمونآموزان ددانش

  (.190: 9413 )جلیلی فر، شودمی مقایسه

 6پارسونز دارد. زیادی کاربرد که است تدریس در مشارکتی هایروش از یکی روش این: ۴های حل مسئلهگروه -    

 یک به که هاییراه ترتیب و توالی برای کشف، است فرآیندی مسئله حل است: آورده چنین سئلهم حل تعریف در (،1250)

 فرایند بلکه ندارد اهمیت جواب فقط مسئله حل فرایند در که توجه داشت باید پس شوند.می منتهی حلراه یک یا هدف

و منجر به یادگیری اصیل و عمیق و پایدار  شودیاین روش آموزش در بستر پژوهش انجام متوجه است.  مورد نیز آن به رسیدن

اطالعات توسط  یآور. در این روش ابتدا مدرس باید مسئله را مشخص، سپس به جمع(388: 9419شود )لی، یدر دانشجویان م

 یتاو درنه سازییهدانشجویان فرض شدهیآوراطالعات بر اساس اطالعات جمع یآوردانشجویان پرداخته شود و بعد از جمع

 (.382: 9419)لی،  شود گیرییجهرا آزمون و نت هایهفرض

رانس : تکنیک برگزاری یک کنفداردمیفرهنگ لغت وبستر تعریف بارش مغزی را چنین بیان : ۱روش طوفان فکری -    

 قرار فادهمورد است بندیجمعنظرات در  یهمهدر این روش  ؛مشخصی را بیابد حلراهکه در آن سعی گروه بر این است تا 

مبتنی  -9کمیت نظرات؛ -1این روش بر دو اصل استوار است:  ( معرفی گردید.1228) 9این روش توسط الکس اسبورن .گیرندمی

آزاد و  (اظهارنظر3ها؛ ایده تأکید بر کمیت(9 ؛ممنوع دانتقا(1 شامل: چهار قاعده اساسی بارش یا طوفان مغزی .بر تنوع نظرات

 مغزی، ارائه بارش قوانین ارائه و بیان(. مراحل این روش عبارت است از: 53: 1228 ،اسبورن) هبود پیشنهادتلفیق و ب(0 واسطه؛بی

 ها است.ایده ارزشیابی و تکوین و بررسی برای هاایده کار، نمایش فکر یا ایده ابراز مسئله، آغاز یا موضوع

                                                           
1 Jigsaw 
2 Aronson 
3 Rabert 
4 Learning problem solving groups 
5 Parsonze 
6 Brain storming 
7 ESborn 



 ...های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش ___________________________________________________________

 

 

 مطرح 1291 سال در 9بالک و 1258 سال در بلوم توسط تسلط، حد در یادگیرى نظریه: ۱روش یادگیری در حد تسلط -

 ستگیب زیر عوامل به روش این در یادگیری میزان .است زمان شاگردان، تحصیلى استعداد اصلى شاخص ،3کارول عقیده به .شد

 :9414 ،0همکاران و )بارشوک تدریس کیفیت تدریس؛ فهم توانایی انگیزه؛ شود؛می گرفته درنظر یادگیری برای که زمانی :دارد

 شده نظورم زمان / یادگیری براى ازیموردن زمان :شودمى محاسبه فرمول این طبق افراد یادگیرى میزان او، نظریه اساس بر .(9528

تعیین ، د تسلطتعیین ح، و سنجش آغازین تعیین رفتارهای، یادگیر هدفتعیین  شامل: آن مراحل .یادگیرى میزان = یادگیری براى

 رد دنظریتجدو  نمرهاجرای ارزشیابی تراکمی و ، اجرای ارزشیابی تکوینی و آموزش اصالحی، یادگیری-واحدهای آموزش

 .(9528: 9414وهمکاران، آموزشی )بارشوک طرح

نیز شناخته شده  5و آموزش پژوهشگرى های دیگرى همچون آموزش کاوشگریاین روش با عنوان :۱آموزش اکتشافی -

و  کننده و سازنده دانش است )فنگکه طبق آن، یادگیرنده خود کشف ری عمیق و پایدار استروشی مؤثر در یادگیاست که 

توان روش آموزش براى یادگیرى اکتشافى را به این صورت تعریف کرد: رویکردى به (؛ بنابراین، می335: 9419، 9همکاران

کاری مل بپردازند؛ یعنى در آن به کاوشگرى و دستشوند تا با محیط خود به تعاآموزش که از طریق آن یادگیرندگان تشویق می

و درنتیجه، به فهم یک موضوع برسند )فنگ و همکاران،  وپنجه نرم کردن با سؤاالت، یا انجام آزمایش اقدام کننداشیا، دست

 ا تدوینهپدیده توضیح و جستجو فرآیند آموزش برای 1256در سال  8ساچمن ریچارد را اکتشافی تدریس روش(. 339: 9419

نگ و چا)گیری گری، تحلیل و نتیجهسازی، آزمایشگری، فرضیهمراحل این روش شامل: برهم زدن عادت ذهنی، پرسش کرد.

 (.961: 9446مائو، 

نابعی به م است که یادگیرندگان طی آن: ایشدهریزیبرنامه، بازدید آموزش سازنده یا بازدید میدانی :۹آموزش سازنده -

ا بیابند و میدر محیط واقعی دست  اولدستبه تجارب گیرند، میدر کالس وجود ندارد بهره  هاآناز  گیریبهرهکه امکان 

، 14کار گرفته شد )هسو و همکاراندر حوزه آموزش به 1264بار در سال شوند. این روش برای اولینمی درگیرمحیطی  هایداده

های خالقیت خود را بروز دهند و ه دانشجویان شانسی دهد تا جنبههمه تمرکز آموزش سازنده این است که ب(. 621: 9419

 که ببینند ات روندمی محلی وکارهایکسب بازدید به آموزاندانش .مسیر واقعی برای نشان دادن آن خالقیت داشته باشند نیچنهم

 .(621: 9419هسو و همکاران، رود )می کاربه واقعی دنیای در گیرندمی یاد که را دانشی چگونه

 

 بررسی سؤال دوم پژوهش
 های نوین آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت چیست؟مزایا و معایب انواع روش    

 توصیف و تفسیر:

 و تعلیم مسئوالن و کشیده چالش به را آموزش سنتی هایروش اطالعات، انفجار و علمی اطالعات باالی حجم امروزه    

و  ریرنجب)است  نموده آموزشی جدید هایشیوه مبنای بر های تدریسموزشی و روشسیستم آ طراحی به ناگزیر را تربیت

 دارد وجود فراوانی هایتوصیه نیز ما دینی فرهنگ و مذهبی هایآموزه در رابطه همین در کهآن جالب(. 18: 1326همکاران، 

 مخلوقون انهمف أدایکم على اوالدکم تفسرو ال" :انددهفرمو ایشان که هاستزبان سر بر( ع) علی امام از معروفی جمله نمونه عنوانبه

                                                           
1 Mastery Learning 
2 Block 
3 Carroll 
4 Barsuk et al 
5 Exploration instruction 
6 Researcher Training 
7 Feng et al 
8 Richard Suchman 
9 Maker Education 
10 Hsu et al 

http://www.istd.ir/fa/ReadItem.aspx?itemID=300
http://www.istd.ir/fa/ReadItem.aspx?itemID=300
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 زندگی برای و ردیگ تسلی آنان که نکنید، تربیت ایدشده تربیت خود که اساس آن بر را خود فرزندان یعنی "زمانکم غیر لزمان

هاست؛ زیرا معایب آنهای آموزشی، شناخت مزایا و کارگیری روشالزمه انتخاب و به (.93: 1320دیگرند )رضایی،  دنیای در

به بیان برخی  سؤال این در بررسیبا این توضیح، ها بیش از معایبشان باشد. هایی برای آموزش مناسب هستند که مزایای آنروش

 .شد خواهد پرداخته طور کلیهای نوین آموزشی بهمزایا و معایب روش

-(، معتقد است که مزایای استفاده از روش1388زمانی ) مزایایی است؛ دارای سنتی آموزش به نوین نسبت مزایا: آموزش -

 منابع به سانآ دسترسی وپرورش؛آموزش به بخشیکیفیت ماهر؛ و کارآمد انسانی نیروی تربیتاست از: های نوین آموزش عبارت

 ایهبرنامه در ورینوآ و تالش و انگیزه ایجاد آموزشی؛ نظام نمودن روزآمد بلندمدت؛ در آموزشی هایهزینه کاهش اطالعاتی؛

 فیزیکی دازهان یادگیری؛ کاهش دقت بازدهی؛ افزایش و یادگیری انتقال سرعت المللی؛ افزایشبین تجارب از درسی؛ استفاده

 و انگیزه بردن باال تعامل؛ ایجاد قابلیت از برخورداریاساتید؛  و مدرسان ایسلیقه نظرهایاعمال از جلوگیری اطالعات؛ مخازن

  (.11: 1326بر، دانش)انفرادی  مکان و آموزش و زمان هر در پاسخ؛ آموزش و پرسش طریق از فوری ؛ بازخوردحافظه قدرت

 به آسان دسترسی است از:های نوین در آموزش عبارتترین معایب و مشکالت استفاده از روشبرخی از مهممعایب:  -

 (مدرس نبودن منابع؛ همراه و امکانات از استفاده امکان عدم و هاآموزشی در برخی روش یهانهیهز ممنوعه؛ افزایش منابع

ندارند(؛ سخت شدن کنترل فراگیران؛ نیاز به مهارت  را های نوینسازی روشپیاده برای کافی آمادگی مدرسان اغلب چون

روش مورد  12و معایب ( برخی از مزایا 9(. در جدول )19: 1326ها در فراگیران؛ و غیره )رنجبری و صیف، استفاده از فناوری

 صورت مجزا بیان شده است.بررسی به

 همجواری و مقایسه: 

 های نوین آموزشی مورد بررسی در پژوهشمزایا و معایب روش .9جدول 

 ردیف روش مزایا معایب

 پذیری پایین، اجرا ونیاز به وجود افراد متخصص برای اجرا، انعطاف

 وار است، و غیره.موفقیت این روش نیازمند تالش باال و دش

 از میمه یهاجنبه یریگشکلابداعات؛  به علمی جامع به نگرش دستیابی

 مؤثرترین و نبهتری به خالق؛ دستیابی ینیبجهان به یابیشناسی؛ دستخالقیت علم

 اجتماعی؛ و غیره. و انسانی فنی،، علمی مسائل انواع برایها حلراه

 ۱ تریز

 تحصیل؛ نداشتن ترک باالی رندارد؛ آما وجود مشخصی ساختار

 کشورها. بین در زمانی اساتید؛ اختالف با رودررو ارتباط

ندارد؛ فقط نیاز به کامپیوتر و اینترنت  را کالس هایمحدودیت دانشجو

 افزایش دهند؛ انجام هر زمانی در را خود تکالیف توانندمی دارد؛ دانشجویان

 و غیره. آموزشی؛ منابع به پذیریدسترس

 ۲ موک

 کم حافظه، عمر محدود نمایش، ظرفیت صفحه بودن کوچک

کامپیوتری،  کاربردی هایبرنامه از استفاده آن، محدودیت شارژ و باطری

 و غیره.

وسیله و  بودنحجم کمآموزش،  پذیریدوطرفه، انعطاف تعامالت افزایش

 غیره.
 ۳ آموزش سیار

نیاز  ،نادرست احتمال بررسی و قضاوتنیاز به توانایی باالی مدرس، 

چون اسیری در چنگال را همآموزش به ایجاد شرایط آموزشی منعطف، 

 ، و غیره.کندمحیط معرفی می

پذیری باال؛ روابط خوب شود؛ انعطافباعث انگیزه و توجه فراگیران می

 های فراگیر برای نحوه آموزش؛ و غیره.مدرس و فراگیران؛ درنظر گرفتن ویژگی
 ۴ آموزش اقتضایی

؛ ؛ نیاز به مهارت استفاده؛ پیچیده بودنکای بیش از اندازه بر فناوریات

 از بین بردن مشاغل؛ و غیره.

؛ اتو آزاد اطالع عظیم جریان؛ از بین رفتن فضا و مکان؛ تسهیل ارتباطات

 ، و غیره.هاشبیه شدن فرهنگ
 ۱ اینترنت اشیاء

 موزشینیازمند مهارت آ پذیری باالی فراگیران،نیازمند مسؤلیت

مدرس، ایجاد زمان بیشتر برای مدرس، عدم کارایی درصورت استفاده 

 نادرست؛ و غیره.

درس؛ م و آموزدانش بین بیشتر آموز؛ تعاملدانش هر یادگیری کردن فردی

 آموزان؛ و غیره.دانش به کمک برای مدرس بیشتر فرصت

یادگیری 

 معکوس
۱ 

پذیری، ناتوانی در طافها، عدم انعناتوانی در برخورد اجتماعی رباط

 تشخیص شرایط کالس و فراگیر برای روش آموزش.

یک ربات دچار خستگی ؛ روند یادگیریسرعت در   ر؛تآموزش ساده

توانند جایگزین یا مکمل مدرس افزارهای هوشمند آموزشی مینرم؛ شودینم

 و غیره.شوند؛ 

 ۱ هوش مصنوعی

 به ازنیعیت نباشد؛ ممکن است به درستی نمودی از واق یسازهیشب

دانند نه علم؛ و سازی را هنر میشبیهدی یازتا حد ز هنو ؛مدرسین مهارت

 غیره.

توان از این طریق مقایسه انجام کارگیری آن آسان است، به راحتی میبه

ر توان با تغییکار گرفت، میتوان بارها بهسازی شده را میداد، یک مدل شبیه

 د، و غیره.ها را سنجیها خروجیورودی

 ۸ شبیه سازی

دم برابری در دسترسی به دانشجویان؛ ع ترکم اجتماعی ارتباطات

آموزان از لحاظ سواد و دانش دم برابری دانش؛ عهای مورد نیازتکنولوژی

عدم امنیت اخالقی در اینترنت که از لحاظ مسائل ؛ استفاده از کامپیوتر

 ؛ و غیره.مذهبی در ایران مورد توجه است

دانشجومحور است؛  ت؛نیس کالس در حضور و وقت صرف به زىنیا

 دانشجو دست مطالعه سرعت پذیر؛ ؛انعطاف یمطالعه روش یک از برخوردارى

 د؛ و غیره.شویمى ندمهبهر گروهى کار مزایاى از؛ است

 ۹ آموزش مجازی



 ...های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش ___________________________________________________________

 

 

 یهامهارتدانشجویانی که فاقد پذیری پایین؛ برای انعطاف

؛ فرایند طوالنی و دشواری روش؛ برای اسب نیستمن فراشناختی باشند

 فراگیرانی که آن را باور ندارند مناسب نیست؛ و غیره.

افزایش کیفیت  شود؛فراگیر می خودکارآمدیو  خودتننظیمیباعث 

شود؛ و میآموزان خودارزیابی دانشآموزش؛ افزایش انگیزه فراگیران؛ باعث 

 غیره.

شناختی و فرا 

 شناختی
۱۱ 

ی هاها و فیلمعکسها را بداند؛ اید نحوه کاربرد انواع رسانهمدرس ب

؛ کنترل سخت فراگیران؛ تواند سرعت یادگیری را کاهش دهددرس می

زیاد از  کارگیریاحتمال کم شدن درگیری فراگیران با موضوع درسی با به

 های آموزشی؛ غیره.رسانه

ن به حد ر برای رسیدتمرین بیشت؛ استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری

 کمک به دانشجویان برای ایجاد ارتباط؛ تسهیل مشارکت میان دانشجویان؛ تسلط

 ؛ و غیره.بین مفاهیم

آموزش چند 

 ایرسانه
۱۱ 

ریزی بسیار دقیق؛ عدم موفقیت با انتخاب نیاز به طراحی و برنامه

ی االپذیری بها و ابزارهای نوین و سنتی؛ به انعطافترکیب نادرست روش

 مدرس و فراگیران نیاز دارد؛ و غیره.

 ردنک پیدا و اینترنت با ارتباط برای فراگیران آموزش، تشویق بهبود

 خودآموزی، افزایش به فراگیران اینترنت، تشویق در روزبه و مرتبط اطالعات

 آموزشی، و غیره. امکانات و منابع به دسترسی میزان

 ۱۲ یادگیری ترکیبی

 بر ار زیادی و بار کندمی فراگیر تمرکز فردیت بر تماماً روش این

 د؛ تنوعهستن بینیپیش آن غیرقابل دهد؛ دستاوردهایمی قرار فراگیر دوش

 مشخص اندیشه یک تثبیت به نیاز کهدرحالی کندمی تشویق را هااندیشه

 است.

-دهد؛ مبنای آن بهمی پرورش را فعاالنه یادگیری و است محور آموزدانش

 ره.دهد؛ و غیمی افزایش را فراگیرنده نفسجای حفظ درک و فهم است؛ اعتمادبه

تدریس ساخت 

 گرایی
۱۳ 

و  پذیریآمیز این روش دشوار است؛ نیازمند مسؤلیتاجرای موفقیت

ند؛ کتالش باالی فراگیران است؛ کنترل کالس توسط مدرس را مشکل می

 غیره.های فراگیران؛ و ریسک نتایج به دلیل تفاوت

 رد انتقادیرشد تفکر ؛ کالسانیادگیری متون و راهبردهای جدید از هم

ین همه صورت برابر ب؛ تقسیم مسئولیت بهنفس شاگردانتقویت عزتشاگردان؛ 

 فراگیران؛ و غیره.

 ۱۴ ساوجیگ

 نیاز الگویی چنین اجرای دارد؛ گرپژوهش و مجرب مدرسان به نیاز

-نیازمند فراگیرانی با توانایی حل دارد؛ بمناس آموزشی امکانات و فضا به

 های بزرگ مناسب نیست.مسئله دارد؛ برای کالس

 در و ددارن بیشتر رضایت و کنندمی بیشتر مسئولیت احساس شاگردان

با ا؛ محتو نه است، هدف شاگرد رشددانند؛ می مسئول را خود شکست، و موفقیت

 و غیره.د؛ شونفس فراگیران تقویت میحل مسائل اعتمادبه

های حل گروه

 مسئله
۱۱ 

ند؛ کمیتحت فشار اکثریت با نظرات آنان موافقت  معموالًگروه 

یشنهاد را پ ایدئالاغلب افراد مواردی ممکن است کمیت مانع کیفیت شود؛ 

 دنبال توافق هستند.کنند؛ اکثراً بهمی

 ؛شودمیسبب حل مسائل دشوار شود؛ میافراد  جانبههمهسبب مشارکت 

لف بررسی مخت هایدیدگاهیک مسئله از کند؛ میفضای یادگیری مثبتی را تولید 

 آورد؛ و غیره.میمسئله مشارکتی پدید جو حلشود؛ می

 ۱۱ طوفان فکری

ه انگیزش نیاز ب ؛استادان باتجربه و آشنا به روش تحقیق دارد هاحتیاج ب

ان را یی فراگیرباالی فراگیران دارد؛ مدرس باید قدرت سنجش میزان توانا

 داشته باشد؛ و غیره.

ه پذیری باال؛ توجه ب؛ انعطافکندتوجه می فراگیران آموزشی به نیازهای

 شود؛ و غیره.نفس میهای فردی فراگیران؛ باعث تقویت اعتمادبهویژگی

یادگیری در حد 

 تسلط
۱۱ 

امکان  ،سیستم آموزشیبا توجه به نوع ارزشیابی و مقررات حاکم بر 

؛ برای موفقیت نیاز به فراگیرانی با ذهن است مؤثر آن محدود اجرای

گر دارد؛ برای فراگیران با هر توانایی کاربرد ندارد؛ هر نوع درسی را کاوش

 توان با آن آموزش داد؛ و غیرهنمی

ی موجب تقویت خوداتکای؛ شودو حل مسئله می یریادگیسبب استقالل در 

 یبرا این الگو؛ الیق طبیعی دانشجویانبرانگیختن ع؛ گرددیم یو خودکنترل

 و غیره. دارد؛ سطوحی کاربرد سن و هر دانشجویان در

 ۱۸ آموزش اکتشافی

مدرسان برای مهیا کردن شرایط بازدید میدانی؛ خطرات  مشکالت

احتمالی که در محیط واقعی وجود دارد؛ دشواری در کنترل فراگیران در 

 نیاز به مجوز.خارج کالس؛

 وشر یکنواختی از ناشی کسالت یادگیری؛ کاهش منابع و حیطم در تنوع

 یزهانگ مستقیم؛ افزایش تجربه و مشاهده جهت فرصت ساختن فراهم تدریس؛

 فعال؛ و غیره. مشارکت به هاآن ترغیب و فراگیران

 ۱۹ آموزش سازنده

 

 بررسی سؤال سوم پژوهش

 حوزه تعلیم و تربیت چگونه است؟ های نوین آموزشی درکارایی و برد آموزشی انواع روش    

 توصیف و تفسیر:

ا کننده یادگیری رریزی درسی فقط نقش تسهیلکننده و برنامهنقش راهنما و هدایت های نوین آموزش، مدرسدر روش    

فعالی  قشخود در جریان آموزش از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده و ن مدرس، ضمن تعامل مؤثر با فراگیرانکند و ایفا می

 تر، پایدارتر و مؤثرتراین یادگیری آنان بیشتر، عمیقکنند همه چیز را شخصاً تجربه و آزمایش کنند؛ بنابرعهده دارند و تالش میبه

س های آموزشی باید بر اساگران این حوزه، روشوسیله پژوهشبر اساس تحقیقات صورت گرفته به (.19: 1326بر، دانش) است

زمان اجرای آموزش؛ . مدت9. تعداد فراگیران؛ 1باشند: که این معیارها شامل موارد زیر می شوند انتخاب و اجرا معیارهای خاصی

. انتظار شما از میزان مشارکت فراگیران در طول دوره 6. تجهیزات آموزشی موردنیاز؛ 0. سطح آگاهی و دانش فراگیران؛ 3

(. با بررسی کارایی و برد آموزشی 999: 9419ی آموزشی )پوپوا و همکاران، . نوع محتوا9های روز دنیا؛ . فناوری5آموزش؛ 

ند مورد شان متناسب با تعداد فراگیران باشهایی که برد آموزشیهایی که مفیدتر هستند را شناخت و ثانیاً روشتوان اوالً روشمی



___________________________________________________ فصلنامه آموزش پژوهی   

ورت بهینه صتوان بها استفاده از روش موردنظر میمنظور از برد آموزشی تعداد فراگیری است که ب استفاده قرار خواهند گرفت.

 بین از رادی،انف یادگیری بستر ایجاد دوسویه، تعامل ایجاد آموزش داد تا زمان کافی برای یادگیری همه فراگیران قرار داده شود.

هایی اراییعلم، برخی از ک نوین و افزایش سرعت تولید هایفناوری وسیلهبه اطالعات به سریع دستیابی مکان، و زمان بعد بردن

های آموزشی مورد ( برد آموزشی و کارایی هریک از روش3باشد. در جدول )های نوین تدریس دارند میکه استفاده از روش

 صورت مجزا بیان شده است.بررسی در حوزه تعلیم و تربیت به

 همجواری و مقایسه:

 پژوهش های مورد بررسی دربرد آموزشی و کارایی روش .3جدول 

 ردیف روش برد آموزشی کارایی

 روند ؛ تسهیل(تریز بر مبتنی پرورشی شناسی خالقیتها )دانشگاه و مدارس در تریز بر مبتنی نوین یهاآموزش ارائه

 بیشتر؛ و غیره. سرعت و کمتر بودجه با باالتر، سطح در علمی یهاتیفعالفناوری؛ انجام  و علوم توسعه و رشد

 متوسط

 نفر( 34تا  16)
 ۱ تریز

 و زمانی و مکانی هایمحدودیت دنیا؛ آموزش بر اساس شرایط فراگیر؛ آموزش بدون سراسر از همه برای آموزش

 مالی؛ غیره.

 باال

 نفر( 34از )بیش
 ۲ موک

 یریپذانعطافمداوم؛  آموزش یهابرنامه در استفاده بسیار مناسب است؛ قابل یآموزشروش مکمل یکعنوان به

 ؛ غیره.وزشی ازلحاظ زمان و مکانآم یباال
 باال

آموزش 

 سیار
۳ 

 متوسط انتخاب مؤثرترین روش آموزش در هر شرایط؛ بهبود کیفیت آموزش؛ استفاده بهینه از امکانات و منابع؛ غیره.
آموزش 

 اقتضایی
۴ 

ت ورود و ان ثبامک ؛در کالس درس فرداز هر  نگرانِیارائه دیدگاهی کل فراگیران؛سازی تجربه یادگیری شخصی

 ره.غی درسی الکترونیک و یهاها، زمان مطالعه کتاببازشده، الگوی استفاده آن یهاخروج به کتابخانه، کتاب
 باال

اینترنت 

 اشیاء
۱ 

 متوسط پذیر کردن فراگیر؛ غیره.کیفیت باالتر آموزش؛ یادگیری عمیق و پایدار؛ مسئولیت
یادگیری 

 معکوس
۱ 

خدمات؛  بخش در هاباتچت استفاده ازویدئوها؛  هاعکس در افراد و اشیا بندیدسته و شناسایی تشخیص،

 امالیی و غیره. اشتباهات و زبان دستور ازنظر متن یک کردن بررسی یا کلمات پردازش
 متوسط

هوش 

 مصنوعی
۱ 

وزش داد؛ ریسک بینی و آمتوان از این طریق پیشامدها را پیش؛ میگرددیممیسر ه پیچید چیز موزش هرو آسی ربر

 دهد؛ و غیره.و اتالف منابع را کاهش می

 پایین

 16تراز )کم

 نفر(

 ۸ شبیه سازی

 توانیدمی د؛کنی استفاده توانیدمی روزبه اطالعات از و است روزبه اطالعات محدودیت مکانی و زمانی ندارد؛

گذاری یره، بازیابی و به اشتراکروزرسانی، ذخهسهولت و سرعت در بفراگیرید؛  را رشته یا درس یک از بیش

 شود.می مشخص ترسریع شما یادگیرى و آموزش نتیجه؛ اطالعات

 باال
آموزش 

 مجازی
۹ 

یری حواس و کارگایجاد یادگیری عمیق در فراگیران؛ تقویت حافظه و قرار گرفتن اطالعات در حافظه بلندمدت؛ به

 فراگیران؛ و غیره.احساسات در فرایند یادیری؛ تقویت تفکر انتقادی در 
 متوسط

شناختی و 

 فرا شناختی
۱۱ 

 بودن برنامه در مقابل نیاز ریپذانعطاف؛ انیرابطه با دانشجو جادیتکرار درس برای کاربر در صورت تمایل و ا

دسترسی یکسان تعداد زیادی از دانشجویان به مطالب امکانات ؛ برقراری تعامل و رابطه دوسویه با کاربر؛ یادگیرندگان

 .مجاز

 باال
آموزش 

 ایچند رسانه
۱۱ 

حضوری، افزایش  و الکترونیکی صورتبه تمرینات و درسی مطالب زمانی، ارسال و مکانی محدودیت کاهش

 پذیری، امکان برگزاری آزمون آنالین یا حضوری.کارایی و انعطاف
 باال

یادگیری 

 ترکیبی
۱۲ 

شوند؛ ن تکراری و کننده خسته فراگیرندگان برای روسد که کرد تنظیم را متنوعی درسی هایبرنامه توانمی

 و متنوع نظرات آزادانه اظهار آموزند؛ فرصتمی بهتر روش این با را واقعی زندگی مشکالت حل هایفراگیران روش

 است. روش این مهم اهداف از همکاری و گروهی دهد؛ کارفراگیران می به را متناقض

 پایین
تدریس 

 ساخت گرایی
۱۳ 

-مهارت قویت؛ تآموزان در برابر یادگیری خود و سایرینتقویت احساس مسؤلیت دانش یری عمیق و پایدار؛یادگ

 .تقویت رفتار خالق و هوشمند در شاگردان؛ تقویت پشتکار شاگردان برای حل مسائل درسیی؛ های خودرهبر
 ۱۴ ساوجیگ پایین

 آن حل ییتوانا مسائل زندگی با مواجهه هنگام به و دانندمی را آن کاربرد بلکه گیرند،نمی یاد نمره برای شاگردان

 ود.شها تقویت می؛ روحیه کار گروهی در آنبود نوآور خواهند و خالق افرادی الگویی چنین التحصیالنفارغ؛ دارند را
 پایین

های گروه

 حل مسئله
۱۱ 



 ...های نوین آموزشیشناسایی و تحلیل تطبیقی روش ___________________________________________________________

 

 

گیری آموزند؛ تصمیمادات دیگران را میآمیزد؛ افراد شیوه مواجهه با نظرات و انتقمیروش و تجربه را در هم 

 کند.کند و تفکر خالق را تقویت میآموزد؛ فراگیران را مجبور به تفکر میجمعی را به فراگیران می
 متوسط

طوفان 

 فکری
۱۱ 

-در یادگیری و پیشرفت تحصیلی بسیار مناسب است؛ به هر فراگیر با توجه به توانایی و سطحش آموزش داده می

 شود؛ و غیره.انگیزه و تالش فراگیران ضعیف برای عقب نماندن از فراگیران دیگر می شود؛ باعث
 پایین

یادگیری 

 در حد تسلط
۱۱ 

؛ شودیزندگی واقعی دانشجویان م دانشگاه با یهاتیموجب ارتباط فعالشود؛ باعث تقویت ذهن و خالقیت می

 .شودیو عجله نکردن در قضاوت م یشیاندموجب فراخ؛ ندکیم تیرا تقو گرانیکار کردن با د ییروح همکاری و توانا
 پایین

آموزش 

 اکتشافی
۱۸ 

 گروه؛ یادگیری اعضای بین همکاری و تعاون روحیه برخوردها؛ تقویت در نظردقت و مشاهده قدرت تقویت

 تر، پایدارتر و متناسب با شرایط واقعی؛ و غیره.عمیق
 پایین

آموزش 

 سازنده
۱۹ 

 م پژوهشبررسی سؤال چهار

 های نوین آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت چیست؟های اقتصادی انواع روشها و فایدههزینه    

 توصیف و تفسیر:

وجود تعامل بین مدرس و یادگیرنده )نه ای وجود داشته باشد: پایه ویژگی حداقل سهباید  های آموزشروشمعموالً در     

وجود اهداف از قبل تعیین شده )که مدرس بداند به ، ت مباحث را تکرار کند(یک جریان یک طرفه که مدرس مثل ضبط صوی

ین روش ممکن ترایجاد فرصت مناسب و آسان برای یادگیری )تا یادگیرنده بتواند به آسان، ها را انجام دهد(چه هدفی این فعالیت

-رغم ضرورتی که استفاده از روشه برشمردیم، علیبا توجه به مزایایی ک(. 16: 1325)قندالی و همکاران،  موضوع را فرا بگیرد(

ها گیرد. این هزینههای اقتصادی باالیی را دربر میها در بسیاری مواقع هزینهکارگیری این روشهای نوین آموزش دارد، اما به

 خاب نشدن روش،های آموزشی برای مدرسان، اتالف منابع به دلیل درست انتها، دورهممکن است هزینه تجهیزات، زیرساخت

 برای هااهمدارس و دانشگ اکثر فیزیکی ساختار بودن نامناسب آموزشی، هایفناوری کارگیریبه در راهبردی هایبرنامه فقدان

 عمومی رفقها، دانشگاه در آموزشی هایفناوری توسعه برای مالی منابع و اعتبارات تأمین آموزشی، عدم فنّاوری هایپروژه اجرای

(. 13: 1382و غیره باشد )منتظر، های نوین آموزشی فناوری از بردن بهره برای الزم تسهیالت بهها خانواده دسترسی نامکا عدم و

ار گرفته کها پیش از استفاده از لحاظ هزینه و فایده سنجیده شوند تا در صورت صرفه اقتصادی بهبنابراین الزم است که این روش

جیه/ گذاری/ تصمیم بی عیب هست یا نه )توتعیین این که سرمایه: اول: فایده دو مقصود دارد-طور کلی، تحلیل هزینهبهشوند. 

 دیده تا است، لک انتظاری هایفایده برابر در روش هر هزینه مقایسه شامل ، کهبرای تعیین مبنایی برای مقایسه؛ دوم: پذیری(امکان

؛ درنهایت در صورت برتری فایده نسبت به هزینه و متناسب با مقدار دارمق چه به و برتری دارد، هاهزینه بر هافایده آیا که شود

این برتری، بر اساس هدف استفاده از روش و انتظاری که از نتیجه آن وجود دارد تصمیم نهایی درمورد صرفه اقتصادی و استفاده 

صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به جنبه ها و فوایدی که به ( هزینه0در جدول )یا عدم استفاده از آن گرفته خواهد شد. 

 های مورد بررسی پژوهش بیان شده است.شوند، برای روشاقتصادی می

 همجواری و مقایسه:

 های مورد بررسی در پژوهشهزینه و فایده اقتصادی روش .0جدول 

 ردیف روش هزینه فایده

 تر، سرعت باالتر، کیفیت باالتر، و غیره.هزینه خروجی پایین
اال رفتن هزینه اولیه اجرای این روش به دلیل ب

 های زیاد، هزینه آموزش مدرسین.پژوهش
 ۱ تریز

کاهش بسیار زیاد هزینه آموزش، دسترسی همزمان همگانی و جهانی به 

 آموزش.
 ۲ موک های نیاز به سیستم کامپیوتری و اینترنت مناسب.هزینه

تند، آموزش همزمان در هر تر از تجهیزات کامپیوتری هستجهیزات آن ارزان

 زمان و مکان.

-هزینه خرید موبایل، هزینه باالی ایجاد ارتباطات بی

 سیم مداوم.
 ۳ آموزش سیار

 ۴ آموزش اقتضایی ها و ابزارهای مختلف.هزینه باالی استفاده از روش بهبود کیفیت آموزش؛ استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود.

 های آموزش سنتی، دسترسی همگانی.هش هزینهافزایش سرعت آموزش، کا
نیاز به فناوری باال، کاهش اشتغال، نقض حریم 

 شخصی.
 ۱ اینترنت اشیاء
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 تر، استفاده بهینه از زمان، هزینه پایین آموزش.یادگیری عمیق
هزینه آموزش مدرسین برای اجرای مناسب، هدر 

 پذیری.رفتن زمان و منابع درصورت عدم مسؤلیت
 ۱ معکوس یادگیری

جویی در زمان هزینه تدریس و نگهداری رباط کمتراز انسان است، صرفه

 آموزش.

رای های مختلف بهزینه اولیه بسیار باال، نیاز به رباط

 های مختلف.روش
 ۱ هوش مصنوعی

های حقیقی است، بررسی تر از دادههای آن ارزاندست آوردن دادهبه

 و اتالف منابع.مشکالت حقیقی پیش از انجام هزینه 

بر است، نیاز به بسیار پرهزینه است، بسیار زمان

 های پیشرفته.فناوری
 ۸ شبیه سازی

کاهش هزینه نهایی آموزش، دسترسی همگانی و کاهش تبعیض، افزایش 

 سرعت یادگیری.

های زیرساخت اولیه و نیاز به تجهیزات اینترنتی هزینه

 و کامپیوتری و فناوری روز.
 ۹ آموزش مجازی

 یادگیری عمیق، هزینه پایین آموزش، نیاز به فناوری خاصی ندارد.
بر هزینه آموزش مدرسین برای اجرای موفق، زمان

 است.
 ۱۱ شناختی و فرا شناختی

ای هیادگیری عمیق فراگیران، افزایش مهارت فراگیران دمورد انواع رسانه

 نوین، عدم استفاده از تجهیزات سنتی آموزش.

های کامپیوتر، پروژکتور و وسیله خریدهزینه اولیه 

 باالست؛ هزینه آموزش مدرس. الکترونیک
 ۱۱ ایآموزش چند رسانه

فراگیر، افزایش کارایی آموزش، دید جامع  و مدرس وآمدرفت هزینه کاهش

 های سنتی و نوین دارد.به روش

افزایش هزینه به دلیل استفاده از تجهیزات مختلف، 

 بر.رای ترکیب مناسب، زماننیاز به آموزش مدرس ب
 ۱۲ یادگیری ترکیبی

کیفیت بسیار باالی آموزش، عدم نیاز به وسایل آموزش سنتی، فراگیر 

 آموزد.های زندگی نیز میمهارت

بر است، تهیه ابزار مورد نیاز آن بسیار بسیار زمان

 بر است، کمیت آموزش پایین است.هزینه
 ۱۳ تدریس ساخت گرایی

ی آموزش به دلیل عدم نیاز به فناوری، کارایی بسیار باال هاکاهش هزینه

 درصورت موفقیت.

های آموزش مدرسین برای بر است، هزینهبسیار زمان

 اجرای درست.
 ۱۴ ساوجیگ

-درصورت موفقیت کارایی بسیار باالیی دارد و افرادی خالق و نوآور می

 سازد.

 تهای تهیه فضا و امکانابر است؛ هزینهبسیار زمان

 آموزشی مورد نیاز برای پژوهش.
 ۱۱ های حل مسئلهگروه

-شود، هزینه پایین آموزش بهازطریق تلفیق نظرات خروجی بهینه حاصل می

 دلیل عدم نیاز به فناوری.

برای موفقیت نیاز به زمان زیادی دارد، لزوم مهارت 

 ها.باالی مدرس در کنترل کالس و تلفیق ایده
 ۱۱ طوفان فکری

شود، در نهایت بدون آموزش و توانایی از آموزش خارج نمی هیچ فردی

 های آن.عدم نیاز به فناوری و هزینه

؛ مدرس برای موفقیت باید است یرگوقتبسیار 

 آموزش ببیند؛ آموزش تعداد محدود فراگیر توسط مدرس.
 ۱۱ یادگیری در حد تسلط

رت درصوزش؛ هزینه پایین آمو سطوحی؛ سن و هر در فراگیران یبرا کاربرد

 سازد.موفقیت کارایی بسیار باالیی دارد و افرادی خالق و نوآور می

 قابلبر؛ هزینه تهیه ابزار و امکانات موردنیاز؛ زمان

 رسد نوع همه؛ نیست رانیهای اکالس انطباق با وضع اکثر

 داد. آموزش روش این با تواننمی را

 ۱۸ آموزش اکتشافی

 پایدار، عدم نیاز به تجهیزات آموزشی. کارایی بسیار باال و یادگیری
های حقیقی مربوطه، هزینه باالی بازدید از مکان

 صرف زمان زیاد، سختی گرفتن مجوز.
 ۱۹ آموزش سازنده

 

 بحث و نتیجه گیری

 زجهم گذشته هایمهارت به را فراگیران که بود این وپرورشتدریس و آموزش برای راه ترینعاقالنه جوامع پیشیندر     

 خواهد بین از وناکن و اینجا محیط زودیبه زیرا بشناسد، را حال زمان فراگیر که نیست کافی حتی دیگر امروزه کهدرحالی کنند،

ای نوین آموزشی، ههای روزافزون حوزه تعلیم و تربیت و گسترش و فراگیر شدن فناوریبر این اساس و با توجه به پیشرفت .رفت

ر طوری که امروزه موفقیت هر نظام آموزشی دبهداده و از حالت سنتی به نوین گرایش یافته است؛  نظام آموزشی تغییر ماهیت

های نوین آموزشی و استفاده از علم روز در حوزه تعلیم و تربیت است. بنابراین ها و روشکارگیری فناوریگرو شناخت و به

های نوین آموزشی پرداخته است. در حلیل تطبیقی روشپژوهش حاضر با توجه به اهمیت موضوع به شناسایی، معرفی و ت

یکم  و بیست قرن ( آموزش9418) 1های نوین آموزشی، مینبایوا و همکارانهای گذشته مرتبط با شناخت و مزایای روشپژوهش

ا این ابزارها ب های آموزشیتدریس را بررسی کرده و دریافتند که استفاده از ابزارهای دیجیتال و ترکیب روش نوین هایو روش

سنتی  روش با ریاضی تدریس نوین هایروش ( نیز به مقایسه9419پاسخگوی نیاز آموزشی امروز است. لسانی و همکاران )

 در پویا رویکرد بر مبتنی سیستماتیک مسئله حل روش که هستند ترموفق زمانی آموزانپرداخته و به این نتیجه رسیدند که دانش

                                                           
1 Mynbayeva et al 
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 و محورتر جودانش هایکالس کمتر، سخنرانی شامل که تدریس هایروش بر باید نتیجه، در. شود ندهگنجا اکتشافی یادگیری

 ریاضیات بهتر یرییادگ به تنها نه کشف و مسئله حل هایروش که دهدمی نشان هایافته. شود بیشتری تاکید باشد، بیشتر بحث

( نیز به 9418) 1کالیانی و همکاران .دهدمی افزایش زندگی هایالشچ با مقابله برای را آموزان دان خالقیت بلکه کند،می کمک

 بهبود رایب تنها نه آموزشی مؤسسات در نوآورانه هایروش از بررسی آموزش و یادگیری خالق پرداخته و دریافتند که استفاده

نینگتیان  .دارد را ورکش انسانی وسعهت هدف به دستیابی برای هاتالش تقویت و حکمرانی تقویت مردم، توانمندسازی بلکه آموزش،

های نوین آموزشی برای یادگیری بهتر پرداخته و دریافتند که ش( در پژوهشی به بررسی استفاده از رو9419) 9و همکاران

 توان به رشد این حوزه همگام باهاست که میهای نوین آموزشی به عنوان نیاز امروز بوده و تنها با این روشبکارگیری روش

های آموزشی برای استفاده در ( در پژوهشی به بررسی تغییرات و توسعه روش9491) 3ها پاسخ داد. کاراگزپیشرفت فناوری

های ها، روشهای آموزشی و دیجیتالی زندگی انسانها و روشموسسات آموزشی پرداخته و دریافت که امروز با ادغام فناوری

( در پژوهشی بیان کرد که ترکیب 1320های دیجیتال رفته است. مرعشی )رها و روشآموزشی نیز توسعه یافته و به سمت ابزا

( در پژوهشی به 1321های سنتی و نوین آموزشی به عنوان بهترین رویکرد برای توسعه بهینه آموزش است. مقرب الهی )روش

ازی، حل مساله و روش ایفای نقش به های بارش مغزی، بدیعه پردهای نوین آموزشی پرداخته و بیان کرد که روشبررسی رو

های نوین ( به بررسی روش1322های نوین و خالقانه مورد استفاده هستند. همچنین در این راستا، کاظمی و عبادی )شعنوان رو

هایی آموزشی پرداخته و رو حل مساله، کنفرانس، کار گروهی، ایفای نقش و همچنین آموزش الکترونیک را به عنوان روش

 ن که الزمه آموز امروز است معرفی کردند. نوی

های آموزشی بسیار متنوع و روش -1های انجام شده در این زمینه، نتایج این پژوهش عبارت است از: در ادامه پژوهش

های آموزشی را شناسایی کرده است. همچنین تمییز بین تواند ادعا کند که تمامی روشگسترده هستند و هیچ پژوهشگری نمی

های سنتی و نوین بسیار دشوار است، زیرا نوین بودن موضوعی نسبی بوده و برای هر کشوری بر اساس میزان پیشرفت و شرو

های نوین آموزشی برای نظام عنوان روشروش به 12روز بودن نظام آموزشی متفاوت است؛ بر این اساس در این پژوهش به

های نوین آموزشی مزایای زیاد و معایب ها نشان داد که روشلیل تطبیقی روشتح -9اند؛ آموزشی ایران شناسایی و معرفی شده

ورت صها را بهتوان این روششان برتری دارد؛ همچنین برای افزایش مزایا و کاهش معایب میها بر معایبکم دارند و مزایای آن

های نوین آموزش به است که بسیاری از روشهای صورت گرفته حاکی از آن تحلیل -3ترکیبی و مکمل یکدیگر استفاده کرد؛ 

یادی توانند به تعداد زکارگیری ابزارهای نوین، برد آموزشی باالیی دارند و میدلیل عدم نیاز به آموزش حضوری و همچنین به

کارایی خاطر استفاده از علم روز و تجهیزات نوین در آموزش های نوین آموزشی بهاز فراگیران آموزش دهند. همچنین روش

ا به ههای نوین آموزشی نیاز به هزینه نسبتا باالیی دارند و برخی از این روشاز نظر هزینه و فایده، روش -0بسیار باالیی دارند؛ 

ا نیاز به هبر هستند. در موارد خاص که اجرای برخی روشهای دیگر هزینهدلیل نیاز به تجهیزات خاص، برای اجرا بیشتر از روش

ا در صورت اجرای هبسیار زیادی دارد، شاید در ابتدا این نسبت صرفه اقتصادی نداشته باشد، اما در بسیاری از این روش هزینه اولیه

ها جبران شده و هزینه کلی آموزش گذاریدرست در بلندمدت هم نتایج و خروجی بهینه خواهد داشت و هم در بلندمدت سرمایه

ین دهنده همراستا بودن نتایج حاصل از اواهد شد. مقایسه نتایج به دست آمده نشانکاهش پیدا کرده و صرفه اقتصادی حاصل خ

 های گذشته است.پژوهش با نتایج پژوهش

هنگامی  لیکن است، نوین هایروش از ترساده اجرا نظر از مواقع خیلی در تدریس و آموزش متداول هایروش گرچه     

 شرایطی رد. شود استفاده نوین هایفناوری و هـاروش از است الزم باشد، توجه مورد یادگیری کیفیت و آموزشی اثربخشی که

 توان از رداریببهره است، گذشته از بیش مراتب به فناوری به هاآن دسترسی و اندکرده احاطه را فراگیران نوین هایفناوری که

 همان یا ونیکیالکتر یادگیری. باشد داشته سودمندتری نتایج تواندمی دیگر هایروش با آن تلفیق و جدید هایفناوری آموزشی

                                                           
1 Kalyani et al 
2 Ningthoujam et al 
3 Karagöz 
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های شیوه و تلفیق روش این توسعه و بود خواهد آینده پرورشی و آموزشی هایسیستم در عنصر ترینمهم دور راه از یادگیری

 .رودمی شمار به هادولت برای انکارناپذیر ضرورتی حتمی و امری های نوین،آموزش با فناوری

 هایمحدودیتها شامل: رو خواهد بود، که در این پژوهش نیز تعدادی از محدودیتهشی با مشکالتی روبههر پژو    

پیشرفت روزافزون علم اطالعات و دارد،  وجود و تجربی نظری مبانی و دقیق و کامل اطالعات آوریجمع برای که همیشگی

های نوین در که احتمال لحاظ نشدن برخی روش ر جهانهای نوین دفناوری در جهان و سرعت باالی کشف و ارائه فناوری

نتی. های نوین از سهای آموزشی و دشواری و پیچیدگی تمییز فناوریآورد، گستردگی زیاد روشوجود میپژوهش حاضر را به

 شود:های پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه مییافتهها و تحلیلبا توجه به 

 منظوربرای مدرسین توسط مراکز آموزشی در هر سال به کشورها سایر آموزشی هایامنظ با آشنایی هایدوره برگزاری -1

 در جهانی سریع تغییرات با متناسب درسی کتب تغییر -9کشورمان؛  آموزشی نظام ارتقای و جهت رشد هاآن از گیریبهره

کارگیری افزاری برای بهافزاری و نرمسختهای ایجاد زیرساخت -3روز بودن محتوای آموزشی؛ علمی برای به هایتوسعه زمینه

-به کشورهایی که در موفق هایبرنامه و ارزنده تجارب از گیریبهره -0 ها؛در سیستم آموزشی آموزشگاه نوین هایروش

 یآموزش ترکیب شود در سیستم آموزشی از روشپیشنهاد می -6اند؛ آموزشی به موفقیت دست یافته نوین هایفناوری کارگیری

هایی با توجه به این که هر روش مزایا و محدودیت -5 های سنتی و نوین باهم بهرهمند شوند؛ استفاده شود تا از مزایای روش

ود شهای پیشنهادی پژوهش همه در یک راستا بوده و در تضاد با هم نیستند، لذا پیشنهاد میدارد و با توجه به این که از روش

ای، ترکیبی، اقتضایی و معکوس در شرایط مختلف باالترین کارایی آموزشی را ش مثل چندرسانهزمان از چند رواستفاده هم

شود که مدرسین از آموزش اقتضایی بیشتر استفاده کنند و در هر زمان بر اساس شرایط موجود از پیشنهاد می -9خواهد داشت؛ 

خواهد بود که با انتخاب نحوه آموزش در هر شرایط دانشجویان، دانشگاه و نوع درس این نوع آموزش بهترین روش آموزش 

عنوان روشی برای دانشجومحور کردن یادگیری شود از آموزش معکوس بهپیشنهاد می -8 باالترین کارایی را خواهد داشت؛

یران گشود که حداقل بخشی از درس و کالس به صورت معکوس اجرا شود و مطابق نظر مدرس و فرااستفاده شود، و پیشنهاد می

 صورت معکوس اجرا خواهد شد قابل انعطاف است؛ حجمی از درس که به

با توجه  -1ود: شکنند پیشنهاد میهای آموزشی و تعلیم و تربیت فعالیت میگرانی که در حوزه فناوریدر پایان به پژوهش    

د؛ افزارهای آموزشی انجام شور موضوع نرمشود پژوهش مجزایی دافزارهای آموزشی، پیشنهاد میبه پیشرفت فراوان و تعدد نرم

برابر  ها درهای آموزشی سنتی و مخالفت و مقاومت آنپژوهشی در راستای بررسی علل تمایل مدرسین به استفاده از روش -9

 انجام موضوع بررسی جهت پژوهشی کمی شودمی پیشنهاد -3های رفع این مشکل انجام شود؛ های آموزشی نوین و راهفناوری

ری را بر روی های دیگتوانند پژوهشبا توجه به گستردگی بسیار زیاد و پیشرفت روزافزون این حوزه، پژوهشگران می -0گیرد؛ 

 های نوین آموزشی که ممکن است در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفته باشند انجام دهند.روش
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