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 چكيده 

 

كامپيوتر و شده است استفاده از كه امروزه به صورت يک امر فراگير تبديل  فناوري اطالعات يكي از استفاده هاي 

افراد  اكثريت ،سايت هاي آماري مربوط به كاربران ايراني ارقام ارائه شده توسطاما متاسفانه طبق  مي باشد،اينترنت 

در بسياري از كشورهاي پيشرفته  اين در حاليست كه .اين تكنولوژي عظيم استفاده مي كنند سرگرمي هاي فقط از

استفاده اجباري از اينترنت براي كارهاي روزمره براي  حتيو اينترنت فهوم و دليل استفاده از به دليل جا افتادن م

 .تبديل شده است  قدرتمند به يک ابزار كمكي،اينترنت عموم 

تصميم گرفتم در سال تحصيلي جديد معلمان مجتمع را به استفاده صحيح و همه جانبه از كامپيوتر و       اينجانب 

پيشرفت تحصيلي و باال بردن  توانند از اينترنت در جهتقه مند سازم و آنان  را به سمتي سوق دهم كه باينترنت عال

،آنها را با سايت هاي مختلف و كاربردهاي استفاده كنند دانش آموزانشانمعلومات عمومي و شكوفايي فكري خود و 

با پرداخت هزينه اندک و صرفه جويي در وقت هر فراوان اينترنت آشنا ساختم و به آنها ياد دادم چگونه مي توانند 

آنچه براي آنها مفيد است بدست آورند؟چگونه از اينترنت براي انجام تحقيقات خود ، بدست آوردن نمونه سواالت 

امتحاني ،  نمونه سواالت كنكور ، نرم افزارهاي آموزشي جذاب و رايگان استفاده كنند؟ چه سايت هاي معتبر 

از  و چرا بايد تا حد ممكن ي توان امنيت كامپيوتر خود را هنگام استفاده از اينترنت تضمين كرد؟هستند؟ چگونه م
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استفاده از اينترنت دوري نمايند؟ شرايطي فراهم كردم تا خودشان نتيجه استفاده نادرستي را كه  موارد منفي

 ...ديگران انجام داده اند ببينند و تصميم بگيرندو

كه در زنگ هاي تفريح و بعضي اوقات در زنگ هاي فوق برنامه انجام مي شد ، براي معلمان  ارائه اين اطالعات  

بسيار جالب بود و هر جلسه مطالب را با اشتياق زياد پي گيري مي نمودند ،و از نتيجه كار راضي بودند واز آن در 

م پرورشي براي دانش آموزان مفيد كالسهاي خود استفاده نمودند،چون معتقد بودند اين كارهم از نظر آموزشي و ه

 .است

 

 

 

 مقدمه

عصر كنوني را به دليل افزايش اطالعات علمي و فناوري هاي نوين كه همهه اركهان اجتمهاعي و     

انقهالب اطالعهاتي، پيشهرفت    . ناميده انهد  اطالعات و ارتباطاتزندگي روزمره را دگرگون كرده است، عصر 

نوآوري بهراي  »لي هستند كه ضرورت پرداختن به موضوع مهم روزافزون علم و موضوع جهاني شدن، عوام

وزش و تربيهت  معلم به سبب سروكار داشهتن بها امهر آمه    . را دوچندان مي كنند« ايجاد تحول در آموزش

روش هها و راهبردههاي    ،به طور مستمر، همگام و هماهنگ با تحوالت كشهور  وم بايدفرزندان اين مرز و ب

 .ير دهدآموزشي و تربيتي خود را تغي

مي  تبا اين كه به طور كلي پايه و اساس تحوالت تعليم و تربيت در جهان، از علم و فناوري نشأ

گيرد، ولي در عمل ثابت شده است كه اغلب تحوالت بزرگ در آمهوزش و پهرورش، ريشهه در تجربيهات و     

بها بهه كهارگيري     اند معلمان توانستهامروزه . ند و آينده نگر داشته اندتالش علمي و عملي معلمان هوشم

علم و فناوري هاي جديد اطالعاتي، روش هايي نو خلق كنند و كهالس درس را از محهدوده چههارديواري    
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يكي از اين دگرگوني ههاي شهگفت آور    .خارج كنند و با ساير مراكز علمي و آموزشي جهان مرتبط سازند

رفته اند كه هر آن مي تواننهد بها   امروزه كالس هاي درس در فضايي قرار گكه،  است ايندر كالس درس 

از اين رو، ديگر نمي توان از روش هاي معمهول آمهوزش انتظهار    . از جهان ارتباط برقرار كنندنقطه اي  هر

با توجه به تحوالت عظيمي كه هر لحظه در كشور رخ مهي دهنهد،    .بند بود معجزه داشت و به آن ها پاي

گ و همسو با تحوالت كشور گام بردارنهد و در ايهن ميهان،    آموزش و پرورش، به ويژه معلمان، بايد هماهن

تحهوالت كشهور و پيشهرفت ههاي جههاني      گرش هاي آموزشي خود را متناسب با روش ها و رويكردها و ن

تقليد و تبعيت از برنامه ها و الگوهاي آموزشهي  در حقيقت معلمان به جاي  .تعليم و تربيت نوسازي كنند

 .نهاد آموزش و پرورش به وجود آورندش خالقانه اي در ايد تالش كنند جهبيگانگان، ب

اسهتفاده از نهوآوري ههاي    كشورهاي مسهلمان در حهال توسهعه، بها     در سال هاي اخير، برخي از  

توسهعه پهژوهش در آمهوزش، ايجهاد     بهره گيري از علم و فناوري،  آموزشي نظير تلفيق رشته هاي درسي

نسته انهد، بسهياري   توا...... در مدرسه ها و  ارتباطاتعات و و مجازي، توسعه فناوري اطالمدارس هوشمند 

ين كشورها نشان مهي  نتيجه تجربيات ا .پرورشي پيشرفته برخوردار شوندز موانع را بردارند و از آموزش و ا

بهه  . عه ابزارهاي جديهد آموزشهي اسهت   گرش معلمان، بسيار مؤثرتر از توسنآموزش، تغيير دهد كه در امر 

 .آموزش و پرورش بايد از معلم و كالس درس شروع شودل در ديگر سخن، تحو

با توجه به اينكه كامپيوتر و اينترنت نقش بسيار كليدي در آموزش چه براي معلمين و چهه بهراي دانهش    

آموزان دارد ، اينجانب تورج شهبازي به عنوان مدير مجتمع تصميم گرفتم پژوهش خود را در اين راسهتا  

 .مجتمع را به استفاده از كامپيوتر و اينترنت ترغيب نمايم تنظيم نمايم و معلمين

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

بعد از گذشت چند صباحي از سال تحصيلي به تهدريج مالحظهه           مدير مجتمع     اينجانب  

رد مي نمودم كه معلمين مجتمع استفاده چنهداني از كهامپيوتر و اينترنهت در راسهتاي تهدريس و پيشهب      
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و تعداد كمي از آن ها هسهتند كهه بهراي تحقيهق و پهژوهش و ديگهر ابهزار        . اهداف آموزشي نمي نمايند

بنا بر اين براي تشويق و ترغيب معلمين مجتمع دسهت بهه   .آموزشي دست به تحقيق از اينترنت مي زنند

 .القه مند سازماقداماتي زدم تا هرچه بيشتر بتوانم آن ها را به استفاده از كامپيوتر و اينترنت ع

بيش ترين چالش هايي كه با آن مواجه بودم پاره اي موانع احساسي بود كه خالصه آن عبارتنهد  

 :از

  موانع بزرگ روانشناختي در ارتباط با به كارگيريIT  وICT؛ 

 دشوار بودن تغيير باورهاي تربيتي و آموزشي زيربنايي؛ 

 ؛«هنر تدريس» در زمينه« ريشه يافته در ذهن» سختي تغيير ساختار 

 ؛در معلمين ترس در از دست دادن اختيارات و كنترل كالس درس 

 ؛جتمعوجود مسايل و مشكالت موجود در م 

 

تجربيات حرفه اي مرا تهديهد مهي    ICTو  ITبه نظر مي رسيد كه . اين عوامل، عوامل انساني بودند

معلمهان   ،مكه عقيهده دار  چرا. گذارماما من سعي كردم كه با اعتماد به نفس كامل قدم در اين راه ب. كند

 .فردا رويكردي نو براي كار خود و ديدگاهي جديد درباره معنا و مفهوم آموزش و يادگيري پيدا كنند

بها ايهن   . مهيها كهردم   در معلمهان مجتمهع خهود را   با وجود تمام مشكالت براي جهاني شدن آموزش 

را پشتيباني و تسهيل كرد و محيطي مناسب براي ان يادگيري ومي ت ITديدگاه كه با استفاده از فناوري 

به عنوان يک كاتاليزگر مي تواند شيوه ههاي تفكهر    ICTو  ITهدايت آن فراهم ساخت و با اين تفكر كه 

 .يادگيري را فعال كند و موجب تغيير در كالس هاي درس شود، شروع به كار نمودم  –در مورد ياددهي 

بنابراين براي رسيدن به ههدف مرحلهه مرحلهه عمهل     . ل مي كردمبراي اين منظور بايد محتاطانه عم

 .كردم
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 (1شواهد)گردآوري اطالعات 

اطالعهات  بنهابراين شهروع بهه جمهع آوري     . كهردم عمل مي  با احتياطدر رابطه با اين اقدام بايد  

  .مبراي اين منظور از چند مرحله استفاده نمود. نمودم

دربهاره شهيوه عملكهرد خهود در     . ق نظرسنجي از آن هاصحبت با معلمان و دانش آموزان از طري

 :يافته هاي اين مرحله عبارتند از. كالس درس

همكاران در مدرسه تمايل چنداني بهه اسهتفاده از رايانهه در هنگهام تهدريس نداشهتند و اسهتفاده از        

عهدم  البتهه الزم بهه ذكهر اسهت كهه دليهل آن را       . اينترنت در امر تدريس را غير ممكن مي دانستند

 .معلمان دروس ديگر نيز همين نظر را داشتند. آشنايي آن ها با رايانه و اينترنت مي دانستند

درباره شيوه عملكرد در كالس درس نظرسهنجي مهي    معلمينطبق روال همه ساله در ابتداي سال از 

ريب بهه  اكثريت ق. ميم و نظرات آن ها را جويا مي شويچند روش را به آن ها پيشنهاد مي ده. رديمك

با توجه به تجربه اي كهه در  . اتفاق شيوه جزوه نويسي را طالب بودند و بر اين امر پافشاري مي كردند

م و هدايتگري آن ها بهه  يعمل كن معلميناين چند سال كسب كرده ام بهتر بود كه بنا به درخواست 

را براي تهدريس انتخهاب   بنابراين در ابتدا شيوه سنتي . ميسوي روش فعال را به مرور زمان انجام ده

با توجه به تجربيات سال هاي گذشته خود، مي دانستم كه با روش سهنتي فقهط مهي تهوان     . مينمود

  ITپيشهرفت دانههش آمههوزان در حيطههه دانشههي فههراهم كههرد، ولههي روش هههاي فعههال و مبتنههي بههر  

بسياري بر سر  اما مشكالت. يادگيري در سطوح باالتر درک و فهم و كاربردي را تقويت كند مي تواند

مشكل اصلي، كمبود يا نبود منابع و تجربيات فني، كمبهود رايانهه هها و هزينهه     . راه من وجود داشت

مشكل اساسي ديگر، دگرگهوني و تغييهرات   . باالي اتصال به اينترنت، كه براي مدرسه مشكل ساز بود

اسهتفاده كهم و بهيش از    بنا بر اين تصميم گرفتم كه معلمان را بهه   اساسي در شيوه هاي تدريس بود

 .اينترنت و كامپيوتر وادار كنم
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مشاهده نتايج در مرحله اول اقدام، بيانگر اين موضوع است كه تجديد نظهر در شهيوه تهدريس و    

با مطالعاتي كه انجام داده بودم بهترين راه براي برطهرف كهردن اشهكال    . تغيير در آن بسيار ضروري است

به منظور پيشهرفت  اما چگونه و با چه امكاناتي؟ . بود ITيس مبتني بر دانش آموزان استفاده از روش تدر

دانش آموزان در سطوح درک و فهم و كاربرد، استفاده از روش هاي نوين تهدريس بها تلفيقهي از فنهاوري     

جههاني  همگهام شهدن بها     الزمه. با جهاني شدن آموزش همگام شديعني مي بايست  هاي نو ضروري بود

اطالعهاتي در بهاره تهدريس بها     در ابتدا الزم بود، بنابراين . بود ICTو  ITبتني بر تدريس مآموزش شدن 

 :به همين منظور از منابع زير استفاده نمودم. كردمكسب مي  ICTو  ITروش فعال مبتني بر 

 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 همكاران، مديران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .1

 والدين دانش آموزان؛بعضي از  .3

 مشاهده فيلم هاي تدريس معلمان در جشنواره هاي الگوي تدريس برتر؛ .4

مطالعه كتاب هاي تخصصي در باره انواع روش هاي تهدريس، شهيوه ههاي مختلهف مهديريت       .5

 ؛ICTو  ITيادگيري مبتني بر –كالس درس و روش هاي فعال ياددهي 

ليم و تربيت، رشد تكنولوژي آموزشهي، رشهد   بررسي نشريه هاي گوناگون از جمله فصلنامه تع .1

 ؛.....معلم، رشد آموزش شيمي، 

 بررسي و مطالعه روزنامه هاي مختلف؛ .7

 مطالعه چكيده هاي تحقيقات و پايان نامه ها؛ .1

  .و جست و جو در سايت هاي مختلف آموزشي استفاده از اينترنت .9

 :بعضي از يافته هاي اين مرحله عبارتند از
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رنتي متوجه شدم مي توان پايگاه هاي جالبي براي آمهوزش مفهاهيم مختلهف    در جستجوهاي اينت

يافت كه خيلي از آن ها به صورت فيلم، اساليد، تصوير متحرک و در بردارنده تصويرهاي جالب است كهه  

همچنين پايگاه هاي مناسبي پيدا كردم كهه نمونهه پرسهش    . مي تواند در دانش آموزان انگيزه ايجاد كند

در نتيجه براي ايجاد عالقه و انگيزه و مشهاركت دانهش آمهوزان    . در سطوح مختلف داشتند هاي متعددي

در امر يادگيري و ياددهي سعي كردم رايانه و كتاب درسهي در كنهار ههم اسهتفاده شهوند تها آمهوزش و        

وزان در واقع، در اين روش رايانه با تمام جذابيت هاي خود، دانهش آمه  . يادگيري مؤثرتر و سودمندتر باشد

 .را با موضوع درس درگير مي كند

 پيشينه تحقيق

از دير باز از آموزش و پرورش انتظار مي رود كه نسل هاي امروز را براي زنهدگي و جامعهه   : 1319اميري، 

فردا آماده سازد، درجوامع سنتي گذشته، تحوالت به كندي انجام مي گرفت، بنابراين شناخت فردايي كه 

براي زيستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروزه براثهر پيشهرفت   بايد نسل هاي امروز را 

 7يها   5و از سهي سهال پهيش از ههر      ،هاي علمي فني كه به انقالب علمي و تكنولوژيكي تعبير شده است

  .اهميت بسزايي يافته است اختسال حجم انتشارات علمي دو برابر افزايش يافته اين شن

محهور قهرار دادن دانهش     ،ICTنوين مبتني بهر    ن راستا از دستاوردهاي آموزشدر همي: 1313عبادي، 

 تغييههر نقههش معلمههان بههه عنههوان مربههي، راهنمهها و       . آمههوز بههه جههاي معلههم مههد نظههر اسههت      

تغيير نقش معلم موجهب   .است آموز به جاي معلمنش تسهيل كننده مي باشد كه خود محور قراردادن دا

ميهل و  . ثر شهود ؤيابد و دانش آموز، عنصري فعال، خالق و مه   افزايشمي شود كه انگيزه هاي يادگيري 

عالقه او به كسب اطالعات و دانش افزايش يابد و به طهور طبيعهي محتهواي آمهوزش در مسهير عملهي و       

 .واقعي قرارگيرد
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وري هاي اينترنتي ، با سرعت چشمگيري درحال گسترش است و پديده آموزشهي بها   افن: 1312چارياني، 

رفناوري هاي اينترنتي اكنون موضوع توجه و رقابت فزاينده بيشتر دانشكده ها و مدارس دنيها قهرار   تكيه ب

استفاده از فناوري هاي جديد اطالعاتي، توان بالقوه نويني را در آموزش مبتني برفناوري بهه  . گرفته است

ايهن فنهاوري هها    . ثر اسهت ؤمبسيار   يادگيري  -وجود آورده اند كه بهره گيري از آنها در فرايند ياددهي 

  .كار گرفته شود  همچنين سبب شده اند تا يادگيري مادام العمر به صورت گسترده و عميق به

 11واقعيت ها نشان مي دهند كه استفاده از فناوري هاي نوين در قهرن  : 1312دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

آمهوزش و پهرورش نيهز از ايهن تغييهرات       انسان خواهد داشت و يقينها    تأثير عميقي در زندگي اجتماعي

وري اطالعهات بهه صهورت    ابيان كننده اين مطلب اند، كهه فنه   تحقيقات در آموزش،. مستثني نخواهد بود

 .استفاده قرار گرفته است عمده اي در نظام آموزش منظم مورد

بهه عنهوان وسهيله      ITپيچيدگي و ائتالف سازمان تربيتي به صورت فزاينده بر  :1221، زندليفت استكرا 

در تمهامي   ITاسهتفاده از  . كمكي تكنيكي پيشرفت مدل هاي جديد آموزشي و يادگيري تأكيد مي كنند

افزايش است و استفاده از آن در بسياري از مدارس نيهز بها   ، رو به كال زندگي در دنياي در حال توسعهاش

ند كهه مهدارس در اتخهاذ ايهن     ادعا مي كن متخصصاناز  اگرچه برخي. رفت مي باشدسرعت در حال پيش

 . تغيير تكنولوژيكي كند بوده اند

كهالس درس   ندگان اصلي در اجراي تكنولهوژي در متوجه شدند كه محدود كن :1221، مک نيل و دلفليد

 كمبههههود منههههابع مههههالي بههههراي سههههخت افههههزار زيربنهههها بههههراي توسههههعه حرفههههه اي و         

 .هستند  برنامه ريزي

مصاحبه بهه عمهل آورده اسهت و در     ICTمشكالت اساسي در اجراي  كارورز درباره 12از  :1221، پلگرم

دوره   تعهداد ناكهافي كهامپيوتر،    :ثر اسهت ؤاين زمينه ده مشكل بيان شده كه بيشتر از همه عوامل زير مه 

  .ناكافي، كمبود وقت براي معلمان، كافي نبودن كاركنان مساعد تكنيكي
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وري اطالعهات در مهدارس و حفه     ابهه رهبهري فنه   در مالزي هدف دولت سرمايه گذاري : 1221هونگ، 

برنامهه ههاي   . بهه ايهن سيسهتم اسهت     1212حمايت از اين حركت و مجهز كردن تمامي مدارس تا سال 

وري، ازبهان و ارتباطهات، علهم و فنه     :مدارس هوشمند مالزي به هفت حيطهه تأكيهد دارد كهه عبارتنهد از    

 .حرفه اي، هنرهاي علمي و خالقانه مد نظر استمطالعات اجتماعي، رشد جسماني، آگاهي هاي فردي و 

 وري اطالعههات آمههوزش را متنههوع و سههاده  اكههه فنهه در ايههران بههه منظههور ايههن  :1311كريمههي پههور، 

مي سازد و سرعت يادگيري را افزايش مي دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره گيهري  

استفاده از اين فرايند با توجهه  . رايند در جريان آموزش گرديداز آنها ترغيب مي كند اقدام به تلفيق اين ف

 .به الگوگيري از كشور مالزي است

را در دبيرستان ههاي نيجريهه گهزارش     ICTو مشكالت  ICTتالش استفاده از : 1225، آدواواجين دلمو

كمبهود    عيفا، هزينه و زيربناي ضه هدر دبيرستان  ICTآنان مدعي شدند كه مشكالت استفاده از  .دادند

 . مهارت ها، كمبود نرم افزارهاي مربوطه و دستيابي به اينترنت مي باشد

ي و كاربردهاي طبق مطالعات انجام شده فناوري هاي جديد در نظام آموزش و يادگير :1314افضل نيا،  

ان بهه  تغيير خواهد يافت از جمله مي تهو   وري در اين مورد شرايط به نحو چشمگيريناروز افزون ابعاد ف

تغيير نقهش   -1تغيير نقش معلم ،  -1: وري در امر يادگيري به موارد زير اشاره نمودامهمترين تأثيرات فن

افهزايش اسهتفاده از منهابع خهارجي رشهد و بهبهود        .معلمان مشاركت بيشتر دانش آموزان با  -3فراگير، 

ي كهه مههم تهرين ركهن مهدارس      مهارت هاي طراحي و ارائه مطالب توليد و دارا بودن محتواي الكترونيك

  .هوشمند هستند اشاره نمود

را در سيسهتم   ICTكشور مالزي نيز به منظور پيشهرفت در عرصهه اقتصهادي اجتمهاعي     : 1314 ركيان،ل

تحقيقات نشان مي دهد كه در سيستم آموزش مالزي به منظور بدسهت آوردن  . آموزشي خود تلفيق نمود

قويت و پرورش نيروي كار آماده براي مواجهه با دنياي واقعي قرن امتيازات آموزش مالزيايي و همچنين ت
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در اين راستا ابتكهار ايجهاد مهدارس    . بيستم اقدام به تأسيس اين سيستم در چهارچوب آموزش خود نمود

كشهور  ( پروژه راهبهردي چنهد رسهانه اي   )  MSCبرنامه كاربردي و قسمتي از پروژه  7هوشمند يكي از 

 . مالزي است

و  1991در جريهان آمهوزش كليهه كشهورها از جملهه انگلسهتان در سهال         ICTتفاده از روند اس

تحت تأثير قرار داد كه طبق بررسي هاي انجهام شهده ايهن كشهور در مقايسهه بها        1972استراليا در سال 

 . در جريان آموزش از جايگاه مطلوب تري برخوردار است ICTدر زمينه كاربرد  OECOكشورهاي 

با توجه به امكان وجود توسعه زير ساخت هاي ارتباطي اطالعاتي گسترش اسهتفاده  در ايران نيز 

در ايران انجام گرفت و چندي بعد  1312گيري مي شود كه اين اقدام در سال  به طور جدي پي ICTاز 

دبيرسهتان نهداي آزادي    ،(5منطقهه  )دبيرستان مصهاحب   ،(4منطقه )چهار دبيرستان تحت عنوان آبسال 

 .تهران به اين سيستم مجهزگرديد (15منطقه )دبيرستان شهداي كارگر  ،(7منطقه )

 مفهوم نوآوري در آموزش

نوآوري در آموزش به معناي احيا، بازسازي و ايجاد تغييراتهي اسهت كهه سهبب تحهول در نظهام        

ي اين تغييرات ناظر بر محتهوا . آموزشي موجود و بهينه سازي و ارتقاي كيفي آموزش در مدرسه مي شود

درواقهع، نهوآوري انديشهه اي اسهت     . ، روش هاي تدريس و بهره گيري از فناوري هاي جديد استآموزش

دانهايي، دقهت و   قابل پرورش و كوششي است اصولي و آگاهانه كه رسهيدن بهه آن، مسهتلزم خودبهاوري،     

 .پشتكار معلم است

كر خالق دانست كه پهس  به عبارت ديگر، نوآوري را مي توان فرايندي برخاسته از يک عقيده و ف 

 .ما تقويت و حمايت شودچنين رويكردي، در معلمان . از تكميل، به نتيجه نهايي و مطلوب مي رسد
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 ويژگی هاي نوآوري در آموزش

در فرايند نوآوري، بايد به روابط بين آموزش و برنامه درسي، روش ها ومههارت ههاي يهاددهي و     

د، به طوري كه روش ههاي نهو، عهالوه بهر اصهالح وضهعيت       يادگيري، امكانات و شرايط محيطي توجه كر

ت داشته و پاسخ گوي نيازههاي خها    ققبلي، با ارزش ها و هدف هاي عمومي تعليم و تربيت كشور مطاب

مربيان و معلمان باشد و نتايج مثبت نوآوري، سبب افزايش انگيزه و ارتقاي سطح علمي و توانهايي عملهي   

نان را هر چه بيش تهر بهه خودبهاوري و انجهام فعاليهت ههاي ابتكهاري و        معلمان و دانش آموزان شود و آ

 .پژوهشي تشويق كند

 نوآوري و تحول در كالس درس

اگرچه تحول واقعي در آموزش و پرورش نيازمند تغيير و تحهول در همهه اركهان و كهل سهاختار       

فراينهد  يهد و مبتكرانهه،   نظام آموزشي است، با اين وصف معلمان مي توانند، با استفاده از روش ههاي جد 

فرايندي كه در آن . ياددهي را از شكل سنتي و غير فعال، به فرايند ياددهي و يادگيري فعال تبديل كنند

. مسئول و مجري فعاليت ههاي يهادگيري هسهتند    ،طراح و راهنماي برنامه آموزشي و دانش آموزان ،معلم

از معلم دريافت نمي كننهد، بلكهه خهود بهه جمهع      در اين رويكرد، دانش آموزان ديگر مطالب را مستقيما  

 حاصهل و موفقيهت ههاي آموزشهي كهالس درس     آوري و تحليل اطالعات مي پردازند و خود را در نتهايج  

از اين رو، از روحيه اي شاد و بانشاط برخوردارنهد و از فعاليهت ههاي آموزشهي     . شريک و سهيم مي دانند

 .لذت مي برند

مي تواند دانش آموزان را افرادي فعال، متفكر، كنجكاو و عالقمنهد بهه   به اين ترتيب، معلم نوآور  

     .مطالعه مستمر بار آورد كه هدف رويكردهاي جديد آموزشي نيز همين است
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 استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشی در تدريس

: نهد برخهي آن را ايهن گونهه تعريهف كهرده ا     . براي چندرسانه اي تعاريف متفاوتي ارائه شده است 

 .منتقل مي شود يهرگونه تلفيق متن، گرافيک، صدا، حركت و ويدئو كه با رايانه و يا ابزار الكترونيك

. چندرسانه اي، تلفيقي از دو يا چند شكل رسانه اي است كه برنامه آموزشي را عرضهه مهي كنهد    

واژه اطالعهاتي  برخي تعامل را ويژگي مهمي براي چندرسانه اي هاي آموزشهي دانسهته انهد و آن را يهک     

از چند رسانه اي ها براي به كارگيري نظريات آموزشي گونهاگون مهي تهوان اسهتفاده     . متعامل دانسته اند

 .كرد

بههره گيهري از   . عصر اطالعهات كمهک فراوانهي مهي كنهد     چندرسانه اي ها به گسترش دانش در 

 :آن ها عبارتند ازچندرسانه اي ها در موقعيت آموزشي داراي مزاياي فراواني است كه برخي از 

 استفاده از حواس چندگانه براي يادگيري؛ 

 تمرين بيشتر براي رسيدن به حد تسلط؛ 

 مشاركت ميان دانش آموزان؛ ايجاد 

 كمک به دانش آموزان براي ايجاد ارتباط بين مفاهيم؛ 

 تكرار درس براي كاربر در صورت تمايل؛ 

 ؛انعطاف پذير بودن برنامه در مقابل نياز يادگيرندگان 

 برقراري تعامل و رابطه دوسويه با كاربر؛ 

 فراهم آوردن محيط يادگيري دوستانه. 

سه روش بهراي اسهتفاده   . از چند رسانه اي ها مي توان به شيوه هاي مختلف در آموزش استفاده كرد

 :از چند رسانه اي ها عبارتند از
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شهنيداري مطالهب   -ه ديهداري در اين شيوه معلم مي تواند از چندرسانه اي براي ارائ: ارائه نمايش ( أ

شنيداري خواهنهد   -در اين حالت چندرسانه اي ها شكل جديد رسانه هاي ديداري. كمک بگيرد

 .بود

هنگامي كه دانش آموزان بهه صهورت گروههي كهار مهي كننهد، اسهتفاده از        : يادگيري مشاركتي ( ب

 .چندرسانه اي ها، روابط بين اعضاي گروه را تسهيل مي كند

در اين صورت دانش آمهوزان مهي تواننهد بهه صهورت انفهرادي و مسهتقل بهه         : يادگيري انفرادي ( ت

تعاملي كه بهين كهاربرد نهرم افهزار ايجهاد مهي شهود امكانهات چندرسهانه اي          . يادگيري بپردازند

 .يادگيرنده را راهنمايي مي كند و يادگيري او را سبب مي شود

 :مي كنندرسانه هاي آموزشي به چهار طريق ياددهي و يادگيري را تقويت 

رسانه هايي از قبيل فيلم، ويدئو، فيلم استريپ، نوار صوتي يا تصهاوير تجهارب غيرمسهتقيم را بهه      .1

 .دراختيار دانش آموزان قرار مي دهند(وقتي امكان پذير نباشد)جاي تجارب مستقيم 

 .به صورت ابزار اصلي انتقال اطالعات، ارتباطي دقيق را سبب مي شوند .1

يزيكي، انگيزش، رنهگ، واقهع گرايهي و خالقيهت سهبب ايجهاد عالقهه بهه         با استفاده از شرايط ف .3

 .يادگيري مي شوند

به اين ترتيب، او مهي توانهد تجهارب يهادگيري را     . بر روش ها و امكانات موجود معلم مي افزايند .4

 .براي دانش آموزان تنظيم كند تا به راحتي به هدف هاي آموزشي مورد نظر دست يابند

 :رسانه ها و بخصو  فناوري هاي جديد را مي توان اين گونه برشمرد در مجموع، نقش كلي

 ارائه اطالعات؛ 

 توسعه دانش و مهارت ها؛ 

 ايجاد ارتباط ميان موضوعات درسي گوناگون. 



برای خريد فايل ورد قابل . فايل برای مشاهده است ين ا

 . ويرايش به سايت مراجعه كنيد 

 

06 

 

 هاي آموزشی در تدريس  CDاستفاده از 

 CD   آن ههها . هههاي آموزشههي بههه كههالس هههاي درس طههراوت و تههازگي خاصههي مههي بخشههند 

ههاي آموزشهي مهي     CDبها اسهتفاده از   . آموزان را  با خود به محيط هاي تازه اي ببرند مي توانند دانش

بهه منظهور اسهتفاده    . و از اين طريق انگيزه يادگيري را افزايش داد. توان موضوعات درسي را تدريس كرد

 :در هنگام استفاده از اين وسيله آموزشي در كالس بايد نكاتي را رعايت نمود CDمطلوب از 

 م بايد هنگام استفاده از معلCD       ابتدا با خواندن بروشورهاي توضهيحي و يها بها تماشهاي آن هها

 .دست به انتخاب بزند

 مفاهيم ناآشنا را براي آنان توضيح دههد  هداطالعات مقدماتي را در اختيار دانش آموزان قرار بد ،

 .را پيش بيني كند CDو نتايج به دست آمده را از 

 ليف خواندني مربوط محتواي فيلم تعيين كندبراي دانش آموزان تكا . 

  سؤاالتي كه دانش آموزان را به نكات خاصي درCD جلب مي كند، مطرح كند. 

  هنگام تماشايCD و توجه به محتواي آن با دانش آموزان خود همراه باشد. 

 تماشاي برنامه را با بحث و فعاليت هاي مناسب ديگر همراه كند. 

 ا از محتواييادگيري دانش آموزان رCD    ارزشيابي كند، ودر عين حال، فضاي بسهياري را بهراي

 .برداشت ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقي گذارد

 استفاده از رايانه و اينترنت در تدريس 

اكنههون شههبكه هههاي عمههومي اطههالع رسههاني بهها اسههتفاده از فرسههتنده ههها و گيرنههده هههاي      

ديگهر دانهش   . رسهاند مي مايكروويو،ماهواره و رايانه انواع اطالعات از بانک هاي اطالعاتي به سراسر جهان 

آموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان و ابزارهاي آموزشي محدود و معلم مشخص نيسهت، بلكهه مهي    
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واند به طور انفرادي، در هر كجا هست رايانه خود را به كار اندازد و با جستجو در كتهاب هها و كتابخانهه    ت

 .هاي جهان و پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره كند

 در تمههام اثههر رايانههه و اينترنههت در آمههوزش و پههرورش آن انههدازه قههوي اسههت كههه تقريبهها       

كشور هاي جهان آن را به منزله يک ابزار تدريس پيشرفته پذيرفته اند و آموزش مبتني بر اينترنت را بهه  

جاي روش هاي سنتي برگزيده اند و استفاده از اينترنت را به منزلهه يهک منبهع اطالعهات و يهک رسهانه       

و اينترنهت اسهتقالل بيشهتر     يكهي از پيامهدهاي مههم آمهوزش از راه رايانهه     . ارتباطي بهه كهار مهي برنهد    

فراگيرندگان، يعني انتخاب مكان و زمان و روش يادگيري است ضمنا  معلمان كم تر به انتقال مطالب مي 

جمهع آوري اطالعهات، تجزيهه و    )پردازند و بيشتر تالش آن ها آن است كه دانش آموز را بهه كاوشهگري   

برنامه هاي تلويزيوني و برنامهه   از كتاب ها،)ادي ، تفكر انتق(تحليل، كشف ارتباطات موجود و توليد دانش

 .و مهارت هاي زندگي برمي انگيزانند( هاي رايانه اي

از رايانه ها مي توان براي سازماندهي داده ها، براي گزارش نويسي، براي ارتباط بها سهاير دانهش    

 .استفاده كرد آموزان، براي انجام دادن تحقيق اينترنتي و براي تفهيم كار با مخاطبان جهاني

دانش آموزان از طريق اينترنت و فرستادن پسهت الكترونيكهي بهراي دانهش آمهوزان كشهورهاي       

مختلف، اطالعات مورد نياز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گونهاگون گزارشهي   

 .تهيه مي كنند و از طريق شبكه جهان گستر وب در دسترس همگان قرار مي دهند

. نترنت در صورتي كه فقط براي امور پژوهشي مهورد اسهتفاده قهرار بگيهد، زيهاد مفيهد نيسهت       اي

. اينترنت از اين نظر بسيار جالب است كه به دانش آموزان وابستگي و پيوستگي جهان را نشان مهي دههد  

رتباط و تعامل با كاربرد اين ابزار، دانش آموزان مي توانند با دانش آموزان و حتي دانشمندان سراسر دنيا ا

برقرار كنند و ديدگاه هايي به دست آورند كه تا به حال دسترسي به آن هها ممكهن نبهوده اسهت و همهه      
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دانش آموزان، براي اولين بار مي توانند عقايد خود را به راحتي منتشر و ديدگاه هايشان را بها مخاطبهاني   

 .به گستردگي جهان مبادله كنند

 تدريسدر  استفاده از وبالگ آموزشی

با اين روش دانش آموز در خانه خود و با آرامهش مهي توانهد    . ارداين روش مزاياي بسيار زيادي د 

براي مثال ممكن است بعضي از دانش آموزان بخواهنهد يهک   . در موقعيت هاي مناسبي مطالب را بياموزد

. مهرور كننهد   مطلب علمي موجود در وبالگ را در شب يا در طي ساعات اوليه صبح يها هرزمهان ديگهري   

اما با استفاده از اين روش زمان . آموزان متفاوت باشدممكن است سرعت خواندن و درک دانش همچنين 

آن ها همچنين مي تواننهد سهؤاالت درسهي خهود را از ايهن      . يادگيري را خود دانش آموز تعيين مي كند

 .طريق مطرح كنند و جواب خود را از همين روش به دست آورند

ه دانش آموزان سؤاالتي كه از طريق وبالگ مطهرح مهي شهود، آن هها بهدون هرگونهه       بنا به گفت 

دغدغه اي، با تمركز فراوان به سؤاالت به راحتي جواب مي دهند و مي گويند كه اگر امكان داشهت تها از   

 . طريق وبالگ امتحان مي دادند، شايد نتايج قابل توجه تري به دست مي آمد

به طوري كه دانش آمهوزان  . ب افزايش تعامل با دانش آموز مي شودآموزش از طريق وبالگ موج 

، اغلب برونگرا مي شهوند، كهه روي   (يعني كساني كه از سؤال كردن در كالس خجالت مي كشند)درونگرا 

 .پيشرفت تحصيلي آن ها نقش مؤثري دارد

  ICTيادگيري مبتنی بر   –استفاده از روش فعال ياددهی 

ري ارتباطات و اطالعات چون پست الكترونيكي، اينترنت و شبكه جهاني و كاربردهاي جديد فناو 

در كالسي كه دانش آموزان . ويدئوكنفرانس، امكانات ارتباطي گوناگوني را براي مدارس فراهم آورده است

به اينترنت دسترسي دارند، ارتباط با خارج از محيط و فرهنگ مدرسهه مهي توانهد امكهان درک فراتهر از      

دانش آموزان در يک شهر، استان و كشهور مهي تواننهد تجربيهات     . راف و فرهنگ را فراهم نمايدمحيط اط
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خود را از طريق پست الكترونيكي يا ويدئوكنفرانس با دانش آموزان شهرها و كشورهاي ديگر به اشهتراک  

 . گذارند

ار گروههي  تجربهه كه  . اغلب در گروه ها با يكديگر مشاركت مهي كننهد   TCIآن ها هنگام كار با  

TCI  در حهل مسهايل بهه شهكل     . اجتماعي تأثيرات مفيهدي دارد   –بر رشد و توسعه مهارت هاي فردي

گروهي، در عين اين كه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت هسهتند، ههر دانهش آمهوز     

انهش آمهوزان قهرار    ابزاري مناسب براي برقراري ارتباط و كنترل آن در اختيهار د  TCI. نقش خاصي دارد

 .مي دهد

 دانههش آمههوزان در مواجهههه بهها چههالش هههاي موجههود، اعتمههاد بههه نفههس خههود را افههزايش        

 ايههن امههر روابههط بههين معلمههان و دانههش آمههوزان را تغييههر  . هنههد و احسههاس قههدرت مههي كننههد دمههي 

رهبهر،   در اين حالت، معلم يهک . به دانش آموزان قدرت كنترل مي دهد -enil Onارتباط هاي . مي دهد

هدايت گر، ياري دهنده، همكار و ارزياب است و نقش سنتي كارشناس موضهوعي وي را بها مهدير برنامهه     

 .تلفيق مي كند

 ICT          از طريق درگير كردن دانهش آمهوزان در كهار جمعهي مشهترک، يهک كهالس درس را بهه

بهراي  اي است كه به گونه  ICTيت قابل و ظرفيت. محيطي جامع با دايره شمول وسيع تر تبديل مي كند

 .درهر دانش آموز، با هر ميزان توانايي مورد استفاده قرار مي گي

 ICT     ،مجموعه اي از ابزار را براي دانش آموزان فراهم مي سازد تا پس از تسلط بهر نكهات فنهي

الزم به يهادآوري اسهت    .تكاليف و فعاليت هاي آموزشي را به شكلي جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمايند

 .برخي اوقات اين امر با سرخوردگي و يأس همراه است كه

براي معلمان تدارک مي بيند تعريف نقش آنان به عنهوان تسههيل    ICTيكي از چالش هايي كه  

 ،بهه ايهن ترتيهب   . اسهت .... كننده يادگيري، سازمان دهنده كار گروهي، مدير فعاليت هاي كالس درس و 
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ي تک تک افراد يا گروه ها خواهند كرد و كم تهر بهه تهدريس    معلمان بيش تر وقت خود را صرف پشتيبان

مي توانيم با تعداد كهم تهري دانهش آمهوز كهه      »: نيكالس نگروپنته مي گويد. در كالس خواهند پرداخت

رايانه ها . توانايي يادگيري در آن ها كم است و محيطي كه قابليت آموزشي بيش تري دارد، داشته باشيم

 .«مي كننداين تغييرات را ايجاد 

محيطي با قابليت آموزشي ويژه در كالس درس ايجهاد مهي كنهد كهه بهه طهور        ICTاستفاده از  

     .مسلم در ظهور ظرفيت هاي پنهان دانش آموزان اثرگذار خواهد بود

 ، مرحله دوماجراي راه حل 

ح تصميم گرفتم كه در اين دوجلسه به بررسي موفهق بهودن طهر    با معلمين مجتمعبا هماهنگي  

چنان چه موفقيت حاصل شود، به فكر راه حلي باشم كه بتهوانم بهه نحهوي ايهن روش را بها      . خود بپردازم

عالقمنهد شهده بودنهد كهه      يقدربه دانش آموزان به گفته معلمين . ادامه دهم جتمعامكانات موجود در م

را بهراي رايهت   هها   CDآيا ما مي تهوانيم ايهن   ": طي درس و پس از پايان كالس مرتب سؤال مي كردند

   "كردن ببريم؟

  "آيا ما هم مي توانيم در اينترنت در سايت هاي مختلف جستجو كنيم؟" يا مي پرسيدند

 آيهها مههي تههوانيم در اوقههات فراغههت خههود از سههايت كههامپيوتر      ": آن ههها همچنههين مههي پرسههيدند  

  "استفاده كنيم؟ ديتا

 (2شواهد)گرد آوري اطالعات 

و همچنين مقايسهه ميهانگين نمهرات در ههر      هاي مختلف آموزشيبا مشاهده نمرات در سطح  . 

   .شدم، پيشرفت دانش آموزان را متوجه سطح آموزشي قبل و بعد از اقدام
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باعهث پيشهرفت تحصهيلي     ITبا توجه به نتايج موجود مشاهده مي شد كه تهدريس مبتنهي بهر     

ايهن افهزايش   . ر افزايش يافته استبراب 1.5به طوري كه ميانگين كالس بيش از . دانش آموزان شده است

  .برابر مي باشد 1ر سطح كاربرد بيش از برابر و د 4.5برابر و در سطح درک و فهم 1.4در سطح دانش 

 

بهه دسهت آمهده بهود، ايهن روش       ITبا توجه به نتايج بسيار خوبي كه از روش تدريس مبتني بر 

و براي ههر مبحهث    ندجو مي پرداختت به جستدر اينترنگاهي اوقات نيز معلمين . بسيار مفيد معرفي شد

ه به و بها اسهتفاده از كهامپيوتر مدرسهه      ندو آن ها را به كالس درس مي آورد نداطالعاتي را تهيه مي كرد

هاي آموزشي مناسب نيز تا حهدي مهرا در امهر آمهوزش      CDهمچنين استفاده از  ندمي پرداختتدريس 

 .كمک مي كرد

درگيهر شهدن   . سي و يا پرسش هاي شفاهي دال بر موفقيت اين طرح بوديزهاي كالنتايج امتحانات و كوئ

رقابت سازنده بين آن هها   ايجادو ، فعال شدن آن ها  ITبا فناوري نو و بخصو   دانش آموزانمعلمين و 

 . بسيار رضايتبخش بود

 ارزيابی تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

ي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد بها توجهه بهه نقطهه     ه چگونگرپس از اين كه اطالعات الزم دربا 

نظرات و انتقادهاي ارائه شده توسط همكاران، دانش آموزان و والدين آن ها تا آن جا كه توانستم نقهايص  

 . را برطرف كردم

بهه   .مورد قبول دانش آموزان و والهدين آن هها اسهت     ITشواهد نشان داد كه تدريس مبتني بر  

اكثهر  . اثر چشهمگيري داشهته اسهت   آن ها ت تحصيلي دانش آموزان در كليه دروس طوري كه در پيشرف

 معلمهين مجتمهع و   رضهايت  . همكاران نيز به انواع مختلهف سهعي در اسهتفاده از ايهن روش هها برآمدنهد      

 . مورد قبول آن ها بوده است  ITنشان داد كه تدريس مبتني بر از روند كار آن ها قدرداني 
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و بهه دسهت   آن ها قبل و بعد از اقدام مقايسه نمرات گير دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي چشم

  .استپژوهشي نشان دهنده موفق بودن اين طرح آمدن نتايج مطلوب 

هاي آموزشهي زيهاد شهده بهود      CDدانش آموزان به استفاده از اينترنت و معلمين و عالقمندي 

طالهب، بها ايهن روش تهدريس افهزايش يافتهه و       ، تالش آن ها براي يادگيري بيشهتر م معلمينبنابه گفته 

 . موفقيت آن ها بيشتر شده است

از همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يک سال تالش فراوان و تحمل مشكالت زيهادي كهه بهر    

 طهههرح ايهههن  سهههر راههههم بهههود، تههها ايهههن كهههه بهههه نتيجهههه مطلهههوب برسهههم، باعهههث شهههد كهههه   

موزشي و به عنوان گامي مؤثر در جهت موفقيهت در امهر   را به عنوان يكي از تجربيات مفيد آ يپژوهاقدام 

 .آموزش در نظر بگيرم

 

 حاصل از اقدام نتايج

 :نتايج نشان مي دهد 

        اين روش براي يادگيري هايي كه اساسي است ولي بهه خهودي خهود جاذبهه اي نهدارد شهوق و

 انگيزه ايجاد مي كند؛

 يري براي يادگيري را تشويق مي كند؛اين روش عالقه هاي جديد ي را به وجود مي آورد و يادگ 

       در اين روش دانش آموزان تجربه هاي جديدي كسب مي كنند و ايهن تجربهه هها، آن هها را بهه

 سوي موفقيت هدايت مي كند؛

 در اين روش دانش آموزان براي مدتي طوالني غيرفعال باقي نمي مانند؛ 

 ي شوند تها تجربهه كننهد، نتهايج     در اين روش وقتي دانش آموزان براي مدتي به حال خود رها م

 .بهتري به دست مي آيد
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 :اما اين روش محدوديت هايي هم دارد

 در همه مدارس امكان استفاده از رايانه وجود ندارد؛ 

  در مدرسهه امكهان ارتبهاط مسهتقيم بها      . دسترسي به مواد درسي و شرايط، چندان ساده نيسهت

 ضبط كنيم؛ CDي فلش مموري يا اينترنت را نداريم و بايد از قبل، اطالعات را رو

             چههون كههالس بههه صههورت گروهههي اداره مههي شههود كمههي سههر و صههدا و بههي نظمههي 

 .اجتناب ناپذير است

 

 و پيشنهادات نتيجه گيري

امروزه به كمک فناوري هاي ايجاد شده مرزهاي فيزيكي كشورها از بين رفته و جهان به دهكده  

در اين دهكده بدون توجه به مشخصه ههاي فرهنگهي،    اي كوچک تبديل شده است كه همه افراد موجود

با هم به مبادله اطالعات مي پردازند و كسهاني در ايهن مبادلهه اطالعهات موفهق ترنهد كهه        ...... اجتماعي، 

  .اطالعات بيشتري از فناوري روز دارند

در  موج فناوري اطالعات در اشكال گوناگون آن از دهه نود قرن بيستم مهيالدي، همهه جههان را    

اسهت كهه   گسهترش يافتهه   .... برگرفته است و اين موج از طريق تلفن همراه، ماهواره، رايانهه، اينترنهت و   

ي برقراري ارتباط و تعامل ميان آدميان، نحوه كار، چگونگي گذران اوقات فراغت، فرهنگ پهذيري  چگونگ

در حالي كه بهه نظهر مهي    . و بسياري ديگر از شئون فردي و اجتماعي آدمي را تحت تأثير قرار داده است

تهأثير   –بهه صهورت آشهكار     –رسد نهاد آموزش و پرورش كم تر از ساير نهادهاي اجتماعي از ايهن مهوج   

در مقاله اي مي گويد كه اگر اين امكان براي ما فراهم شود كه انسان  (Gardner) گاردنر. پذيرفته است

جهه با جامعه بيرون از مدرسه و انطباق بها آن دچهار   آغاز قرن بيستم را به جامعه امروز بياوريم، او در موا

محهيط  مشكل خواهد شد و نخواهد توانست با آن ارتباط برقرار كند، اما همين فرد اگر به مدرسهه بهرود،   
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 تخته سياه، معلم، سخنراني، پرسش و پاسهخ و امتحهان،  . مدرسه برايش كامال  مأنوس و مألوف خواهد بود

اين سهخن تمثيلهي   . نند آغاز قرن بيستم است و هيچ چيز تغيير نكرده استگويي همه چيز در مدرسه ما

گرچهه از سهه دههه    . از مقاومت يا تأثيرناپذيري نظام آموزشي در برابر تحوالت فناورانه عصر جديد اسهت 

د نمادهاي فناوري اطالعات مانند رايانه به مهدارس يها دانشهگاه هها تهالش      وپيش در جهان صنعتي در ور

ه است، اما به نظر گروهي از دست اندركاران تعليم و تربيت اين تالش چندان نيک انجام نبوده فراوان شد

 .است و هنوز در مدارس، شيوه هاي سنتي اقتدار خويش را حف  كرده اند

با اين وصف به نظر مي رسد كه بايستي همه يا بخشي از برنامهه ههاي درسهي كشهورمان تغييهر      

همچنهين  . ي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر با ايهن تحهول فهراهم آيهد    كند تا به اين طريق زمينه ا

ساختار و محتواي كتاب هاي درسي نيز نيازمند دگرگوني خواهد بود و بي ترديهد روش ههاي تهدريس و    

در ميان همه اين تغييرات . روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم بايد دچار تغيير شود

يوه هاي آموزش معلمان اهميتي دو چندان داشته باشهد كهه ايهن خهود، ضهرورت يهک       شايد تغيير در ش

 .برنامه ريزي بلند مدت را يادآور مي شود

بي شک در صورت پذيرش همگامي با اين تحول، لزوم اجراي همه اين تغييهرات ضهروري اسهت     

هها بايسهتي ههر چهه      اين بررسهي . ولي ميزان هر يک و شيوه هاي ايجاد آن ها قابل بحث و بررسي است

سريع تر آغاز شود و برنامه ريزان درسي، پس از درک كامل ضرورت همگامي با چنين تحهولي، اقهدام بهه    

بازنگري در برنامه هاي درسي كنند و راهكارهايي براي بهره بهرداري مناسهب و مطلهوب از دسهتاوردهاي     

 .آثار نامطلوب آن، بينديشند فرايند جهاني شدن آموزش شيمي و تمهيداتي براي جلوگيري از بروز

ي نيز اين موضوع مهد نظهر سياسهتگذاران، برنامهه     الزم است در طراحي برنامه درسي ملّ بنابراين 

ها و اميدها يا فرصت ها يا تهديهدهاي  ورش قرارگيرد تا با توجه به بيم سازان و برنامه ريزان آموزش و پر
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وقوع هر رويدادي، راهكارههاي مناسهب بهراي ايهن     احتمالي ناشي از جهاني شدن همه درس ها، پيش از 

 .همگامي را يافته، به جامعه آموزشي كشور معرفي كنند

 ناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در محور هاي مختلف قابلفكاربرد 

 :طرح است، كه به شرح زير مي باشد

  ينهههه ازههههاي تخصصهههي آن هههها در زمآمهههوزش افهههراد جامعهههه بهههراي برطهههرف كهههردن ني 

 گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات؛بهره 

 ارتقا و افزايش توانايي معلمان در زمينه كاربست آن در آموزشگاه ها؛ 

 مجهز كردن آموزشگاه ها با ابزارهاي مورد نياز براي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات؛ 

      تار آمهوزش و ايجهاد   بهره گيري بهينه از فناوري اطالعهات و ارتباطهات بهراي تغييهر دادن سهاخ

 فرصت هاي يادگيري و تحصيل براي همه افراد جامعه؛

 ؛توسعه منابع انساني متخصص مورد نياز جامعه در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات 

 بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود بخشيدن به كيفيت آموزش. 

به مدارس انقالبي در يادگيري رخ دهد كه پيامدهاي زيهر را  انتظار مي رود در آينده با ورود رايانه ها 

 :خواهد داشت

 دانش آموزمحور مي شود و در آن رايانهه، آمهوزش را بها نيازههاي فهردي ههر يادگيرنهده         ،كالس

 سازگار مي كند و جايگزين كالس معلم محور مي شود؛

 مي دهد در ساخت دانهش   فناوري به آن ها امكان. دانش آموزان گيرنده منفعل اطالعات نيستند

با دستيابي  به منابع عظيم دانش از اقصهي نقهاط جههان، دانهش آمهوزان      . فعاالنه مشاركت كنند

آن ها با دانشمندان، نويسهندگان و مورخهان   . سرزمين هاي ديگر به جستجوي پاسخ مي پردازند
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وديت كهالس  موانع و محهد . مشهور تماس مي گيرند و از حل مسايل دنياي واقعي لذت مي برند

 رفع و فضاي آن به گستره جهان تبديل مي شود؛

 برنامه هاي چندرسانه اي، سازگار بها سهبک يهادگيري    . از دستيابي به مهارت ها غفلت نمي شود

ود را به شيوه هاي يادگيري خشيوه هاي خسته كننده تمرين و تكرار جاي . هر دانش آموز است

مبناي عالقه گسترش مي يابد، متهون ثابهت كنهار    مهارت بر  فردي مي دهد و فعاليت هاي رشد

 . ها را مي گيرندپويا و روزآمد جاي آن  گذاشته مي شوند ومنابع يادگيري

 معلمههان نيههز در كنههار   . نههه سههاختار كههالس درس را نيههز دگرگههون مههي سههازد      يافنههاوري را

ا در خودآمهوزي  معلمان به جاي آموزش يک سويه؛ نقهش تسههيل كننهده ر   . دانش آموزان، ياد مي گيرند

در ارزيابي نيز به جاي عواملي چون مهارت ها، بر توانايي حل مسهئله و  . دانش آموزان به عهده مي گيرند

 .اشتياق به يافته هاي علمي و دانش تأكيد مي شود

در نظر گرفتن برخي از مهم ترين محورهاي برنامه اصالحي در ارتباط با توسعه فناوري اطالعات  

 :آموزش و پرورش به شرح زير پيشنهاد مي شودو ارتباطات در 

  يادگيري؛  –كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درفرايند ياددهي 

    تأكيد بر مهارت هاي بهره گيري از دانش و اطالعات و گذار از آموزش دانش و انتقهال اطالعهات

 به آموزش چگونگي يادگيري؛

     يههادگيري و   –فراينههد يههاددهي   بههه كههارگيري توانههايي هههاي شههبكه جهههاني اينترنههت در 

 آموزش هاي از راه دور مبتني بر شبكه؛

 ت هاي كار با رايانه و بهره گيهري از  رگنجاندن واحدهاي آموزشي و درسي الزم براي تمرين مها

 فناوري اطالعات ارتباطات در موضوعات گوناگون درسي؛

 ايجاد امنيت براي دانش آموزان در شبكه جهاني اينترنت؛ 
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 واحدهاي درسي اجباري در ارتبهاط بها دانهش فنهاوري، بههره گيهري از اطالعهات و بهه          طراحي

 مدارس؛ ركارگيري فناوري هاي اطالعات ارتباطات د

 گام با گسترش فناوري اطالعات ارتباطات در آموزشمپرورش حرفه اي معلمان ه. 

 :رد توجه قرار گيردبه منظور توسعه استفاده از فناوري اطالعات ارتباطات بايد موارد زير مو

     فراهم آوردن رايانه، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و امكان اتصال آن ها بهه شهبكه جههاني

اينترنت در همه كالس هاي درس و همه مدارس به گونه اي كه همه دانش آموزان بهه سهادگي   

 امكان دسترسي به آن را داشته باشند؛

 اينترنت در همه مدارس؛  افزايش سرعت و تضمين كيفيت و دسترسي به 

   ،پشتيباني از گسترش و بهره گيري از فناوري اطالعات ارتباطات در مدارس از راه مجامع محلهي

 منطقه اي و بنگاه هاي صنعتي؛

          ،گسترش همكاري هاي صنعت بها آمهوزش و پهرورش بهراي افهزايش كيفيهت و تنهوع آمهوزش

 يادگيري و تمرين مهارت هاي مؤثرتر در مدرسه؛

  ؛اطالعات آموزشي يكردن مركز ملّبرپا 

   ايجاد تغييرات اساسي در برنامه ريزي درسي و منطبق كردن آن با روش هاي مبتني بر فنهاوري

 اطالعات و ارتباطات؛

  آموزش معلمان با روش هاي مبتني برIT؛ 

  تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم؛ 

  بر به كاربردن شيوه هاي جديد ارزشيابي دانش آموزان مبتنيIT؛ 

  به كار بردن شيوه هاي جديد برگزاري كنكور ورودي دانشگاه ها مبتني برIT؛ 

 :در تدريس پيشنهاد مي گردد ITبه منظور فراهم كردن شرايط مناسب براي كاربرد  
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محتواي دروس تخصصي رشته هاي دبيري و تربيت معلهم مهورد بهازبيني و تجديهد نظهر قهرار        .1

 وس تخصصهي مثهل روش هها و فنهون تهدريس بهر مبنهاي        محتواي منابع علمي در در. گيرد

ITتدوين گردد. 

استادان دروس تخصصي كليه رشته ها بخصو  رشته هاي دبيري و تربيت معلم از اينترنت در  .1

يكي از عوامل اصلي عدم استفاده معلمان از اينترنت، احتماال  ايهن اسهت   . تدريس استفاده كنند

 .ده اند و به اين روش عادت كرده اندكه آن ها خود با روش سنتي آموزش دي

 محتههواي كتههاب هههاي درسههي بههازنگري و اصههالح شههود تهها معلمههان بههه اسههتفاده از           .3

ITبا مشكالت كم تري مواجه شوند و به تدريج نسبت به اين روش نگرش مثبت پيدا كنند ،. 

با برگزاري كارگاه هاي آموزشهي و دوره ههاي ضهمن خهدمت و دانهش افزايهي بهراي معلمهان          .4

زيهرا هنهوز برخهي از معلمهان بها      . شكالت موجود بر سر راه به كارگيري اينترنت برطرف گرددم

بهره گيري از اينترنت موافق نيستند كه اين امر مي تواند ناشي از عهدم آگهاهي آن هها از رونهد     

اجراي روش يا عدم توانايي آن ها در استفاده عملي از روش يا عدم آگاهي آنهان از اثهر بخشهي    

 .وش استاين ر

بهه منظهور   . مدارس به وسايل و امكانات آموزشي، اطالع رساني، كامپيوتر و اينترنت مجهز شوند .5

بايد به توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس توجه خاصي مبهذول شهود    ITاستفاده معلمان از 

. تا دسترسي به منابع علمي جهت فعاليت هاي گروهي و انفرادي تحقيقهي امكهان پهذير گهردد    

زم به ذكر است كه يكي از رفتارهاي مورد نظر در مهارت برقراري ارتبهاط، اسهتفاده از منهابع    ال

 .اطالعاتي است كه در بسياري از مدارس امكان دسترسي به آن ها وجود ندارد

پيشهنهاد مهي شهود كهه مسهئوالن آمهوزش و        ITبه منظور ايجاد رغبت معلمان به اسهتفاده از   .1

از اينترنت در تدريس استفاده مي كنند مورد تشويق قهرار دهنهد    پرورش مناطق معلماني را كه
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تا بهره گيري از اين روش ها به حداكثر ممكهن برسهد و ديگهر از روش ههاي سهنتي اسهتفاده       

 .نگردد

از ايهن رو  . دستنياينترنت واقف نبسياري از والدين و دانش آموزان در مورد اهميت به كارگيري  .7

مديران مدارس در مورد توجيه والدين و دانهش آمهوزان تهالش     پيشنهاد مي شود كه معلمان و

 .تا نتيجه بهينه از اجراي اين روش ها به دست آيد ،كنند

ارزشهيابي بهه عنهوان يكهي از     . در نظام ارزشيابي از دانش آموزان و معلمان تغييراتي ايجاد شود .1

شهناختي محهدود    مهم ترين مراحل فرايند آموزشي، در شرايط كنوني به سطوح پهايين حيطهه  

اگرچه در نتايج اين اقدام پژوهي مشاهده مي شود كه نمرات درسهي دانهش آمهوزان    . شده است

استفاده شده است، باالتر از روش سهنتي اسهت، امها نمهرات امتحهاني ذههن        ITهنگامي كه از 

ن همچنين در ارزشيابي از كار معلمان نيز مي تهوا . معلمان و والدين را به خود مشغول مي كند

 .تدريس اختصا  دادو اينترنت در   ITيک محور را به ميزان كاربرد 

برگزاري جشنواره الگوي تدريس برتر، معلمان را وادار مي كند تا به فكر تالش بيفتند و شهانس   .9

حتي اگر كسي موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زيهادي بهه دسهت مهي     . خود را امتحان كنند

 .آورد

برگهزاري دوره   و همچنين ITينه توليد محتواي الكترونيكي و كاربرد برگزاري همايش ها در زم .12

 ITمي تواند نقش مهمي در تغيير نگرش معلمان در استفاده از فنهاوري   ICDLهاي پيشرفته 

 .داشته باشد

در مدارس به منظور راهنمايي دانهش آمهوزان و معلمهان بهراي دسهت       ITوجود يک كارشناس  .11

حليل يا پردازش اطالعات مي تواند كمک مؤثري در اسهتفاده ههر   يابي به اطالعات و چگونگي ت

 .چه بيشتر اينترنت در مدارس باشد
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غني كردن دوره هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران مي تواند كمک مهؤثري بهه روش اسهتفاده     .11

 .اينترنت در تدريس باشد و فرهنگ استفاده از اينترنت را در آن ها ايجاد كند

 ن معتقههدم كههه معلمههين بايههد در  اخيههر در فنههاوري هههاي گونههاگو  بهها توجههه بههه پيشههرفت هههاي 

 :معلمين در چنين شرايطي بايد. خود تجديد نظر كنند تدريسهاي شيوه 

تأكيهد  ( خهودگرداني )محهوري   -معلم بايد به شيوه هاي آموزش فعال و رويكردهاي دانش آموز .1

 .كند

بيشتر وظيفه ههدايت، رهبهري و    معلم بايد از شيوه هاي آموزش مستقيم كم تر استفاده كند و .1

 .تسهيل گري يادگيري و مشاوره را انجام دهد

دانش آموزان در انجام فعاليت هاي آموزشي به جاي حف  كردن مطالهب درسهي، بهه كهاوش،      .3

جمع آوري اطالعات، اظهار نظر، تجزيه و تحليل و طبقه بنهدي مطالهب، روش حهل مسهئله و     

 .تفكر انتقادي بپردازند

پهرداختن بهه كميهت و حجهم مطالهب درسهي، زمينهه شهناختي، درک و فههم،           معلم به جاي .4

 .يادگيري كيفي و فرصت توليد و توسعه مفاهيم جديد را براي دانش آموزان ايجاد كند

ههر چهه بهيش تهر     معلم بايد در استفاده از فناوري هاي گوناگون در كالس درس، بهه كهاربرد    .5

ها فعاليت هاي گروهي و مشاركتي دانش آمهوزان  فناوري اطالعات و ارتباطات و چندرسانه اي 

 .و استفاده از منابع يادگيري ديجيتالي تأكيد كند

 .بيشترين مسئوليت يادگيري به تدريج به خود دانش آموزان واگذار شود .1

 .شيوه هاي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، بيشتر فرايند مدار باشد تا نتيجه مدار .7
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نش آموزان نظير كنجكاوي، خالقيت، توليد، نقد و بررسي، ارائه راه حلهي  فعاليت هاي خا  دا .1

 خههها ، كارههههاي پژوهشهههي فهههوق برنامهههه، سهههاخت و توليهههد اثهههري بهههه وسهههيله        

 .دانش آموزان، از حمايت هاي ويژه اي برخوردار باشند

ههر چهه    اميد است كه همه معلمان، اهميت استفاده از فناوري هاي نوين را بدانند و تالش كنند تا

بيش تر با استفاده بهينه از آن ها روش هاي تدريس و روش هاي يهاددهي و يهادگيري مناسهب تهري را     

باشهد كهه شهاهد پيشهرفت چشهمگيرتر در عرصهه ههاي آموزشهي در         . براي دانش آموزان فهراهم آورنهد  

 .كشورعزيزمان باشيم
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