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 چكیده 

 

امكانات و  يريشود تا با به كارگ يبلكه تالش م. شود يمتن اكتفا نم ي تنها به ارائه يكيالكترون يمحتوا يدر طراح

 .حاصل شود نانياطم يريادگي نديگردد و از فرا يكالس بازساز طيمح يو تعامل يا سانهچند ر ي شرفتهيپ يابزارها

و  عيامكان ارتباط سر: اند از است و عبارت يكيالكترون يمحتوا يها يژگياز و ييانمايو پو رياز صوت، تصو استفاده

جزوه و  رهيامكان نگارش و ذخ ،ياحتمال يها ها و پاسخ به بانک پرسش يدسترس ،يآموزش يو راهنما يزنده با مرب

 جيمتناوب و گزارش نتا يپرسش و آزمون ها ي ارائه ،هر درس يها كامل به جزوه يامكان دسترس ،يشخص ادداشتي

و مراحل كار در  فيو مشخص كردن وظا رندهيفراگ يآموزش تياز درس، هدا يهر بخش ينيآن، امكان تكرار و بازب

. شوند يم ليتبد لميجداول و ف ر،يتصاو د،يها به اسال ها و متن كتاب يكيكترونال طيدر مح. طول استفاده از دوره 

چرا كه هنوز به صورت . است ازيفراوان ن يو تحول درک شعور، به تالش و پشتكار و سع رييتغ نيبه ا دنيرس يبرا

 .شود يمحسوب نم سيتدر يروش جا افتاده برا کي

در دانشگاه  يكيها، دورادور شاهد مباحث مربوط به آموزش الكترون رانسها و كنف در رسانه ران،يهاست كه در ا مدت

در مدارس و در  يكيساخت آموزش الكترون ريز جاديهم چون ا يجلسات با كلمات نيا تيمحور. ميا بوده يمجاز

 .بوده است مراهدولت ه تيبا حما يمجاز يدانشگاه ها سيتاس يها و حت دانشگاه

است كه از دهه  يزيچ ،يكيزيف ريو غ يمجاز يفضا کيبه  يدرس يها كالس ليتبد اي يكيالكترون يمحتوا ساخت

از  ياريو بس يخصوص يها مطرح شد و در پانزده سال گذشته، شركت يآموزش يدر فضا نترنتيشدن ا ينود با جد

 .اقدام كردند يمجاز يآموزش يفضا يفزارهانرم ا ديتول نيو هم چن يكيالكترون يمحتوا ديتول يها، بر رو دانشگاه

توليد را به  آموزشگاهان دبيرتصميم گرفتم در سال تحصيلي جديد  ..............معاون اجرايي آموزشگاه ............اينجانب 

توانند از عالقه مند سازم و آنان  را به سمتي سوق دهم كه ب محتواي الكترونيكي و استفاده از آن در امر تدريس

دانش پيشرفت تحصيلي و باال بردن معلومات عمومي و شكوفايي فكري خود و  هتدر ج محتواي الكترونيكي
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و كاربردهاي فراوان اينترنت آشنا  آموزش محتواي الكترونيكي،آنها را با سايت هاي مختلف استفاده كنند آموزانشان

 .ا باال ببرندتوليد محتواي الكترونيكي كيفيت  تدريس رساختم و به آنها ياد دادم چگونه مي توانند با 

 دبير-دانش آموز-محتواي الكترونيكي-فناوري اطالعات-كامپيوتر: كليدواژه 

 مقدمه

 اي فيتكال. شوند يم ليتبد دهايو اسال ها ليكتاب ها و مطالب به فا ،يكيالكترون طيمح کيدر  

چهره  گريو شما د رنديگ يدر صندوق استاد قرار م نيآنال ستميس قياز طر اي شوند يارسال م ليميا

را با  ستادا يحت ديو شا ستيبه محل كالس ن يكيزيبه سفر ف يازيو ن ننديب ياستاد خود را هر روز نم

 يبه شكل جد ياز شكل قبل تيماه رييتغ کيتنها  ها نيهمه ا....  ديوب تماشا كن يو از رو نيدورب

 .و كارآمدتر تر شرفتهيمدل پ کي. است

. است ازمندين يآموزش انتخاب يبه معنا يآموزش ستميتحول در س دجايبه ا ،يكيآموزش الكترون امروزه

محتوا، سنجش  يبيترك ديكوچک، اتصال محتواها، تول يآموزش يمحتوا ديتول يبر رو يقاتيمراكز تحق

و  يدرس يحدهاوا يده دانشجو و دانش آموز، اجازه انتخاب به هر دو در شكل يريفراگ زانيهوشمند  م

و آموزش هوشمند در حركت  يبه سمت آموزش انتخاب قيتحق نديفرآ يه طور كلب. متمركز هستند... 

تصور  يو حت ينوپا بودن آموزش مجاز ،يكيالكترون يكمبود محتوا ليحال در كشور ما به دل نياست با ا

نداشته  يچندان شرفتيپ ، يقاتيتحق ريمس ني، ا يكينسبت به آموزش الكترون نياز مسئول يغلط بعض

 يكيالكترون يدرس با استفاده از ابزارها ايكتاب  کي ميمفاه ديبا يكيآموزش الكترون جاديا يبرا.است

 يتاليجيبه حالت د( يكاغذ)يدرس از حالت معمول ايكتاب  يمنظور الزم است محتوا نيبه ا. ابديانتقال 

-e)يكيآموزش الكترون جاديا يبرا. قابل انتقال شود يكيالكترون يتا با ابزارها ابدي رييتغ( يكيالكترون) 

learning )يكيالكترون يمحتوا ديبه تول   (e- content )است  ازين. 
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 ياست كه سع يآموزش طيو مح رندهيفراگ نيمهم تعامل ب  محتوا توجه به مؤلفه نيا  يژگيو نيتر مهم

ها مدنظر  فصل انيپا يها و آزمون ناتيها، تمر ل درس، مثا يمحتوا يدر طراح يا ستهيبه نحو شا شود يم

 .رديقرار گ

 

  

 

 نديفرآ ويسنار نيدر ا. اقدام شود ويسنار هيبه ته ديقدم با نيدر اول يكيالكترون يمحتوا يطراح يبرا 

محتوا، با استفاده از  کي يويپس از آماده شدن سنار. شود يم حيكامال تشر يارائه مطالب آموزش

دهنده آن محتوا  ليش متون، عناصر تشكو نگار يعكاس يطراح ک،يهم چون گراف يمختلف يها تخصص

مورد نظر به  يمربوطه، محتوا يويسنار يآن ها بر اساس رهنمودها وستنيسازند و از به هم پ يرا م

 . شود يساخته م يكيصورت الكترون

و چه براي دانش  دبيراننقش بسيار كليدي در آموزش چه براي  محتواهاي الكترونيكي با توجه به اينكه 

تصميم گرفتم پژوهش خود را در اين راستا تنظيم  معاون اجراييبه عنوان  ...........ارد ، اينجانب آموزان د

 .ترغيب نمايم محتواهاي الكترونيكيرا به استفاده از  آموزشگاه دبيراننمايم و 

 توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله

بعد از گذشت چند صباحي از سال  ....شهرستان .... .... آموزشگاه معاون اجرايي ......اينجانب  

در  محتواهاي الكترونيكياستفاده چنداني از  آموزشگاه دبيرانتحصيلي به تدريج مالحظه مي نمودم كه 

و تعداد كمي از آن ها هستند كه براي تحقيق و . راستاي تدريس و پيشبرد اهداف آموزشي نمي نمايند

 دبيرانبنا بر اين براي تشويق و ترغيب .مي زنند اتوليد محتوپژوهش و ديگر ابزار آموزشي دست به 

 محتواهاي الكترونيكيدست به اقداماتي زدم تا هرچه بيشتر بتوانم آن ها را به استفاده از  آموزشگاه

 .عالقه مند سازم
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بيش ترين چالش هايي كه با آن مواجه بودم پاره اي موانع احساسي بود كه خالصه آن عبارتند 

 :از

 و  تحليل محتواي الكترونيکوانشناختي در ارتباط با به كارگيري موانع بزرگ رICT؛ 

 هوشمند بودن تمام كالس ها 

 درخشان يو دانش آموزان از مدارس استعداد ها نيتوقع والد يسطح باال 

 يمحتوا ديسال و عدم تسلط به تول 15 يباال يبا سابقه  رانيتعداد قابل توجه دب وجود 

 ي كيالكترون

 ؛«هنر تدريس»در زمينه « ريشه يافته در ذهن» اختارسختي تغيير س 

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

  ؛آموزشگاهوجود مسايل و مشكالت موجود در 

 (1شواهد)گردآوری اطالعات 

اطالعات بنابراين شروع به جمع آوري . كردمعمل مي  با احتياطدر رابطه با اين اقدام بايد  

  .مبراي اين منظور از چند مرحله استفاده نمود. دمنمو

درباره شيوه عملكرد خود در . ان و دانش آموزان از طريق نظرسنجي از آن هادبيرصحبت با 

 :يافته هاي اين مرحله عبارتند از. كالس درس

و در هنگام تدريس نداشتند  محتواي الكترونيكيهمكاران در مدرسه تمايل چنداني به استفاده از 

ان دروس ديگر نيز همين نظر را دبير.. مي دانستند سختاستفاده از اينترنت در امر تدريس را 

 .داشتند

درباره شيوه عملكرد در كالس درس نظرسنجي مي  دبيرانطبق روال همه ساله در ابتداي سال از 

ريت قريب به اكث. ميم و نظرات آن ها را جويا مي شويچند روش را به آن ها پيشنهاد مي ده. رديمك

با توجه به تجربه اي كه در . را طالب بودند و بر اين امر پافشاري مي كردند هاي قبلياتفاق شيوه 
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م و هدايتگري آن ها به يعمل كن دبيراناين چند سال كسب كرده ام بهتر بود كه بنا به درخواست 

تي را براي تدريس انتخاب بنابراين در ابتدا شيوه سن. ميسوي روش فعال را به مرور زمان انجام ده

با توجه به تجربيات سال هاي گذشته خود، مي دانستم كه با روش سنتي فقط مي توان . مينمود

تحليل محتواي پيشرفت دانش آموزان در حيطه دانشي فراهم كرد، ولي روش هاي فعال و مبتني بر 

ک و فهم و كاربردي را يادگيري در سطوح باالتر در مي تواند محتواي الكترونيكيو  الكترونيک

بنا بر اين  مشكل اساسي ديگر، دگرگوني و تغييرات اساسي در شيوه هاي تدريس بود. تقويت كند

 .تصميم گرفتم كه دبيران را به استفاده كم و بيش از اينترنت و كامپيوتر وادار كنم

 

يوه تدريس و مشاهده نتايج در مرحله اول اقدام، بيانگر اين موضوع است كه تجديد نظر در ش

با مطالعاتي كه انجام داده بودم بهترين راه براي برطرف كردن اشكال . تغيير در آن بسيار ضروري است

اما چگونه و با چه . بود تحليل محتواي الكترونيکدانش آموزان استفاده از روش تدريس مبتني بر 

د، استفاده از روش هاي نوين به منظور پيشرفت دانش آموزان در سطوح درک و فهم و كاربرامكاناتي؟ 

. با جهاني شدن آموزش همگام شديعني مي بايست  تدريس با تلفيقي از فناوري هاي نو ضروري بود

. بود ICTو  تحليل محتواي الكترونيکتدريس مبتني بر آموزش جهاني شدن همگام شدن با  الزمه

و  تحليل محتواي الكترونيکعال مبتني بر اطالعاتي در باره تدريس با روش فدر ابتدا الزم بود، بنابراين 

ICT  به همين منظور از منابع زير استفاده نمودم. كردمكسب مي: 

 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 همكاران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .1

 بعضي از والدين دانش آموزان؛ .3

 تدريس برتر؛ ان در جشنواره هاي الگويدبيرمشاهده فيلم هاي تدريس  .4
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معاون مطالعه كتاب هاي تخصصي در باره انواع روش هاي تدريس، شيوه هاي مختلف  .5

تحليل محتواي يادگيري مبتني بر –يت كالس درس و روش هاي فعال ياددهي اجرايي

 ؛ICTو  الكترونيک

بررسي نشريه هاي گوناگون از جمله فصلنامه تعليم و تربيت، رشد تكنولوژي آموزشي، رشد  .6

 ؛.....، رشد آموزش شيمي، ردبي

 بررسي و مطالعه روزنامه هاي مختلف؛ .1

 مطالعه چكيده هاي تحقيقات و پايان نامه ها؛ .8

  .و جست و جو در سايت هاي مختلف آموزشي استفاده از اينترنت .1

 :بعضي از يافته هاي اين مرحله عبارتند از

راي آموزش مفاهيم مختلف در جستجوهاي اينترنتي متوجه شدم مي توان پايگاه هاي جالبي ب

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

همچنين پايگاه هاي مناسبي پيدا كردم كه نمونه پرسش . مي تواند در دانش آموزان انگيزه ايجاد كند

د عالقه و انگيزه و مشاركت دانش آموزان در نتيجه براي ايجا. هاي متعددي در سطوح مختلف داشتند

در امر يادگيري و ياددهي سعي كردم رايانه و كتاب درسي در كنار هم استفاده شوند تا آموزش و 

در واقع، در اين روش رايانه با تمام جذابيت هاي خود، دانش آموزان . يادگيري مؤثرتر و سودمندتر باشد

 .را با موضوع درس درگير مي كند

 تحقیق پیشینه

از دير باز از آموزش و پرورش انتظار مي رود كه نسل هاي امروز را براي زندگي و جامعه : 1361اميري، 

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

اشت، اما امروزه براثر پيشرفت بايد نسل هاي امروز را براي زيستن در آن پرورش داد چندان ضرورت ند
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 1يا  5و از سي سال پيش از هر  ،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

محور قرار دادن دانش  ،ICTر نوين مبتني ب  در همين راستا از دستاوردهاي آموزش: 1383عبادي، 

 ان به عنوان مربي، راهنما و دبيرتغيير نقش . مد نظر است دبيرآموز به جاي 

موجب  دبيرتغيير نقش  .است دبيرآموز به جاي نش تسهيل كننده مي باشد كه خود محور قراردادن دا

ميل و . ثر شودؤق و ميابد و دانش آموز، عنصري فعال، خال  مي شود كه انگيزه هاي يادگيري افزايش

عالقه او به كسب اطالعات و دانش افزايش يابد و به طور طبيعي محتواي آموزش در مسير عملي و 

 .واقعي قرارگيرد

وري هاي اينترنتي ، با سرعت چشمگيري درحال گسترش است و پديده آموزشي با افن: 1382چارياني، 

قابت فزاينده بيشتر دانشكده ها و مدارس دنيا قرار تكيه برفناوري هاي اينترنتي اكنون موضوع توجه و ر

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

اين فناوري ها . ثر استؤبسيار م  يادگيري  -وجود آورده اند كه بهره گيري از آنها در فرايند ياددهي 

  .كار گرفته شود  د تا يادگيري مادام العمر به صورت گسترده و عميق بههمچنين سبب شده ان

 11واقعيت ها نشان مي دهند كه استفاده از فناوري هاي نوين در قرن : 1382دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

انسان خواهد داشت و يقيناً آموزش و پرورش نيز از اين تغييرات   تأثير عميقي در زندگي اجتماعي

وري اطالعات به صورت ابيان كننده اين مطلب اند، كه فن تحقيقات در آموزش،. نخواهد بود مستثني

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

تحليل محتواي پيچيدگي و ائتالف سازمان تربيتي به صورت فزاينده بر  :1221، زندليفت استكرا 

كنيكي پيشرفت مدل هاي جديد آموزشي و يادگيري تأكيد مي به عنوان وسيله كمكي ت  الكترونيک

، رو به كال زندگي در دنياي در حال توسعهدر تمامي اش تحليل محتواي الكترونيکاستفاده از . كنند
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اگرچه . رفت مي باشدافزايش است و استفاده از آن در بسياري از مدارس نيز با سرعت در حال پيش

 . د كه مدارس در اتخاذ اين تغيير تكنولوژيكي كند بوده اندادعا مي كنن متخصصاناز  برخي

كالس درس  ندگان اصلي در اجراي تكنولوژي درمتوجه شدند كه محدود كن :1221، مک نيل و دلفليد

 كمبود منابع مالي براي سخت افزار زيربنا براي توسعه حرفه اي و 

 .هستند  برنامه ريزي

مصاحبه به عمل آورده است و در  ICTمشكالت اساسي در اجراي كارورز درباره  12از  :1221، پلگرم

دوره   تعداد ناكافي كامپيوتر، :ثر استؤاين زمينه ده مشكل بيان شده كه بيشتر از همه عوامل زير م

  .ان، كافي نبودن كاركنان مساعد تكنيكيدبيرناكافي، كمبود وقت براي 

وري اطالعات در مدارس و حفظ اه رهبري فندر مالزي هدف دولت سرمايه گذاري ب: 1221هونگ، 

برنامه هاي . به اين سيستم است 1212حمايت از اين حركت و مجهز كردن تمامي مدارس تا سال 

وري، ازبان و ارتباطات، علم و فن :مدارس هوشمند مالزي به هفت حيطه تأكيد دارد كه عبارتند از

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

 وري اطالعات آموزش را متنوع و ساده اكه فن در ايران به منظور اين :1381كريمي پور، 

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

استفاده از اين فرايند با توجه . ايند در جريان آموزش گرديداز آنها ترغيب مي كند اقدام به تلفيق اين فر

 .به الگوگيري از كشور مالزي است

را در دبيرستان هاي نيجريه گزارش  ICTو مشكالت  ICTتالش استفاده از : 1225، آدواواجين دلمو

كمبود   يفا، هزينه و زيربناي ضعهدر 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 :1384افضل نيا،  

ن به تغيير خواهد يافت از جمله مي توا  وري در اين مورد شرايط به نحو چشمگيريناروز افزون ابعاد ف
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تغيير نقش  -1،  دبيرتغيير نقش  -1: وري در امر يادگيري به موارد زير اشاره نمودامهمترين تأثيرات فن

افزايش استفاده از منابع خارجي رشد و بهبود  .اندبير مشاركت بيشتر دانش آموزان با  -3فراگير، 

كه مهم ترين ركن مدارس  مهارت هاي طراحي و ارائه مطالب توليد و دارا بودن محتواي الكترونيكي

  .هوشمند هستند اشاره نمود

را در سيستم  ICTكشور مالزي نيز به منظور پيشرفت در عرصه اقتصادي اجتماعي : 1384 ركيان،ل

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

ويت و پرورش نيروي كار آماده براي مواجهه با دنياي واقعي قرن امتيازات آموزش مالزيايي و همچنين تق

در اين راستا ابتكار ايجاد مدارس . بيستم اقدام به تأسيس اين سيستم در چهارچوب آموزش خود نمود

كشور ( پروژه راهبردي چند رسانه اي)  MSCبرنامه كاربردي و قسمتي از پروژه  1هوشمند يكي از 

 . مالزي است

و  1116در جريان آموزش كليه كشورها از جمله انگلستان در سال  ICTفاده از روند است

تحت تأثير قرار داد كه طبق بررسي هاي انجام شده اين كشور در مقايسه با  1112استراليا در سال 

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

ا توجه به امكان وجود توسعه زير ساخت هاي ارتباطي اطالعاتي گسترش استفاده در ايران نيز ب

در ايران انجام گرفت و چندي بعد  1382گيري مي شود كه اين اقدام در سال  به طور جدي پي ICTاز 

دبيرستان نداي آزادي  ،(5منطقه )دبيرستان مصاحب  ،(4منطقه )چهار دبيرستان تحت عنوان آبسال 

 .تهران به اين سيستم مجهزگرديد (15منطقه )دبيرستان شهداي كارگر  ،(1منطقه )

 مفهوم نوآوری در آموزش

نوآوري در آموزش به معناي احيا، بازسازي و ايجاد تغييراتي است كه سبب تحول در نظام  

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

درواقع، نوآوري انديشه اي است . ، روش هاي تدريس و بهره گيري از فناوري هاي جديد استآموزش
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دانايي، دقت و قابل پرورش و كوششي است اصولي و آگاهانه كه رسيدن به آن، مستلزم خودباوري، 

 .است دبيرپشتكار 

ر خالق دانست كه پس به عبارت ديگر، نوآوري را مي توان فرايندي برخاسته از يک عقيده و فك 

 .ما تقويت و حمايت شودان دبيرچنين رويكردي، در . از تكميل، به نتيجه نهايي و مطلوب مي رسد

 ویژگی های نوآوری در آموزش

در فرايند نوآوري، بايد به روابط بين آموزش و برنامه درسي، روش ها ومهارت هاي ياددهي و  

، به طوري كه روش هاي نو، عالوه بر اصالح وضعيت يادگيري، امكانات و شرايط محيطي توجه كرد

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

ان باشد و نتايج مثبت نوآوري، سبب افزايش انگيزه و ارتقاي سطح علمي و توانايي عملي دبيرمربيان و 

ان را هر چه بيش تر به خودباوري و انجام فعاليت هاي ابتكاري و ان و دانش آموزان شود و آندبير

 .پژوهشي تشويق كند

 نوآوری و تحول در كالس درس

اگرچه تحول واقعي در آموزش و پرورش نيازمند تغيير و تحول در همه اركان و كل ساختار  

فرايند د و مبتكرانه، ان مي توانند، با استفاده از روش هاي جديدبيرنظام آموزشي است، با اين وصف 

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

در . مسئول و مجري فعاليت هاي يادگيري هستند ،طراح و راهنماي برنامه آموزشي و دانش آموزان ،دبير

دريافت نمي كنند، بلكه خود به جمع آوري و  دبيرز اين رويكرد، دانش آموزان ديگر مطالب را مستقيماً ا

شريک و  حاصل و موفقيت هاي آموزشي كالس درستحليل اطالعات مي پردازند و خود را در نتايج 

از اين رو، از روحيه اي شاد و بانشاط برخوردارند و از فعاليت هاي آموزشي لذت مي . سهيم مي دانند

 .برند
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ي تواند دانش آموزان را افرادي فعال، متفكر، كنجكاو و عالقمند به نوآور م دبيربه اين ترتيب،  

     .مطالعه مستمر بار آورد كه هدف رويكردهاي جديد آموزشي نيز همين است

 استفاده از چندرسانه ای های آموزشی در تدریس

: دبرخي آن را اين گونه تعريف كرده ان. 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 عرضه مي كند 

اژه اطالعاتي برخي تعامل را ويژگي مهمي براي چندرسانه اي هاي آموزشي دانسته اند و آن را يک و

از چند رسانه اي ها براي به كارگيري نظريات آموزشي گوناگون مي توان استفاده . متعامل دانسته اند

 .كرد

بهره گيري از . عصر اطالعات كمک فراواني مي كندچندرسانه اي ها به گسترش دانش در 

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

 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 براي استفاده . 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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شنيداري مطالب -ديداري مي تواند از چندرسانه اي براي ارائه دبيردر اين شيوه : ارائه نمايش ( أ

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

 .بود

هنگامي كه دانش آموزان به صورت گروهي كار مي كنند، استفاده از : يادگيري مشاركتي ( ب

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

در اين صورت دانش آموزان مي توانند به صورت انفرادي و مستقل به : يادگيري انفرادي ( ت

تعاملي كه بين كاربرد نرم افزار ايجاد مي شود امكانات چندرسانه اي . يادگيري بپردازند

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

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

رسانه هايي از قبيل فيلم، ويدئو، فيلم استريپ، نوار صوتي يا تصاوير تجارب غيرمستقيم را به  .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

ستفاده از شرايط فيزيكي، انگيزش، رنگ، واقع گرايي و خالقيت سبب ايجاد عالقه به با ا .3

 .يادگيري مي شوند

به اين ترتيب، او مي تواند تجارب يادگيري را . مي افزايند دبيربر روش ها و امكانات موجود  .4

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

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

 ارائه اطالعات؛ 

 توسعه دانش و مهارت ها؛ 

 ايجاد ارتباط ميان موضوعات درسي گوناگون. 
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 های آموزشی در تدریس  CDاستفاده از 

 CD ا آن ه. هاي آموزشي به كالس هاي درس طراوت و تازگي خاصي مي بخشند 

هاي آموزشي مي  CDبا استفاده از . مي توانند دانش آموزان را  با خود به محيط هاي تازه اي ببرند

به منظور استفاده . و از اين طريق انگيزه يادگيري را افزايش داد. توان موضوعات درسي را تدريس كرد

 :ا رعايت نموددر هنگام استفاده از اين وسيله آموزشي در كالس بايد نكاتي ر CDمطلوب از 

 بايد هنگام استفاده از  دبيرCD  ابتدا با خواندن بروشورهاي توضيحي و يا با تماشاي آن ها

 .دست به انتخاب بزند

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

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

 ي دانش آموزان تكاليف خواندني مربوط محتواي فيلم تعيين كندبرا . 

  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. 

 يري دانش آموزان را از محتواييادگCD  ارزشيابي كند، ودر عين حال، فضاي بسياري را براي

 .برداشت ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقي گذارد

 استفاده از رایانه و اینترنت در تدریس 

اكنون شبكه هاي عمومي اطالع رساني با استفاده از فرستنده ها و گيرنده هاي 

ديگر دانش . رساندمي انه انواع اطالعات از بانک هاي اطالعاتي به سراسر جهان مايكروويو،ماهواره و راي

مشخص نيست، بلكه مي  دبيرآموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان و ابزارهاي آموزشي محدود و 

ه تواند به طور انفرادي، در هر كجا هست رايانه خود را به كار اندازد و با جستجو در كتاب ها و كتابخان

 .هاي جهان و پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره كند
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 اثر رايانه و اينترنت در آموزش و پرورش آن اندازه قوي است كه تقريباً در تمام 

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

جاي روش هاي سنتي برگزيده اند و استفاده از اينترنت را به منزله يک منبع اطالعات و يک رسانه 

يكي از پيامدهاي مهم آموزش از راه رايانه و اينترنت استقالل بيشتر . ارتباطي به كار مي برند

م تر به انتقال مطالب مي ان كدبيرفراگيرندگان، يعني انتخاب مكان و زمان و روش يادگيري است ضمناً 

جمع آوري اطالعات، تجزيه و )پردازند و بيشتر تالش آن ها آن است كه دانش آموز را به كاوشگري 

برنامه هاي تلويزيوني و برنامه  از كتاب ها،)، تفكر انتقادي (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 با ساير دانش 

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

دانش آموزان از طريق اينترنت و فرستادن پست الكترونيكي براي دانش آموزان كشورهاي 

تلف، اطالعات مورد نياز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون گزارشي مخ

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

. اينترنت در صورتي كه فقط براي امور پژوهشي مورد استفاده قرار بگيد، زياد مفيد نيست

. نظر بسيار جالب است كه به دانش آموزان وابستگي و پيوستگي جهان را نشان مي دهداينترنت از اين 

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

ست و همه برقرار كنند و ديدگاه هايي به دست آورند كه تا به حال دسترسي به آن ها ممكن نبوده ا

دانش آموزان، براي اولين بار مي توانند عقايد خود را به راحتي منتشر و ديدگاه هايشان را با مخاطباني 

 .به گستردگي جهان مبادله كنند
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 در تدریس استفاده از وبالگ آموزشی

با اين روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش مي تواند . ارداين روش مزاياي بسيار زيادي د 

براي مثال ممكن است بعضي از دانش آموزان بخواهند يک . ر موقعيت هاي مناسبي مطالب را بياموزدد

. مطلب علمي موجود در وبالگ را در شب يا در طي ساعات اوليه صبح يا هرزمان ديگري مرور كنند

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

آن ها همچنين مي توانند سؤاالت درسي خود را از اين . يادگيري را خود دانش آموز تعيين مي كند

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

بنا به گفته دانش آموزان سؤاالتي كه از طريق وبالگ مطرح مي شود، آن ها بدون هرگونه  

ن به سؤاالت به راحتي جواب مي دهند و مي گويند كه اگر امكان داشت تا از دغدغه اي، با تمركز فراوا

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

به طوري كه دانش آموزان . آموزش از طريق وبالگ موجب افزايش تعامل با دانش آموز مي شود 

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

 .پيشرفت تحصيلي آن ها نقش مؤثري دارد

  ICTیادگیری مبتنی بر   –استفاده از روش فعال یاددهی 

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

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

به اينترنت دسترسي دارند، ارتباط با خارج از محيط و فرهنگ مدرسه مي تواند امكان درک فراتر از 

دانش آموزان در يک شهر، استان و كشور مي توانند تجربيات . محيط اطراف و فرهنگ را فراهم نمايد

يق پست الكترونيكي يا ويدئوكنفرانس با دانش آموزان شهرها و كشورهاي ديگر به اشتراک خود را از طر

 . گذارند
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تجربه كار گروهي . اغلب در گروه ها با يكديگر مشاركت مي كنند TCIآن ها هنگام كار با  

TCI  در حل مسايل به شكل . اجتماعي تأثيرات مفيدي دارد  –بر رشد و توسعه مهارت هاي فردي

روهي، در عين اين كه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت هستند، هر دانش آموز گ

ابزاري مناسب براي برقراري ارتباط و كنترل آن در اختيار دانش آموزان قرار  TCI. نقش خاصي دارد

 .مي دهد

 دانش آموزان در مواجهه با چالش هاي موجود، اعتماد به نفس خود را افزايش  

 ان و دانش آموزان را تغيير دبيراين امر روابط بين . هند و احساس قدرت مي كننددمي 

يک رهبر،  دبيردر اين حالت، . به دانش آموزان قدرت كنترل مي دهد -enil Onارتباط هاي . مي دهد

 يمعاون اجرايهدايت گر، ياري دهنده، همكار و ارزياب است و نقش سنتي كارشناس موضوعي وي را با 

 .برنامه تلفيق مي كند

 ICT  از طريق درگير كردن دانش آموزان در كار جمعي مشترک، يک كالس درس را به

براي به گونه اي است كه  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 ه اي از ابزار را براي دانش آموزان فراهم مي سازد تا پس از تسلط بر نكات فني، مجموع

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

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

تدارک مي بيند تعريف نقش آنان به عنوان تسهيل ان دبيربراي  ICTيكي از چالش هايي كه  

به اين . است.... فعاليت هاي كالس درس و  معاون اجراييكننده يادگيري، سازمان دهنده كار گروهي، 

ان بيش تر وقت خود را صرف پشتيباني تک تک افراد يا گروه ها خواهند كرد و كم تر به دبير ،ترتيب

مي توانيم با تعداد كم تري دانش آموز »: كالس نگروپنته مي گويدني. تدريس در كالس خواهند پرداخت
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. كه توانايي يادگيري در آن ها كم است و محيطي كه قابليت آموزشي بيش تري دارد، داشته باشيم

 .«رايانه ها اين تغييرات را ايجاد مي كنند

كه به طور  محيطي با قابليت آموزشي ويژه در كالس درس ايجاد مي كند ICTاستفاده از  

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

 ، مرحله دوماجرای راه حل 

تصميم گرفتم كه در اين دوجلسه به بررسي موفق بودن طرح  آموزشگاه دبيرانبا با هماهنگي  

وي اين روش را با چنان چه موفقيت حاصل شود، به فكر راه حلي باشم كه بتوانم به نح. خود بپردازم

عالقمند شده بودند كه  يقدربه دانش آموزان  دبيرانبه گفته . ادامه دهم آموزشگاهامكانات موجود در 

ها را براي رايت  CDآيا ما مي توانيم اين ": طي درس و پس از پايان كالس مرتب سؤال مي كردند

   "كردن ببريم؟

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

 آيا مي توانيم در اوقات فراغت خود از سايت كامپيوتر ": آن ها همچنين مي پرسيدند

  "استفاده كنيم؟ ديتا

 :دیگر اقدامات انجام شده 

 يكيالكترون يمحتوا ديتول يجزوه آموزش هيته 

 عنوان نيجلسه كارگاه باا 12 يبرگزار 

 همكاران يشده برا پيو تا كساني بليبا ل يها يد يس هيته 

 همكاران يشده و مشابه برا يطراح يد يجلد س هيته 



ابل برای خريد فايل ورد ق. فايل برای مشاهده است ين ا

 . ويرايش به سايت مراجعه کنید 

21 

 

 (2شواهد)گرد آوری اطالعات 

و همچنين مقايسه ميانگين نمرات در هر  با مشاهده نمرات در سطح هاي مختلف آموزشي . 

   .شدم، پيشرفت دانش آموزان را متوجه سطح آموزشي قبل و بعد از اقدام

باعث  محتواي الكترونيكيبه نتايج موجود مشاهده مي شد كه تدريس مبتني بر با توجه  

برابر افزايش يافته  1.5به طوري كه ميانگين كالس بيش از . پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شده است

 8ر سطح كاربرد بيش از برابر و د 4.5برابر و در سطح درک و فهم 1.4اين افزايش در سطح دانش . است

  .ي باشدبرابر م

 

به دست آمده  محتواي الكترونيكيبا توجه به نتايج بسيار خوبي كه از روش تدريس مبتني بر 

و  ندجو مي پرداختدر اينترنت به جست دبيرانگاهي اوقات نيز . بود، اين روش بسيار مفيد معرفي شد

با استفاده از  و ندو آن ها را به كالس درس مي آورد ندبراي هر مبحث اطالعاتي را تهيه مي كرد

هاي آموزشي مناسب نيز تا حدي  CDهمچنين استفاده از  ندمي پرداخته تدريس بكامپيوتر مدرسه 

 .مرا در امر آموزش كمک مي كرد

درگير شدن . يزهاي كالسي و يا پرسش هاي شفاهي دال بر موفقيت اين طرح بودنتايج امتحانات و كوئ

رقابت  ايجادو ، فعال شدن آن ها  محتواي الكترونيكيصوص با فناوري نو و بخ دانش آموزانو  دبيران

 . سازنده بين آن ها بسيار رضايتبخش بود

 ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن

ه چگونگي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد با توجه به نقطه رپس از اين كه اطالعات الزم دربا 

ران، دانش آموزان و والدين آن ها تا آن جا كه توانستم نقايص نظرات و انتقادهاي ارائه شده توسط همكا

 . را برطرف كردم
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مورد قبول دانش آموزان و والدين  محتواي الكترونيكيشواهد نشان داد كه تدريس مبتني بر  

اثر چشمگيري داشته آن ها به طوري كه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در كليه دروس  .آن ها است

 دبيرانرضايت . مكاران نيز به انواع مختلف سعي در استفاده از اين روش ها برآمدنداكثر ه. است

مورد قبول  محتواي الكترونيكينشان داد كه تدريس مبتني بر از روند كار آن ها قدرداني  و  آموزشگاه

 . آن ها بوده است

و به دست قدام آن ها قبل و بعد از امقايسه نمرات پيشرفت تحصيلي چشمگير دانش آموزان با 

  .استپژوهشي نشان دهنده موفق بودن اين طرح آمدن نتايج مطلوب 

هاي آموزشي زياد شده بود بنابه  CDدانش آموزان به استفاده از اينترنت و و  دبيرانعالقمندي 

، تالش آن ها براي يادگيري بيشتر مطالب، با اين روش تدريس افزايش يافته و موفقيت آن دبيرانگفته 

 . يشتر شده استها ب

از همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يک سال تالش فراوان و تحمل مشكالت زيادي كه بر 

 طرح اين  سر راهم بود، تا اين كه به نتيجه مطلوب برسم، باعث شد كه

را به عنوان يكي از تجربيات مفيد آموزشي و به عنوان گامي مؤثر در جهت موفقيت در امر  يپژوهاقدام 

 .ش در نظر بگيرمآموز

 حاصل از اقدام نتایج

 :نتايج نشان مي دهد 

  اين روش براي يادگيري هايي كه اساسي است ولي به خودي خود جاذبه اي ندارد شوق و

 انگيزه ايجاد مي كند؛

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

 زان تجربه هاي جديدي كسب مي كنند و اين تجربه ها، آن ها را به در اين روش دانش آمو

 سوي موفقيت هدايت مي كند؛
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 در اين روش دانش آموزان براي مدتي طوالني غيرفعال باقي نمي مانند؛ 

  در اين روش وقتي دانش آموزان براي مدتي به حال خود رها مي شوند تا تجربه كنند، نتايج

 .بهتري به دست مي آيد

 :اين روش محدوديت هايي هم دارداما 

 در همه مدارس امكان استفاده از رايانه وجود ندارد؛ 

 در مدرسه امكان ارتباط مستقيم با . دسترسي به مواد درسي و شرايط، چندان ساده نيست

 ضبط كنيم؛ CDاينترنت را نداريم و بايد از قبل، اطالعات را روي فلش مموري يا 

 اره مي شود كمي سر و صدا و بي نظمي چون كالس به صورت گروهي اد 

 .اجتناب ناپذير است

 و پیشنهادات نتیجه گیری

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

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

با هم به مبادله اطالعات مي پردازند و كساني در اين مبادله اطالعات موفق ترند كه ...... اجتماعي، 

  .اطالعات بيشتري از فناوري روز دارند

حجم  ديدانش، تول يجهان امروز، مثل رشد تصاعد يها يژگيدر كل  بابد گفت توجه به و 

و  نترنتيگسترش كاربرد ا تال،يجينگ دفره ندهيو اعتبار نامناسب، رواج فزا تيفياطالعات با ك ميعظ

 يسواد اطالعات يآموزش مهارت ها ،يچهره آموزش عال رييتغ جه،يو در نت يچند رسانه ا يها يفناور

با توجه به ظهور آموزش از راه  نيهمچن. است افتهي يا ژهيو ضرورت و تياهم يآموزش يندهايدر فرا

با آموزش  يروش آموزش نيكه ا ييو تفاوت ها يعالآموزش  يها يبر اثر دگرگون يدور و آموزش مجاز

و افراد  يسنت يمحدود به كتابخانه ها يدسترس اددهنده،ياز  رندهيادگي ييمرسوم دارد، از جمله جدا

 گر،يد يو از سو يروش آموزش نيدر ا يبه سواد اطالعات شتريتوجه ب تيمتخصص، ضرورت و اهم
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پژوهش  نيلذا، در ا. شود يم انيآموزش آن نما يم برامرسو يا وهيمتفاوت از ش ياستفاده از روش

استفاده شد و  يازمج انيدانشجو يبرا يآموزش سواد اطالعات يبرا يسواد اطالعات يكيالكترون يمحتوا

 انيبر مهارت حل مسئله دانشجو يسواد اطالعات يكيالكترون يبه دست آمده نشان داد كه محتوا جينتا

به طور  يكيالكترون يمحتوا قياز طر دهيآموزش د انيمسئله دانشجو عمده دارد و مهارت حل ريتأث

 يدر واقع، محتوا. شتر و باالتر استينكرده اند، ب افتيمحتوا را در نيكه ا گريد انيمعنادار از دانشجو

 يرا برا يسنت يهمانند كارگاه ها و آموزش ها يريتوانسته است تأث يسواد اطالعات يكيالكترون

 زش از راه دور داشته باشدآمو انيدانشجو

در تدريس  تحليل محتواي الكترونيکبه منظور فراهم كردن شرايط مناسب براي كاربرد  

 :پيشنهاد مي گردد

. مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گيرد دبيرمحتواي دروس تخصصي رشته هاي دبيري و تربيت  .1

تحليل  بر مبناي  محتواي منابع علمي در دروس تخصصي مثل روش ها و فنون تدريس

 .تدوين گرددمحتواي الكترونيك

از اينترنت در  دبيراستادان دروس تخصصي كليه رشته ها بخصوص رشته هاي دبيري و تربيت  .1

ان از اينترنت، احتماالً اين است دبيريكي از عوامل اصلي عدم استفاده . تدريس استفاده كنند

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

 ان به استفاده ازدبيرمحتواي كتاب هاي درسي بازنگري و اصالح شود تا  .3

، با مشكالت كم تري مواجه شوند و به تدريج نسبت به اين روش تحليل محتواي الكترونيک

 .نگرش مثبت پيدا كنند

ان مشكالت دبيربا برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي ضمن خدمت و دانش افزايي براي  .4

ان با بهره گيري از دبيرزيرا هنوز برخي از . موجود بر سر راه به كارگيري اينترنت برطرف گردد
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اينترنت موافق نيستند كه اين امر مي تواند ناشي از عدم آگاهي آن ها از روند اجراي روش يا 

 .شي اين روش استعدم توانايي آن ها در استفاده عملي از روش يا عدم آگاهي آنان از اثر بخ

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

بايد به توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس  تحليل محتواي الكترونيکان از دبيراستفاده 

ي توجه خاصي مبذول شود تا دسترسي به منابع علمي جهت فعاليت هاي گروهي و انفراد

الزم به ذكر است كه يكي از رفتارهاي مورد نظر در مهارت برقراري . تحقيقي امكان پذير گردد

ارتباط، استفاده از منابع اطالعاتي است كه در بسياري از مدارس امكان دسترسي به آن ها 

 .وجود ندارد

شود كه پيشنهاد مي  تحليل محتواي الكترونيکان به استفاده از دبيربه منظور ايجاد رغبت  .6

اني را كه از اينترنت در تدريس استفاده مي كنند مورد دبيرمسئوالن آموزش و پرورش مناطق 

تشويق قرار دهند تا بهره گيري از اين روش ها به حداكثر ممكن برسد و ديگر از روش هاي 

 .سنتي استفاده نگردد

از اين رو . دستنياقف ناينترنت وبسياري از والدين و دانش آموزان در مورد اهميت به كارگيري  .1

ان مدارس در مورد توجيه والدين و دانش آموزان معاون اجراييان و دبيرپيشنهاد مي شود كه 

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

ارزشيابي به عنوان يكي از . ان تغييراتي ايجاد شوددبيردر نظام ارزشيابي از دانش آموزان و  .8

ن مراحل فرايند آموزشي، در شرايط كنوني به سطوح پايين حيطه شناختي محدود مهم تري

اگرچه در نتايج اين اقدام پژوهي مشاهده مي شود كه نمرات درسي دانش آموزان . شده است

استفاده شده است، باالتر از روش سنتي است، اما  تحليل محتواي الكترونيکهنگامي كه از 

همچنين در ارزشيابي از كار . و والدين را به خود مشغول مي كندان دبيرنمرات امتحاني ذهن 
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و اينترنت در   تحليل محتواي الكترونيکان نيز مي توان يک محور را به ميزان كاربرد دبير

 .تدريس اختصاص داد

ان را وادار مي كند تا به فكر تالش بيفتند و شانس دبيربرگزاري جشنواره الگوي تدريس برتر،  .1

حتي اگر كسي موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زيادي به دست مي . حان كنندخود را امت

 .آورد

و  تحليل محتواي الكترونيکبرگزاري همايش ها در زمينه توليد محتواي الكترونيكي و كاربرد  .12

ان در دبيرمي تواند نقش مهمي در تغيير نگرش  ICDLبرگزاري دوره هاي پيشرفته  همچنين

 .داشته باشد حليل محتواي الكترونيکتاستفاده از فناوري 

در مدارس به منظور راهنمايي دانش آموزان و  تحليل محتواي الكترونيکوجود يک كارشناس  .11

ان براي دست يابي به اطالعات و چگونگي تحليل يا پردازش اطالعات مي تواند كمک دبير

 .مؤثري در استفاده هر چه بيشتر اينترنت در مدارس باشد

ه هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران مي تواند كمک مؤثري به روش استفاده غني كردن دور .11

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

 بايد در  دبيرانن معتقدم كه با توجه به پيشرفت هاي اخير در فناوري هاي گوناگو

 :نين شرايطي بايددر چ دبيران. خود تجديد نظر كنند تدريسهاي شيوه 

تأكيد ( خودگرداني)محوري  -بايد به شيوه هاي آموزش فعال و رويكردهاي دانش آموز دبير .1

 .كند

بايد از شيوه هاي آموزش مستقيم كم تر استفاده كند و بيشتر وظيفه هدايت، رهبري و  دبير .1

 .تسهيل گري يادگيري و مشاوره را انجام دهد
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آموزشي به جاي حفظ كردن مطالب درسي، به كاوش،  دانش آموزان در انجام فعاليت هاي .3

جمع آوري اطالعات، اظهار نظر، تجزيه و تحليل و طبقه بندي مطالب، روش حل مسئله و 

 .تفكر انتقادي بپردازند

به جاي پرداختن به كميت و حجم مطالب درسي، زمينه شناختي، درک و فهم، يادگيري  دبير .4

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

هر چه بيش تر بايد در استفاده از فناوري هاي گوناگون در كالس درس، به كاربرد  دبير .5

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

 .و استفاده از منابع يادگيري ديجيتالي تأكيد كند

 .وليت يادگيري به تدريج به خود دانش آموزان واگذار شودبيشترين مسئ .6

 .شيوه هاي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، بيشتر فرايند مدار باشد تا نتيجه مدار .1

فعاليت هاي خاص دانش آموزان نظير كنجكاوي، خالقيت، توليد، نقد و بررسي، ارائه راه حلي  .8

 ت و توليد اثري به وسيله خاص، كارهاي پژوهشي فوق برنامه، ساخ

 .دانش آموزان، از حمايت هاي ويژه اي برخوردار باشند

ان، اهميت استفاده از فناوري هاي نوين را بدانند و تالش كنند تا هر چه دبيراميد است كه همه 

بيش تر با استفاده بهينه از آن ها روش هاي تدريس و روش هاي ياددهي و يادگيري مناسب تري را 

باشد كه شاهد پيشرفت چشمگيرتر در عرصه هاي آموزشي در . انش آموزان فراهم آورندبراي د

 .كشورعزيزمان باشيم
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