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 چكيده

زان را وادار به تواند دانش آمو یعلم است كه م یكل جیآموختن اصول و نتا ياز راهها یکیكردن  شیآزما

ساده  اریبس یرا مطلوب كند. با استفاده از ابزار كمک آموزش يریادگی تیو در نها يریگ جهیتفکر، بحث، نت

 رد،یانجام نگ یگردد. اگر انتقال معلومات از آغاز به طرز درست یاز مطالب آسان تر م ياریبس میتفه

درک  يروین زد،یر یدانش آموز به هم م يم فکردشوارتر خواهد بود تا آن جا كه نظ يفهماندن مطالب بعد

 یدشوار جلوه م يبه نظر و می مثل شیمی شود، فهم علو یم فیضع یعلم قینسبت به حقا يو باور در و

 یاز ذهنش زدوده م زین ينظر يها اندوخته یشود و پس از اندک زمان یعالقه م یكند و نسبت به آن ب

درس شیمی از دروسی است كه درک مفاهیم آن از دید ت. در آموزش و پرورش اس يشود كه فاجعه ا

دبیران و دانش آموزان دشوار است و معموالً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شیمی به دلیل 

ویژگی آزمایشگاهی و كاربردي بودن، قابلیت باالیی براي ارائه مفاهیم، باشبیه سازي و پویانمایی )انیمیشن( 

در واقع بسیاري از مفاهیم را كه نشان دادن آن ها حتی در آزمایشگاه دشوار است، مانند: رایانه اي دارد. 

حركت مولکول هاي گاز، حركت ذرات باردار درون یک محلول، ساختار مولکولی تركیبات، .... را می توان با 

ي دانش آموزان جذاب و با این عمل آزمایشگاه شیمی را براشبیه سازي رایانه اي به آسانی قابل ارائه كرد.

بنابراین بهره گیري از رایانه در كالس درس موجب افزایش یادگیري و پیشرفت تحصیلی دانش  نمود.

تعامل فراگیران با  در آزمایشگاه شیمی آموزان می شود. یکی از بارزترین تأثیرات بهره گیري از رایانه،

ر زمینه سودمندي بهره گیري از رایانه در آموزش است. البته هنوز در میان صاحبنظران، د دبیریکدیگر و با 

و یادگیري اختالف نظرهایی وجود دارد، زیرا برخی از آنان رویکرد به این مقوله را تنها موجی گذرا می 

دانند و در مورد تأثیر عمیق و واقعی آن تردید دارند و برخی دیگر رؤیاي مدرسه هوشمند، مدرسه بدون 
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تصمیم گرفتم كه با استفاده از  پژوهشیدر این طرح اینجانب .. در سر می پرورانند.دیوار، مدرسه مجازي و ..

 یاضیو ر یدوم و سوم رشته تجرب هیدانش آموزان پاراهکار استفاده از فناوري اطالعات در آزمایشگاه شیمی 

 .زمعالقمند سا یمیش شگاهیدر آزما يفرد شاتیرا به انجام آزما ................... رستانیدب

  قدمهم

اقناع حس  يمناسب برا یبه عنوان مکان شگاهیكه انسان ذاتاً كنجکاو و جستجو گر است، آزما ییاز آن جا

مطالب  یتوانند در درست یم یشگاهیآزما يآموزان با انجام كارها دانش. دیآ یبه حساب م يو يكنجکاو

 ده،یعالقه مند گرد یاده، به علوم تجربد شیو استدالل خود را افزا دنیشیاند ییپژوهش نموده، توانا ينظر

 . ندینما تیتقو ایو  جادیرا در خود ا گرانیبا د يمنتقل نموده و حس همکار یمعلومات خود را به آسان

نه تنها  یشگاهیو آزما یعمل يجلوه دادن كارها تیو كم اهم ينظر ياز حد به بحث ها شیتوجه ب متأسفانه

سلب آن از دانش  یو حت یعمل ياست بلکه سبب كاهش مهارت ها آورده نییرا پا یعلوم تجرب تیفیك

 است.  دهیآموزان گرد

استفاده از نوآوري هاي آموزشی نظیر كشورهاي مسلمان در حال توسعه، با در سال هاي اخیر، برخی از 

 وتوسعه پژوهش در آموزش، ایجاد مدارس هوشمند بهره گیري از علم و فناوري،  تلفیق رشته هاي درسی

ز موانع را بردارند و از نسته اند، بسیاري ادر مدرسه ها و ...... توا ارتباطاتمجازي، توسعه فناوري اطالعات و 

آموزش، ین كشورها نشان می دهد كه در امر نتیجه تجربیات ا پرورشی پیشرفته برخوردار شوند.آموزش و 

آموزش دیگر سخن، تحول در شی است. به عه ابزارهاي جدید آموزان، بسیار مؤثرتر از توسدبیرگرش نتغییر 

 و كالس درس شروع شود. دبیرو پرورش باید از 

از ظهور، به این اندازه بر  بعدهرگز دور از انتظار نیست كه فناوري اطالعات و ارتباطات، تنها پس از دو دهه 

ثیر بگذارد و هر در عرصه ها و ابعاد گوناگون زندگی بشري تأ online صورت اطالعات، آن هم بهمبادله 

و سریع تر از دیروز بر محدودیت هاي زمانی و مکانی غلبه كند، مرزهاي جغرافیایی را در هم تر  روز، بیش

میدان تعلیم و تربیت بگذارد و و جهان را در چنگال كاربران خود قرار دهد. در عین حال بتواند پا به  نوردد

 ی متأثر سازد.جمله، آموزش شیمی را به گونه اي باور نکردناز 

آموزشی ارائه شده و قابل دسترس در هزارها پایگاه اینترنتی، بهره گیري از  –اطالعات علمی  حجم باالي

عکس و تصویر، نقاشی متحرک، فیلم و فایل هاي صوتی و دیگر رسانه ها آن هم در فضایی تعاملی، در كنار 

در زمینه استفاده بهینه از این امکانات  عتبرپژوهشی فراوانی كه در نشریات م  –ارائه مقاله هاي علمی 

منتشر شده است، همچنین برگزاري همایش هاي ملی، منطقه اي و بین المللی حقیقی یا مجازي در زمینه 

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شیمی، گویاي آغاز پدیده اي نو در آموزش این شاخه 
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« جهاني شدن آموزش شيمي»پژوهشگران این عرصه از آن با عنوان  رویدادي كه مهم علم تجربی است.

 یاد می كنند.

شاید مفهوم جهانی شدن در عرصه تجارت و رقابت همه كشورها در پیوستن به سازمان تجارت جهانی از 

یکسو و چالش هاي ناشی از جهانی شدن اقتصاد و تأثیر نامطلوب آن بر شرایط كار و زندگی مردمان برخی 

طلوب و چه بسا م، اقدامی با تبعات نارهاي عضو، جهانی شدن در هر زمینه اي را در افکار عمومیكشو

مخرب جلوه دهد. اما مانند هرپدیده نوظهور دیگري بایستی با مطالعه دقیق، نگاهی همه جانبه گرایانه و 

و سپس در راستاي البته با احتیاط، جنبه هاي مثبت و منفی جهانی شدن آموزش شیمی را بررسی كرده، 

از حساسیت  دتحقق آن گام برداشت. اقدامی كه به دلیل ارتباط تنگاتنگ با عرصه تعلیم و تربیت می توان

دیگري همچون عرصه فرهنگی، غه هایی كه سیاستگزاران عرصه هاي دغد هاي ویژه اي نیز برخوردار باشد.

 اجتماعی و سیاسی را نیز فرا گیرد.

 بيان مسئله

 یفراوان يبه كتاب ها یمیش يو نظر یفیتوص يها نهیامکان را دارند كه در زم نیآموزان ا امروزه دانش

( شگاهی)آزما یعمل یمیو ش يتئور یمیش نیب یتوانند به درست یاغلب آنها نم کنیكنند ول دایپ یدسترس

 هیس و توجشده در كال بكس ياز معلومات نظر نهیكه استفاده به یكنند. در صورت جادیارتباط الزم را ا

 یدرست و مناسب عمل يروش ها يریلزوم به كارگ نیقابل حصول است. بنابرا شگاهیها فقط در آزما دهیپد

گوناگون است كه درک  يها شیاست و با انجام آزما ریاجتناب ناپذ يامر يبه منظور درک هر مطلب نظر

آن  هیمناسب ارا يها وهیت و شكجاس یمیش شگاهیو نقش آزما گاهیجا اماگردد.  یآسانتر م یمیمفاهم ش

 باشد؟  یچگونه م

ی تلقی می شود كه پس در كشور موضوعی ملّدر سطح  آزمایشگاه و عملی ، آموزش شیمی در حال حاضر

آن ها در قالب  از نیازسنجی هدف هاي آموزشی تعیین می شوند و روش ها و رویکردهاي الزم براي تحقق

ن از جمله كتاب درسی براساس برنامه وسپس مواد آموزشی گوناگ راهنماي برنامه درسی تبلور می یابد.

س درسی مصوب و اعتباربخشی شده طراحی و تولید شده، جهت به كارگیري در فرایند تدریس، راهی كال

كند؛ جهانی هاي درس در سراسر كشور می شود. اما با كمی درنگ پرسش هاي بسیاري به ذهن خطور می 

چگونه روي می دهد؟ شرایط الزم براي وقوع آن چیست؟ چه نتایج ناست؟ معشدن آموزش شیمی به چه 

آیا هم اكنون این فرایند  مثبت و احتماالً تبعات نامطلوبی براي نظام تعلیم و تربیت ما در پی خواهد داشت؟

 ما درگیر آن هستیم؟ یا هنوز در پله نخست آن ایستاده ایم؟ اگر بخواهیم با این تحولو  آغاز شده است

 همگام شویم، از كجا و چگونه باید آغاز كرد؟ هزینه مورد نیاز براي ایجاد این هماهنگی چقدر است؟ و .....
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 كارشناسان مجرب آموزش شیمی در جهان بر این باورند كه اینترنت نقشی كلیدي در فرایند جهانی شدن

شده در این شبکه جهانی به  آموزشی معتبر ارائه  –ات علمی دآموزش شیمی ایفا كرده و می كند و تولی

به این  همراه شرایط تعاملی استفاده از آن ها توانسته است بستر مناسبی را براي تحقق این امر فراهم آورد.

دالیل مبادله اطالعات با این زبان مشترک را به منظور حركت در مسیر جهانی شدن آموزش شیمی الزم 

رایندي دوسویه است و بایستی همه كشورها ضمن مصرف، دانسته، ضمن آن كه باور دارند جهانی شدن ف

 در تولید اطالعات قابل ارائه در شبکه جهانی وب مشاركتی فعال داشته باشند.

 توصيف وضعيت موجود 

. سال سابقه در آموزش و پرورش می باشم 22داراي  .................. رستانیدبدبیر شیمی  ........اینجانب 

 از دشواري هاي خاص برخوردار است. و آزمایشگاه  تدریس علوم پایه از جمله شیمی همانگونه كه واقفیم

یکی از مشکالت عمده در تدریس این درس، تنوع مطالب و عنوان ها در آن است. چنان كه، در آن با 

مفاهیم، مسایل، موارد آزمایشگاهی و جنبه هاي كاربردي روبرو هستیم و به هم پیوستگی مطالب و عدم 

همچنین اگر دانش آموز در پیش نیازهاي درس ک عمیق موضوعی سبب ضعف در یادگیري می شود. در

 خاصی مهارت كافی نداشته باشد، به دشواري می تواند به یادگیري مباحث در سال هاي بعد ادامه دهد.

ها باید در حین تدریس به آن داراي مزایا و معایبی می باشند كه و آزمایشگاه كتاب هاي شیمی  

این كتاب ها را بیان می كنم. مثالً در این كتاب ها به مشکالت روز دنیا پرداخته  يتوجه كرد. ابتدا مزایا

شده است و فاصله موضوعی میان كتاب هاي درسی با كتاب هاي دانشگاهی بسیار كاهش یافته است. در 

ه شده كه بسیار مفید است. مسایل پیچیده كاسته شده و به مفاهیم بنیادي بیش تر پرداخت ضمن از طرح

در تألیف كتاب ها از منابع معتبر داخلی و خارجی استفاده شده است و از نظر تعداد شکل، نمودار و جدول 

در حاشیه ها جاي  یهاي مناسب، كتاب ها مفید و غنی هستند. این كتاب ها ظاهر نسبتاً خوبی دارند و حت

كه در متن كتاب آمده است نیز « بیش تر بدانید» خش هايبكافی براي یادداشت مطالب الزم وجود دارد. 

 ان بسیار سودمند است.دبیرنه تنها براي دانش آموزان، بلکه براي 

ارتباط  معایبی نیز دارند. مثالً مطالب آورده شده در كتاب ها پیوستگی ندارند.. اه اما این كتاب 

سطح كتاب شیمی پایین تر است. با  كهعرضی میان كتاب هاي شیمی و فیزیک وجود ندارد. به طوري 

كه این موضوع اصلی مورد بحث وخته نمی شود. كمرنگ شدن نقش آزمایشگاه، علم شیمی به خوبی آم

تحلیل نشده است. در این كتاب ها  دبیرشیمی محتوا ارائه شده اما این محتوا براي  در كتاب هايماست.

به درستی مطلب شک می كند و منبعی براي  دبیرقع مرجعی معرفی نشده است. به طوري كه در بعضی موا

 د.  ننمی باشآموزشی  CDو  دبیركتاب هاي شیمی داراي كتاب  برطرف كردن شک خود در دسترس ندارد.
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كنکور سراسري و آزمون نهایی سبب  با آن مواجه است ارزشیابی می باشد. دبیرمشکل دیگري كه  

بی را به عمل آورند. درس ها با یکدیگر ارتباط عرضی چندانی ان ندانند چگونه ارزشیادبیرشده است كه 

 ندارند. مثالً دانش آموز هنوز در ریاضی نمودار را نخوانده است ولی در شیمی باید از آن استفاده كند.

نبود یا كمبود مسئله هاي برگزیده در پایان فصل  بزرگ ترین مشکلی كه كتاب هاي درسی دارند 

 ان انتظار دارند كه تدریس با رویکرد فعال داشته باشند. اما آیا كتاب هادبیرزشی از كارشناسان آمو هاست.

 واقعاً رویکرد فعال دارند؟

اما آیا در كشور ما امکانات محلی به  .امروزه در دنیا روي فناوري و بسته هاي آموزش كار می كنند 

 اجازه تدریس با رویکرد فعال را می دهد؟  دبیر

متفاوت بعضی از شیوه ها را نمی توان پیاده كرد. براي نمونه مقررات مدرسه اجازه نمی بنا به دالیل  

دهد كه به راحتی بتوان با دانش آموزان در سایت هاي شبکه اینترنت كار كنیم. ضمناً باید به خواسته هاي 

 ه قبول شوند.در دانشگا نیز توجه كرد. همه آن ها انتظار دارند كه فرزندانشان دبیرخانواده ها از 

و ...  یشگاهیآزما لیو وسا زاتیها، تجه انهیرسانه ها، را ،یكمک آموزش لیاستفاد از وسا ي شهیامروزه اند

انجام داده اند.  نهیزم نیدر ا یكالن يها يگذار هیجهان سرما يكشورها شتریشده است و ب یجهان باًیتقر

و  یاددهی ندیآورد و بر سرعت فرآ یبه وجود م یاهو آگ زهیكند، انگ یكمک م سیگونه امور به امر تدر نیا

مورد استفاده  رانیآموزش به فراگ ي هیارا يهستند كه برا یلیابزار و وسا نهای. در واقع ادیافزا یم يریادگی

و  یشگاهیآزما لیو وسا یاز مواد آموزش یقیو تلف بیمناسب و به جا و ترك ي. البته استفاده رندیگ یقرار م

موفق تر كرده و بهتر  یمیمانند ش یعلوم سیتوانند معلمان را در امر تدر یم سیو اصول تدر روش ها ریسا

 دهند.  ياری

به  لیآشکارتر است. تما يمبتد رانیفراگ يبرا يدشوار نیباشد و ا یدشوار م يتا حد یمیعلم ش يریادگی

و  یمیرتباط تنگاتنگ علم شمنحصر به فرد انسان است و ا يها یژگیاز و یکی يو نوآور تیابتکار، خالق

و با انجام  شگاهیدر آزما شتریرشته ب نیدر ا يشده است. نوآور یعلم يرشته  نیا تیموجب جذاب ينوآور

 . ابدی یگوناگون تحقق م يها شیآزما

 شود. به مصداق  یگوناگون انجام م يبه هدف ها دنیو رس جیبه نتا یابیدست  يبرا یشگاهیآزما كار

به خاطر آوردم و عمل كردم آموختم، بدون انجام  دمیفراموش كردم، د دمی: شندیگو یكه م یالمثل ضرب

 شود.  یحاصل نم یبه آسان يریادگی شیآزما

و  شندیندیآنها ب يدرباره  دیكنند كه به ناچار با یرا مشاهده م ییها دهیپد شیآموزان ضمن آزما دانش

است كه  وهیش نیاز ا يرویدست بزنند. در پ يازه ات يها شیآنها به آزما هیتوج يچنانچه الزم است برا

شود و در سطح  یم يرانجام گرفته و نوآو يشتریبا عمق ب ينظر يشود، بحث ها یاستعدادها شکفته م

 انجامد.  یم هینظر ي هیارا ایباالتر به كشف قانون  يها
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 براي و آزمایشگاه یمی با تمام این تفاسیر امسال نیز مانند سال هاي قبل تمایل داشتم كه كالس ش 

كالسی با شور و نشاط و باانگیزه باشد. در صدد یافتن راهی بودم كه با توجه به انتظارات  دانش آموزان

، موضوع جهانی شدن والدین و امکانات مدرسه از روش هاي نوین مناسب براي تدریس استفاده كنم

 آموزان شوم.  و موجب رشد خالقیت دانش آموزش شیمی را در نظر داشته باشم

مستقیماً در امر یاددهی و یادگیري سال تدریس شیمی به این نتیجه رسیدم كه اگر دانش آموز  ......پس از 

دخالت كند و با آن درگیر شود نتیجه مطلوب تري به دست خواهد آمد. باید توجه داشت آن چه كه در 

تمر و جدي فراگیران با حضور فعال آن فرایند یاددهی و یادگیري نقش اساسی دارد، فعالیت و شركت مس

اگر علوم و نظریه هاي آموخته شده در حین آموزش، با عمل همراه شود، فرد  ها در جریان یادگیري است.

با دید انتقادي می نگرد، آن ها را آموزش دیده صاحب درک، فهم، تعقل و مهارت می شود و به مسایل 

فردي منتقد و صاحب رأي تبدیل می شود. باید توجه كرد كه  تجزیه و تحلیل و تركیب مجدد می كند و به

یادگیري، با حفظ مطالب و نقل آن ها متفاوت است. یادگیري هنگامی صورت می گیرد كه فراگیر، خود 

 تجربه كند و در نتیجه تجربه، تغییراتی در افکار، عادت ها، تمایالت و اعمال او ظاهر شود.

م و با استفاده از نوآوري آموزشی، سهمی در ایجاد شوزش شیمی همگام شدن آمو یتصمیم گرفتم با جهان

 جهانی شدن آموزش شیمی تحول در آموزش شیمی داشته باشم. یکی از نوآوري هاي آموزشی در جهت

از این فناوري  ،انستمتوشرایط موجود در مدارس چگونه می است. اما با ICTو ITاستفاده ازفناوري 

  استفاده كنم؟

ین چالش هایی كه با آن مواجه بودم چگونگی تلفیق فناوري در امر تدریس بود. من با پاره اي بیش تر

 موانع احساسی مواجه بودم كه خالصه آن عبارتند از:

  موانع بزرگ روانشناختی در ارتباط با آزمایش كردن و به كارگیريIT  وICT؛ 

 دشوار بودن تغییر باورهاي تربیتی و آموزشی زیربنایی؛ 

 ؛«هنر تدریس»در زمینه « ریشه یافته در ذهن» تی تغییر ساختارسخ 

 ترس در از دست دادن اختیارات و كنترل كالس درس؛ 

  ان شیمی دیگر؛دبیران و بخصوص دبیرعدم هماهنگی با دیگر 

 وجود مسایل و مشکالت موجود در مدرسه؛ 

 .نادیده گرفته شدن تالش هاي من از طرف مسئولین مدرسه و اداره 

تجربیات حرفه اي مرا تهدید می كند. اما  ICTو  ITعوامل، عوامل انسانی بودند. به نظر می رسید كه این 

ان فردا دبیر ،مكه عقیده دار من سعی كردم كه با اعتماد به نفس كامل قدم در این راه بگذارم. چرا

 ي پیدا كنند.رویکردي نو براي كار خود و دیدگاهی جدید درباره معنا و مفهوم آموزش و یادگیر
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با وجود تمام مشکالت براي جهانی شدن آموزش شیمی خود را مهیا كردم. با این دیدگاه كه با استفاده از 

ان یادگیري را پشتیبانی و تسهیل كرد و محیطی مناسب براي هدایت آن فراهم ساخت و ومی ت ITفناوري 

یادگیري   –وه هاي تفکر در مورد یاددهی به عنوان یک كاتالیزگر می تواند شی ICTو  ITبا این تفکر كه 

 را فعال كند و موجب تغییر در كالس هاي درس شود، شروع به كار نمودم.

كالس شيمي به كار برم  را در  ICTو  ITبا چه تمهيداتي فناوري " :اما مسئله اصلی من این بود كه

انه عمل می كردم. این منظور باید محتاط براي "و در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟

 بنابراین براي رسیدن به هدف مرحله مرحله عمل كردم.

 

 

 اهداف گزارش تخصصی  :

 هدف اصلی :

 عالقمند كردن دانش آموزان به انجام آزمایش هاي شیمی

 اهداف جزئی :

 بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان نسبت به ازمایش هاي درس شیمی

 بررسی مشکالت تدریس ازمایشگاه شیمی

 پیدا كردن و بکارگیري روش هایی جهت عالقمند كردن دانش آموزان به آزمایشگاه شیمی

 مقایسه با شاخص :

در مقایسه با شاخص دانش آموزان باید به درس آزمایشگاه و شیمی عالقمند و در نهایت یادگیري شیمی 

 در آنها تقویت شود .

 جمع آوری اطالعات

 اطالعات نمودم. كردم. بنابراین شروع به جمع آوري عمل می  تیاطبا احدر رابطه با این اقدام باید  

ان، مدیران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان از طریق نظرسنجی از آن ها. درباره شیوه دبیرصحبت با 

 عملکرد خود در كالس درس. یافته هاي این مرحله عبارتند از:
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 ان:دبير

ده از رایانه در هنگام تدریس نداشتند و استفاده از اینترنت همکاران در مدرسه تمایل چندانی به استفا 

در امر تدریس را غیر ممکن می دانستند. البته الزم به ذكر است كه دلیل آن را عدم آشنایی آن ها با 

 ان دروس دیگر نیز همین نظر را داشتند.دبیررایانه و اینترنت می دانستند. 

 معاون و مشاور: ، مدیر

را انجام می دادم. به همین منظور نیاز به  ITانات مدرسه می بایست تدریس مبتنی بر با توجه به امک

تعدادي رایانه و همچنین خط پرسرعت اینترنت بود. با توجه به صحبت مدیر و معاونان تعدادي رایانه در 

   سایت كامپیوتر مدرسه وجود داشت 

 دانش آموزان:

نش آموزان درباره شیوه عملکرد در كالس درس نظرسنجی طبق روال همه ساله در ابتداي سال از دا 

می كنم. چند روش را به آن ها پیشنهاد می دهم و نظرات آن ها را جویا می شوم. اكثریت قریب به 

اتفاق دانش آموزان شیوه جزوه نویسی را از من طالب بودند و بر این امر پافشاري می كردند. با توجه به 

 سال كسب كرده ام بهتر بود كه بنا به درخواست تجربه اي كه در این چند 

دانش آموزان عمل كنم و هدایتگري آن ها به سوي روش فعال را به مرور زمان انجام دهم. بنابراین در 

ابتدا شیوه سنتی را براي تدریس انتخاب نمودم. با توجه به تجربیات سال هاي گذشته خود، می دانستم 

دانش آموزان در حیطه دانشی فراهم كرد، ولی روش هاي  یشرفتكه با روش سنتی فقط می توان پ

یادگیري در سطوح باالتر درک و فهم و كاربردي را تقویت كند. اما  می تواند ITفعال و مبتنی بر 

مشکالت بسیاري بر سر راه من وجود داشت. مشکل اصلی، كمبود یا نبود منابع و تجربیات فنی، كمبود 

رسه مشکل ساز بود. مشکل اساسی دیگر، دگرگونی و تغییرات اساسی در شیوه رایانه ها ، كه براي مد

 هاي تدریس بود.

مشاهده نتایج بیانگر این موضوع است كه تجدید نظر در شیوه تدریس و تغییر در آن بسیار ضروري است. با 

ه از روش تدریس مطالعاتی كه انجام داده بودم بهترین راه براي برطرف كردن اشکال دانش آموزان استفاد

به منظور پیشرفت دانش آموزان در سطوح درک و فهم و كاربرد، استفاده از بود. اما چگونه ؟  ITمبتنی بر 

با جهانی شدن آموزش یعنی می بایست  روش هاي نوین تدریس با تلفیقی از فناوري هاي نو ضروري بود

بود.  ICTو  ITتدریس مبتنی بر ، آموزش شیمیجهانی شدن همگام شدن با  شیمی همگام شد. الزمه

به كردم. كسب می  ICTو  ITاطالعاتی در باره تدریس با روش فعال مبتنی بر در ابتدا الزم بود، بنابراین 

 همین منظور از منابع زیر استفاده نمودم:
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 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 همکاران، مدیران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .2

 عضی از والدین دانش آموزان؛ب .3

 ان در جشنواره هاي الگوي تدریس برتر؛دبیرمشاهده فیلم هاي تدریس  .4

مطالعه كتاب هاي تخصصی در باره انواع روش هاي تدریس، شیوه هاي مختلف مدیریت كالس  .5

 ؛ICTو  ITیادگیري مبتنی بر –درس و روش هاي فعال یاددهی 

، دبیرنامه تعلیم و تربیت، رشد تکنولوژي آموزشی، رشد بررسی نشریه هاي گوناگون از جمله فصل .6

 رشد آموزش شیمی، .....؛

 بررسی و مطالعه روزنامه هاي مختلف؛ .7

 مطالعه چکیده هاي تحقیقات و پایان نامه ها؛ .8

  .و جست و جو در سایت هاي مختلف آموزشی استفاده از اینترنت .9

 بعضی از یافته هاي این مرحله عبارتند از:

اي اینترنتی متوجه شدم می توان پایگاه هاي جالبی براي آموزش مفاهیم مختلف یافت كه در جستجوه

خیلی از آن ها به صورت فیلم، اسالید، تصویر متحرک و در بردارنده تصویرهاي جالب است كه می تواند در 

متعددي در  دانش آموزان انگیزه ایجاد كند. همچنین پایگاه هاي مناسبی پیدا كردم كه نمونه پرسش هاي

سطوح مختلف داشتند. در نتیجه براي ایجاد عالقه و انگیزه و مشاركت دانش آموزان در امر یادگیري و 

یاددهی سعی كردم رایانه و كتاب درسی در كنار هم استفاده شوند تا آموزش و یادگیري مؤثرتر و 

دانش آموزان را با موضوع درس سودمندتر باشد. در واقع، در این روش رایانه با تمام جذابیت هاي خود، 

 درگیر می كند.

  یشگاهیآزما سیتدر تيچند متفكر و صاحب نظر در رابطه با اهم دگاهید

 : دیگو یم یواقع یبه زندگ شیمیآموزش  یتحت عنوان هماهنگ يهولمن در مقاله ا جان

 يریفراگ يبرا يترشیب زهیگردد نه تنها دانش آموزان انگ کینزد یزندگ اتیبه واقع شیمیآموزش  اگر»

 به دست خواهند آورد.  يشتریب یآگاه زیكنند بلکه بزرگساالن ن یدامیپ

و اساس  يمركز يهسته  یو كار عمل یشگاهی: كار آزمادیگو یدهارت هرد )استاد دانشگاه استانفورد( م پل

از آموزش علوم  یدرک واقع جادیبه ا شگاهیكار در آزما قیاز طر يریادگیدهد.  یم لیآموزش علوم را تشک

ها و مشاهدات را به  يورو تئ میاست كه دانش آموزان مفاه شگاهیآزما ينموده و در فضا یكمک فراوان

 يفراهم كننده  دیبا شگاهیبرند و كار در آزما یها به كار م شهینظرات و اند یجهت بررس يا لهیعنوان وس

 . ندینما ریو تفس ریخود را تعب يها فتهایدانش آموزان باشد تا بتوانند مشاهدات و  يبرا ییفرصت ها
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مدارس به  یآموزش يبرنامه ها هیمدارس ضمن توج يبرا یدرس يزیو الکساندر در كتاب برنامه ر لریسا

 يموجود در مدارس را در بهبود مهارت ها يها شگاهیاشاره نموده و نقش آزما یشگاهیآزما يمهارت ها

 دانند.  یم تیبا اهم یاجتماع يمهارت ها جهیو در نت يمحاسبه ا

فرهنگستان  انگذارینوبل و بن ي زهیجا يو برنده  یمسلمان پاكستان کدانیزیپروفسور عبدالسالم، ف ادی زنده

گفته است: رشد  نیباره چن نیرشد و توسعه دانسته و در ا يبرا يا هیعلوم جهان سوم، آموزش علوم را پا

جهان سوم است، در گرو  يرهااز كشو رگذاریتأث اریسو ب ی( كه از مشکالت اصليعلوم و فنون )فن آور

مراكز  يرو شیكه در پ یفیوظا نیاست. از عمده تر يعلوم و نوآور نهیآموزش به يبرا یاصول يبرنامه ها

 است.  یآموزش يبرنامه ها یفیو ك یكم شیافزا يجهان سوم قرار دارد تالش برا یآموزش

در سال  یمیش ادیمدال برنز المپ يبرنده  یمحمد اسدالله يآقا شگاهیو آزما یعمل يكارها ریمورد تأث در

ما  يآن برا یانجام شد كه بخش عمل یو عمل يدر دو بخش تئور یمیش ادی: آزمون المپدیگو یم 1379

 يتئور شتریب شود، یداده م ادهایشركت در مسابقات المپ يكه برا ییآموزش ها دیگو یم يمشکل بود.و

 يآزمون ها ياز عهده   یبه راحت یساده بود ول رانیا میت يبچه ها يبرا يتئورآزمون  نیهم ياست. برا

 آمدند.  یبر نم یشگاهیو آزما یعمل

 قاتیو عادت دادن جوانان به تحق یشگاهیامکانات آزما ياز فرار مغزها توسعه  يریجلوگ ياز راهها یکی

 است.  یشیآزما

از  یکی یفعل طیتوان گفت در شرا یر گرفت به جرأت مقرا یبحث مورد بررس نیتوجه به آنچه كه در ا با

 است.  شگاهیو آزما شیآزما يریبه كارگ گرید یو علوم تجرب یمیدر ش داریآموزش پا يراه ها نیمؤثرتر

 يدوره  یمیش يرسد كه در كتاب ها یبه نظر م ،یمیدر درس ش شگاهیآزما گاهیبا روشن شدن جا حال

-86 یلی( در سال تحص2) یمیآورده شود. اما متأسفانه در كتاب ش یعجالب و متنو يها شیمتوسطه آزما

آموزش  هدافا شبردیها در پ شیآزما نیحذف ا ایكتاب حذف شده است. آ نیا يها شیاز آزما يتعداد 85

 درست است؟  یمیش

 پيشينه تحقيقات

براي زندگی و جامعه  از دیر باز از آموزش و پرورش انتظار می رود كه نسل هاي امروز را :1369اميري، 

فردا آماده سازد، درجوامع سنتی گذشته، تحوالت به كندي انجام می گرفت، بنابراین شناخت فردایی كه 

باید نسل هاي امروز را براي زیستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروزه براثر پیشرفت 

سال  7یا  5و از سی سال پیش از هر  ،ه استهاي علمی فنی كه به انقالب علمی و تکنولوژیکی تعبیر شد

  .اهمیت بسزایی یافته است اختحجم انتشارات علمی دو برابر افزایش یافته این شن
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محور قرار دادن دانش  ،ICTنوین مبتنی بر   در همین راستا از دستاوردهاي آموزش :1383عبادي، 

 مربی، راهنما و  ان به عنواندبیرمد نظر است. تغییر نقش  دبیرآموز به جاي 

موجب می  دبیرتغییر نقش  است. دبیرآموز به جاي نش تسهیل كننده می باشد كه خود محور قراردادن دا

ثر شود. میل و عالقه او ؤیابد و دانش آموز، عنصري فعال، خالق و م  شود كه انگیزه هاي یادگیري افزایش

 .واي آموزش در مسیر عملی و واقعی قرارگیردبه كسب اطالعات و دانش افزایش یابد و به طور طبیعی محت

وري هاي اینترنتی ، با سرعت چشمگیري درحال گسترش است و پدیده آموزشی با افن :1380چارياني، 

تکیه برفناوري هاي اینترنتی اكنون موضوع توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیا قرار 

جدید اطالعاتی، توان بالقوه نوینی را در آموزش مبتنی برفناوري به گرفته است. استفاده از فناوري هاي 

ثر است. این فناوري ها ؤبسیار م  یادگیري  -وجود آورده اند كه بهره گیري از آنها در فرایند یاددهی 

  .كار گرفته شود  همچنین سبب شده اند تا یادگیري مادام العمر به صورت گسترده و عمیق به

واقعیت ها نشان می دهند كه استفاده از فناوري هاي نوین در قرن  :1380فتخارزاده، دالوز، ترجمه ا

انسان خواهد داشت و یقیناً آموزش و پرورش نیز از این تغییرات   تأثیر عمیقی در زندگی اجتماعی 21

وري اطالعات به صورت عمده ابیان كننده این مطلب اند، كه فن مستثنی نخواهد بود. تحقیقات در آموزش،

 .استفاده قرار گرفته است اي در نظام آموزش منظم مورد

به عنوان وسیله   ITپیچیدگی و ائتالف سازمان تربیتی به صورت فزاینده بر  :2001، زندليفت استكرا 

در تمامی  ITكمکی تکنیکی پیشرفت مدل هاي جدید آموزشی و یادگیري تأكید می كنند. استفاده از 

افزایش است و استفاده از آن در بسیاري از مدارس نیز با ، رو به کال زندگی در دنیاي در حال توسعهشا

ادعا می كنند كه مدارس در اتخاذ این تغییر  متخصصاناز  رفت می باشد. اگرچه برخیسرعت در حال پیش

 تکنولوژیکی كند بوده اند. 

كالس درس  دگان اصلی در اجراي تکنولوژي درنمتوجه شدند كه محدود كن :2001، مك نيل و دلفليد

 كمبود منابع مالی براي سخت افزار زیربنا براي توسعه حرفه اي و 

 .هستند  برنامه ریزي

مصاحبه به عمل آورده است و در  ICTكارورز درباره مشکالت اساسی در اجراي  20از  :2001، پلگرم

دوره ناكافی،   تعداد ناكافی كامپیوتر، :ثر استؤل زیر ماین زمینه ده مشکل بیان شده كه بیشتر از همه عوام

  ان، كافی نبودن كاركنان مساعد تکنیکی.دبیركمبود وقت براي 

وري اطالعات در مدارس و حفظ ادر مالزي هدف دولت سرمایه گذاري به رهبري فن :2002هونگ، 

تم است. برنامه هاي به این سیس 2020حمایت از این حركت و مجهز كردن تمامی مدارس تا سال 
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وري، مطالعات ازبان و ارتباطات، علم و فن مدارس هوشمند مالزي به هفت حیطه تأكید دارد كه عبارتند از:

 .اجتماعی، رشد جسمانی، آگاهی هاي فردي و حرفه اي، هنرهاي علمی و خالقانه مد نظر است

 زش را متنوع و ساده وري اطالعات آمواكه فن در ایران به منظور این :1381كريمي پور، 

می سازد و سرعت یادگیري را افزایش می دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره گیري از 

آنها ترغیب می كند اقدام به تلفیق این فرایند در جریان آموزش گردید. استفاده از این فرایند با توجه به 

 .الگوگیري از كشور مالزي است

را در دبیرستان هاي نیجریه گزارش  ICTو مشکالت  ICTتالش استفاده از  :2005، آدواواجين دلمو

كمبود   ا، هزینه و زیربناي ضعیفهدر دبیرستان  ICTآنان مدعی شدند كه مشکالت استفاده از  .دادند

 مهارت ها، كمبود نرم افزارهاي مربوطه و دستیابی به اینترنت 

 می باشد. 

ي و لعات انجام شده فناوري هاي جدید در نظام آموزش و یادگیرطبق مطا :1384افضل نيا،  

تغییر خواهد یافت از جمله می   وري در این مورد شرایط به نحو چشمگیريناكاربردهاي روز افزون ابعاد ف

تغییر  -2،  دبیرتغییر نقش  -1وري در امر یادگیري به موارد زیر اشاره نمود: اتوان به مهمترین تأثیرات فن

افزایش استفاده از منابع خارجی رشد و بهبود  .اندبیر مشاركت بیشتر دانش آموزان با  -3فراگیر، نقش 

مهارت هاي طراحی و ارائه مطالب تولید و دارا بودن محتواي الکترونیکی كه مهم ترین ركن مدارس 

  .هوشمند هستند اشاره نمود

را در سیستم  ICTاقتصادي اجتماعی  كشور مالزي نیز به منظور پیشرفت در عرصه :1384 ركيان،ل

آموزشی خود تلفیق نمود. تحقیقات نشان می دهد كه در سیستم آموزش مالزي به منظور بدست آوردن 

امتیازات آموزش مالزیایی و همچنین تقویت و پرورش نیروي كار آماده براي مواجهه با دنیاي واقعی قرن 

آموزش خود نمود. در این راستا ابتکار ایجاد مدارس بیستم اقدام به تأسیس این سیستم در چهارچوب 

)پروژه راهبردي چند رسانه اي( كشور مالزي   MSCبرنامه كاربردي و قسمتی از پروژه  7هوشمند یکی از 

 . است

و استرالیا در سال  1996در جریان آموزش كلیه كشورها از جمله انگلستان در سال  ICTروند استفاده از 

در  OECOقرار داد كه طبق بررسی هاي انجام شده این كشور در مقایسه با كشورهاي تحت تأثیر  1970

 در جریان آموزش از جایگاه مطلوب تري برخوردار است.  ICTزمینه كاربرد 

به  ICTدر ایران نیز با توجه به امکان وجود توسعه زیر ساخت هاي ارتباطی اطالعاتی گسترش استفاده از 

در ایران انجام گرفت و چندي بعد چهار  1380ود كه این اقدام در سال گیري می ش طور جدي پی
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منطقه )دبیرستان نداي آزادي  (،5منطقه )دبیرستان مصاحب  (،4منطقه )دبیرستان تحت عنوان آبسال 

 تهران به این سیستم مجهزگردید. (15منطقه )دبیرستان شهداي كارگر  (،7

 نوآوري و تحول در كالس درس

واقعی در آموزش و پرورش نیازمند تغییر و تحول در همه اركان و كل ساختار نظام  اگرچه تحول 

فرایند یاددهی را از ان می توانند، با استفاده از روش هاي جدید و مبتکرانه، دبیرآموزشی است، با این وصف 

طراح و  ،دبیر شکل سنتی و غیر فعال، به فرایند یاددهی و یادگیري فعال تبدیل كنند. فرایندي كه در آن

مسئول و مجري فعالیت هاي یادگیري هستند. در این رویکرد،  ،راهنماي برنامه آموزشی و دانش آموزان

دریافت نمی كنند، بلکه خود به جمع آوري و تحلیل اطالعات  دبیردانش آموزان دیگر مطالب را مستقیماً از 

شریک و سهیم می دانند. از این  كالس درسحاصل و موفقیت هاي آموزشی می پردازند و خود را در نتایج 

 رو، از روحیه اي شاد و بانشاط برخوردارند و از فعالیت هاي آموزشی لذت می برند.

نوآور می تواند دانش آموزان را افرادي فعال، متفکر، كنجکاو و عالقمند به  دبیربه این ترتیب،  

     یز همین است.مطالعه مستمر بار آورد كه هدف رویکردهاي جدید آموزشی ن

 استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در تدريس

براي چندرسانه اي تعاریف متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را این گونه تعریف كرده اند: هرگونه  

 منتقل می شود. یتلفیق متن، گرافیک، صدا، حركت و ویدئو كه با رایانه و یا ابزار الکترونیک

ی از دو یا چند شکل رسانه اي است كه برنامه آموزشی را عرضه می كند. برخی چندرسانه اي، تلفیق 

تعامل را ویژگی مهمی براي چندرسانه اي هاي آموزشی دانسته اند و آن را یک واژه اطالعاتی متعامل 

 دانسته اند. از چند رسانه اي ها براي به كارگیري نظریات آموزشی گوناگون می توان استفاده كرد.

بهره گیري از چندرسانه عصر اطالعات كمک فراوانی می كند. سانه اي ها به گسترش دانش درچندر 

 اي ها در موقعیت آموزشی داراي مزایاي فراوانی است كه برخی از آن ها عبارتند از:

 استفاده از حواس چندگانه براي یادگیري؛ 

 تمرین بیشتر براي رسیدن به حد تسلط؛ 

 وزان؛مشاركت میان دانش آم ایجاد 

 كمک به دانش آموزان براي ایجاد ارتباط بین مفاهیم؛ 

 تکرار درس براي كاربر در صورت تمایل؛ 

 انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان؛ 

 برقراري تعامل و رابطه دوسویه با كاربر؛ 

 .فراهم آوردن محیط یادگیري دوستانه 
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تلف در آموزش استفاده كرد. سه روش براي استفاده از چند از چند رسانه اي ها می توان به شیوه هاي مخ

 رسانه اي ها عبارتند از:

شنیداري مطالب -می تواند از چندرسانه اي براي ارائه دیداري دبیردر این شیوه  ارائه نمايش: (أ

 شنیداري خواهند بود. -كمک بگیرد. در این حالت چندرسانه اي ها شکل جدید رسانه هاي دیداري

هنگامی كه دانش آموزان به صورت گروهی كار می كنند، استفاده از  مشاركتي:يادگيري  (ب

 چندرسانه اي ها، روابط بین اعضاي گروه را تسهیل می كند.

در این صورت دانش آموزان می توانند به صورت انفرادي و مستقل به یادگیري  يادگيري انفرادي: (ت

می شود امکانات چندرسانه اي یادگیرنده را راهنمایی می بپردازند. تعاملی كه بین كاربرد نرم افزار ایجاد 

 كند و یادگیري او را سبب می شود.

 رسانه هاي آموزشی به چهار طریق یاددهی و یادگیري را تقویت می كنند:

رسانه هایی از قبیل فیلم، ویدئو، فیلم استریپ، نوار صوتی یا تصاویر تجارب غیرمستقیم را به جاي  .1

 تی امکان پذیر نباشد(دراختیار دانش آموزان قرار می دهند.تجارب مستقیم )وق

 به صورت ابزار اصلی انتقال اطالعات، ارتباطی دقیق را سبب می شوند. .2

با استفاده از شرایط فیزیکی، انگیزش، رنگ، واقع گرایی و خالقیت سبب ایجاد عالقه به یادگیري  .3

 می شوند.

د. به این ترتیب، او می تواند تجارب یادگیري را براي می افزاین دبیربر روش ها و امکانات موجود  .4

 دانش آموزان تنظیم كند تا به راحتی به هدف هاي آموزشی مورد نظر دست یابند.

 در مجموع، نقش كلی رسانه ها و بخصوص فناوري هاي جدید را می توان این گونه برشمرد:

 ارائه اطالعات؛ 

 توسعه دانش و مهارت ها؛ 

 ن موضوعات درسی گوناگون.ایجاد ارتباط میا 

 های آموزشی در تدریس  CDاستفاده از 

 CD  هاي آموزشی به كالس هاي درس طراوت و تازگی خاصی می بخشند. آن ها می توانند دانش

هاي آموزشی می توان موضوعات درسی  CDآموزان را  با خود به محیط هاي تازه اي ببرند. با استفاده از 

در هنگام  CDطریق انگیزه یادگیري را افزایش داد. به منظور استفاده مطلوب از  را تدریس كرد. و از این

 استفاده از این وسیله آموزشی در كالس باید نکاتی را رعایت نمود:

 باید هنگام استفاده از  دبیرCD  ابتدا با خواندن بروشورهاي توضیحی و یا با تماشاي آن ها دست به

 انتخاب بزند.
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  مفاهیم ناآشنا را براي آنان توضیح دهد و هدرا در اختیار دانش آموزان قرار بداطالعات مقدماتی ،

 را پیش بینی كند. CDنتایج به دست آمده را از 

  .براي دانش آموزان تکالیف خواندنی مربوط محتواي فیلم تعیین كند 

  سؤاالتی كه دانش آموزان را به نکات خاصی درCD .جلب می كند، مطرح كند 

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

 .تماشاي برنامه را با بحث و فعالیت هاي مناسب دیگر همراه كند 

 یادگیري دانش آموزان را از محتوايCD  ارزشیابی كند، ودر عین حال، فضاي بسیاري را براي

 برداشت ها و تعبیرات خالقانه آن ها باقی گذارد.

 ز رایانه و اینترنت در تدریساستفاده ا 

اكنون شبکه هاي عمومی اطالع رسانی با استفاده از فرستنده ها و گیرنده هاي مایکروویو،ماهواره و رایانه 

رساند. دیگر دانش آموز براي یادگیري مقید به می انواع اطالعات از بانک هاي اطالعاتی به سراسر جهان 

مشخص نیست، بلکه می تواند به طور انفرادي، در هر كجا  دبیرو  مکان و زمان و ابزارهاي آموزشی محدود

هست رایانه خود را به كار اندازد و با جستجو در كتاب ها و كتابخانه هاي جهان و پرسش از انواع سایت ها 

 اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخیره كند.

 ن اندازه قوي است كه تقریباً در تمام كشور هاي جهان آن را بهاثر رایانه و اینترنت در آموزش و پرورش آ

منزله یک ابزار تدریس پیشرفته پذیرفته اند و آموزش مبتنی بر اینترنت را به جاي روش هاي سنتی 

برگزیده اند و استفاده از اینترنت را به منزله یک منبع اطالعات و یک رسانه ارتباطی به كار می برند. یکی 

هاي مهم آموزش از راه رایانه و اینترنت استقالل بیشتر فراگیرندگان، یعنی انتخاب مکان و زمان و از پیامد

ان كم تر به انتقال مطالب می پردازند و بیشتر تالش آن ها آن است كه دبیرروش یادگیري است ضمناً 

ود و تولید دانش(، دانش آموز را به كاوشگري )جمع آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل، كشف ارتباطات موج

برنامه هاي تلویزیونی و برنامه هاي رایانه اي( و مهارت هاي زندگی برمی  تفکر انتقادي )از كتاب ها،

 انگیزانند.

از رایانه ها می توان براي سازماندهی داده ها، براي گزارش نویسی، براي ارتباط با سایر دانش آموزان، براي 

 تفهیم كار با مخاطبان جهانی استفاده كرد. انجام دادن تحقیق اینترنتی و براي

دانش آموزان از طریق اینترنت و فرستادن پست الکترونیکی براي دانش آموزان كشورهاي مختلف، اطالعات 

مورد نیاز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون گزارشی تهیه می كنند و از 

 سترس همگان قرار می دهند.طریق شبکه جهان گستر وب در د
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اینترنت در صورتی كه فقط براي امور پژوهشی مورد استفاده قرار بگید، زیاد مفید نیست. اینترنت از این 

نظر بسیار جالب است كه به دانش آموزان وابستگی و پیوستگی جهان را نشان می دهد. با كاربرد این ابزار، 

حتی دانشمندان سراسر دنیا ارتباط و تعامل برقرار كنند و دیدگاه  دانش آموزان می توانند با دانش آموزان و

هایی به دست آورند كه تا به حال دسترسی به آن ها ممکن نبوده است و همه دانش آموزان، براي اولین بار 

 می توانند عقاید خود را به راحتی منتشر و دیدگاه هایشان را با مخاطبانی به گستردگی جهان مبادله كنند.

 در تدریس استفاده از وبالگ آموزشی

با این روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش می تواند در . ارداین روش مزایاي بسیار زیادي د 

موقعیت هاي مناسبی مطالب را بیاموزد. براي مثال ممکن است بعضی از دانش آموزان بخواهند یک مطلب 

ت اولیه صبح یا هرزمان دیگري مرور كنند. همچنین علمی موجود در وبالگ را در شب یا در طی ساعا

آموزان متفاوت باشد. اما با استفاده از این روش زمان یادگیري را ممکن است سرعت خواندن و درک دانش 

خود دانش آموز تعیین می كند. آن ها همچنین می توانند سؤاالت درسی خود را از این طریق مطرح كنند 

 ش به دست آورند.و جواب خود را از همین رو

بنا به گفته دانش آموزان سؤاالتی كه از طریق وبالگ مطرح می شود، آن ها بدون هرگونه دغدغه اي، با 

تمركز فراوان به سؤاالت به راحتی جواب می دهند و می گویند كه اگر امکان داشت تا از طریق وبالگ 

  امتحان می دادند، شاید نتایج قابل توجه تري به دست می آمد.

آموزش از طریق وبالگ موجب افزایش تعامل با دانش آموز می شود. به طوري كه دانش آموزان درونگرا 

)یعنی كسانی كه از سؤال كردن در كالس خجالت می كشند(، اغلب برونگرا می شوند، كه روي پیشرفت 

 تحصیلی آن ها نقش مؤثري دارد.

 

 اجرای راه حل 

تشکیل  آموزشگاه و جلسه كالس شیمی را در سایت كامپیوتر قرار شد دبا هماهنگی مدیر مدرسه  

تصمیم گرفتم كه در این دوجلسه به بررسی موفق بودن طرح خود بپردازم. چنان چه موفقیت دهیم. 

حاصل شود، به فکر راه حلی باشم كه بتوانم به نحوي این روش را با امکانات موجود در مدرسه ادامه دهم. 

دانش آموزان را به گروه هاي سه نفري تقسیم كردم و در كنار یافتیم. سپس  در سایت كامپیوتر حضور

كامپیوتر ها نشستند. از گروه ها خواستم آرام و بدون سروصدا كار كنند. همچنین رعایت نوبت را كرده، به 

 ند.رنظر هم گروهان خود احترام بگذا
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كه چنانچه دانش آموزان  د نوشتمدر آغاز درس، كلمات كلیدي و معادل انگلیسی را روي وایت بر 

دانش از  تمایل داشته باشند اطالعات علمی پیشرفته را جستجو كنند، با اصطالحات انگلیسی آشنا باشند.

را جستجو نوشته و را  "نظریه اتمی"واژه  searchگوگل در قسمت خواستم كه در موتور جستجوي  آموزان

نظریه اتمی را ا قرار گرفته بود. از آن ها خواستم كه اولین میلیون ها سایت در پیش روي آن ه كنند.شروع 

و از اطالعات به دست آورده مقاله اي تهیه كنند و آن را به صورت  وآن ها را ذخیره كنند جستجو كنند

. سپس نظریه اتمی دالتون را سخنرانی در كالس ارائه دهند یا آن كه براي تهیه روزنامه دیواري آماده كنند

ها شروع شد. د. پس از چند دقیقه زمزمه رده و توضیحات مربوط به آن را در گروه خود بحث كننانتخاب ك

د، ابتدا تا دانش آموزان سؤالی نمی كردند، توضیح اضافه اي نمی دادم و اگر گروهی سؤالی را مطرح می كر

رین مرحله به به آن ها نشان دهم و درآخاز طریق اینترنت جوي پاسخ را سعی می كردم راه هاي جست

پاسخ هاي كوتاه اكتفا می كردم. بدین ترتیب دانش آموزان ترغیب می شدند كه خود به جستجو بپردازند. 

این كار آنقدر برایشان لذت بخش شده بود كه تقریباً هیچکس از من سؤالی نمی پرسید. آن ها خوشان با 

آوري ه ها را جمع شت هاي گروایادد د.هم بحث می كردند، به نتیجه می رسیدند و یادداشت بر می داشتن

كرده و به صورت شفاهی سؤاالتی را مطرح می كردم تا گروهی بحث كنند و سپس سرگروه ها جواب را 

 در این مرحله نقش من نظارت و هدایتگري بود. براي بقیه اعضاي گروه توضیح دهند.

انند روش قبل ادامه دهند. كنند و مسپس از دانش آموزان خواستم تا پرتوي كاتدي را جستجو  

ه تعدادي سؤال را در اینترنت جستجو كرده بودم و چون به زبان انگلیسی بود سؤاالت مهم تر را ترجمه كرد

 یک JCEonlineسایت اینترنتی آموزان قرار دادم. اختیار دانش قرار داده بودم وآن ها را در CDو روي 

و مسایل چالش برانگیز  (conceptual questions)منبع و مأخذ خوبی براي پرسش هاي مفهومی 

(challenge problrms)  است. آدرس سایت را در اختیار دانش آموزان قرار دادم تا دانش آموزان

عالقمند و آشنا به زبان انگلیسی از پرسش هاي این سایت استفاده كنند. ضمناً ازدانش آموزان عالقمند 

دانش  ترجمه كرده و در اختیار دانش آموزان كالس قرار دهند.هاي موجود در سایت را  خواستم تا پرسش

آموزان با عالقه فراوان تک تک پرسش ها را بررسی می كردند وپاسخ می دادند، در گروه بحث می كردند و 

 بود. س از نشاط خاصی برخودار شده سرانجام از من تأیید می خواستند. كال

ادامه دادم. در این جلسه مدل اتمی تامسون و مدل براي جلسه بعد نیز به همین شکل درس را  

  . سپس براي جلسه بعد امتحان در نظر گرفتم.اتمی رادرفورد مورد بررسی قرار گرفت

عالقمند شده بودند كه طی درس و پس از پایان كالس مرتب سؤال می  يقدربه دانش آموزان  

  "ببریم؟ها را براي رایت كردن  CDآیا ما می توانیم این "كردند: 

  "آیا ما هم می توانیم در اینترنت در سایت هاي مختلف جستجو كنیم؟" یا می پرسیدند

  "آیا می توانیم در اوقات فراغت خود از سایت كامپیوتر استفاده كنیم؟"آن ها همچنین می پرسیدند: 
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 استفاده كنند.براي پیشرفت تحصیلی خود همین موضوع باعث شد كه همه دانش آموزان 

 ودم در اینترنت به جستجو می پرداختم و براي هر مبحث اطالعاتی را تهیه خ

می كردم و آن ها را به كالس درس می آوردم و با استفاده از كامپیوتر مدرسه به تدریس می پرداختم. 

 هاي آموزشی مناسب نیز تا حدي مرا در امر آموزش كمک می كرد. CDهمچنین استفاده از 

ویق دانش آموزانی كه به رایانه و اینترنت دسترسی داشتند، آن ها را به همکاري عالوه بر آن با تش 

دعوت كردم تا آن ها نیز در این امر مرا یاري دهند. با معرفی سایت هاي آموزشی مناسب، آن ها را وادار به 

 استفاده از اینترنت با امکانات شخصی خودشان می كردم. 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح

مشاهده می شود. الزم به  2و  1به دست آمده از نمرات امتحان پس از انجام اقدام در جدول نتایج 

شامل سه سؤال یک نمره اي در سه سطح دانش، درک و فهم و ام ذكر است كه امتحان مانند قبل از اقد

مقایسه و همچنین  با مشاهده نمرات درسطح هاي مختلف آموزشی اما سؤاالت مشابه نبودند. كاربرد بود

   .شدم، پیشرفت دانش آموزان را متوجه میانگین نمرات در هر سطح آموزشی قبل و بعد از اقدام

      مشاهده می شود. 3نتایج به دست آمده از نمرات این سه سؤال از دانش آموزان در جدول

 : فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا سه1جدول 

 فراواني رديف
 1سؤال

 سطح دانش

 2السؤ

سطح درك و 

 فهم

 3سؤال

سطح 

 كاربرد

 جمع نمرات

1 7 1 1 1 3 
2 8 1 1 0.75 2.75 
3 6 1 1 0.5 2.5 
4 4 1 0.75 0.75 2.5 

5 1 1 0.75 0.5 2.25 

6 1 1 0.75 0.25 2 

 72.25 19.75 25.5 27 27 جمع
 2.68 0.73 0.94 1 ميانگين

شده از صفر تا یک براي سطوح مختلف دانش،  فراوانی دانش آموزان برحسب نمرات كسب  2در جدول 

 درک و فهم و كاربرد مشاهده می شود. 

 

 : فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلف2جدول



 ت .اس مشاهده برای فایل این

 با تخصصی گزارش این ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای

. کنید مراجعه سایت به تومان دوهزار فقط قیمت  

 

21 

 

درك و  دانش نمره

 فهم

 كاربرد

1 27 21 7 
0.75 0 6 12 
0.5 0 0 7 
0.25 0 0 1 

0 0 0 0 

 تجزیه و تحليل نتایج

باعث  ITنتایج موجود در جدول ها و نمودار مشاهده می شود كه تدریس مبتنی بر  با توجه به 

برابر افزایش یافته  2.5پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شده است. به طوري كه میانگین كالس بیش از 

 8ر سطح كاربرد بیش از برابر و د 4.5برابر و در سطح درک و فهم 1.4است. این افزایش در سطح دانش 

  بر می باشد.برا

درگیر شدن یزهاي كالسی و یا پرسش هاي شفاهی دال بر موفقیت این طرح بود. نتایج امتحانات و كوئ

رقابت سازنده بین آن ها بسیار  ایجادو ، فعال شدن آن ها  ITبا فناوري نو و بخصوص  دانش آموزان

پذیر نبود اما اثرات چشمگیر آن امکان  رضایتبخش بود. اگرچه استفاده مستقیم از اینترنت در كالس درس

  به وضوح قابل لمس بود. 

 نقاط مثبت پژوهش

ه چگونگی اجرا و نتایج آن جمع آوري شد با توجه به نقطه نظرات رپس از این كه اطالعات الزم دربا 

رف و انتقادهاي ارائه شده توسط همکاران، دانش آموزان و والدین آن ها تا آن جا كه توانستم نقایص را برط

به طوري  مورد قبول دانش آموزان و والدین آن ها است.  ITشواهد نشان داد كه تدریس مبتنی بر  كردم. 

اثر چشمگیري داشته است. اكثر همکاران نیز آن ها كه در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در كلیه دروس 

از آن ها اونان مدرسه و قدردانی به انواع مختلف سعی در استفاده از این روش ها برآمدند. رضایت مدیر و مع

پیشرفت تحصیلی چشمگیر مورد قبول آن ها بوده است.   ITنشان داد كه تدریس مبتنی بر روند كار 

نشان دهنده موفق و به دست آمدن نتایج مطلوب آن ها قبل و بعد از اقدام مقایسه نمرات دانش آموزان با 

  است.پژوهشی بودن این طرح 

هاي آموزشی و اطالعات جمع آوري شده از  CDدر مرحله استفاده از  ،دانش آموزانكسب اطالعات علمی 

قرار می دادم و در كالس به نمایش می گذاشتم، به مراتب  CDسایت هاي مختلف كه در فلش مموري یا 

 قابل توجه بود. 
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د كه آن ها نه هاي آموزشی به قدري زیاد شده بو CDعالقمندي دانش آموزان به استفاده از اینترنت و 

تنها در درس شیمی بلکه در دروس دیگر نیز به این امر مبادرت می ورزیدند. بنابه گفته دانش آموزان، 

تالش آن ها براي یادگیري بیشتر مطالب، با این روش تدریس افزایش یافته و موفقیت آن ها بیشتر شده 

 است. 

ان و تحمل مشکالت زیادي كه بر سر راهم بود، از همه مهم تر رضایت خودم كه بعد از یک سال تالش فراو

را به عنوان یکی از تجربیات مفید  یپژوهطرح اقدام این  تا این كه به نتیجه مطلوب برسم، باعث شد كه

 آموزشی و به عنوان گامی مؤثر در جهت موفقیت در امر آموزش در نظر بگیرم.

 نقاط ضعف :

 كمبود امکانات – 1

 و ازمایشگاه حجم زیاد كتاب شیمی – 2

 گزارش نهایی

 نتایج نشان می دهد: 

  این روش براي یادگیري هایی كه اساسی است ولی به خودي خود جاذبه اي ندارد شوق و انگیزه

 ایجاد می كند؛

 این روش عالقه هاي جدید ي را به وجود می آورد و یادگیري براي یادگیري را تشویق می كند؛ 

 اي جدیدي كسب می كنند و این تجربه ها، آن ها را به سوي در این روش دانش آموزان تجربه ه

 موفقیت هدایت می كند؛

 در این روش دانش آموزان براي مدتی طوالنی غیرفعال باقی نمی مانند؛ 

 نتيجه گيری

 رانیاست كه فراگ شگاهیباشند. در آزما یدر مدارس م تیمهم فعال ياز عرصه ها یکیها  شگاهیآزما 

كنند كه به  یرا مشاهده م ییها دهیپد شیكنند.  آنها ضمن آزما یم افتیرا در بخش عمده آموزش خود

دست بزند و با  يتازه ا يها شیآنها به آزما هیتوج يو برا شدیآنها بیند شیدایآنها و پ يدرباره  دیناچار با

 شود.  یاست كه استعدادها شکفته م وهیش نیا

طرف و مراكز  کیاز  نشیآفر يایكشور و دن يتکنولوژ و یمراكز صنعت نیب یپل ارتباط میخواه یم اگر

آنهاست.  شتریهرچه ب زیها و تجه شگاهیدادن به آزما تیتنها راه آن اهم م،یبرقرار كن گریاز طرف د یآموزش

و  تیخالق ي هیو روح زندیآم یدر هم م یعمل اتیخود را با تجرب یذهن يها تیآنگاه دانش آموزان فعال
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امروزه به كمک فناوري هاي ایجاد شده مرزهاي فیزیکی كشورها از بین . ابدی یم شیادر آنها افز ينوآور

رفته و جهان به دهکده اي كوچک تبدیل شده است كه همه افراد موجود در این دهکده بدون توجه به 

طالعات مشخصه هاي فرهنگی، اجتماعی، ...... با هم به مبادله اطالعات می پردازند و كسانی در این مبادله ا

  موفق ترند كه اطالعات بیشتري از فناوري روز دارند.

موج فناوري اطالعات در اشکال گوناگون آن از دهه نود قرن بیستم میالدي، همه جهان را در  

است كه برگرفته است و این موج از طریق تلفن همراه، ماهواره، رایانه، اینترنت و .... گسترش یافته 

و تعامل میان آدمیان، نحوه كار، چگونگی گذران اوقات فراغت، فرهنگ پذیري و ی برقراري ارتباط چگونگ

بسیاري دیگر از شئون فردي و اجتماعی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی كه به نظر می رسد 

تأثیر پذیرفته  –به صورت آشکار  –نهاد آموزش و پرورش كم تر از سایر نهادهاي اجتماعی از این موج 

در مقاله اي می گوید كه اگر این امکان براي ما فراهم شود كه انسان آغاز قرن  (Gardner) است. گاردنر

بیستم را به جامعه امروز بیاوریم، او در مواجهه با جامعه بیرون از مدرسه و انطباق با آن دچار مشکل خواهد 

محیط مدرسه برایش به مدرسه برود،  شد و نخواهد توانست با آن ارتباط برقرار كند، اما همین فرد اگر

گویی همه چیز در  ، سخنرانی، پرسش و پاسخ و امتحان،دبیركامالً مأنوس و مألوف خواهد بود. تخته سیاه، 

مدرسه مانند آغاز قرن بیستم است و هیچ چیز تغییر نکرده است. این سخن تمثیلی از مقاومت یا 

فناورانه عصر جدید است. گرچه از سه دهه پیش در جهان تأثیرناپذیري نظام آموزشی در برابر تحوالت 

د نمادهاي فناوري اطالعات مانند رایانه به مدارس یا دانشگاه ها تالش فراوان شده است، اما وصنعتی در ور

به نظر گروهی از دست اندركاران تعلیم و تربیت این تالش چندان نیک انجام نبوده است و هنوز در 

 ی اقتدار خویش را حفظ كرده اند.مدارس، شیوه هاي سنت

با این وصف به نظر می رسد كه بایستی همه یا بخشی از برنامه هاي درسی كشورمان تغییر كند تا به این 

طریق زمینه اي مساعد براي ایجاد هماهنگی بیشتر با این تحول فراهم آید. همچنین ساختار و محتواي 

بود و بی تردید روش هاي تدریس و روش هاي ارزشیابی كتاب هاي درسی نیز نیازمند دگرگونی خواهد 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هم باید دچار تغییر شود. در میان همه این تغییرات شاید تغییر در شیوه 

ان اهمیتی دو چندان داشته باشد كه این خود، ضرورت یک برنامه ریزي بلند مدت را دبیرهاي آموزش 

 یادآور می شود.

ورت پذیرش همگامی با این تحول، لزوم اجراي همه این تغییرات ضروري است ولی بی شک در ص 

میزان هر یک و شیوه هاي ایجاد آن ها قابل بحث و بررسی است. این بررسی ها بایستی هر چه سریع تر 

آغاز شود و برنامه ریزان درسی، پس از درک كامل ضرورت همگامی با چنین تحولی، اقدام به بازنگري در 

رنامه هاي درسی كنند و راهکارهایی براي بهره برداري مناسب و مطلوب از دستاوردهاي فرایند جهانی ب

 شدن آموزش شیمی و تمهیداتی براي جلوگیري از بروز آثار نامطلوب آن، بیندیشند.
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 ی نیز این موضوع مد نظر سیاستگذاران، برنامه سازانالزم است در طراحی برنامه درسی ملّ بنابراین 

ها و امیدها یا فرصت ها یا تهدیدهاي احتمالی ورش قرارگیرد تا با توجه به بیم و برنامه ریزان آموزش و پر

ناشی از جهانی شدن همه درس ها، پیش از وقوع هر رویدادي، راهکارهاي مناسب براي این همگامی را 

 یافته، به جامعه آموزشی كشور معرفی كنند.

 پيشنهادات

 يضرور ریموارد ز يریمتوسطه به كارگ يدر دوره  یمیش یشگاهیآزما يها تین فعالهرچه بهتر شد يبرا

 رسد:  یبه نظر م

 هرچند كوچک، همت گمارده شود.  شگاه،یآزما زیتجه ای سیمدارس به تأس يایاول ياریبا كوشش و هم -

 يبه طور مجزا همان سال، یمیبا توجه به مطالب كتاب ش یلیهر سال تحص يبرا یمیش شگاهیكتاب آزما -

 گردد.  فیتأل ياز كتاب درس تئور

آورده شود كه در صورت عدم  شیچند آزما ش،یهر مفهوم مورد آزما يبرا یمیش شگاهیدر كتاب آزما -

 حتماً انجام شود.  شیآزما ل،یمواد و وسا یبرخ

و  شگاهیر آزماد یو مرب ریو مناسب به حضور دانش آموزان به همراه دب یساعات كاف یدر برنامه هفتگ -

 الزم اختصاص داده شود.  يها شیانجام دادن آزما

 ها حضور داشته باشند.  شگاهیمجرب و كارآمد در آزما يها یمرب -

ثبت شده و  یشگاهیداده شود و در كارنامه دانش آموزان نمره آزما تیاهم یشگاهیكار آزما یابیبه ارزش -

 باشد.  رگذاریدر معدل تأث

 اختصاص داده شود.  یشگاهیكنکور ورود به دانشگاه ها به سئواالت آزما از سئواالت یسهم -

 اختصاص داده شود.  یشگاهیبه سئواالت آزما یداخل يادهایاز سئواالت المپ یسهم -

به دانش آموزان  يشتریو پژوهش ب قیلحاظ شود تا فرصت تحق زین شیآزما یطراح شگاه،یدر كتاب آزما -

 داده شود. 

و به  یتوان با طراح یدر امر آموزش، م IT يریبه كارگ ژهیمختلف به و يها يتکنولوژ شرفتیامروزه با پ -

و بدون واهمه از  شگاهیرا بدون حضور در آزما یمتنوع و جالب يها شیآزما ،يمجاز شگاهیآزما کیكار بردن 

. به د،یآ یوجود مدهنده به  دارهش میو عال یمنیو عدم توجه به نکات ا یاطیاحت یكه در اثر ب یمشکالت

 انجام داد.  یراحت

ها و  تیك نیاستفاده كرد. با ا یمیکروشیم یشگاهیآزما يها تیتوان از ك یها م شیجهت انجام آزما -

 يساده و مشابه آن چه در كتاب ها يها شیتوان آزما یكه در آن ها وجود دارد م يساده ا لیوسا

 داد.  بیآمده است، ترت شگاهیآزما
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