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 چكيده

با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگي هاي رفتاري و  .... ابتداييپايه در اين چند سال بعنوان معلم  

ه تا به كچه هايي قيه ب، با بآاللهاجتماعي متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال يكي از دانش آموزان من به نام 

ي حبت مصحال ديده بودم خيلي فرق داشت. او كودكي خجالتي، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان 

. در آورد كيفش ها دوست نمي شد و گوشه گير بود. حتي قادر نبود كه وسايل خود را از كرد. با بقيه بچه

نم. در مي بينكتابش را وارونه در دست مي گرفت و هنگام تصويرخواني از كتاب بخوانيم، مي گفت: چيزي 

 درك نمي اضي رنوشتن نيز مشكل داشت و ساده ترين عالئم كتاب بنويسيم را نمي توانست، بنويسد. او ريا

تن، ن، نوشبود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواند .كرد. به طور كلي او دچار اختالالت يادگيري يا 

م مالً سالوش كااستدالل كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسي هايي كه انجام دادم از نظر فيزيكي و ه

ه روش ياز بنادگيري و رفتاري او و عادي بود ولي در يادگيري بسيار مشكل داشت. براي حل اختالالت ي

 تدريس مناسب و خاص بود.

پس از مطالعه و بررسي فراوان، روش هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كار بستم. راه حل  

از  استفاده و با هاي مختلف را آزمايش كردم. بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشي را به كار ببرم

 استفاده كردم.  ITرا حل كنم. بنابراين از روش  آاللهت يادگيري فناوري نو اختالال

بسيار چشمگير بود. او  آاللهبا تالش فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم. به طوري كه پيشرفت  

لي رفع به ك نه تنها در درس رياضي و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكالت رفتاري او نيز

 ند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كالسي شركت مي كرد.گرديد و همان

را با كمك  آالله .توانستم اختالالت يادگيري نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه:  

شرفت عالوه بر آن پيحل كنم و از او دانش آموزي فعال و عالقمند بسازم.  ITتدريس مبتني بر 

مهيا  نشاط ووزان نيز با اين روش ميسر شد و كالسي سرشار از شادي تحصيلي و عالقمندي ساير دانش آم

اين  ق بودنو ساير دانش آموزان نشان دهنده موف آاللهنمودم. موفقيت تحصيلي، عالقمندي و سرزندگي 

 طرح مي باشد.
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 مقدمه

 

 درسي رنامه هايپرداختن به پژوهش هاي علمي در بتوجه به اهميت آموزش در دوران اوليه زندگي، 

 مي شود ذاشتهگكامالً آشكار است. در دوران كودكي ساختار شخصيتي و رفتاري انسان بنيان  امري دبستان

ا رسانه ه م انواعبه دليل آن كه كودكان پيوسته در معرض هجو امروزهاين دوران بسيار سرنوشت ساز است. و 

 آموزش و يج دري در روش هاي جديد، متفاوت و مهو فناوري ها قرار دارند، الزم است فعاليت هاي يادگير

ر تجوگري دراي جساستفاده از رايانه به عنوان ابزار آموزشي مفيد در مدارس ابتدايي ب پرورش ارائه شود.

يي ره ابتدااي دواستفاده از اين فناوري كالس ه شبكه جهاني به منظور كمك به دانش آموزان ابتدايي است.

 يش تري برخوردار مي كند.را از شادي و هيجان ب

اين دوره كمك مي كند جزئيات دروس و مطالب كتاب را به خوبي فرا دانش آموزان رايانه به  

به  كترونيك،سات القرآن و..... از طريق رايانه و گفتگوهاي رايانه اي و جلبگيرند. آموزش علوم، رياضي و 

 مي كند. برنامه ريزي درسي و فعاليت هاي ديگر كالسي، كمك زيادي

مي د بهبو وري ارتباطات به طور قابل مالحظه اي يادگيري دانش آموزان راااطالعات جديد و فن

ر ثير قراأا تحت ترآن ها به اطالعات و دانش مورد نياز  دانش آموزاندستيابي  هاي و رايج ترين شيوه بخشد

 . مي دهد

 ICT وري اطالعات و ارتباطاتااينترنت و ساير اشكال فن

 

formationnI( & )echnologyTommunication C  تغييرات عمده اي در تمرين آموزش عملي و

وانند ن مي تايجاد كرده است. معلمان و دانش آموزان در سراسر جها كشورهاي توسعه يافتهيادگيري در 

اد انند ايجنگليس مايكديگر ارسال كنند. اقدامات دولت به ازطريق اينترنت به راحتي متن ، صدا و تصوير را 

 و درس هاي بيانگر آن است كه معلمان بايد به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتي شبكه ملي يادگيري

ق مي تشوي مبتني بر شبكه در مدارس حركت كنند. در ديگر كشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايي را

 كنند. 
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دهد.  هبري ميتسلط بر فناوري و خودرا به دانش آموز فرصت IT  تحقيقات نشان داده است كه استفاده از

 موزه دانش آالعات بارايه محتواي اط تواند به كننده مي دهنده به تسهيل از انتقال معلم با تغيير نقش خود

يفاي ازمه ال. هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهيل كند بپردازد و از طرف ديگر فعاليت

 . استIT  هاي مورد تدريس و كاربرد د در زمينه موضوعچنين نقشي وجود معلمان توانمن

 :كند تواند اين شرايط را فراهم معلم با استفاده از فناوري در كالس درس مي

  ؛ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم .1

  ؛ايجاد ارتباط دقيق .2

  ؛يادگيري ايجاد عالقه به .3

 .افزايش امكانات يادگيري .4

ازخوردهاي بآوري كرده و  اطالعات الزم را جمع ابي كند،تواند دانش آموزان را ارزشي معلم مي

در قالب  تر يشب ت.فراگير نيس IT  متأسفانه روشهاي تدريس به كمك. ه كندئارا انمناسب را به دانش آموز

 .شود موردي استفاده مي و مسابقات و برخي به صورت ها جشنواره

 لهآالدر حل مشكالت يادگيري  (IT)به بررسي كاربست فناوري اطالعات  پژوهشدر اين طرح 

 است. رفته شدهه كار گب .... ابتداييدر پايه بار پرداخته شده است. الزم به ذكر است كه اين روش براي اولين 

 بيان وضع موجود

شغول به تدريس سال است كه در خدمت آموزش و پرورش م    ، مدت        ، داراي مدرك         اينجانب 

 اشم بمشغول به خدمت مي              در مدرسه  پايه دومنيز بعنوان معلم  مي باشم . امسال

داراي عالئمي از قبيل بي  آاللهاز ابتداي سال تحصيلي متوجه شدم كه يكي از دانش آموزانم به نام  

 عالقگي به مدرسه، ترس از مدرسه، همكاري نكردن با معلم، انجام ندادن تكاليف درسي به طور منظم، ضعف

درسي، گوشه گيري و انزوا طلبي مي باشد كه نشاندهنده وجود اختالالت رفتاري و درسي در اين دانش آموز 

او با  به همين دليلگي مي كرد زيرا آن ها در حال كوچ كردن بودند.ددور از پدر و مادرش زنو ا بود.

وز مشكالت روحي و عاطفي پدربزرگ و مادربزرگ خود در روستا ساكن بود. دوري از پدر و مادر باعث بر

به دليل فقر اقتصادي ازوسايل ساده رفاهي مانند  شده بود كه بر اختالالت يادگيري او مي افزود. آن ها

مي پرسيدم از برنامه هاي تلويزيون به كدام يك عالقه داري؟ مي گفت:  آاللهوقتي از  تلويزيون محروم بودند.

پيش دبستاني را به دوره  همچنين مورد سنجش قرار نگرفته بودرسه مدبراي ورود به  و. اما تلويزيون نداريم

د. دستانش هميشه و. او كودكي خجالتي، مضطرب، افسرده و نگران بعلت فقر فرهنگي خانواده نگذرانده بود

خيس بود. جثه اي كوچكتر از ساير همكالسي هايش داشت. من اغلب در زنگ هاي تفريح از پشت از عرق 

تار او را زير نظر داشتم. اصوالً جنب و جوش و تحرك بسيار كمي داشت. بيشتر در گوشه رفپنجره كالس 
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 بزرگترش كه كالس چهارم بود  خواهرحياط مدرسه در كنار 

با كسي ارتباط برقرار نمي كرد و حتي با مي ايستاد و بچه هاي ديگر را با كنجكاوي نگاه مي كرد. او 

صحبت كردن هميشه ترس داشت و خيلي آهسته و لرزان صحبت  همكالسي هايش هم دوست نبود. هنگام

كتاب هاي خود را روي ميز گذاشته و باز كنند مدت  ممي كرد. در كالس وقتي از دانش آموزان مي خواست

. يك ماه طول كشيد تا من به زيادي طول مي كشيد تا كتاب خود را از كيفش در آورد و روي ميز قرار دهد

 ه او ياد داديم تا كتاب خود را وارونه در دست نگيرد. كمك همكالسي هايش ب

دانش آموزان مي بايست درباره لوح ها صحبت كنند و  ،هنگام تدريس نگاره هاي كتاب بخوانيم 

 مي رسيد مدت ها به تصوير نگاه  آاللهوقتي نوبت به  تصوير خواني كنند.

 ينم. بنمي  هيچي وير چه مي بيني؟ مي گفت:وقتي از او مي پرسيدم كه در تص .نمي داد يمي كرد و جواب

ابتدا فكر كردم كه او مشكل بينايي دارد. به همراهي مدير مدرسه او را به مركز بهداشت فرستاديم تا  

ه نظرم بز آن امورد آزمايش بينايي سنجي و شنوايي سنجي قرار گيرد. در هر دو مورد مشكلي نداشت. بعد 

 كند و صحبت كند. از او خواستم كه فقط براي من صحبتهد در جمع ه خجالتي است و نمي خوارسيد ك

ر باره ايش داتي كه من و ساير همكالسي هحبا توضي باز او جواب مي داد كه در تصوير چيزي نمي بيند.

او  فت.گيز نمي چم مي برد و در مورد لوح بزرگ هيچ زيرنگاره ها را نابعضي از تصاوير مي داديم او فقط 

ا تكرار رهمان  هرچه بچه ها اعم از درست يا غلط مي گفتند نمي كرد و طوطي وار جواب مي داد اصالً فكر

  مي كرد.

 در نوشتن هم بسيار مشكل داشت و ساده ترين عاليم موجود در كتاب بنويسيم را 

ق هم فتر مشد سد. دربنوي، او را پاي تخته آورده، دست او را مي گرفتم تا بتواندبنويسد. اغلب  ،نمي توانست

ه مي خود نگا اطراف خيلي بي توجه بود. دائم به، اما باز هم در نوشتن مشكل داشت. او به او تمرين مي دادم

ر ند. دكمدتي طول مي كشيد تا بتواند يك عالمت خيلي ساده رسم  كرد و در نوشتن بسيار كند بود.

 خواندن و نوشتن و به خاطر سپردن اعداد هم بسيار مشكل داشت.

ين اشه در هيچ پيشرفتي نداشت. همي آاللهو ماه از سال تحصيلي مي گذشت و من هرچه تالش مي كردم د

 "چگونه مي توانم مشكالت يادگيري و رفتاري او را حل كنم؟"فكر بودم كه: 

 

 اهداف گزارش تخصصی:

 هدف اصلی :

 حل مشكل اختالل يادگيري دانش آموز
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 اهداف جزئی :

 ري دانش آموز بررسي علل اختالل يادگي

 بكاربردن روش هاي فناوري و جديد براي حل مشكل اختالل يادگيري دانش آموز

 مقايسه با شاخص :

 در مقايسه با شاخص ، بايستي يادگيري دانش آموز در درس افزايش يابد .

 

 جمع آوري اطالعات

 

رفتم گميم ست آورم تصبراي اين كه بتوانم درباره پرسشي كه مطرح كرده بودم اطالعات دقيق تري به د

 بگذارم.بنظر در اين زمينه هستند درميان موضوع را با همكاراني كه صاح

د ادي معتق. تعددر يك زنگ تفريح، موضوع را با همكارانم در ميان گذاشتم. برخوردهاي آن ها متفاوت بود

 جام داد.ي انان كاربودند كه بهتر است موضوع را با والدينش در ميان بگذاري، شايد به كمك آن ها بتو

ل براي سا ري تابهتر است از آموزش او صرفنظر كني و او را به حال خود بگذا بعضي ديگر معتقد بودند كه

اشته ست صبر دهتر اآينده آماده بشود. عده اي ديگر معتقد بودند كه او هنوز موقعيت خود را درك نكرده و ب

 . سپس آموزش او را شروع كني.باشي تا مدتي بگذرد و او موقعيت خود را بشناسد

 ومكالس در دسال  ان اگر دودانش آموزموضوع را با مدير مدرسه در ميان گذاشتم. او نيز معتقد بود كه اين 

 .سته نكنيرا خ است كه خودت بمانند پايه آن ها قوي مي شود و براي سال آينده آماده تر هستند. پس بهتر

 اللهآرسيد و پ اللهآرا با او مطرح كردم او چند سؤال بسيار ساده از  موضوع نما به مدرسههبا آمدن معلم را

  آاللههم كم و بيش به آن ها جواب داد. معلم راهنما معتقد بود كه 

مي دهد.  ي افزايشادگيريمي تواند ياد بگيرد ولي بايد مرتب او را تشويق كني. زيرا تشويق، انگيزه او را براي 

د كردن خو خسته حد باشد. اين روش را ادامه بدهيد اگر نتيجه نداد لزومي به البته تشويق نبايد بيش از

 نداريد و بگذاريد تا براي سال آينده آماده شود.

ا ياد وشتن رنهم صحبت كردم. او مي گفت كه مدرسه آمدن را دوست دارد و مي خواهد خواندن و  آاللهبا 

فتم. تماس گر دين اوبراي اين منظور با وال ه معرفي كنم.. تصميم گرفتم كه او را به يك كلينيك مشاوربگيرد

 لينيك ران به كبا پدربزرگ و مادربزرگش زندگي مي كرد. آن ها رفت آاللهاما آن ها در دسترس نبودند و 

 مشروط به اجازه پدر او مي دانستند. 

اين تصميم گرفتم كه بنابردرست مثل روزهاي اول مدرسه بود.  آاللهدو ماه از سال تحصيلي مي گذشت و 

خودم وارد عمل شوم. شروع به مطالعه و تحقيق كردم و عواملي را كه باعث بروز اختالالت رفتاري و 
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مي شود را بررسي كنم. به همين منظور با افراد متخصص و اساتيد دانشگاه مالقات كردم،  آالله ييادگير

گيري مطالعه نمودم، نشريه هاي گوناگون از كتاب هاي تخصصي در زمينه روانشناسي كودك و اختالالت ياد

جمله فصلنامه تعليم و تربيت، فصلنامه پژوهشكده كودكان استثنايي، فصلنامه روانشناسي، رشد معلم، رشد 

يده تحقيقات و پايان نامه ها را مطالعه نمودم. از طريق اينترنت كتكنولوژي آموزشي، ...... را بررسي كردم. چ

ابتدا بهتر است با خالصه اي از يافته موزشي و تربيتي و روانشناسي جستجو كردم. در سايت هاي مختلف آ

 هاي به دست آمده آشنا شويم.

 نارسايی هاي يادگيري

 

 تعريف اختالالت ويژه در يادگيري:

 ا در ردهگيري راز بررسي تحقيقات و مطالعات پيشينيان چنين بر مي آيد كه كودكان با نارسايي هاي ياد 

زي مي يف مغبا آسيب مغزي طبقه بندي مي كردند، و زماني ديگر آنان را كساني با اشكاالت خف كودكان

ر داي ويژه هرسايي كودكان با نا"اما در تازه ترين مطالعات در اين زمينه براي آنان اصطالح پنداشته اند. 

 گزيده شده است.  "يادگيري

 خفيف مغزي را چنين تعريف (، كودك با اشكاالت clementsكلمنتز ) 1966در سال 

سط ط، متوكودكان با اشكاالت خفيف مغزي كودكاني هستند كه از نظر هوش كلي، نزديك متوس"مي كند: 

ميزان اين  ارند.. اما مشكالت و دشواري هايي ويژه در يادگيري يا رفتار دمي باشند وسطتيا باالتر از م

عصاب يستم اسانحراف اعمال مربوط به  ن دشواري هامشكالت از خفيف تا شديد متفاوت است. علت اصلي اي

زبان،  هاي گوناگون مشخص مي شود، مانند دشواري در درك، فهم،صورت  حالت عادي كه به مركزي از

ختالل ناگون، اگو ايحافظه، كنترل، توجه، اعمال حركتي و ........ اين انحرافات ممكن است در اثر نقص ژن ه

كامل شد و ترول سال هايي كه براي ي يا ساير بيماري ها و حوادثي كه در طضربات مغزدر سوخت و ساز، 

 ."سيستم اعصاب مركزي الزم است، يا از علت هاي ناشناخته اي، به وجود مي آيد

در يادگيري، كودكاني هستند كه جهان را به گونه اي متفاوت يا غير معمول  ژهيكودكان با نارسايي هاي و

افراد با  متفاوت از كودكان همسال عادي آنان به نظر مي رسد.ي عصبي آنان ادراك مي كنند. طرح ها

نارسايي هاي ويژه در يادگيري داراي شكست هايي در مدرسه و جامعه هستند. آنان نمي توانند آنچه ديگران 

ش و . اداره آموزكه در سطح هوشي مشابه انجام مي دهند، بدون برخورداري از آموزش هاي ويژه انجام دهند

كودكان با نارسايي هاي ويژه در  1977امر كودكان استثنايي در سال ( در U.S.O.Eپرورش آمريكا )

در يك يا تعدادي از فرايندهاي اساسي يادگيري: فهم "يادگيري را آن دسته از كودكان دانسته است كه 

ر كودكان به صورت هاي مطالب، كاربرد زبان گفتاري يا نوشتاري دچار مشكلند. اين اشكاالت ممكن است د
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كردن، خواندن، نوشتن، هجي كردن، حساب ، فكر كردن، صحبت دشواري درگوش دادن گوناگون مانند:

كردن ظاهر شود. اين تعريف شامل كودكان با صدمه مغزي، آسيب هاي خفيف مغزي، نارساخواني، آغازي 

ادگيري آنان در نتيجه ال اساسي يرشدي و مشكالت ادراكي مي شود، اما آن دسته از كودكاني را كه اشك

نقص بينايي، شنوايي، حركتي، عقب ماندگي ذهني، اشكاالت هيجاني يا محروميت هاي محيطي، فرهنگي و 

 ."اقتصادي است، در بر نمي گيرد

 تعريف هاي جديدتر از نارسايي هاي ويژه در يادگيري تغيير چنداني را نشان 

ال يري در سر يادگدت براي كودكان و نوجوانان با نارسايي هاي ويژه مركز ملي اطالعا براي مثال، نمي دهد.

ا يل دارند ( مشكآنان را افرادي مي داند كه در يك يا تعدادي از فرايندهاي اساسي رواني )يادگيري 1994

 ن مانند:وناگوگن است به صورت هاي در كاربرد زبان گفتاري يا نوشتاري دشواري دارند. اين اشكاالت ممك

ي رياض نجام محاسباتاواري در گوش دادن، فكر كردن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، هجي كردن يا دش

 ظاهر شود.

 ز محققانرخي انگاهي به تحقيقات انجام شده در زمينه نارسايي هاي ويژه در يادگيري نشان مي دهد كه ب

هاي اهبردبرنامه ها و ر در پي يافتن منشأ مشكل هستند و بعضي ديگر از پژوهشگران كوشش دارند كه

ضوع هاي نند مورغم منشأ و اساس دشواري هاي اين افراد، آنان بتوا كه علي آموزشي ويژه اي طراحي كنند

 تحصيلي را فرا بگيرند.

يي هاي نارسا است:( تعريف زيررا پيشنهاد كرده 1991انجمن ملي وابسته به نارسايي هاي يادگيري)

ه به يادگيري مي شود كدشواري هاي  شامل يك گروه ناهمگون ازيادگيري يك اصطالح كلي است كه 

 : مشكالت اساسي در گوش دادن، صورت هاي گوناگون مانند

اي سايي هگرچه ناراكردن، خواندن، نوشتن، استدالل كردن يا توانايي رياضيات متجلي مي شود. صحبت 

ل دانش ي مثاوجود داشته باشد )برا ويژه در يادگيري ممكن است در دانش آموزان ساير طبقات استثنايي

 في ياآموزان با آسيب هاي حسي، عقب ماندگي ذهني، آشفتگي هاي اجتماعي و هيجاني، تدريس ناكا

رد ست. عملكا نيه شرايط يا تأثير آننامناسب، محروميت هاي محيطي و فرهنگي(، اما اين امر در نتيجه اين 

وانده مي رواني خ  –بيشتر عملكرد نامناسب عصبي اخير عصاب مركزي كه در سال هاي نامناسب سيستم ا

گيري ه در ياداي ويژدارد كه مغز يا نظام ادراكي يا هر دو اگرچه در كودكان با نارسايي هشود، فرض بر اين 

  آسيب نديده است، اما اين دو در كودكان يادشده در مقايسه با كودكان عادي، متفاوت عمل

رد ز يا عملكمغرد فاوت هايي مي دانند كه در عملكويژه در يادگيري را حاصل ت مي كند؛ زيرا، نارسايي هاي

 ادراكي اين گونه كودكان وجود دارد.

از تعريف هاي مختلفي كه متخصصان در زمينه كودكان با نارسايي هاي يادگيري ارائه داده اند مي  

 توان ويژگي هايي به خالصه زير براي آنان برشمرد:
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 ؛تقريبأ)متوسط( يا باالتر هستند اي بهره هوشياين كودكان دار .1

 ؛اين كودكان از نظر حواس مختلف  )بينايي، شنوايي و ....( سالم هستند .2

 ؛مناسبي برخوردار هستند از امكانات محيطي و آموزشي نسبتاً اين كودكان .3

 ؛اين كودكان داراي ناهنجاري هاي شديد رفتاري نيستند .4

موزشي نات آور قابل مالحظه اي كمتر از بهره هوشي، سن و امكاپيشرفت آموزشي اين كودكان به ط .5

 كه از آن برخوردارند، است.

 د: صه كرعللي را كه براي شكست اين كودكان در امر يادگيري شايسته ذكر است چنين مي توان خال

 فقدان انگيزش كافي؛ 

 فقدان توجه و دقت الزم؛ 

  دقت بيش از اندازه به جزئي از كل؛ 

 نگي الزم در حركات؛فقدان هماه 

 جنب و جوش بيش از حد؛ 

 وراثت و مسايل ژنتيكي؛ 

 مشكالت بيوشيميايي؛ 

 .عدم تعادل هورموني 

  

  اختالل يادگيري 

 

شود كه به صورت هاي يادگيري ميي دشوارصطالح كلي شامل گروهي ناهمگون ازيك ا .اختالل يادگيري يا

وشتن، استدالل كردن يا توانايي درك رياضي، مشكالت اساسي در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، ن

ش كامالً شود. اين درحالي است كه مبتاليان به اين اختالل از نظر فيزيكي وهوتمركز و حافظه ظاهر مي

كنند و نظم گروه را به هم ها با اعضاي گروه همكاري نميبنديكودكان در گروه سالم و عادي هستند، اين

آن ها  ها را به لحاظ منطقي قانع كرد. آنتوان كنند و نميهايشان پافشاري ميريزند. اغلب روي خواستهمي

خواسته  ها يم و برخي از كارهايي كه از آنشود. در درك مفاهمدام حواسشان پرت مي تمركز ندارند و

ر توانند تكاليف خود را درست انجام دهند. بين چشم، دست و سايشود ناتوان هستند و در نتيجه نميمي

اي نسبت به مفاهيم جديد و يا تغيير در شرايط معمول اعضاي بدنشان هماهنگي الزم را ندارند. آنها عالقه

 ها دچار اشكال هستند و در درك مفهوم منطقي روابط بينها و رنگزندگيشان ندارند، در يادگيري شكل

از  هاي فكري مانند تكاليف مدرسه ندارند.اي به انجام كارشوند آنها عالقهها با مشكل مواجه مياشيا و پديده

توان به تشخيص ندادن چپ و راست، باال و پايين، ناتواني در خواندن هاي اين بيماري ميديگر نشانه
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ها، فصول، اختالالت گفتاري و ناتواني در هاي هفته، ماهها، مشكل در به ياد آوردن ترتيب ساعتساعت

ان حروف نزديك به هم مانند ب، پ، ت، د، ف و... را با هم اشتباه ساختن جمالت اشاره كرد. اين كودك

كنند. البته اين امر تصادفي است و صدا را جايگزين حروف صدادار ميطور معمول حرف بيكنند و بهمي

خواند، پريشي كلمات را برعكس ميكند. شخص مبتال به خوانشگاهي هم كودك، كلمات را صحيح ادا مي

بريده، نامفهوم و با شك و ترس است.نبايد فراموش كرد كه اش بريدهكند و روخوانيا حذف ميبعضي صداها ر

شود. اين گاهي يك كودك فقط يك يا چند مورد از عالئم باال را داراست و همه عالئم در او ديده نمي

فيزيكي و بهره بايد از نظر هوشي و فيزيكي مورد آزمايش قرار بگيرند و در صورت سالمت  كودكان حتماً

اين اختالالت همپوشاني زيادي با برخي از  توان ادعا كرد به اختالالت يادگيري دچار هستند.هوشي مي

 با يك متخصص و روانشناس مشورت كرد. و بايد در اين مورد حتماً فعالي دارنداختالالت مانند بيش

مدت( خود دارند و در كاربرد كوتاههاي بارزي در حافظه فعال )اين كودكان گاه نارسايي .پيامدهاي 

دهند ناتوان هستند. آنها در به آموزان بدون اختالل يادگيري آنها را به آساني انجام ميراهبردهايي كه دانش

هاي زباني ضعيف خود با مشكل مواجه هستند و به همين دليل ممكن است خاطر مهارتخاطر سپردن، به

مهارت راه هايي ناشيانه و بين خيلي دشوار باشد. اين كودكان با گامخاطر سپردن مطالب كالمي برايشابه

پريدن، مشكل دارند.برخي از كودكان وخيزكردن يا جفتيكردن و گرفتن توپ، جستروند يا در پرتابمي

 حتي در حركات ظريفي مانند بريدن با قيچي و بستن دكمه لباس يا باالكشيدن زيپ هم مشكل دارند.

شود.بسياري از كودكان به مرور باعث ايجاد مشكالت اجتماعي و هيجاني )عاطفي( ميمشكالت اين 

اي يادگيري خود اعمالي از هم ي هدشوار علت ناكامي ناشي ازيري بهآموزان داراي اختالل يادگدانش

 شود. آنها به جاي آموختن و كسبگسيخته دارند و در آنها نوعي احساس خود ارزشمندي منفي ايجاد مي

توجه « وانند انجام دهندتنمي»اغلب به آنچه كه « توانند انجام دهندمي»هايي درباره تكاليفي كه نگرش

رو هايي روبهها با دشواريدر تعامل با والدين، معلمان، همساالن يا غريبه اين كودكان معموالً كنند.مي

ساز ايجاد مشكالت اجتماعي هيجاني براي هتواند زمينشوند. عدم درك اجتماعي در بسياري از موارد ميمي

تواند به مشكالت موقع آن ميتوجهي و عدم تشخيص بهتوان گفت بياين كودكان شود. در مجموع مي

مبتاليان به اختالالت يادگيري آمار قابل توجهي را شامل  ارهاي غيرضروري هيجاني منجر شود.رفتاري و فش

كنند. انگيزه خودكشي در اين درصد از اين مبتاليان ترك تحصيل مي 30شوند و به طور ميانگين حدود مي

انجام شده است حاكي اختالالت يادگيري برابر بيشتر از ديگران است. تحقيقاتي كه در زمينه  6افراد حدود 

هاي محيطي است، اما عوامل نورولوژيك از محروميت يادگيري و ژنتيكي، مسائل محيطي، ثير عواملأاز ت

شناسي ين علل ايجاد اختالل يادگيري است.تحقيقات )عصبي ـ كالبدي( گاالبوردا، استاد عصبترمهم

نشان داده در دانشگاه ميالن  1989هاي پولسور در سال و آزمايش 1979هاروارد آمريكا در سال  دانشگاه

د كه يكي از هاي مغزي بيماران هم مشخص كرآزمايش بيماري عصبي با ريشه ژنتيكي است.يك  .كه  است
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اي از مغز است. اين تومورهاي خارجي خود اي عصبي در منطقهپريشي تشكيل تودهعوامل بروز خوانش

هاي خاكستري در مناطقي از پوسته مغزي هستند. به هاي غيرطبيعي يا نامنظم بودن سلولنتيجه جهش

ثر هستند. ؤوز اين اختالل مدرصد در بر 50عقيده دانشمندان عوامل محيطي و ژنتيكي هر كدام به حدود 

منطقه نيمكره چپ به ويژه  3شناسان با كمك تصاوير مغزي بيماران دريافتند كه مغز اين افراد در عصب

كند  ،نواحي پس سري، گيجگاهي ـ آهيانه و گيجگاهي يعني مناطقي كه مربوط به توانايي خواندن هستند

 : شوندبه دو دسته تقسيم مي .ثر در ايجاد بيماري ؤكند. عوامل محيطي ممي عمل

همه مسائلي كه بعد از تولد  (2؛ گذارندثير ميأكه در طي زندگي رحمي روي جنين ت ،عوامل زيستي (1

دهند. در حال حاضر مشخص شده كه ضربات مغزي و عوامل رواني و فاميلي روي براي نوزاد رخ مي

سالگي در  3-4يادگيري در سنين  هاي اختالالتنهبرخي از نشاگذارند. ثير ميأيادگيري، خواندن و نوشتن ت

كودك قابل تشخيص هستند اما اين عالئم بعد از ورود او به دبستان مشهودتر خواهد شد. اين در حالي است 

 ن اختالل سنين قبل از مدرسه است.كه بهترين دوران براي تشخيص و درمان اي

 

 چگونگی تشخيص اختالالت يادگيري

 تمام  يادگيري امري جهان شمول است، بدين معنا كه در ه درنارسايي هاي ويژ 

وامع مام جنشان مي دهد، در ت زبان ها، فرهنگ ها و ملت هاي مختلف مشاهده مي شود. تحقيقات متعدد

هي، ن شفار بهره هوشي طبيعي هستند، اما دشواري اساسي در زباظبشري كودكاني وجود دارند كه از ن

 عمليات مرتبط با رياضيات دارند. هاي نوشتن و انجامتوانايي خواندن، مهارت 

روش هاي شناسايي و تشخيص مشكالت كودكان، روش هاي مشاهده، مصاحبه )همراه عمده ترين  

متخصص  ست كهابا استفاده از پرسش نامه( و استفاده از آزمون هاي رواني است. نكته اساسي و مهم اين 

كديگر يكنار  هاي مختلف را مانند قطعات يك معما در مده از روشتشخيص بايد بتواند اطالعات به دست آ

شواري ت و دقرار دهد و با هنرمندي و ظرافت خاص، معماي تشخيصي را كامل كند. در امر تشخيص، مشكال

 هاي بسيار وجود دارد كه هر كدام مي تواند متخصص امر را گمراه كند.

 روش مشاهده

 

باشد( اطالعاتي را كه او متوجه اين مشاهده  )بدون اينن هاي مختلف مشاهده كودك در موقعيت ها و مكا

ادر به تأمين آن نيست. براي مثال، مشاهده كودك در كالس درباره او فراهم مي سازد كه روش هاي ديگر ق

درس مي تواند، ميزان تمركز و توجه او به سخنان معلم و مطالب درسي، ميزان مشغول بودن با خود، 

حركات و رفتار او در ارتباط با خواندن، نوشتن و حل مسايل رياضيات، چگونگي نگاه  ا ديگران،درگيرشدن ب



 این فایل برای مشاهده است . 

ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با برای خرید فایل 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .

13 

 

دادن كتاب از چشم ها، هماهنگي چشم ها وسرخ يا متورم بودن چشم كردن به كتاب درسي )فاصله قرار 

مشاهده به اگر مشاهده كننده در جريان  گونگي گوش دادن و درك مطالب ديگران را برمال سازد.چها(، 

ميزان شنوايي يا بينايي كودك شك كند، مي تواند در درجه اول با كمك مربي بهداشت و انجام آزمايشات 

مقدماتي در اين زمينه و در صورت نياز با كمك متخصص شنوايي سنج يا بينايي سنج مسئله را مورد بررسي 

 قرار دهد.

و مي هره اه لحاظ قد، وزن، رنگ و حالت چسه وضعيت جسماني كودك با همساالن خود به ويژه بيمقا

بت وه صحتواند تا حدي نشانگر ميزان تندرستي كودك باشد. مشاهده طرز نشستن كودك بر صندلي و نح

 د.كردن او مي تواند حركات و رفتارهاي اضافي، گفتارهاي مرتبط يا نامرتبط او را مشخص كن

خانه،  ، مانند زمين ورزش، حياط مدرسه،مشاهده كودك در مكان هاي ديگري كه كمتر محدود است

د ان، ماننديگر پارك و مانند آن نيز مي تواند اطالعات مناسبي درباره چگونگي رفتارهاي كودك در برابر

 همساالن، بزرگ ترها و مانع قدرت، نحوه بازي با وسايل يا تخريب آن ها را فراهم سازد.

 

 روش مصاحبه

 

 مي تواند در ك شناخت دارند، مانند والدين، مربيان، اولياي مدرسه،مصاحبه با كساني كه نسبت به كود

يژه ون به زمينه تشخيص مسايل كودك كمك مؤثري باشد. تهيه شرح حال كودك از طريق مصاحبه با والدي

باني، مي، زمادر يا جانشين او مي تواند نحوه رشد و تحول كودك را در زمينه هاي مختلف حركتي، تكل

فاعي دهاي  و يادگيري نشان دهد. در جريان اين مصاحبه، مصاحبه گر بايد مراقب واكنش ذهني، رفتاري

 ر )كتمانانكا والدين از جمله واكنش هاي فرافكن، )براي مثال، تقصير را  به گردن ديگري انداختن( يا

 واقعيت( باشد.

 

 روش استفاده از آزمون هاي روانی

 

ا رانند آن ميط و ا يا ويژگي هايي مانند هوش، شخصيت، سازش با محبا آزمون هاي رواني مي توان توانايي ه

شته مينان دابل اطعيني و هنجارشده كه پايايي و روايي قا هاياندازه گيري كرد. با استفاده از اين ابزار

زمون آورد. آ ه دستباشند، مي توان تصوير روشن و قابل مقايسه اي از ويژگي ها و توانايي هاي دانش آموز ب

مي  اده قراررد استفرفتار ويژه مونمونه اي از رواني وسيله اي است عيني و هنجارشده كه براي اندازه گيري 

 گيرد.
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 بشر، روانشناسان و متخصصان  به منظور سنجش ويژگي ها و توانايي هاي افراد

 ه گيري قدانداز تربيتي سعي دارند وسايل اندازه گيري بسازند كه همان كاري را كه با متر در موردعلوم 

ي ، توانايادگيريهوش، شخصيت، توانايي حركتي، استعداد ي با اين وسايل در باره دهند، بتوانند انجام مي

ه تنها كاست  . آزمون هاي بسيار و مختلفي در اين زمينه ها ساخته شدهخواندن و مانند آن انجام دهند

نتقاد و ايز مورد ها ن ل قبول هستند، اما همين آزمونتعداد بسيار معدودي از آن ها داراي روايي و پايايي قاب

 د.ه كار روباوان سؤال فراوان قرار گرفته اند و در استفاده و نيز در تعبير و تفسير آن ها بايد دقت فر

مكاني  حالت، هاي رواني تنها مي تواند در بهترينبايد خاطر نشان ساخت كه استفاده محض از آزمون 

گونگي چاره در ب طبيعي فرضي احراز مي كند، مشخص نمايد وآگاهي هاي الزم ديگر را كه كودك بر منحني

ي ذا تركيبلهد. درا نمي  وانجام اعمال و كردار آزمودني و نيز چگونگي تحول و شرايط محيطي و خانوادگي ا

 مناسب از روش هاي ياد شده مي تواند به حل معماي تشخيصي كودك كمك كند.

 

   يادگيريانواع ناتوانی هاي 

   

دكان ن اين كوف مياتشابه اوليه كودكان مبتال به ناتواني يادگيري ، عدم قدرت آنها در يادگيري است اختال

و  واالس .ددي شوتنها زماني خود را نشان مي دهد كه انواع ناتواني هايي كه به آن مبتال هستند طبقه بن

 د:نبندي مي كنين ناتواني هاي يادگيري را به شرح زير طبقه لمك الف

. :ناتواني هاي يادگيري تحصيلي كه شامل

 ؛هجي كردن، نوشتن، بيان انشايي

 ؛محاسبات رياضي

 ؛دستخط و نوشتن

 خواندن.

. :ناتواني هاي يادگيري تحولي كه شامل

 ؛ناتواني هاي ثانويه تفكر، زبان شفاهي

 ناتواني هاي اوليه توجه، حافظه و ادراك.

 

 راه هاي درمان اختالالت يادگيري
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ي قرار بررس اي آموزشي است. اما از چندين جنبه مختلف موردهئلمس هر چند اختالالت يادگيري، اصوالً

ين جويند و به اگرفته است. بسياري از محققان در اين زمينه، آشكارا از فرضيه نقص جزئي در مغز سود مي

جمله  د. ازشده مربوط به اين نقص زيستي، مشكل را برطرف كنن كوشند با ارزيابي مسائل فرضترتيب مي

تالش  ن شيوهدر اي حركتي اشاره كرد. -ادراكي هايتوان به نگرشهاي درماني رايج بر اين اساس، ميشيوه

 گرارتباطيكدي هايي براي كودك فراهم شود تا بتواند اطالعاتي را از محيط دريافت كند بهشود موقعيتمي

شد سياه براي رختههايي براي آموزش حركت، تمرينات روي تاستفاده از رورووك، بازي نها را دريابد.دهد و آ

توان مي هاي درماني ديگراز روش هماهنگي حركت و ادراك ديداري و حل معما در اين شيوه كاربرد دارند.

بايد  عتقدندمه پزشكي نيز هاي رفتاري اشاره كرد. برخي از متخصصان حرفحركتي و شيوه -به روش ديداري

ي روي ارودرمانرات دطور آزمايشي دارو تجويز كرد. با اين حال درباره تاثيكم بهبه اين دسته از كودكان دست

« رمانيد -ينمگاويتام» آموزان مبتال به اختالالت يادگيري، مطالعات انجام شده بسيار اندك است.دانش

ها تا حداكثر اختالالت پيشنهاد شد كه به استفاده از ويتاميناولين بار توسط )كوت( براي درمان اين 

ان، يژه كودكوزشي واز سوي ديگر در نظر گرفتن امكانات آمشود. زان مورد نياز بدن گفته ميهزار برابر مييك

ي دهي ه جالئمس هاي ويژه. با اين حالاستفاده از اتاق مرجع يا كالس مورد توجه قرار گرفته است. مثالً

 وزش وهاي مختلف هنوز مورد بحث بسياري از متخصصان آمتاليان به اختالالت يادگيري در كالسمب

 پرورش است.

 

 نقش تلويزيون در آموزش و يادگيري كودكان

 

يك كودك از نظر بدني در حال رشد است. از نظر اجتماعي او درگير فرآيند آمادگي يا در حال آماده شدن 

يك بزرگسال در جامعه يا به قول معروف اجتماعي شدن، است. بدين معني براي پذيرش سهمي به عنوان 

مي آموزد، مهارت هايي كه براي زندگي خود در  را كه او مهارت هايي نظير خواندن، شمردن و رفتار با مردم

يدا بزرگسالي بدان ها نياز دارد. هنجارها، ارزش ها و رسوم جامعه خود را فرا مي گيرد و در آن ها مهارت پ

مي كند. او خود را با قوانين مهم تر و تاريخ فرهنگي و شعائري كه از وي انتظار مي رود آن ها را دنبال كند، 

آشنا مي كند. او در حال رسيدن به نقطه اي است كه مي توان در آن جا وي را بدون نظارت پدرانه در 

ر همان حال از نظر روانشناختي وي جامعه اي كه متشكل از بزرگترها و همقطاران وي است، رها كرد. د

درگير فرآيند كشف و هدف يابي است. او در تالش شكل دادن به تصويري از محيط خويش است و مي 

كوشد تا خود را از اين محيط جدا كند به طوري كه بتواند تصويري از هويت خويش شكل دهد. او در 

لق دارد؟ چه كاري بايد انجام دهد؟ در مورد : در اين جهان وي به كجا تع،از قبيلجستجوي اهدافي است
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مذهب، سياست و اخالق موضع او چيست؟چه دوستاني را بايد پيدا كند؟ چه نوع شريك زندگي را بايد ومي 

 تواند به دست آورد؟ 

براي يك كودك اين ها تجربه هاي مشكلي هستند كه اغلب مولد ضربه هاي شديد، ترس ها و  

ن واقعي ي جهامي تواند به تلويزيون رو كند تا از برخوردها و سرخوردگي ها سرخوردگي ها هستند. كودك

 بگريزد، شايد از تلويزيون براي حل مشكالت خود كمك بگيرد و براي آن ها توضيحي بيابد.

شرام و همكارانش طي تحقيقات بسيار زيادي كه در باره تأثير تلويزيون بر روي كودكان انجام داده  

لومات عات و معاطال جه رسيده اند كه كودكان از راه تلويزيون به مقدار قابل مالحظه اي كسباند به اين نتي

ر يگر ددمي كنند و جالب اين جاست كه اين كار بدون كوشش و زحمت آن ها حاصل مي شود. به عبارت 

ز خود ا نهحالي كه كودكان در كودكستان و مدرسه براي فراگيري اطالعات نو و جديد بايد كوشش فعاال

 كات چنديب و ننشان بدهند، در پاي تلويزيون در حالي كه به ظاهر تفريح مي كنند و سرگرم هستند، مطال

 را مي آموزند.

پدران و مادران نيز بر اين حقيقت دست يافته اند كه بچه ها جزئيات بسياري در مورد آداب و طرز  

 يرند.رفتار در اجتماع، از راه تلويزيون به آساني فرا مي گ

كودكان، بسيار زودتر از آن چه برايشان به طور طبيعي امكان دارد از راه تلويزيون با بسياري از آداب  

 و رسوم و خصوصيات زندگي بزرگساالن آشنا مي شوند.

ي دوران ا برابنابراين تلويزيون است كه بيش از هر رسانه ديگري يك مجموعه عمومي از اطالعات ر

 دك مهيا مي كند. نخست اجتماعي شدن كو

 وحو مؤثر به ن شواهد بسيار زيادي در دست است كه نشان مي دهد يك معلم خوب مي تواند از راه تلويزيون

 را با تدريس تحقيق در ممالك متحده آمريكا، تدريس از طريق تلويزيون 400مطلوبي تدريس كند. بيش از 

اكثر  د، دردريس، سخنراني و نمايش عملي بومتداول كالسي مورد مقايسه قرار داد و هنگامي كه روش ت

يز كه ردي نموارد، آزمايش نهايي دانش آموزان، كوچكترين اختالفي بين آن ها آشكار نساخت و در موا

 د.فته بودنيون گربود كه آموزش خود را از طريق تلويزنفع دانش آموزاني  اختالف مشاهده مي شد، بيشتر به

واند تن مي از تلويزيوهايي از رفتارهاي مطلوب پخش شده  هد كه نمونهمجموعه اي از شواهد نشان مي د

 ي توانندوان مجكودكان را به رفتارهاي مناسب سوق دهد. بعضي از پژوهش ها نشان داده اند كه بينندگان 

 نند.ياد بگيرند كه چگونه از طريق تماشاي تلويزيون از نظر اجتماعي به شيوه مطلوب رفتار ك

شگران نشان داده اند كه محتواي برخي از برنامه ها مي تواند اثر در بر داشته باشد. براي مثال، بعضي از پژوه

ترس كودكان را مي توان از طريق آموزش تلويزيوني از بين برد. مواردي از فيلم هاي آموزشي در از بين 

مي توانند به كودكان در  بردن ترس كودكان از دندانپزشكي موفق بوده اند. همچنين برنامه هاي تلويزيوني

غلبه بر تنهايي خويش كمك كنند. مثالً، مي توان كودكاني را كه از نظر پيوندجويي و ارتباط با ديگران 
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مشكل دارند، به تماشاي برنامه هايي تشويق كرد كه در آن ها چگونگي برخورد با ديگران در شرايط و 

هش گران در مطالعه اي دريافتند كه چنانچه كودكان موقعيت هاي اجتماعي به نمايش گذاشته مي شود. پژو

از طريق تلويزيون نمونه هايي از قوانين بيان شده در بازي ها را تماشا كنند، در مقايسه با كودكاني كه اين 

 وجود دارد كه از آن سرپيچي كنند.قوانين را از تلويزيون نديده اند، احتمال كمتري 

 در فرايند ياددهی و يادگيرينقش فناوري اطالعات و ارتباطات 

است  گذرد توانسته ناوري اطالعات و ارتباطات درمدت زمان كوتاهي كه ازپيدايش آن ميف

رات اين تغيياي از زمينه هايي كه سهم عمده تغييرات فراواني را درنحوه زندگي بشر به وجود آورد. يكي از

ري خه يادگياي اطالعاتي و ارتباطي درچره نقش فناوري . را به خود اختصاص داده است، يادگيري است

 بسياراهميت دارد.

يك  تقريباً ،باط كه به طورمداوم بخواند و بنويسد و ارت بود دريادگيري به شيوه سنتي، فرد مجبور

، ه هاي پاي ين مهارت، فرد عالوه برا كارگيري فناوري اطالعاتي و ارتباطي دريادگيريبه طرفه بود. اما با 

ي اي مبتنه. يادگيري  باشد هاي اطالعاتي و ارتباطي مي ن مهارت دراستفاده ازفناورينيازمند داشت

سياري بته است ايجاد تغييرات بنيادين درمفاهيم آموزش سنتي، توانس هاي نوين اطالعاتي، با برفناوري

. با  دد آورمديهاي نظامهاي آموزشي را رفع كرده و دگرگوني هاي اساسي را درآموزش به وجواازناكار

  . يافت توان به روشهاي نوين و كارامدي ازيادگيري دست استفاده ازدنياي مجازي دريادگيري، مي

 تر سريع و آموزش بهتر يادگيري، علت كاربرد فناوري اطالعاتي و ارتباطي در

 طوريبه  ود آورد،يادگيري را به وج كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزش، نوع جديدي از باشد. مي

و رودرر وشود. زياد ضرورتي ندارد كه يادگيري حضوري  كه يادگيري تنها به صورت حضوري انجام نمي

طالعات اه بتوان باشد، به نحوي ك هايي غيرازكالس، امكان پذير رود كه يادگيري درمحيط باشد و انتظارمي

تابخانه كز نقش نقش معلم و ني اين تحول سبب تغيير را به راحتي با سايريادگيرندگان به اشتراك گذاشت.

 . ها شده است. به اين ترتيب، نوع جديد يادگيري، يادگيري الكترونيكي نام گرفت

، م ازصوتييكي اعهاي آموزشي كه با استفاده ازابزارهاي الكترون به لحاظ لغوي، به مجموعه فعاليت

گيري شود. ياد گفته مي مجازي صورت بگيرد يادگيري الكترونيكي -تصويري، رايانه هاي شبكه اي

ايانه ربكه هاي ر و شالكترونيكي، نظامي مبتني برفناوري اطالعاتي و ارتباطي )همانند سخت افزار، نرم افزا

 ان ميفراگيراي آموزشي بر  - دسترس قراردادن مواد مطالعاتي در ورايجاد، نگهداري، توسعه واي( به منظ

ود نياز به وج ان را بدونفراگيركند و ارزيابي  هدايت مي آموزشي را  - مطالعاتي هاي باشد كه فعاليت

 كند. محلي براي يادگيرندگان و معلمان امكان پذيرمي



 این فایل برای مشاهده است . 

ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با برای خرید فایل 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .

18 

 

ه ويژه ديد بجيكي از ابتكارات جديد در برنامه درسي كشور هاي پيشرفته استفاده از فناوري هاي 

اب در كت فني مربوط به آنفناوري اطالعات در محتواي كتاب هاي درسي مي باشد بدين منظور مفاهيم 

امه هاي ر برندهاي درسي گنجانده شده است به عبارتي آموزش فناوري از همان كودكي و در دوران دبستان 

 درسي اين كشور ها داده مي شود.

تن يكي از مهمترين مهارت هاي پيش بيني شده در كتاب هاي درسي كشور هاي پيشرفته داش

تمرين الف( از دانش  32در كتاب علوم سوم ابتدايي ژاپن )صفحه  است ، مثالً سواد رايانه اي و كار با رايانه

ار مواد س مقدآموز خواسته شده است مقدار مواد غذايي يك هفته يكي از حيوانات را اندازه گرفته و سپ

)با  و سپس گاه براي يك سال محاسبه كرده )با استفاده از ماشين حساب( مصرفي را براي يك ماه و آن

 د .نمودار( و جداول مربوط را رسم كنستفاده از رايانه ا

 ونسعه روزافزتو باشد. مندي از اطالعات مي دانش، مهارت و يا روش فني در بهره فناوري اطالعات،

 ها و سرعت فراوان تطبيق آن با  افزارهاي مبتني بر اين فناوري

راگير ايجاد في و تعاملي خالق، فعال و شده تا شكل جديدي از محيط يادگير هاي انسان، موجب نيازمندي

 مي باشد ي جديديكي از فوايد آموزش فناوري هاي جديد به دانش آموزان، از بين رفتن ترس از فناورشود. 

 ي كند .مت آماده شر اسبو اين خود، آنان را براي آينده كه سواد رايانه اي و سواد فناورانه يكي از نياز هاي 

ري در فناو ه نحو مطلوب و اثر بخش در سطح مدارس كار آساني نيست وجودبهره گيري از فناوري ب

يادگيري   -د دهي در فرايند يارا  كار و اهميت آن، مدرسه هنگامي نمود پيدا مي كند كه معلم و دانش آموز

ودي خه به بشناسند وآن شناخت را باروش هاي يادگيري و ياد دهي تلفيق كنند، وجود فناوري در مدرس

دنياي  نه اي ازد زميهيچ ضمانتي براي يادگيري بهتر نيست ، رايانه يا هر ابزار فناورانه ديگر مي توان خود

ور باعث حض ايانهواقعي را براي دانش آموزان فراهم كند و او را به حل مسايل پيچيده ترغيب و كمك كند ر

 و تبادل نترنتطريق شبكه هاي اي فعال يادگيرنده در عرصه يادگيري مي شود و امكان مشاركت جمعي را از

 افكار و آرا فراهم مي كند .

عات و ي اطاليكي از ويژگي هاي بارزي كه اساس ايجاد انگيزه در كودكان براي استفاده از فناور

 از قابليت  ICTبرخورداري  ( است ويژگي تعاملي آن است،ICTارتباطات )

كه  ر مي دهدان قرااز اطالعات را در اختيار دانش آموز مرتب كردن و بازيابي ، مقادير زيادي ذخيره سازي،

 ي باشد ، كتابخانه مدرسه موجود نم در كالس هاي معمولي و يا معموالً

تخراج را اس آموزان مي توانند از طريق جستجو در جستجو گرهاي مناسب آخرين اطالعات مورد نيازدانش 

 نمايند.

د و هدف شغلي نطالعات و دانش نگريسته مي شودر نگرش سنتي معلمان به منزله مخزني از ا

معلمان القاي اين اطالعات در ذهن دانش آموزان مي باشد ، اگر اين نگرش درست هم باشد اطالعات جهاني 
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 با چنان سرعت شگفت آوري رو به افزايش است كه هيچ معلمي 

 طور جامع( به  بهقال تمام اطالعات مورد نياز را )نمي تواند اميدوار باشد كه توان انت

فناوري، دنيايي را كه مدارس در آن واقع اند متحول كرده است اكنون زمان آن  .دانش آموزان داشته باشد 

است كه معلمان به اين تحوالت گردن نهند ، دگرگوني هاي دنياي ما آنقدر سريع و سرنوشت سازند كه 

 ي انجام دهند.تغييرات سطح مدارس نمي توانند بدون تغيير بمانند يا صرفاً

ري در سيستم آموزش سنتي ، كتاب هاي درسي كاغذي ، تكاليف كاغذي و استاد و كالس حضو

ابل در . در مق باشد بوده و چه بسا  با جا ماندن يا فرا نگرفتن محتواي يك درس ، امكان تكرار وجود نداشته

 محيط آموزش  الكترونيكي ، كتاب ها و مطالب آموزشي به 

ي نتشنيداري و م ديل مي شوند كه عالوه بر ويژگي تكرار بي پايان ، داراي جذابيت تصويري ،فايل هايي تب

 هستند .  

 پژوهشپيشينه 

 

ق جود سواباين و است. بامورد توجه قرار گرفته در سال هاي اخير بهره گيري از رايانه براي آموزش بسيار 

ر اندك مي باشد. ر درمان اختالالت يادگيري بسياد ITپژوهش در زمينه استفاده از رايانه در به كارگيري 

زارش گوعات از اساسي ترين موض ولي سعي شده است پژوهش هاي محدود موجود در اين زمينه ارائه شوند.

كه  ژوهشيپشده در زمينه تأثير فناوري بر آموزش، يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان است. در 

 م گرفته است انجا در باره تأثير بهره گيري از فناوري در آموزش ،(1996توسط بيالو و سيوين كاچاال )

 ي ثابت ورافيكاز تصاوير گ دانش آموزاني كه فراگيران ديداري هستندآن ها به اين نتيجه رسيده اند كه 

 زابراساس يكي  بيش تر سود مي برند. متحرك وارائه ويدئويي كه در نرم افزار آموزشي منظور شده باشند،

ناصر رخي عبن پژوهش ها، دانش آموزان پايه دوم داراي ناتواني در خواندن كه از برنامه اي شامل اي

روه گقايسه با مدر ، پويانمايي )انيميشن( كه نام آن ها نوشته نشده بود، استفاده كرده بودند، در پس آزمون

نام تعداد ، ده بودندده كريانمايي استفامشابهي كه از نسخه اي از همان برنامه را با ذكر نام عناصر اما بدون پو

ه ه از نسخهارم كچ. در يكي ديگر از بررسي ها، دانش آموزان پايه مي آوردندبيشتري از عناصر را به خاطر 

سب ديگري ك گروه اي با پويانمايي از قوانين نيوتن در حركت استفاده كرده بودند نمرات باالتري نسبت به

  اوير گرافيكي ثابت استفاده كرده بودند.كردند كه از نسخه اي با تص

گروهي از دانش آموزان كه عالوه بر درس دادن، يك شبيه (، 1990در پژوهش ريبر و همكاران ) 

آزموني كه كاربرد قوانين را مي سنجيد، نسبت به گروهي كه تنها اين  سازي را نيز دريافت كرده بودند، در

باالتري كسب كردند. همچنين نتايج پژوهش انجام شده در دانشگاه  قوانين به آن ها تدريس شده بود، نمرات
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نشان دهنده رشد مهارت نوشتن، فهم و درك برخي از مسايل رياضي، توانايي  1990اينديانا در سال 

ياددهي به ديگران و افزايش رشد مهارت هاي تفكر انتقادي و حل مسئله در دانش آموزاني است كه در 

 ايانه استفاده مي كردند.جريان يادگيري از ر

(، نشان مي دهد وقتي كه رايانه به عنوان مكمل آموزش كالسي به 1994) نتايج پژوهش هاي دمبو 

 د.آموزش كالسي مورد استفاده واقع مي شو دركار مي رود، تأثير بيشتري دارد تا زماني كه 

تعامل ميان دانش آموزان  ( نشان مي دهد كه1991مطالعات هاوكينز، شينگولد، جيرهارت و برگر ) 

 هنگامي كه با رايانه كار مي كنند، بيش تر از زماني است كه با رايانه كار 

 نمي كنند.

 (، در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه پيشرفت 1994(، دوير )2002ديويس ) 

 در حل مسايل علوم، نسبت به  ،دانش آموزاني كه گروهي با يك رايانه كار مي كنند

  وزاني كه فردي كار مي كنند بيشتر است.دانش آم

 اجراي راه حل

رسي . طبق برر برمبه كا آاللهبا مطالعاتي كه انجام داده بودم تصميم گرفتم تا راه حل مناسبي براي مشكل 

ا انجام رزير  هاي بينايي سنجي او هيچ مشكل خاصي نداشت. بنابراين براي تقويت بينايي او فعاليت هاي

 دادم.

 ك:تمرين ي

بيرون  ز جعبهدر يك جعبه تعدادي مداد با رنگ ها و اندازه هاي مختلف قرار دادم. سپس يك مداد را ا 

مداد را درون جعبه قرار  ثانيه( آنگاه 10نشان دادم و از او خواستم كه خوب به آن نگاه كند ) آاللهآوردم و به 

 ا كه قبالً ردادي مخواستم  آاللهز كردم و از دادم. در جعبه را بستم و آن را چرخاندم. سپس در جعبه را با

. در رار كردمار تكبديده بود از بين مدادهاي درون جعبه پيدا كند. انتخاب او درست بود. اين بازي را چند 

ازي يب اين بن ترتتمرين بعدي دو مداد و سپس سه مداد را به او نشان دادم و تمرين را تكرار كردم. به اي

   جلسه كالسي انجام دادم.  )تمرين( را در دو 

 تمرين دوم: 

از  س بردم وه كالتعدادي تصوير از حيوانات، گل ها و اشياء مختلف را بر روي يك مقوا چسباندم و آن را ب

ي و نم اختمي شننخواستم كه به آن تصاوير با دقت نگاه كند. در اين تمرين او خيلي از تصاوير را  آالله

السي كلسه ج. در دو . من به كمك بچه ها آن ها را برايش توضيح دادمبدهد توانست تفاوت ها را تشخيص

 اين تمرين را تكرار كردم ولي نتيجه اي در بر نداشت.
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 تمرين سوم: 

ط مي د. او فقا بگويهر تصويري را كه مي بيند فقط نام آن ها راز تصاوير كتاب استفاده كردم از او خواستم 

ظر ناخت. به مي شنوجود در لوح را تشخيص بدهد و بسيار از اجزاي تصوير را نتوانست تعداد كمي از اشياء م

ان ا به جهرسعي من بر اين بود كه چشم هاي او با اشياي اطراف خود بيگانه است.  آاللهمي رسيد كه 

را  نند نام آمي بي را طرح كردم. از او خواستم هرچه را كه در كالس اطرافش باز كند. بنابراين بازي ديگري

مي او ز م و ابگويد. سپس از آن ها به كمك موبايل عكس گرفتم. عكس ها را يكي يكي به او نشان مي داد

 خواستم كه نام آن ها را بگويد. اين بازي را در چند جلسه كالسي انجام دادم.

عكس گرفتم و عكس ها را به  آاللهدر يك جلسه كالسي با دوربين از تك تك بچه ها از جمله خود  

رد ه دقت موب و را اعكس العمل ها و رفتار  او نشان دادم و از او خواستم كه اسم هركدام از بچه ها بگويد.

يش را آزما ديگر بررسي قرار دادم. از اين بازي خيلي لذت مي برد. بنابراين تصميم گرفتم كه راه حل هاي

 زده شد. يجانهخيلي  او نشان دادم. كنم. اين بار از همه بچه ها در كالس فيلم گرفتم. سپس فيلم را به

حرك اوير متبراي ايجاد انگيزه در او از تص تصميم گرفتم پس مهيج بود. او ديدن تصاوير متحرك براي

  استفاده نمايم.

قرار دادم و از  آاللهرا دوباره با مدير مدرسه مطرح كردم و او را در جريان روند يادگيري  آاللهموضوع  

ه حداقل ب هآالل وبخصوصلويزيون يا يك رايانه در اختيار كالس من قرار دهد تا بچه ها او خواستم كه يك ت

 مدت هفته اي دوساعت يك برنامه آموزشي تماشا كنند.

ريم و ي نداموضوع را با گروه هاي آموزشي مطرح كردم و آن ها پاسخ دادند كه ما چنين امكانات

بتدايي دارس ادبيرستان است و در مند كه رايانه مخصوص ها اضافه كرد مدرسه بايد خودش تأمين كند. آن

ا ديگري ر راه حل نااميد نشدم وبا اين صحبت ها من دلسرد و  هيچ كاربردي ندارد. كالس دومو به ويژه در 

نبه را به ش( در كالس درس بود. روزهاي سه Lap Tabكالس به كار بردم و آن استفاده از لپ تاب ) در

ا اين بو با استفاده از لپ تاب شخصي اختصاص دادم چون با مزيت هاي تدريس IT  تدريس مبتني بر

 فناوري آشنا بودم.

 بر اساس گزارش سازمان ملل نقش لپ تاب در آموزش كودكان

قبل از اجراي راه حل جديد در باره چگونگي استفاده از لپ تاب در كالس درس تحقيقاتي انجام دادم. در 

طرحي را تحت  WSISواندم كه محققان مؤسسه فناوري ماساچوست در نشست خ *يك گزارش در اينترنت

ه مان ملل قرار گرفتزلپ تاب هاي سبز رنگ صد دالري معرفي كرده اند كه مورد استقبال اعضاي سا عنوان

اين لپ تاب ها كه داراي طرح جديد مي باشند براي كودكان و دانش آموزان در كشورهاي فقير مي  .است

                                                      
*www.iritn.com  
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برق مورد نياز اين رايانه هاي كم مصرف به  لي اساسي در آموزش و روش هاي يادگيري ايجاد كند.تواند تحو

 وسيله يك هندل فايل كودك تأمين مي شود و به دانش آموزان اين امكان را 

مي دهد كه با هم تعامل داشته باشند. مهم ترين جنبه اين پروژه جديد از ديد كارشناسان اين است كه مي 

( و تعامل اطالعات را براي كودكان فراهم كند. دانش P2Pامكان آموزش از طريق كاربر به كاربر )تواند 

آموزان مي توانند از رايانه هاي فوق كه به ماشين سبز معروف است به عنوان كتاب الكترونيكي يا رايانه 

لويزيون همراه را نيز ي و تاين بسته ها مي تواند كار كنسول هاي باز ،معمولي استفاده كنند. عالوه براين

 سازمان ملل اميدوار است از طريق پروژه هايي از اين دست شكاف ديجيتال را كاهش دهد. د.انجام ده

 استفاده از لپ تاب ،چگونگی اجراي راه حل جديد

با مشاهده تصاوير متحرك به وجد مي آيد و اين  آاللهبا توجه به اطالعاتي كه به دست آوردم متوجه شدم، 

را در كالس به اجرا در آوردم كه هم  ITعامل موجب نقويت انگيزه در او مي شود. بنابراين تدريس مبتني بر 

جهت آموختن قدم بردارند. به دليل عدم دسترسي به  رو هم ساير دانش آموزان با عالقه بيشتري د آالله

يك روز در هفته از اين روش  رايانه مجبور به استفاده از لپ تاب شخصي در كالس شدم. به همين منظور

هاي آموزشي كمك بسيار مؤثري در تدريس بود. تصاوير  CD. استفاده از براي تدريس استفاده نمودم

در آورده بودم. در  *مختلفي از ميوه ها، حيوانات، اشياء و ..... از اينترنت گرفته بودم و به صورت پاورپوينت

اينتر تصاوير و  دكمهاز دانش آموزان مي خواستم كه با فشار دادن زير هر تصوير نام تصوير نوشته شده بود. 

 در اين مرحله پيشرفت چشم گيري داشت. آاللهسپس نام آن ها را ببينند و با صداي بلند بخوانند. 

 آاللهبا خود به كالس بياورد. از  يك روز از دانش آموزان خواستم كه هركس عروسك سارا دارد 

وسط وسك ترا مشاهده كند و نام عروسك را به او ياد دادم. سپس در باره عر خواستم كه عروسك سارا

هيه تينتي همكالسي هايش توضيحاتي داده شد. از قبيل رنگ لباس، رنگ كفش، رنگ روسري، .... پاورپو

ار شاد س بسيكرده بودم كه عروسك سارا را همراه با موسيقي درباره سارا پخش مي شد. در حالي كه كال

 توجه خاصي به درس پيدا كرده بودند. آاللهود، دانش آموزان از جمله شده ب

سعي مي كردم در جلسات مختلف در بين ساعت هاي تدريس براي رفع خستگي دانش آموزان يك  

يلم را فاجراي ممي خواستم كه  آاللهكارتون )انيميشن( كوتاه به نمايش بگذارم. سپس از آن ها و بخصوص 

 تعريف كنند.
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هاي آموزشي استفاده مي كردم كه در باره درس هاي بخوانيم و  CDعضي از جلسات نيز از در ب 

 دانش آموزان در هاي آموزشي باعث ايجاد انگيزه و پيشرفت روزافزون CDتدريس با استفاده از  رياضي بود.

 درس بخوانيم و رياضي شده بود و فضاي كالس نشاط خاصي پيدا كرده بود. 

 لوح، ديگر هفته روش معمول تدريس يعني استفاده از كتاب،  البته در روزهاي

  كارت هاي تصويري، گچ و تخته را ادامه مي دادم.

س از ر كالددر زنگ هاي هنر و بنويسيم در هنگام مشاهده تكاليف به منظور ايجاد نشاط و شادي 

 موسيقي ويژه كودكان استفاده مي كردم.

 ت ()نقاط قو ارزيابی بعد از اجراي طرح

به  لهآالدگيري وند يار و دانش آموزان پيدا بود كه تغيير و تحولي در آاللهگرچه از رفتارها و اظهار نظرهاي 

 كه  ي اين كه دقيقاً مشخص شودوجود آمده است، اما برا

 هاي به كار گرفته شده مؤثر بوده است يا نه، تصميم گرفتم درباره آن چه انجام روش 

 و موثقي جمع آوري كنم. ام اطالعات عيني  داده

تري  ي بيشبا مشاهداتي كه انجام دادم متوجه شدم كه بعد از اجراي اقدام دانش آموزان حس همكار

د ت هاي خونيمك وپيدا كرده اند. آن ها در روزهاي سه شنبه زودتر از ديگر روزها در كالس حاضر مي شدند 

كاري وه همنيز در گر آاللهوط به درس بودند. را مرتب مي كردند و آماده ديدن فيلم هاي آموزشي مرب

يگر دفتار بيشتري داشت. در قبل از اجراي اقدام هميشه يك گوشه از كالس را انتخاب مي كرد و به ر

 آاللهه كشدم  همكالسي هايش نگاه مي كرد و در جمع هيچ شركت فعالي نداشت. بعد از اجراي اقدام متوجه

را  و خود در مرتب كردن كالس پيشقدم شده همكاري پيدا كرده است.اعتماد به نفس، انگيزه و روحيه 

و  ه دقتمسئول كشيدن پرده هاي كالس مي دانست. او بسيار مرتب و منظم شده بود. وسايل خود را ب

دا كرده ني پيسرعت جمع مي كرد. تكاليف خود را با عالقه و دقت بيشتري انجام مي داد. در كالس دوستا

عاليت هاي كالس نظر مي داد. بود و در مورد ف

.  ا در رابطه ب آاللهبخصوص پدربزرگ و مادربزرگ دانش آموزان و نظرخواهي از والدين

؛تغيير وضعيت روحي و رفتاري دانش آموزان قبل از اجراي اقدام و بعد از آن

ي م ؤالسوالدين دانش آموزان كه اغلب به مدرسه مي آمدند و در مورد وضعيت درسي فرزندان خود 

سايل ه خانه وبدرسه كردند اعتقاد داشتند كه فرزندان آن ها بسيار منظم و مرتب شده اند. بعد از آمدن از م

ند و شب مي ده جمع مي كنند و آماده نوشتن تكاليف خود مي شوند. به موقع تكاليف خود را انجامخود را 

ن ماده رفتآوزها ره شنبه زودتر از بقيه هاي سه شنبه زودتر از بقيه شب ها به خواب مي روند و صبح هاي س

به مدرسه مي شوند.



 این فایل برای مشاهده است . 

ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با برای خرید فایل 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .

24 

 

. ؛نظرخواهي از همكاران و مدير مدرسه در رابطه با وضعيت رفتاري دانش آموزان

اد اعتق وهمه همكاران به ويژه مدير مدرسه از نظم و ترتيب بچه هاي اين كالس تعريف مي كردند 

 ندهستند و در مدرسه نمونه مي باشو با ادب بسيار منظم  كالس دومداشتند كه دانش آموزان 

 

 تجزيه و تحليل نتايج

 

باعث  ITبا توجه به نتايج موجود در جدول ها و نمودارها مشاهده مي شود كه تدريس مبتني بر 

از  لهآالياضي رشده است. به طوري كه ميانگين نمرات درس  آاللهبه ويژه  وپيشرفت تحصيلي دانش آموزان 

جه به نتايج ا توب رسيده است. اين نتيجه بسيار چشمگير است. 7به  از صفر رس بخوانيمو د 6صفر به 

 ويم قبل درصد نمرات دانش آموزان در دروس رياضي و بخوان مشاهده مي شود كهچهار  موجود در جدول

 %  است84انيم بخودر % و 83رياضي در درصد پيشرفت به طوري كه  .افزايش يافته استبعد از انجام اقدام 

 % مي باشد.00 آاللهبراي پيشرفت  البته اين درصد كه

 قبل و بعد از اقدام  نمرات دانش آموزان پيشرفت جدول چهار: مقايسه درصد

 بخوانيم رياضي نام درس

 %84 %83 درصد پيشرفت

 نمودار چهار: مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان  قبل و بعد از اقدام

83%

84%

83% 83% 84% 84%

درصد

رياضي

يم بخوان

Series1 83% 84%

رياضي بخوانيم
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 ير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن ارزش يابی تأث

 

 نظرات و نقطه پس از اين كه اطالعات الزم در باره چگونگي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد، با توجه به

طرف يص را برم نقاانتقادهاي ارائه شده توسط همكاران، دانش آموزان و والدين آن ها تا آنجايي كه توانست

اين روش آن  است. ام مورد قبول دانش آموزان و والدين آن ها و همكارانكردم. شواهد نشان داد كه اين اقد

 موفق باشند.در يادگيري دروس  آاللهقدر مؤثر بود كه دانش آموزان و به ويژه 

بسيار عالقه داشتند. زيرا وقتي كه در يك جلسه كالسي  ITدانش آموزان به روش تدريس مبتني بر  

 نستم آن را با خود به كالس ببرم، به دليل شارژ نبودن لپ تاب نتوا

نظر مي  د. بهدانش آموزان مرتب از من سراغ لپ تاب را مي گرفتند و جاي آن را در كالس خالي مي ديدن

 رسيد كه لپ تاب نيز يكي از اعضاي كالس است.  

از  آن ها و ديگر دانش آموزان و شور و شعف آاللهكسب نمرات بسيار خوب در دروس مختلف توسط 

وده موفق ب ربسيا تيجه خود و ابراز عالقه مندي آن ها به درس گواه آشكاري بود كه نشان مي داد اين روشن

 است. 

شتم ر گذاساز همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يك سال تالش فراوان، تمام سختي ها را پشت 

ي نوان گامعبه  فيد آموزشي وتا اين كه به نتيجه مطلوب برسم، اين پژوهش را به عنوان يكي از تجربيات م

 مؤثر در جهت موفقيت در امر آموزش در نظر گرفتم. 

 همه اين موارد دال بر اين است كه اين طرح پژوهشي معتبر و قابل پذيرش است. 

 نقاط منفی :

 وقت ناكافي

 نتيجه گيري و پيشنهادات

 

مقوله  اف. اسكينر، ناس آمريكايي، بي.يادگيري الكترونيكي پيش از اختراع رايانه هاي روميزي با كار روانش

اي ا كارت هبايه اي پبراي ارائه و ارزيابي تمرين هاي « ماشين هاي آموزشگر»اي مهم به شمار مي آمد. او از 

 د و نظامر شدنبا پيشرفت فناوري، رايانه ها جايگزين ماشين هاي آموزشگ آموزشي مصور استفاده مي كرد.

 د آمد. آموزش به كمك رايانه به وجو



 این فایل برای مشاهده است . 

ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با برای خرید فایل 

 قیمت فقط دوهزار تومان به سایت مراجعه کنید .

26 

 

 يادگيري مبتني بر رايانه، يادگيري مبتني بر فناوري اطالعاتي، كالس مجازي،  

افزون روزوسعه ند. تا كتابخانه هاي مجازي و ...... راه را براي پيدايي شيوه هاي نوين آموزش، هموار ساخته

 افزارهاي مبتني بر فناوري اطالعات و سرعت فراوان تطبيق آن با 

يجاد راگير افاز محيط يادگيري و تعاملي خالق، فعال و تا شكل جديدي ، موجب شده ساننيازمندي هاي ان

 و پرورشي دهد كه نوآوري آموزشي و ايجاد تحول در نظام آموزشي كشورهاي جهان نشان مي شود. تجربه

لمان امعه معج در واقع كانون هر تحول و اصالحي را بايد در بدون همراهي و پذيرش معلمان ميسر نيست.

ه بود را خو فكر و عمل  كنند جستجو كرد. معلمان بايد بدانند در چه شرايط متحول جهاني زندگي مي

حداكثر استفاده را  برخوردار باشند و بتوانند عمالً مرزهاي محدود جغرافيايي منحصر نكنند. ازقدرت خالقيت

طالعات نيز وجود در كاربرد فناوري اهاي مبتكرانه و خالق  آموخت كه شيوه از آن بكنند. بايد به معلمان

دانش  ومعلم  اي در تدريس و يا به كارگيري اينترنت و جستجو و پژوهش استفاده چند رسانه دارد مانند

 شود. با كمك فناوري آموز و امثال آن كه تحول در آموزش و فراگيري را موجب مي

 را كاهش داد و معلمانها در دسترسي آموزشي و كيفيت آن  توان نابرابري اطالعات مي

گيري چگونگي ياد ياد و توانند دانش و مهارت دانش آموزان خود را ارتقا دهند. خالقيت و تفكر نقادانه مي

ده از فناوري و نيازمندند كه جسارت استفا گرفتن آنها را تشويق كنند و بهبود بخشند. معلمان به نگرشي

نايي و با آش اهآن العمر آنها باشد.  يري مستمر و ماداميادگ خطرپذيري را تقويت كند و الهام بخش تفكر

مند  توا بهرههاي مرتبط و متناسب با درس و مح فناوري توانند از انواع مي هاي فناوري شناخت قابليت

شود  مي موجب در فرايند تدريس IT تر كنند. استفاده از تر و جذاب فرايند يادگيري را اثربخش شوند و

ه سمت تر ب شآموزان بي انش آموزان به كار بيفتد و يادگيري بهتر صورت گيرد. دانشتري از د حواس بيش

ا كند. ب يملزامي امشاركت را  دهد و گاه شوند كه توانايي مشاركت فعال را به آنها مي هايي جذب مي برنامه

اي را  دهرارتباط با موضوعي خاص اطالعات گست تواند، در مي معلم به كمك فراگيران IT استفاده از

 .تشريك مساعي را در اختيار كالس قرار دهد بندي و نتيجه اين جمع

د. در اين هاي خود استفاده كنن وري فعاليت بهره براي رشد حرفه معلمي و IT معلمان بايد از

شكالت موجود مبراي رفع . اي برخوردار است معلمان از اهميت ويژه راستا تسلط و توان علمي و مهارتي

 :شود پيشنهاد مي موارد زير

ان يك هزينه آموزش معلمان به عنو اولويت قايل شدن براي سرمايه گذاري در زمينه ارتقاي كيفيت .1

  ؛است اثربخش، به اين دليل كه به طور تصاعدي تأثيرگذار

 استفاده از .دارند كالس مراكز تربيت معلم نقش مهمي در الگوسازي براي استفاده از فناوري در  .2

IT عجين شود. كاربرد فناوري در  هاي تربيت معلم يك نياز اساسي است كه بايد با برنامه به منزله

فناوري در كالسهاي درس تربيت  آموزش و تدريس بايد آموزش داده شود. استفاده جسورانه از
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ايجاد انگيزه مؤثر افتد. به اين منظور،  باشد كه ممكن است در هايي مي معلم، يكي از بهترين روش

العمر  استفاده فناوري به منزله الگويي از يادگيري مادام ن مراكز تربيت معلم خود نيز بايد درمدرسا

 ؛را ترغيب كنند قدم باشند و دانشجويان پيش

ي براي هدايت آموزش مجاز كند و اي كه مدارس را به هم متصل مي هاي مدرسه استقرار شبكه  .3

 ؛تواند كمك بزرگي باشد آموزش معلمان مي

زها و معلمان جهت شركت در كالسهاي آموزشي از طريق در نظر گرفتن امتيا ش انگيزهافزاي  .4

  ؛مندي بيشتر و... با انگيزه و عالقه هاي مالي تشويق

  ؛مراكز آموزشي در IT حضور متخصصان بيشتري در زمينه .5

تربيت  جويانمعلمان و دانش براي تمام استادان، IT فراهم آوردن امكان دسترسي آسان و كافي به .6

 ؛معلم

عات ي اطاليرات اساسي در برنامه ريزي درسي و منطبق كردن آن با روش هاي مبتني بر فناوريتغ .7

 ؛يك ضرورت اجتناب ناپذير است

 بايد هر چه زودتر آغاز شود   ITربآموزش تدريجي معلمان با روش هاي مبتني  .8

  ؛تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم بايد آغاز شود .9

چنين و هم ارزشيابي دانش آموزان در مدرسه براي ارتقاي به كالس باالتر شيوه هاي جديد .10

 ؛وندشورود به دانشگاه  بايد مورد بررسي جدي قرار گيرد و آيين نامه هاي جديدي تدوين 

يرهاي رايانه بخصوص در دوره ابتدايي و استفاده از تصو ITتأليف كتاب هاي درسي جديد مبتني بر  .11

 كتاب هاي اين دوره ضروري به نظر و لوازم جانبي آن در

 .مي رسد
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