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 چکیده

 نیاز دو هر کودکان و بزرگساالن امروز، ی جامعه در   

 هر. بگیرند یاد را کامپیوتر ای پایه های مهارت که دارند

 هم سرعت همان به بگیرید یاد را اولیه اصول زودتر چه

 اصول آموزش. گرفت خواهید راف را پیشرفته مفاهیم

 که کرد خواهد کمک را ها آن دانش اموزان به کامپیوتر

 را کامپیوتر ی زمینه در شان آینده نیاز مورد های مهارت

 تکالیف برای را کامپیوتر ها بچه. بگیرند یاد بهتر
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 و فامیل و دوستان با ارتباط آموزشی، های بازی مدرسه،

 اصول دادن یاد. نندک می استفاده شان های سرگرمی

 نوشتن و خواندن آموزش ی اندازه به کودک یک به کامپیوتر

 علوم از ایشاخه هر به امروزی جامعه در.دارد اهمیت وی به

 دخالت و تأثیر مستقیم غیر یا مستقیم طور به بنگریم که

 . بینیم می را کامپیوتر

در سال تحصیلی  معاون فناوریاینجانب به عنوان 

...... در مدرسه ................. مشغول به ..........

 تدریس بودم .

دانش که پاورپوینت متوجه شدم در همان اوایل تدریس 

آموزان پایه ششم عالقه زیادی به یادگیری مبحث ندارند . 

این مساله مرا بر آن داشت با بررسی این موضوع و 

مناسب دانش آموزان را به یادگیری بکارگیری رو شهایی 

 رپوینت عالقمند نمایم .پاو

روش های انتخابی بنده ، بیان اهمیت کامپیوتر و 

پاورپوینت برای دانش آموزان ، تشویق دانش آموزان ، 

تغییر روش تدریس ، حذف عوامل عدم تمرکز در دانش آموزان 

بود که بعد از اجرای این راه حل ها ، دانش آموزان به 

 درس پاورپوینت عالقمند شدند .

 لیدی :نکات ک

 عالقمند کردن –پاورپوینت  –دانش آموز 
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 مقدمه

 کامپیوتر یادگیری کودکی سنین از پیشرفته های کشور در   

 دوره در را آن و کنند می آغاز را نویسی برنامه مثال و

 می حداقلی تکامل یک به دانشگاه از پیش تحصیلی های

 . رسانند

 می فکر زهنو ها معلم و والدین شود می دیده متأسفانه

. داد یاد بچه به باید را چیز سه فقط مدرسه در که کنند

 های بچه و شده عوض زمانه ولی. حساب و نوشتن و خواندن

 سطحی یک در باید رسند، می گی ساله ده سن به وقتی امروزی

 ارتباطات و ها سایت وب کامپیوتر، های برنامه با کار

 .  بگیرند یاد را آنالین

 اکنون و هستند ما زندگی ناپذیر جدایی بخش ها کامپیوتر

 یاد کودکستان مقطع از را کامپیوتر با کار ها مدرسه در

 را کامپیوتر یا ندارند بیشتر راه دو ما کودکان. دهند می

 گم است تکنولوژی از لبریز که جهانی در یا بگیرند یاد

 .شوند

 جامعه هر تعالی و رشد اصلی ارکان از وتربیت تعلیم نظام

 اهمیت حائز نظام این چیزدر هر از بیش آنچه مسلما.ستا ای

 و است پرورش و آموزش در استفاده مورد های شیوه است

 سنین در آن مخاطبین که زمانی روشها این انتخاب  حساسیت

 موضوع براین همه.میشود تر پررنگ باشند نوجوانی و کودکی

 موثر  حضور و میکنیم زندگی ها رسانه عصر در که واقفیم

 از استفاده  برای  الزم مهارتهای داشتن بدون جامعه در

 .است ممکن غیر تقریبا ارتباطی ابزارهای

  کامپیوتر دنیای  به ورودکودکان ی نحوه بین این در  

 سو یک از. است شده آموزش امر دلسوزان از بسیاری ی دغدغه

 یادگیری به بستن دل و کودکان به مقوله این واگذاری

 نه  که است پرمخاطره مسیری ، کامپیوتر اب کار تجربی

 نه و گرفت نادیده میتوان را آن تربیتی مدت دراز تاثیرات

 مهارتهای تقویت به که جهتی در را کودکان هدایت امکان

 دیگر سوی از.میکند فراهم شود منجر آنان ارتباطی و علمی

 خردسالی سنین در مند نظام شکلی به حتی آموزش این اگر

 و بگیرد نادیده را کوکان روحی خصوصیات اما شود شروع
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 نتیجه کند ارائه مخاطب به را خشک و تئوریک صرفا آموزشی

 در آموختن شوق و شور کاهش و کودکان واپسزدگی  جز ای

 داشت نخواهد آنان

 این دبستانها  و مهدها در کامپیوتر مربیان از بسیاری  

 هایسایت  در تدریس هنگام در که دارند را تجربه

 رایانه با کردن بازی دنبال به مدام کودکان کامپیوتری،

 کالس به توجه برای آنان در تمرکز ایجاد امکان و هستند ها

 .است سختی کار

بتابراین باید با راهکارهایی دانش آموزان را به یادگیری 

کامپیوتر و مخصوصا نرم افزارهای ورد و پاورپوینت عالقمند 

کارهای مورد نیاز خود را انجام  کرد تا در اینده براحتی

 دهند .

 مسـئله بیان

 و است دانش آموز و معلم میان ارتباط نوع یک تدریس،

 گونههیچ. است آموزش فرآیند در تدریس الزم شرط ارتباط

 مگر گرفت نخواهد صورت تدریس فرآیند در تغییر یا یادگیری

 و کند برقرار مؤثر ارتباط فراگیرانش با دبیر اینکه

 موفقی ارتباط نکات، این نکردن رعایت صورت در که اندبد

 بدون را انشدانش آموز او نتیجه در و شد نخواهد برقرار

 را او تدریس انشدانش آموز و خواند خواهد توجهکم و احساس

 ارتباط موانع باید معلم. آورد خواهند حساب به غیرمفید

 به است ممکن ارتباطی رفتار که بداند باید او. بشناسد را

 رفتار که زمانی و بگیرد خود به عادت جنبه زمان مرور

 از را خود نفوذ و تأثیر درآید، عادت صورت به ارتباطی

 و عوامل با هرچه که بداند باید نیز. داد خواهد دست

 دبیر باشد داشته تسلط آنها بر و آشنایی ارتباط فرآیند

دانش  ارتباط، هنر پرتو در دبیر چون بود خواهد تریموفق

 دست به را او قوت و ضعف نقاط کند،می درک را آموز

 براساس و یابدمی آگاهی او روحی بم و زیر از آورد،می
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 و قوت چون و کندمی برقرار ارتباط او با هادریافت همین

 و جذب را او تواندمی آسانی و خوبی به دریافته را ضعف

 . کند شیفته

 یکدیگر با نفر دو ارتباط مواردی در که نماند ناگفته

 نفر دو میان که ارتباطی گاهی ولی است سطحی بسیار ارتباط

 و وجود همه با طرفین یعنی است عمیق شودمی برقرار

 ایجاد از هدف و کنندمی پیدا پیوند یکدیگر با صمیمانه

 ارتباط و پیوند برقراری ،دبیر و دانش آموز میان ارتباط

 . است عمیق

 ولی شود تلقی قوی علمی نظر از ازهاند هر معلم کامپیوتر

 اندانش آموز موردقبول نباشد، مطلوب انسانی رفتار دارای

 علمی تسلط با همراه متعادل، شخصیت. شد نخواهد واقع

 اعتبار و باارزش انشدانش آموز نظر از را او ،دبیر

معلم  اخالق و درس موضوع و محتوا بر تسلط. کندمی

 . اوست هایویژگی مهمترین از ،کامپیوتر

 توصیف وضع موجود

سال  .…هستم و مدت ..…آموزشگاه .. معاون فناوری …اینجانب 

  دانش .است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم.

 یادگیري در زیاد وسرعت باالیشان هوش رغم علي آموزان

 تمرکز پاورپوینت تدریس هنگام به سواالت به وپاسخ مطالب

 شده پرتي حواس دچار عاملي کوچکترین اوب نداشتند را الزم

مرتب  تدریس زمان. دادند مي دست از را خود وتمرکز

حواسشان پرت بود و از شیوه های سنتی تدریس به تنگ آمده 

بودند. با اینکه دانش آموزانی با سطح علمی باالیی بودند 

خوششان نمی آمد و دائما به  کامپیوترولی از روش تدریس 

 ما تشخیص به موارد این می پرداختند. مسائل حاشیه ای
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 فراگیران ویادگیري یاددهي روند در همکاران از وبعضي

 کالس وکمي کیفي بازده که شد مي وباعث کرد مي ایجاد اختالل

 کالس در حضور براي آموزان دانش ي وانگیزه یابد کاهش

 . شود کم کامپیوتر

 مبحث هر انتهای و درس طی در همیشگی عادت طبق بر وقتي 

 جواب از ولی پرسیدم می آموزان دانش از سواالتی پاورپوینت

 که شدم متوجه بود ربط بی اکثرا که دادند می که هایی

 مطالب به  درست سواالت کردن مطرح و تدریس حین در گویا

 زدم می صدا را نامشان که زمانی بعضی حتی اند نسپرده گوش

 در.  نبودند پاسخگویی به قادر و آمدند می خود به تازه

 تدریس حین در دادم ادامه را کارم بیشتری دقت با ادامه

 که یدانش آموز مثل اکثرا گرفتم نظر زیر کامال را ها آن

 می صندلی یک روی طوالنی نسبتا مدتی برای بار اولین برای

 مدام نگاهشان برخی کردند می حرکت خود جای سر مدام نشیند

 و داشت حضور کالس در مشانجس تنها اینکه مثل بود اطراف به

 دانش همان از را سواالتم کردم سعی بود دیگری جای ذهنشان

 هم روش این کنند جمع بیشتر را حواسشان تا بپرسم آموزان

 مدتی از بعد و کرد برطرف را مشکل کوتاهی مدت برای تنها

 اول جلسات ، برگشت قبل حالت همان  به چیز همه دوباره

 تازگی به که است این دلیل به ارهارفت این کردم می گمان

 مسئله این زمان مرور به و اند شده کامپیوتر محیط وارد

 متوجه روند این ادامه و روزها گذشت با ولی شود می حل

 خود تدریس روش نیز بار چندین. است کار در مشکلی که شدم

 را موضوع. نشد ایجاد تغییری هم باز ولی دادم تغییر را

 هایی تجربه نیز ایشان  کردم مطرح علمانم شورای جلسه در

 . داشتند در من تجربه مشابه
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 وجود به همکارانم و من برای زیادی مشکالت موضوع این

 حل راه یک به رسیدن و مشکالت این بررسی برای من و.آورد

 اینکه شد، مطرح ذهنم در زیادی سواالت مناسب

 تدریس مهنگا را آموزانم دانش توجه و دقت توانم می چگونه

 کنم؟ تقویت  پاورپوینت

به  صحیح دادن گوش به را آموزانم دانش توانم می چگونه

 کنم؟ ترغیب پاورپوینت  مباحث

چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری پاورپوینت 

 عالقمند کنم ؟

 در که دارم را فرصت این  که حال گرفتم تصمیم بنابراین

 و شمرم غنیمت را فرصت بپردازم مساله این کامپیوتر به 

توانستم دانش آموزان پایه  چگونه» را خود پروژه عنوان

 انتخاب «ششم را به یادگیری درس پاورپوینت عالقمند کنم 

 همکارانم مساعدت و مطالعه مصاحبه،,مشاهده با و نمایم

 یاری به و راشناسایی حواس تمرکز عدم این دالیل بتوانم

 .بردارم وضعیت این یرتغی جهت در مطلوب گامی خداوند

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 افزایش عالقه دانش آموزان نسبت به یادگیری پاروپوینت

 اهداف جزئی :

بررسی علل بی عالقگی دانش آموزان به یادگیری نرم 

 افزارهای مورد نیاز کامپیوتری

بکاگیری روش هایی جهت افزایش عالقه دانش آموزان نسبت به 

 ورپوینت با روش های مناسبیادگیری پا
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 مقایسه با وضع مطلوب :

در مقایشه با وضع مطلوب بایستی دانش آموزان نسبت به 

یادگیری پاروپوینت عالقه مند و به خوبی آن را یاد بگیرند 

. 
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 فراوانی

  45/45 09/34 54/29 63/38 63/13 09/34 54/79 18/68 درصد
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 عوامل براثر که آموزان دانش فراواني جدول: 1 شماره جدول

 مي پرت حواسشان و روش های تدریس سنتی  تمرکز زننده برهم

 . شود

 پرسشنامه : –ب 

پرسشنامه ای برای دانش آموزان تنظیم کردم و از آنها 

 سواهای زیر را پرسیدم :

 ایا به درس کامپیوتر عالقه دارید ؟ – 1

 قه دارید ؟ایا به درس پاورپوینت عال – 2

 ایا به اهمیت کامپیوتر در زندگی خود اشنا هستید ؟  - 3

 ایا با کاربرد پاورپوینت در زندگی خود اطالع دارید ؟ – 4

 ایا روش تدریس معلم برای شما مناسب است  ؟ – 5

 پاسخ دانش آموزان در جدول زیر امده است  :

شماره 

 سوال

 جواب خیر جواب بله

1 5 15 

2 7 13 

3 5 15 

4 7 13 

5 10 10 

 66 34 جمع
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نمودار پاسخ های دانش آموزان را در زیر مشاهده می 

 نمائید :

 

همانطور که از پاسخ ها مالحظه می فرمائید بیشتر دانش 

آموزان عالقه ای به درس کامپیوتر و پاورپوینت ندارند .از 

علت های اصلی آن عدم انگیزه برای یادگیر ی و ، عدم 

 ش تدریس نامناسب معلم می باشد .تمرکز و رو

 مطالعات کتابخانه ای و مقاالت – 3

 پیشینه تحقیق

از دیر باز از آموزش و پرورش انتظار مي رود : 1369امیري، 

كه نسل هاي امروز را براي زنـدگي و جامعـه فـردا آمـاده 

سازد، درجوامع سنتي گذشته، تحـوالت بـه كنـدي انجـام مـي 

ایي كه باید نسل هاي امـروز را گرفت، بنابراین شناخت فرد

براي زیستن در آن پرورش داد چنـدان ضـرورت نداشـت، امـا 

امروزه براثر پیشرفت هاي علمي فني كه به انقـالب علمـي و 

یـا  5و از سي سال پیش از هر  ،تكنولوژیكي تعبیر شده است

سال حجم انتشارات علمي دو برابـر افـزایش یافتـه ایـن  7

  .فته استشناخت اهمیت بسزایي یا
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نـوین   در همین راستا از دستاوردهاي آمـوزش: 1383عبادي، 

محور قرار دادن دانش آموز به جاي معلم مـد  ،ICTمبتني بر 

به عنـوان مربـي، راهنمـا و   نظر است. تغییر نقش معلمان 

آموز به نش تسهیل كننده مي باشد كه خود محور قراردادن دا

مي شـود كـه انگیـزه تغییر نقش معلم موجب  است. جاي معلم

یابد و دانش آموز، عنصري فعال، خـالق   هاي یادگیري افزایش

ثر شود. میل و عالقه او به كسب اطالعات و دانش افزایش ؤو م

یابد و به طور طبیعي محتواي آموزش در مسیر عملي و واقعي 

 .قرارگیرد

وري هاي اینترنتي ، با سـرعت چشـمگیري افن: 1380چاریاني، 

است و پدیده آموزشي با تكیه برفنـاوري هـاي  درحال گسترش

اینترنتي اكنـون موضـوع توجـه و رقابـت فزاینـده بیشـتر 

دانشكده ها و مدارس دنیا قرار گرفتـه اسـت. اسـتفاده از 

فناوري هاي جدیـد اطالعـاتي، تـوان بـالقوه نـویني را در 

آموزش مبتني برفناوري به وجود آورده اند كه بهـره گیـري 

ثر اسـت. ؤبسیار مـ  یادگیري  -یند یاددهي از آنها در فرا

این فناوري ها همچنین سبب شده انـد تـا یـادگیري مـادام 

  .كار گرفته شود  العمر به صورت گسترده و عمیق به

واقعیت ها نشان مي دهنـد : 1380دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

تـأثیر عمیقـي  21كه استفاده از فناوري هاي نوین در قرن 

انسان خواهـد داشـت و یقینـام آمـوزش و   اعيدر زندگي اجتم

پرورش نیز از این تغییرات مستثني نخواهد بـود. تحقیقـات 

وري اطالعـات ادر آموزش، بیان كننده این مطلب اند، كه فنـ

به صورت عمده اي در نظام آموزش منظم مورد استفاده قـرار 

و باید دانش آمـوزان بـه یـادگیری آن عالقمنـد .گرفته است

 شوند .
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كارورز درباره مشكالت اساسي در اجـراي  20از  :2001، پلگرم

ICT  مصاحبه به عمل آورده اسـت و در ایـن زمینـه ده مشـكل

تعـداد  :ثر اسـتؤبیان شده كه بیشتر از همه عوامل زیر مـ

دوره ناكافي، كمبود وقت براي معلمـان،   ناكافي كامپیوتر،

  كافي نبودن كاركنان مساعد تكنیكي.

در مالزي هدف دولت سرمایه گـذاري بـه رهبـري : 2002هونگ، 

وري اطالعات در مدارس و حفظ حمایت از این حركت و مجهز افن

به این سیستم است. برنامـه  2020كردن تمامي مدارس تا سال 

هاي مدارس هوشمند مالزي بـه هفـت حیطـه تأكیـد دارد كـه 

وري، مطالعـات ازبان و ارتباطات، علـم و فنـ عبارتند از:

عي، رشد جسماني، آگاهي هاي فردي و حرفه اي، هنرهاي اجتما

 .علمي و خالقانه مد نظر است

وري اكـه فنـ در ایـران بـه منظـور ایـن :1381كریمي پور، 

ـــــــاده  ـــــــوع و س ـــــــوزش را متن ـــــــات آم  اطالع

مي سازد و سرعت یادگیري را افزایش مي دهد و دانش آموزان 

ترغیـب را به تماس با منابع موجود و بهره گیري از آنهـا 

ین فراینـد در جریـان آمـوزش  مي كند اقدام بـه تلفیـق ا

گردید. استفاده از این فرایند با توجه بـه الگـوگیري از 

 .كشور مالزي است

 ICTو مشـكالت  ICTتالش اسـتفاده از : 2005، آدواواجین دلمو

آنان مدعي شدند  .را در دبیرستان هاي نیجریه گزارش دادند

، هزینـه و زیربنـاي  مـدارسدر  ICTكه مشكالت اسـتفاده از 

كمبود مهارت هـا، كمبـود نـرم افزارهـاي مربوطـه و   ضعیف

 دستیابي به اینترنت مي باشد. 
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طبق مطالعات انجام شده فناوري هاي جدید  :1384افضل نیا،  

در نظام آموزش و یادگیري و كاربردهاي روز افـزون ابعـاد 

ییـر خواهـد تغ  وري در این مورد شرایط به نحو چشمگیريناف

وري در امر ایافت از جمله مي توان به مهمترین تأثیرات فن

تغییر نقش معلـم ،  -1یادگیري به موارد زیر اشاره نمود: 

 مشاركت بیشتر دانش آمـوزان بـا  -3تغییر نقش فراگیر،  -2

افزایش استفاده از منـابع خـارجي رشـد و بهبـود  .معلمان

و دارا بـودن مهارت هـاي طراحـي و ارائـه مطالـب تولیـد 

محتواي الكترونیكي كه مهم ترین ركن مدارس هوشمند هسـتند 

  .اشاره نمود

كشور مالزي نیز به منظور پیشـرفت در عرصـه : 1384 ركیان،ل

را در سیستم آموزشي خود تلفیق نمود.  ICTاقتصادي اجتماعي 

تحقیقات نشان مي دهد كه در سیستم آموزش مالزي به منظـور 

ات آموزش مالزیایي و همچنــین تقویـت و بدست آوردن امتیاز

پرورش نیروي كار آماده براي مواجهه با دنیاي واقعي قـرن 

بیستم اقدام به تأسیس این سیستم در چهارچوب آمـوزش خـود 

 7نمود. در این راستا ابتكار ایجاد مدارس هوشمند یكي از 

)پـروژه راهبـردي   MSCبرنامه كاربردي و قسمتي از پروژه 

 . اي( كشور مالزي استچند رسانه 

 تجزیه و تحلیل داده ها  :

آن پرداختم و به تجزیه و تحلیل بعد از جمع آوری اطالعات 

مشخص شد که دالیل زیر از علل اصلی عدم عالقه دانش آموزان 

 به یادگیری پاورپوینت می باشد :

 حواس پرتی و بازیگوشی دانش آموزان در سرکالس – 1

کاربرد کامپیوتر و ان از اهمیت عدم آگاهی دانش آموز – 2

 در زندگی
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عدم آگاهی دانش آموزان از اهمیت پاورپوینت برای  – 3

 اینده و دانشگاه

 روش تدریس نامناسب – 4

 پیشـنهادي هـاي حـل راه

 :شد پیشنهاد زیر موارد مشکل این شدن برطرف براي

 تغییر روش تدریس( 1

  لفظي تشویق از استفاده( 2

دانش  در اکتشاف به وتمایل جستجوگري ، يکنجکاو تقویت( 3

 انآموز

 کالس در غیرمنتظره کارهاي دادن انجام( 4

 درسي مطالب درتبیین وبازي نمایش از استفاده( 5

دانش  براي که نحوي به آموزشي محیط شرایط دادن ترتیب( 6

 .باشد خوشایند انآموز

 هاي تیپ وتعیین آموزان دانش فردي هاي تفاوت به توجه( 7

 (ولمسي جنبشي-سمعي-بصري)آنها شخصیتي

 بحث درابتداي درس آموزشي اهداف بیان( 8

 . رو وکم گرا درون اندانش آموز به دادن مسئولیت( 9

 .تدریس زمان اي حاشیه هاي بحث به ورود عدم( 10 

 هـا حـل راه اجـراي

 .پذیرفت صورت اعتباریابي از پس زیر موارد اجراي
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 تیپ کردن ومشخص آموزان دانش رديف هاي تفاوت به توجه(  1

 .ها آن شخصیتي هاي

 فروانی

مولفه 

 ها

 کل  جنبشي لمسي سمعي بصري

  72/22 72/22 47/20 09/34 درصد

  شخصیتي هاي تیپ فراواني -2 شماره جدول

 بي هاي صحبت از وممانعت شلوغ آموزان  دانش کنترل -2

 .کالس در آنها مورد

 معلم تدریس روش تغییر -3

 آموزشي کمک وسایل از استفاده -4 

 مطالب تبیین در وبازي نمایش از استفاده -5

 محیط آرامش حفظ جهت وهمکاران مدرسه دفتر با هماهنگي -6

 کالس بیرون

 هایهدف تحقق در مطلوب موقعیت ایجاد برای عامل تریناساسی

 نقص حتی تواندمی که اوست. است معلم ،کامپیوتر آموزش

 یا کند جبران را آموزشی امکانات کمبود و درسی هایکتاب

 در ناتوانی با را تدریس موضوع و موقعیت بهترین برعکس،

 غیرجذاب و و غیرفعال محیط به مطلوب، عاطفی ارتباط ایجاد

 هایدیدگاه و تجارب تنها تدریس، درفرآیند. کند تبدیل

 اوست شخصیت کل بلکه شود،می واقع مؤثر که نیستمعلم  علمی

 تأثیر دانش آموز تحول و تغییر و یادگیری ایجاد در که

 اهمیت از معلم کردار و رفتار تدریس، فرآیند در. گذاردمی

 دبیر رفتار و عمل ان،دانش آموز برای. است برخوردار خاصی

 و وصایا ها،گفته مطلب، ارزشیابی برای مناسبی معیار
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 و رفتار در باید دبیر بنابراین،. است او رهنمودهای

دانش  الگوی و نمونه که باشد بزرگوار قدر آن مالشاع

بنا بر این در مرحله نخست تصمیم . گیرد قرار انشآموز

گرفتم رابطه خود را با دانش آموزانم بهبود بخشیده و 

شخصیت دوست داشتنی را برای دانش آموزانم به نمایش 

 بگذارم.

بنابراین بنده به عنوان معلم کامپیوتر ابتدا شرایطی را 

که باعث حواس پرتی دانش آموزان می شد را برطرف ساختم . 

سپس از اهمیت کاربرد کامپیوتر در زندگی برای آنها صحبت 

کردم . سپس فیلم های آموزشی برای همه دانش آموزان از 

اهمیت و کاربرد کامپیوتر و پاورپوینت برای آنها پخش 

بودن کردم .سپس همه دانش آموزان را به تناسب قوی و ضعیف 

دم ابتدا اهداف درس در گروه های مناسب قرار دادم. سعی کر

.سپس با مناسب ترین رای آنها توضیح بدهم مورد نظر راب

روش طوری که همه دانش آموزان متوجه شوند به آنها مباحث 

را توضیح دادم .و از آنها در حین کالس بصورت مشارکتی کمک 

سیار مناسب خواستم .دانش آموزان در کالس کامپیوتر ب

 همکاری می کردند .

 ارزیابی بعد از اجری طرح )نقاط قوت (

 شده انجام هاي فعالیت به باتوجه تحصیلي سال اواخر در

 نتایج آموزان دانش وخود نظرهمکاران به توجه وبا درکالس

 :آموزان دانش شد حاصل زیر

  داشتند را کالس در شرکت جهت الزم تمرکز( 1

 .کردند مي شرکت وگروهي شيآموز هاي درفعالیت( 2
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 تکمیلي ارزشیابي سواالت به پاسخگویي براي الزم توانایي( 3

 .داشتند را

 واز داشتند را کامپیوتر کالس در حضور براي الزم انگیزه( 4

 .بردند مي لذت کالس

و روش تدریس درس عالقه مند شده  پاورپوینتبه درس ( 5

 بودند.

 انجام را الزم همکاري ام با کالس در سکوت برقراري جهت( 6

 .دادند

( آنها به انجام پروژه های پاورپوینت که به آنها می  7

 دادم بسیار عالقمند شدند و از هم سبقت می گرفتند .

 نقاط ضعف

کمبود امکانات کامپیوتر در سایت که تعداد آنها نسبت به 

 تعداد دانش آموزان بسیار کم بود .

 نتیجه گیری :

:  گرفت نتیجه توان مي طرح وکیفي کمي يها شاخص به باتوجه

 از تعدادي کارگیري وبه بلوغي زیستي، استعدادهاي که

 عالقه تا کند مي کمک آموزان دانش به معین راهبردهاي

 نتیجه ودر رود باال  کامپیوتر درس به نسبت وانگیزشان

 به ، انسان.باشند داشته کالس در حضور هنگام بیشتري تمرکز

 عنوان ، موجودات همه میان در نظیرش يب ویژگیهاي سبب

 استعداد او. است داده اختصاص خود به را مخلوقات اشرف

 اعمال دهد مي اجازه او به كه دارد یادگیري و تفكر خاص

 . دهد انجام خاص
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 تحوالت و تغییر. كند ارزیابي و بیني پیش را اعمالش نتایج

. آورد دوجو به فناوري و علم عرصه در را سریعي و گوناگون

 كند تبدیل اي دهكده به را دنیا تافلر قول به كه آنچنان

 به اي قاره از ممكن زمان ترین سریع در را اطالعات كه

 و سریع پیشرفت اثر بر بنابراین. دهد انتقال دیگر قاره

 قرن چند طي فناوري و دانش قلمرو در كه انتظاري قابل غیر

 بشري هاي دانسته و اطالعات حجم است شده انسان نصیب اخیر

 .است افزایش حال در آوري سام سر طور به روز به روز

 این با را خود سریعتر هرچه كه است الزم آموزان دانش بر

 از بسیاري راستا، این در. سازند همگام تحوالت و تغییر

 كنند مي مطالعه بسیار. كنند مي زیاد كوشش آموزان دانش

 مطالعه هنگام واس،ح تمركز در توانایي عدم دلیل به اما

 یابند دست لخواه د نتیجه به توانند نمي

 :ت پیشنهادا

 نظر در و نیرومند هاي انگیزه ایجاد با كنید سعي -1

 به نسبت است توجه جالب و مهم برایتان كه اهدافي گرفتن

 دانش آموزان ایجاد عالقه کنید . در یادگیری کامپیوتر 

ش کنید تا نتوانند دانش آموزان شلوغ را در گروه ها پخ-2

 مزاحم بقیه دانش آموزان در کلالس کامپیوتر شوند .

از مشارکت دانش آموزان در هنگام تدریس کامپیوتر -3

 استفاده کنید .

با بیان اهمیت و کاربرد کامپیوتر در زندگی دانش  – 4

 آموزان آنها را به آن عالقمند کنید .
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