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 چكيده 

 

ات و امكان یريكارگ شود تا با به ی. بلكه تالش مشودیمتن اكتفا نم یتنها به ارائه یكيالكترون یمحتوا یدر طراح

 اصل شود.ح نانياطم یريادگی ندیردد و از فراگ یكالس بازساز طيمح یو تعامل یاچند رسانه یشرفتهيپ یابزارها

و  عیرتباط سرااند از: امكان است و عبارت یكيالكترون یمحتوا یهایژگیاز و ییانمایو پو ریاز صوت، تصو استفاده

جزوه و  هريذخ امكان نگارش و ،یاحتمال یهاها و پاسخبه بانک پرسش یدسترس ،یآموزش یو راهنما یزنده با مرب

 جیتاارش نمتناوب و گز یپرسش و آزمون ها یارائه ،هر درس یهاكامل به جزوه یامكان دسترس ،یشخص ادداشتی

كار در  راحلو م فیو مشخص كردن وظا رندهيفراگ یآموزش تیاز درس، هدا یهر بخش ینيآن، امكان تكرار و بازب

ند. شو یم لیدتب مليجداول و ف ر،یتصاو د،یها به اسالها و متنكتاب یكيالكترون طيطول استفاده از دوره . در مح

 ز به صورته هنواست. چرا ك ازيفراوان ن یو تحول درک شعور، به تالش و پشتكار و سع رييتغ نیبه ا دنيرس یبرا

 شود. یمحسوب نم سیتدر یروش جا افتاده برا کی

اه در دانشگ یكيونآموزش الكتر ها، دورادور شاهد مباحث مربوط بهها و كنفرانسدر رسانه ران،یهاست كه در ا مدت

در  وارس در مد یكيساخت آموزش الكترون ریز جادیهم چون ا یجلسات با كلمات نیا تی. محورمیابوده یمجاز

 بوده است. مراهدولت ه تیبا حما یمجاز یدانشگاه ها سيتاس یها و حتدانشگاه
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هه ه از داست ك یزيچ ،یكیزيف ريو غ یزمجا یفضا کیبه  یدرس یهاكالس لیتبد ای یكيالكترون یمحتوا ساخت

از  یاريسو ب یخصوص یهامطرح شد و در پانزده سال گذشته، شركت یآموزش یدر فضا نترنتیشدن ا ینود با جد

 د.قدام كردنا یزمجا یآموزش یفضا یفزارهانرم ا ديتول نيو هم چن یكيالكترون یمحتوا ديتول یها، بر رودانشگاه

توليد را به  اهآموزشگان ردبيید تصميم گرفتم در سال تحصيلی جد عاون اجرایی آموزشگاه ..........................ماینجانب 

ز اتوانند ب هم كهدعالقه مند سازم و آنان  را به سمتی سوق  محتوای الكترونيكی و استفاده از آن در امر تدریس

دانش  عمومی و شكوفایی فكری خود و پيشرفت تحصيلی و باال بردن معلومات در جهت محتوای الكترونيكی

نا ینترنت آشراوان افو كاربردهای  آموزش محتوای الكترونيكی،آنها را با سایت های مختلف استفاده كنند آموزانشان

 رند.اال ببتوليد محتوای الكترونيكی كيفيت  تدریس را بساختم و به آنها یاد دادم چگونه می توانند با 

 دبير-دانش آموز-محتوای الكترونيكی-اوری اطالعاتفن-كليدواژه : كامپيوتر

 مقدمه

 ای في. تكالشوندیم لیتبد دهایو اسال هالیكتاب ها و مطالب به فا ،یكيالكترون طيمح کیدر  

هره چ گریدو شما  رنديگ یدر صندوق استاد قرار م نیآنال ستميس قیاز طر ای شوندیارسال م ليمیا

ا را ب تادسا یحت دیو شا ستيبه محل كالس ن یكیزيبه سفر ف یازيو ن دننيب یاستاد خود را هر روز نم

 یجد ه شكلب یاز شكل قبل تيماه رييتغ کیتنها  هانی.... همه ا ديوب تماشا كن یو از رو نيدورب

 و كارآمدتر. ترشرفتهيمدل پ کیاست. 

است.  ازمندين یش انتخابآموز یبه معنا یآموزش ستميتحول در س جادیبه ا ،یكيآموزش الكترون امروزه

محتوا، سنجش  یبيترك ديكوچک، اتصال محتواها، تول یآموزش یمحتوا ديتول یبر رو یقاتيمراكز تحق

و  یدرس یحدهاوا یدهدانشجو و دانش آموز، اجازه انتخاب به هر دو در شكل یريفراگ زانيهوشمند  م
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و آموزش هوشمند در حركت  یانتخاببه سمت آموزش  قيتحق ندیفرآ ی... متمركز هستند. به طور كل

تصور  یو حت ینوپا بودن آموزش مجاز ،یكيالكترون یكمبود محتوا ليحال در كشور ما به دل نیاست با ا

نداشته  یچندان شرفتيپ ، یقاتيتحق ريمس نی، ا یكينسبت به آموزش الكترون نياز مسئول یغلط بعض

 یكيالكترون یدرس با استفاده از ابزارها ایكتاب  کی ميمفاه دیبا یكيآموزش الكترون جادیا یبرااست.

 یتاليجی( به حالت دی)كاغذیدرس از حالت معمول ایكتاب  یمنظور الزم است محتوا نی. به اابدیانتقال 

-e)یكيآموزش الكترون جادیا یقابل انتقال شود. برا یكيالكترون یتا با ابزارها ابدی ريي( تغیكي) الكترون

learningیكيالكترون یمحتوا دي( به تول   (e- contentن )است . ازي 

 یسع ت كهاس یآموزش طيو مح رندهيفراگ نيمهم تعامل ب محتوا توجه به مؤلفه نیا یژگیو نیترمهم

ها مدنظر فصل انیپا یهاو آزمون ناتیها، تمرلدرس، مثا یمحتوا یدر طراح یاستهیبه نحو شا شودیم

 .رديقرار گ

 

  

 

 ندیفرآ ویارسن نیااقدام شود. در  ویسنار هيبه ته دیقدم با نيدر اول یكيالكترون یمحتوا یطراح یبرا 

از  ستفادهمحتوا، با ا کی یویشود. پس از آماده شدن سنار یم حیكامال تشر یارائه مطالب آموزش

 حتوادهنده آن م ليو نگارش متون، عناصر تشك یعكاس یطراح ک،يهم چون گراف یمختلف یهاتخصص

ظر به نورد م یمربوطه، محتوا یویسنار یآن ها بر اساس رهنمودها وستنيسازند و از به هم پ یا مر

 شود.  یساخته م یكيصورت الكترون
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ی دانش چه برا و دبيراننقش بسيار كليدی در آموزش چه برای  محتواهای الكترونيكی با توجه به اینكه 

تنظيم  ین راستاارا در  تصميم گرفتم پژوهش خود عاون اجراییمبه عنوان  ...........آموزان دارد ، اینجانب 

 ترغيب نمایم. محتواهای الكترونيكیرا به استفاده از  آموزشگاه دبيراننمایم و 

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

بعد از گذشت چند صباحی از سال  ....شهرستان .... .... آموزشگاه معاون اجرایی ......اینجانب  

در  كیلكترونيامحتواهای استفاده چندانی از  آموزشگاه دبيرانی به تدریج مالحظه می نمودم كه تحصيل

حقيق و رای تبراستای تدریس و پيشبرد اهداف آموزشی نمی نمایند. و تعداد كمی از آن ها هستند كه 

 بيراندغيب رتبنا بر این برای تشویق و می زنند. توليد محتواپژوهش و دیگر ابزار آموزشی دست به 

 یلكترونيكهای امحتوادست به اقداماتی زدم تا هرچه بيشتر بتوانم آن ها را به استفاده از  آموزشگاه

 عالقه مند سازم.

بارتند آن ع بيش ترین چالش هایی كه با آن مواجه بودم پاره ای موانع احساسی بود كه خالصه

 از:

  و  ليل محتوای الكترونيکتحموانع بزرگ روانشناختی در ارتباط با به كارگيریICT؛ 

 هوشمند بودن تمام كالس ها 

 درخشان یو دانش آموزان از مدارس استعداد ها نیتوقع والد یسطح باال 

 یحتوام ديسال و عدم تسلط به تول 25 یباال یبا سابقه  رانيتعداد قابل توجه دب وجود 

 ی كيالكترون

 ؛«هنر تدریس»در زمينه « ریشه یافته در ذهن» سختی تغيير ساختار 
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 ؛دبيراندر  ترس در از دست دادن اختيارات و كنترل كالس درس 

  ؛آموزشگاهوجود مسایل و مشكالت موجود در 

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

 عالقمند كردن معلمان به استفاده از محتوای الكترونيكی در تدریس

 اهداف جزئی :

 كترونيكی در تدریسبررسی علل استفاده نكردن همكاران از محتوای ال

 ستدری بكارگيری روش های مناسب جهت ترغيب همكاران به استفاده از محتوای الكترونيكی در

 مقایسه با وضع مطلوب :

القمند ریس عدر مقایسه با وضع مطلوب همكاران بایستی به استفاده از محتوای الكترونيكی در تد

 شوند .

 جمع آوری اطالعات

اطالعات كردم. بنابراین شروع به جمع آوری عمل می  با احتياطباید در رابطه با این اقدام  

  .منمودم. برای این منظور از چند مرحله استفاده نمود

ر دد خود ان و دانش آموزان از طریق نظرسنجی از آن ها. درباره شيوه عملكردبيرصحبت با 

 كالس درس. یافته های این مرحله عبارتند از:
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تند و س نداشدر هنگام تدری محتوای الكترونيكییل چندانی به استفاده از همكاران در مدرسه تما

ا رين نظر ان دروس دیگر نيز همدبيرمی دانستند..  سختاستفاده از اینترنت در امر تدریس را 

 داشتند.

ی مرسنجی درباره شيوه عملكرد در كالس درس نظ دبيرانطبق روال همه ساله در ابتدای سال از 

 قریب به ثریتم. اكیم و نظرات آن ها را جویا می شويوش را به آن ها پيشنهاد می ده. چند رردیمك

ر ای كه د تجربه را طالب بودند و بر این امر پافشاری می كردند. با توجه به های قبلیاتفاق شيوه 

ا به هی آن م و هدایتگريعمل كن دبيراناین چند سال كسب كرده ام بهتر بود كه بنا به درخواست 

ب یس انتخای تدرم. بنابراین در ابتدا شيوه سنتی را برايوی روش فعال را به مرور زمان انجام دهس

ن ی توامم. با توجه به تجربيات سال های گذشته خود، می دانستم كه با روش سنتی فقط ینمود

 وایل محتتحليپيشرفت دانش آموزان در حيطه دانشی فراهم كرد، ولی روش های فعال و مبتنی بر 

ا اربردی ریادگيری در سطوح باالتر درک و فهم و ك می تواند محتوای الكترونيكیو  الكترونيک

این  ا بربن تقویت كند. مشكل اساسی دیگر، دگرگونی و تغييرات اساسی در شيوه های تدریس بود

 م.تصميم گرفتم كه دبيران را به استفاده كم و بيش از اینترنت و كامپيوتر وادار كن

 

نتایج در مرحله اول اقدام، بيانگر این موضوع است كه تجدید نظر در شيوه تدریس و  مشاهده

تغيير در آن بسيار ضروری است. با مطالعاتی كه انجام داده بودم بهترین راه برای برطرف كردن اشكال 

ه بود. اما چگونه و با چ تحليل محتوای الكترونيکدانش آموزان استفاده از روش تدریس مبتنی بر 

به منظور پيشرفت دانش آموزان در سطوح درک و فهم و كاربرد، استفاده از روش های نوین امكاناتی؟ 
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با جهانی شدن آموزش همگام شد. یعنی می بایست  تدریس با تلفيقی از فناوری های نو ضروری بود

بود.  ICTو  تحليل محتوای الكترونيکتدریس مبتنی بر آموزش جهانی شدن همگام شدن با  الزمه

و  تحليل محتوای الكترونيکاطالعاتی در باره تدریس با روش فعال مبتنی بر در ابتدا الزم بود، بنابراین 

ICT  به همين منظور از منابع زیر استفاده نمودم:كردم. كسب می 

 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 همكاران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .2

 ین دانش آموزان؛بعضی از والد .3

 ان در جشنواره های الگوی تدریس برتر؛دبيرمشاهده فيلم های تدریس  .4

معاون مطالعه كتاب های تخصصی در باره انواع روش های تدریس، شيوه های مختلف  .5

تحليل محتوای یادگيری مبتنی بر –يت كالس درس و روش های فعال یاددهی اجرایي

 ؛ICTو  الكترونيک

شد رزشی، ناگون از جمله فصلنامه تعليم و تربيت، رشد تكنولوژی آموبررسی نشریه های گو .6

 ، رشد آموزش شيمی، .....؛دبير

 بررسی و مطالعه روزنامه های مختلف؛ .7

 مطالعه چكيده های تحقيقات و پایان نامه ها؛ .8

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

 تند از:بعضی از یافته های این مرحله عبار
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ف مختل در جستجوهای اینترنتی متوجه شدم می توان پایگاه های جالبی برای آموزش مفاهيم

 ب است كهی جالیافت كه خيلی از آن ها به صورت فيلم، اسالید، تصویر متحرک و در بردارنده تصویرها

نه پرسش ه نموكمی تواند در دانش آموزان انگيزه ایجاد كند. همچنين پایگاه های مناسبی پيدا كردم 

موزان انش آدهای متعددی در سطوح مختلف داشتند. در نتيجه برای ایجاد عالقه و انگيزه و مشاركت 

زش و ا آمودر امر یادگيری و یاددهی سعی كردم رایانه و كتاب درسی در كنار هم استفاده شوند ت

ان انش آموزدود، خجذابيت های  یادگيری مؤثرتر و سودمندتر باشد. در واقع، در این روش رایانه با تمام

 را با موضوع درس درگير می كند.

 پيشينه تحقيق

 و جامعه ای زندگیاز دیر باز از آموزش و پرورش انتظار می رود كه نسل های امروز را بر: 1369اميری، 

 هردایی كفناخت فردا آماده سازد، درجوامع سنتی گذشته، تحوالت به كندی انجام می گرفت، بنابراین ش

ت ثر پيشرفه براباید نسل های امروز را برای زیستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروز

 7یا  5هر  و از سی سال پيش از ،های علمی فنی كه به انقالب علمی و تكنولوژیكی تعبير شده است

  .ستاهميت بسزایی یافته ا اختسال حجم انتشارات علمی دو برابر افزایش یافته این شن

محور قرار دادن دانش  ،ICTنوین مبتنی بر   در همين راستا از دستاوردهای آموزش: 1383عبادی، 

 ان به عنوان مربی، راهنما و دبيرمد نظر است. تغيير نقش  دبيرآموز به جای 

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

ثر شود. ميل و ؤیابد و دانش آموز، عنصری فعال، خالق و م  د كه انگيزه های یادگيری افزایشمی شو
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عالقه او به كسب اطالعات و دانش افزایش یابد و به طور طبيعی محتوای آموزش در مسير عملی و 

 .واقعی قرارگيرد

موزشی با و پدیده آوری های اینترنتی ، با سرعت چشمگيری درحال گسترش است افن: 1380چاریانی، 

رار س دنيا قمدار وتكيه برفناوری های اینترنتی اكنون موضوع توجه و رقابت فزاینده بيشتر دانشكده ها 

ری به ی برفناومبتن گرفته است. استفاده از فناوری های جدید اطالعاتی، توان بالقوه نوینی را در آموزش

ا هفناوری  ت. اینثر اسؤبسيار م  یادگيری  -اددهی وجود آورده اند كه بهره گيری از آنها در فرایند ی

  .ودشكار گرفته   همچنين سبب شده اند تا یادگيری مادام العمر به صورت گسترده و عميق به

ی نوین در قرن واقعيت ها نشان می دهند كه استفاده از فناوری ها: 1380دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

غييرات تز این اانسان خواهد داشت و یقيناً آموزش و پرورش نيز   تأثير عميقی در زندگی اجتماعی 21

صورت  ت بهوری اطالعاابيان كننده این مطلب اند، كه فن مستثنی نخواهد بود. تحقيقات در آموزش،

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

محتوای  تحليلبه صورت فزاینده بر  پيچيدگی و ائتالف سازمان تربيتی :2001، زندليفت استكرا 

كيد می به عنوان وسيله كمكی تكنيكی پيشرفت مدل های جدید آموزشی و یادگيری تأ  الكترونيک

و به ر، وسعهتكال زندگی در دنيای در حال در تمامی اش تحليل محتوای الكترونيکكنند. استفاده از 

گرچه د. ارفت می باشبا سرعت در حال پيش افزایش است و استفاده از آن در بسياری از مدارس نيز

 ند. اادعا می كنند كه مدارس در اتخاذ این تغيير تكنولوژیكی كند بوده  متخصصاناز  برخی
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الس درس ك ندگان اصلی در اجرای تكنولوژی درمتوجه شدند كه محدود كن :2001، مک نيل و دلفليد

 حرفه ای و  كمبود منابع مالی برای سخت افزار زیربنا برای توسعه

 .هستند  برنامه ریزی

ه است و در مصاحبه به عمل آورد ICTكارورز درباره مشكالت اساسی در اجرای  20از  :2001، پلگرم

ه دور  تر،امپيوتعداد ناكافی ك :ثر استؤاین زمينه ده مشكل بيان شده كه بيشتر از همه عوامل زیر م

  ركنان مساعد تكنيكی.ان، كافی نبودن كادبيرناكافی، كمبود وقت برای 

حفظ  وری اطالعات در مدارس وادر مالزی هدف دولت سرمایه گذاری به رهبری فن: 2002هونگ، 

ه های به این سيستم است. برنام 2020حمایت از این حركت و مجهز كردن تمامی مدارس تا سال 

ری، وافن وات، علم زبان و ارتباط مدارس هوشمند مالزی به هفت حيطه تأكيد دارد كه عبارتند از:

 .است د نظرممطالعات اجتماعی، رشد جسمانی، آگاهی های فردی و حرفه ای، هنرهای علمی و خالقانه 

 ه وری اطالعات آموزش را متنوع و ساداكه فن در ایران به منظور این :1381كریمی پور، 

 هره گيریبد و نابع موجومی سازد و سرعت یادگيری را افزایش می دهد و دانش آموزان را به تماس با م

ا توجه بفرایند  ز اینااز آنها ترغيب می كند اقدام به تلفيق این فرایند در جریان آموزش گردید. استفاده 

 .به الگوگيری از كشور مالزی است

ریه گزارش را در دبيرستان های نيج ICTو مشكالت  ICTتالش استفاده از : 2005، آدواواجين دلمو

كمبود   ی ضعيفا، هزینه و زیربناهدر دبيرستان  ICTشدند كه مشكالت استفاده از  آنان مدعی .دادند

 مهارت ها، كمبود نرم افزارهای مربوطه و دستيابی به اینترنت می باشد. 
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ی و طبق مطالعات انجام شده فناوری های جدید در نظام آموزش و یادگير :1384افضل نيا،  

 از جمله یافت تغيير خواهد  در این مورد شرایط به نحو چشمگيریوری ناكاربردهای روز افزون ابعاد ف

 -2،  دبيرغيير نقش ت -1وری در امر یادگيری به موارد زیر اشاره نمود: امی توان به مهمترین تأثيرات فن

شد و نابع خارجی رافزایش استفاده از م .اندبير مشاركت بيشتر دانش آموزان با  -3تغيير نقش فراگير، 

ركن  م ترینمهارت های طراحی و ارائه مطالب توليد و دارا بودن محتوای الكترونيكی كه مهبهبود 

  .مدارس هوشمند هستند اشاره نمود

سيستم  را در ICTكشور مالزی نيز به منظور پيشرفت در عرصه اقتصادی اجتماعی : 1384 ركيان،ل

وردن دست آوزش مالزی به منظور بآموزشی خود تلفيق نمود. تحقيقات نشان می دهد كه در سيستم آم

رن قی واقعی دنيا امتيازات آموزش مالزیایی و همچنين تقویت و پرورش نيروی كار آماده برای مواجهه با

د مدارس ایجا بيستم اقدام به تأسيس این سيستم در چهارچوب آموزش خود نمود. در این راستا ابتكار

ای( كشور  )پروژه راهبردی چند رسانه  MSCپروژه برنامه كاربردی و قسمتی از  7هوشمند یكی از 

 . مالزی است

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

 ر مقایسه باتحت تأثير قرار داد كه طبق بررسی های انجام شده این كشور د 1970استراليا در سال 

 ست. ادر جریان آموزش از جایگاه مطلوب تری برخوردار  ICTدر زمينه كاربرد  OECOكشورهای 

در ایران نيز با توجه به امكان وجود توسعه زیر ساخت های ارتباطی اطالعاتی گسترش استفاده 

در ایران انجام گرفت و چندی  1380گيری می شود كه این اقدام در سال  به طور جدی پی ICTاز 
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دبيرستان ندای  (،5منطقه )دبيرستان مصاحب  (،4منطقه )بعد چهار دبيرستان تحت عنوان آبسال 

 تهران به این سيستم مجهزگردید. (15منطقه )دبيرستان شهدای كارگر  (،7منطقه )آزادی 

 مفهوم نوآوری در آموزش

نوآوری در آموزش به معنای احيا، بازسازی و ایجاد تغييراتی است كه سبب تحول در نظام  

محتوای  ظر بری و ارتقای كيفی آموزش در مدرسه می شود. این تغييرات ناآموزشی موجود و بهينه ساز

ست اه ای ، روش های تدریس و بهره گيری از فناوری های جدید است. درواقع، نوآوری اندیشآموزش

و  ، دقتداناییقابل پرورش و كوششی است اصولی و آگاهانه كه رسيدن به آن، مستلزم خودباوری، 

 است. دبيرپشتكار 

به عبارت دیگر، نوآوری را می توان فرایندی برخاسته از یک عقيده و فكر خالق دانست كه پس  

 د.مایت شوما تقویت و حان دبيراز تكميل، به نتيجه نهایی و مطلوب می رسد. چنين رویكردی، در 

 ویژگی های نوآوری در آموزش

وش ها ومهارت های یاددهی و در فرایند نوآوری، باید به روابط بين آموزش و برنامه درسی، ر 

يت ح وضعیادگيری، امكانات و شرایط محيطی توجه كرد، به طوری كه روش های نو، عالوه بر اصال

ی خاص يازهات داشته و پاسخ گوی نققبلی، با ارزش ها و هدف های عمومی تعليم و تربيت كشور مطاب

ی نایی عملو توا زه و ارتقای سطح علمیان باشد و نتایج مثبت نوآوری، سبب افزایش انگيدبيرمربيان و 

كاری و ی ابتان و دانش آموزان شود و آنان را هر چه بيش تر به خودباوری و انجام فعاليت هادبير

 پژوهشی تشویق كند.



 ت .فایل برای مشاهده اسن یا

این گزارش  قابل ویرایش و برای خرید فایل ورد 

هزار تومان به سایت مراجعه تخصصی با قیمت فقط دو 

 کنید .
 

15 

 

 نوآوری و تحول در كالس درس

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

 فرایند، تكرانهان می توانند، با استفاده از روش های جدید و مبدبيرموزشی است، با این وصف نظام آ

ن آ ردفرایندی كه  یاددهی را از شكل سنتی و غير فعال، به فرایند یاددهی و یادگيری فعال تبدیل كنند.

 ستند. دريری هادگمسئول و مجری فعاليت های ی ،طراح و راهنمای برنامه آموزشی و دانش آموزان ،دبير

 ومع آوری جود به خدریافت نمی كنند، بلكه  دبيراین رویكرد، دانش آموزان دیگر مطالب را مستقيماً از 

 ریک وش حاصل و موفقيت های آموزشی كالس درستحليل اطالعات می پردازند و خود را در نتایج 

ی شی لذت مآموز د و از فعاليت هایسهيم می دانند. از این رو، از روحيه ای شاد و بانشاط برخوردارن

 برند.

نوآور می تواند دانش آموزان را افرادی فعال، متفكر، كنجكاو و عالقمند به  دبيربه این ترتيب،  

     مطالعه مستمر بار آورد كه هدف رویكردهای جدید آموزشی نيز همين است.

 استفاده از چندرسانه ای های آموزشی در تدریس

ی تعاریف متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را این گونه تعریف كرده اند: برای چندرسانه ا 

 د.قل می شومنت یهرگونه تلفيق متن، گرافيک، صدا، حركت و ویدئو كه با رایانه و یا ابزار الكترونيك

چندرسانه ای، تلفيقی از دو یا چند شكل رسانه ای است كه برنامه آموزشی را عرضه می كند.  

عاتی ژه اطالرا ویژگی مهمی برای چندرسانه ای های آموزشی دانسته اند و آن را یک وابرخی تعامل 

ه ن استفادی توامتعامل دانسته اند. از چند رسانه ای ها برای به كارگيری نظریات آموزشی گوناگون م

 كرد.
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بهره گيری از عصر اطالعات كمک فراوانی می كند. چندرسانه ای ها به گسترش دانش در 

 ز:ارتند سانه ای ها در موقعيت آموزشی دارای مزایای فراوانی است كه برخی از آن ها عباچندر

 استفاده از حواس چندگانه برای یادگيری؛ 

 تمرین بيشتر برای رسيدن به حد تسلط؛ 

 مشاركت ميان دانش آموزان؛ ایجاد 

 كمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بين مفاهيم؛ 

  در صورت تمایل؛تكرار درس برای كاربر 

 انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نياز یادگيرندگان؛ 

 برقراری تعامل و رابطه دوسویه با كاربر؛ 

 .فراهم آوردن محيط یادگيری دوستانه 

ستفاده رای ااز چند رسانه ای ها می توان به شيوه های مختلف در آموزش استفاده كرد. سه روش ب

 از چند رسانه ای ها عبارتند از:

ی مطالب نيدارش-می تواند از چندرسانه ای برای ارائه دیداری دبيرارائه نمایش: در این شيوه  (أ

 واهندخشنيداری  -كمک بگيرد. در این حالت چندرسانه ای ها شكل جدید رسانه های دیداری

 بود.

ه از یادگيری مشاركتی: هنگامی كه دانش آموزان به صورت گروهی كار می كنند، استفاد (ب

 ه ای ها، روابط بين اعضای گروه را تسهيل می كند.چندرسان
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 قل بهیادگيری انفرادی: در این صورت دانش آموزان می توانند به صورت انفرادی و مست (ت

ه ای درسانیادگيری بپردازند. تعاملی كه بين كاربرد نرم افزار ایجاد می شود امكانات چن

 می شود.یادگيرنده را راهنمایی می كند و یادگيری او را سبب 

 رسانه های آموزشی به چهار طریق یاددهی و یادگيری را تقویت می كنند:

ه قيم را بيرمسترسانه هایی از قبيل فيلم، ویدئو، فيلم استریپ، نوار صوتی یا تصاویر تجارب غ .1

 د.جای تجارب مستقيم )وقتی امكان پذیر نباشد(دراختيار دانش آموزان قرار می دهن

 تقال اطالعات، ارتباطی دقيق را سبب می شوند.به صورت ابزار اصلی ان .2

ه بالقه با استفاده از شرایط فيزیكی، انگيزش، رنگ، واقع گرایی و خالقيت سبب ایجاد ع .3

 یادگيری می شوند.

گيری را رب یادمی افزایند. به این ترتيب، او می تواند تجا دبيربر روش ها و امكانات موجود  .4

 بند.به راحتی به هدف های آموزشی مورد نظر دست یابرای دانش آموزان تنظيم كند تا 

 مرد:در مجموع، نقش كلی رسانه ها و بخصوص فناوری های جدید را می توان این گونه برش

 ارائه اطالعات؛ 

 توسعه دانش و مهارت ها؛ 

 .ایجاد ارتباط ميان موضوعات درسی گوناگون 

 های آموزشی در تدریس  CDاستفاده از 

 CD كالس های درس طراوت و تازگی خاصی می بخشند. آن ها  های آموزشی به 

های آموزشی می  CDمی توانند دانش آموزان را  با خود به محيط های تازه ای ببرند. با استفاده از 
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توان موضوعات درسی را تدریس كرد. و از این طریق انگيزه یادگيری را افزایش داد. به منظور استفاده 

 ستفاده از این وسيله آموزشی در كالس باید نكاتی را رعایت نمود:در هنگام ا CDمطلوب از 

 باید هنگام استفاده از  دبيرCD ماشای آن ها ابتدا با خواندن بروشورهای توضيحی و یا با ت

 دست به انتخاب بزند.

 هد دن توضيح ی آنا، مفاهيم ناآشنا را براهداطالعات مقدماتی را در اختيار دانش آموزان قرار بد

 را پيش بينی كند. CDنتایج به دست آمده را از و 

  .برای دانش آموزان تكاليف خواندنی مربوط محتوای فيلم تعيين كند 

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

  هنگام تماشایCD .و توجه به محتوای آن با دانش آموزان خود همراه باشد 

 با بحث و فعاليت های مناسب دیگر همراه كند. تماشای برنامه را 

 یادگيری دانش آموزان را از محتوایCD ی را برای ارزشيابی كند، ودر عين حال، فضای بسيار

 برداشت ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقی گذارد.

 استفاده از رایانه و اینترنت در تدریس 

فرستنده ها و گيرنده های اكنون شبكه های عمومی اطالع رسانی با استفاده از 

رساند. دیگر دانش می مایكروویو،ماهواره و رایانه انواع اطالعات از بانک های اطالعاتی به سراسر جهان 

مشخص نيست، بلكه می  دبيرآموز برای یادگيری مقيد به مكان و زمان و ابزارهای آموزشی محدود و 

ا به كار اندازد و با جستجو در كتاب ها و كتابخانه تواند به طور انفرادی، در هر كجا هست رایانه خود ر

 های جهان و پرسش از انواع سایت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره كند.
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 ام اثر رایانه و اینترنت در آموزش و پرورش آن اندازه قوی است كه تقریباً در تم

به  نترنت رابر ای تدریس پيشرفته پذیرفته اند و آموزش مبتنیكشور های جهان آن را به منزله یک ابزار 

رسانه  و یک جای روش های سنتی برگزیده اند و استفاده از اینترنت را به منزله یک منبع اطالعات

يشتر بقالل ارتباطی به كار می برند. یكی از پيامدهای مهم آموزش از راه رایانه و اینترنت است

طالب می منتقال اان كم تر به دبيراب مكان و زمان و روش یادگيری است ضمناً فراگيرندگان، یعنی انتخ

زیه و ت، تجپردازند و بيشتر تالش آن ها آن است كه دانش آموز را به كاوشگری )جمع آوری اطالعا

نامه ونی و برلویزیتبرنامه های  تحليل، كشف ارتباطات موجود و توليد دانش(، تفكر انتقادی )از كتاب ها،

 های رایانه ای( و مهارت های زندگی برمی انگيزانند.

نش سایر دا اط بااز رایانه ها می توان برای سازماندهی داده ها، برای گزارش نویسی، برای ارتب

 رد.اده كآموزان، برای انجام دادن تحقيق اینترنتی و برای تفهيم كار با مخاطبان جهانی استف

 ورهایتادن پست الكترونيكی برای دانش آموزان كشدانش آموزان از طریق اینترنت و فرس

 ن گزارشیوناگوگمختلف، اطالعات مورد نياز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع 

 تهيه می كنند و از طریق شبكه جهان گستر وب در دسترس همگان قرار می دهند.

فاده قرار بگيد، زیاد مفيد نيست. اینترنت در صورتی كه فقط برای امور پژوهشی مورد است

اینترنت از این نظر بسيار جالب است كه به دانش آموزان وابستگی و پيوستگی جهان را نشان می دهد. 

با كاربرد این ابزار، دانش آموزان می توانند با دانش آموزان و حتی دانشمندان سراسر دنيا ارتباط و تعامل 

آورند كه تا به حال دسترسی به آن ها ممكن نبوده است و همه برقرار كنند و دیدگاه هایی به دست 



 ت .فایل برای مشاهده اسن یا

این گزارش  قابل ویرایش و برای خرید فایل ورد 

هزار تومان به سایت مراجعه تخصصی با قیمت فقط دو 

 کنید .
 

20 

 

دانش آموزان، برای اولين 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

روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش می تواند با این . ارداین روش مزایای بسيار زیادی د 

هند یک بخوا در موقعيت های مناسبی مطالب را بياموزد. برای مثال ممكن است بعضی از دانش آموزان

ند. ور كنمطلب علمی موجود در وبالگ را در شب یا در طی ساعات اوليه صبح یا هرزمان دیگری مر

مان زین روش اآموزان متفاوت باشد. اما با استفاده از انش ممكن است سرعت خواندن و درک دهمچنين 

ز این را ا یادگيری را خود دانش آموز تعيين می كند. آن ها همچنين می توانند سؤاالت درسی خود

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

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

ز اشت تا ادمكان دغدغه ای، با تمركز فراوان به سؤاالت به راحتی جواب می دهند و می گویند كه اگر ا

 طریق وبالگ امتحان می دادند، شاید نتایج قابل توجه تری به دست می آمد. 

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

ه روی كوند، درونگرا )یعنی كسانی كه از سؤال كردن در كالس خجالت می كشند(، اغلب برونگرا می ش

 پيشرفت تحصيلی آن ها نقش مؤثری دارد.

  ICTیادگيری مبتنی بر   –استفاده از روش فعال یاددهی 

نت و شبكه جهانی و كاربردهای جدید فناوری ارتباطات و اطالعات چون پست الكترونيكی، اینتر 

ویدئوكنفرانس، امكانات ارتباطی گوناگونی را برای مدارس فراهم آورده است. در كالسی كه دانش آموزان 
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به اینترنت دسترسی دارند، ارتباط با خارج از محيط و فرهنگ مدرسه می تواند امكان درک فراتر از 

هر، استان و كشور می توانند تجربيات محيط اطراف و فرهنگ را فراهم نماید. دانش آموزان در یک ش

خود را از طریق پست الكترونيكی یا ویدئوكنفرانس با دانش آموزان شهرها و كشورهای دیگر به اشتراک 

 گذارند. 

اغلب در گروه ها با یكدیگر مشاركت می كنند. تجربه كار گروهی  ICTآن ها هنگام كار با  

ICT  ه شكل بجتماعی تأثيرات مفيدی دارد. در حل مسایل ا  –بر رشد و توسعه مهارت های فردی

ش آموز ر دانگروهی، در عين این كه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت هستند، ه

رار آموزان ق ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط و كنترل آن در اختيار دانش ICT. نقش خاصی دارد

 می دهد.

 با چالش های موجود، اعتماد به نفس خود را افزایش دانش آموزان در مواجهه  

  ان و دانش آموزان را تغييردبيرهند و احساس قدرت می كنند. این امر روابط بين دمی 

یک رهبر،  ردبيبه دانش آموزان قدرت كنترل می دهد. در این حالت،  -line Onمی دهد. ارتباط های 

 جراییاون امعو نقش سنتی كارشناس موضوعی وی را با  هدایت گر، یاری دهنده، همكار و ارزیاب است

 برنامه تلفيق می كند.

 ICT  از طریق درگير كردن دانش آموزان در كار جمعی مشترک، یک كالس درس را به

برای ست كه ابه گونه ای  ICTيت قابل و محيطی جامع با دایره شمول وسيع تر تبدیل می كند. ظرفيت

 د.رن توانایی مورد استفاده قرار می گيهر دانش آموز، با هر ميزا
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 ICT  ،مجموعه ای از ابزار را برای دانش آموزان فراهم می سازد تا پس از تسلط بر نكات فنی

ت دآوری اسه یابالزم  تكاليف و فعاليت های آموزشی را به شكلی جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمایند.

 مراه است.كه برخی اوقات این امر با سرخوردگی و یأس ه

ان تدارک می بيند تعریف نقش آنان به عنوان تسهيل دبيربرای  ICTیكی از چالش هایی كه  

 ن. است. به ایفعاليت های كالس درس و ... معاون اجراییكننده یادگيری، سازمان دهنده كار گروهی، 

تر به  و كم كرد ان بيش تر وقت خود را صرف پشتيبانی تک تک افراد یا گروه ها خواهنددبير ،ترتيب

آموز  ری دانشتمی توانيم با تعداد كم »نيكالس نگروپنته می گوید: . تدریس در كالس خواهند پرداخت

شيم. ته باكه توانایی یادگيری در آن ها كم است و محيطی كه قابليت آموزشی بيش تری دارد، داش

 «.رایانه ها این تغييرات را ایجاد می كنند

با قابليت آموزشی ویژه در كالس درس ایجاد می كند كه به طور  محيطی ICTاستفاده از  

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

 ، مرحله دوماجرای راه حل 

تصميم گرفتم كه در این دوجلسه به بررسی موفق بودن طرح  آموزشگاه دبيرانبا با هماهنگی  

ش را با ین روت حاصل شود، به فكر راه حلی باشم كه بتوانم به نحوی اخود بپردازم. چنان چه موفقي

د كه د شده بودنعالقمن یقدربه دانش آموزان  دبيرانبه گفته ادامه دهم.  آموزشگاهامكانات موجود در 

رای رایت ها را ب CDآیا ما می توانيم این "طی درس و پس از پایان كالس مرتب سؤال می كردند: 

  "كردن ببریم؟

  "آیا ما هم می توانيم در اینترنت در سایت های مختلف جستجو كنيم؟" یا می پرسيدند
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 آیا می توانيم در اوقات فراغت خود از سایت كامپيوتر "آن ها همچنين می پرسيدند: 

  "استفاده كنيم؟ دیتا

 دیگر اقدامات انجام شده :

 یكيالكترون یمحتوا ديتول یجزوه آموزش هيته 

 عنوان نیجلسه كارگاه باا 10 یبرگزار 

 همكاران یشده برا پیو تا كسانی بليبا ل یها ید یس هيته 

 همكاران یشده و مشابه برا یطراح ید یجلد س هيته 

 ارزیابی بعد از اجرا

و همچنين مقایسه ميانگين نمرات در هر  با مشاهده نمرات در سطح های مختلف آموزشی . 

   .شدمرفت دانش آموزان را متوجه ، پيشسطح آموزشی قبل و بعد از اقدام

باعث  محتوای الكترونيكیبا توجه به نتایج موجود مشاهده می شد كه تدریس مبتنی بر  

فزایش یافته برابر ا 2.5پيشرفت تحصيلی دانش آموزان شده است. به طوری كه ميانگين كالس بيش از 

 8برد بيش از ر سطح كاربرابر و د 4.5برابر و در سطح درک و فهم 1.4است. این افزایش در سطح دانش 

  برابر می باشد.

 

به دست آمده  محتوای الكترونيكیبا توجه به نتایج بسيار خوبی كه از روش تدریس مبتنی بر 

و  ندجو می پرداختدر اینترنت به جست دبيرانگاهی اوقات نيز بود، این روش بسيار مفيد معرفی شد. 

و با استفاده از  ندو آن ها را به كالس درس می آورد ندكرد برای هر مبحث اطالعاتی را تهيه می
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های آموزشی مناسب نيز تا حدی  CDهمچنين استفاده از  ندمی پرداخته تدریس بكامپيوتر مدرسه 

 مرا در امر آموزش كمک می كرد.

دن ير شدرگ. يزهای كالسی و یا پرسش های شفاهی دال بر موفقيت این طرح بودنتایج امتحانات و كوئ

قابت ر ایجاد و، فعال شدن آن ها  محتوای الكترونيكیبا فناوری نو و بخصوص  دانش آموزانو  دبيران

 سازنده بين آن ها بسيار رضایتبخش بود. 

 نقاط قوت

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

قایص وانستم نكه ت سط همكاران، دانش آموزان و والدین آن ها تا آن جانظرات و انتقادهای ارائه شده تو

 را برطرف كردم. 

مورد قبول دانش آموزان و والدین  محتوای الكترونيكیشواهد نشان داد كه تدریس مبتنی بر  

ته يری داشاثر چشمگآن ها به طوری كه در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان در كليه دروس  آن ها است.

 بيراندایت اكثر همكاران نيز به انواع مختلف سعی در استفاده از این روش ها برآمدند. رض است.

قبول  مورد ونيكیمحتوای الكترنشان داد كه تدریس مبتنی بر از روند كار آن ها قدردانی  و  آموزشگاه

 آن ها بوده است. 

ست دو به  عد از اقدامآن ها قبل و بمقایسه نمرات پيشرفت تحصيلی چشمگير دانش آموزان با 

  است.پژوهشی نشان دهنده موفق بودن این طرح آمدن نتایج مطلوب 
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شده بود بنابه  های آموزشی زیاد CDدانش آموزان به استفاده از اینترنت و و  دبيرانعالقمندی 

 آنوفقيت ته و م، تالش آن ها برای یادگيری بيشتر مطالب، با این روش تدریس افزایش یافدبيرانگفته 

 ها بيشتر شده است. 

ر بی كه از همه مهم تر رضایت خودم كه بعد از یک سال تالش فراوان و تحمل مشكالت زیاد

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

ر ميت در ات موفقرا به عنوان یكی از تجربيات مفيد آموزشی و به عنوان گامی مؤثر در جه یپژوهاقدام 

 آموزش در نظر بگيرم.

 حاصل از اقدام نتایج

 نتایج نشان می دهد: 

 ق و این روش برای یادگيری هایی كه اساسی است ولی به خودی خود جاذبه ای ندارد شو

 انگيزه ایجاد می كند؛

 ی كند؛ویق ماین روش عالقه های جدید ی را به وجود می آورد و یادگيری برای یادگيری را تش 

 ه را ب انش آموزان تجربه های جدیدی كسب می كنند و این تجربه ها، آن هادر این روش د

 سوی موفقيت هدایت می كند؛

 در این روش دانش آموزان برای مدتی طوالنی غيرفعال باقی نمی مانند؛ 

 تایج ند، ندر این روش وقتی دانش آموزان برای مدتی به حال خود رها می شوند تا تجربه كن

 د.بهتری به دست می آی

 اما این روش محدودیت هایی هم دارد:
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 در همه مدارس امكان استفاده از رایانه وجود ندارد؛ 

 يم بادسترسی به مواد درسی و شرایط، چندان ساده نيست. در مدرسه امكان ارتباط مستق 

 ضبط كنيم؛ CDاینترنت را نداریم و باید از قبل، اطالعات را روی فلش مموری یا 

 روهی اداره می شود كمی سر و صدا و بی نظمی چون كالس به صورت گ 

 اجتناب ناپذیر است.

 نقاط ضعف :

 كمبود امكانات

 و پيشنهادات نتيجه گيری

امروزه به كمک فناوری های ایجاد شده مرزهای فيزیكی كشورها از بين رفته و جهان به دهكده  

، رهنگیفه به مشخصه های ای كوچک تبدیل شده است كه همه افراد موجود در این دهكده بدون توج

كه  وفق ترندعات ماجتماعی، ...... با هم به مبادله اطالعات می پردازند و كسانی در این مبادله اطال

  اطالعات بيشتری از فناوری روز دارند.

حجم  ديدانش، تول یجهان امروز، مثل رشد تصاعد یها یژگیدر كل  بابد گفت توجه به و 

و  نترنتیگسترش كاربرد ا تال،يجیفرهنگ د ندهیاعتبار نامناسب، رواج فزاو  تيفياطالعات با ك ميعظ

 یسواد اطالعات یآموزش مهارت ها ،یچهره آموزش عال رييتغ جه،يو در نت یچند رسانه ا یها یفناور

با توجه به ظهور آموزش از راه  نياست. همچن افتهی یا ژهیو ضرورت و تياهم یآموزش یندهایدر فرا

با آموزش  یروش آموزش نیكه ا ییو تفاوت ها یآموزش عال یها یبر اثر دگرگون یمجاز دور و آموزش

و افراد  یسنت یمحدود به كتابخانه ها یدسترس اددهنده،یاز  رندهيادگی ییمرسوم دارد، از جمله جدا



 ت .فایل برای مشاهده اسن یا

این گزارش  قابل ویرایش و برای خرید فایل ورد 

هزار تومان به سایت مراجعه تخصصی با قیمت فقط دو 

 کنید .
 

27 

 

 گر،ید یو از سو یروش آموزش نیدر ا یبه سواد اطالعات شتريتوجه ب تيمتخصص، ضرورت و اهم

پژوهش  نیشود. لذا، در ا یم انیآموزش آن نما یمرسوم برا یا وهيمتفاوت از ش یه از روشاستفاد

استفاده شد و  یازمج انیدانشجو یبرا یآموزش سواد اطالعات یبرا یسواد اطالعات یكيالكترون یمحتوا

 انیجوبر مهارت حل مسئله دانش یسواد اطالعات یكيالكترون یبه دست آمده نشان داد كه محتوا جینتا

به طور  یكيالكترون یمحتوا قیاز طر دهیآموزش د انیعمده دارد و مهارت حل مسئله دانشجو ريتأث

 یشتر و باالتر است. در واقع، محتواينكرده اند، ب افتیمحتوا را در نیكه ا گرید انیمعنادار از دانشجو

 یرا برا یسنت یش هاهمانند كارگاه ها و آموز یريتوانسته است تأث یسواد اطالعات یكيالكترون

 آموزش از راه دور داشته باشد انیدانشجو

در تدریس  تحليل محتوای الكترونيکبه منظور فراهم كردن شرایط مناسب برای كاربرد  

 پيشنهاد می گردد:

رد. رار گيمورد بازبينی و تجدید نظر ق دبيرمحتوای دروس تخصصی رشته های دبيری و تربيت  .1

تحليل  وس تخصصی مثل روش ها و فنون تدریس بر مبنای محتوای منابع علمی در در

 تدوین گردد.محتوای الكترونيك

ر رنت داز اینت دبيراستادان دروس تخصصی كليه رشته ها بخصوص رشته های دبيری و تربيت  .2

ین است اماالً ان از اینترنت، احتدبيرتدریس استفاده كنند. یكی از عوامل اصلی عدم استفاده 

 با روش سنتی آموزش دیده اند و به این روش عادت كرده اند.كه آن ها خود 
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 ان به استفاده ازدبيرمحتوای كتاب های درسی بازنگری و اصالح شود تا  .3

ش ین رو، با مشكالت كم تری مواجه شوند و به تدریج نسبت به اتحليل محتوای الكترونيک

 نگرش مثبت پيدا كنند.

ت ن مشكالادبيرهای ضمن خدمت و دانش افزایی برای با برگزاری كارگاه های آموزشی و دوره  .4

ز اه گيری ا بهران بدبيرموجود بر سر راه به كارگيری اینترنت برطرف گردد. زیرا هنوز برخی از 

ا ی روش یاجرا اینترنت موافق نيستند كه این امر می تواند ناشی از عدم آگاهی آن ها از روند

 ش است.ین روروش یا عدم آگاهی آنان از اثر بخشی ا عدم توانایی آن ها در استفاده عملی از

 ه منظورند. بمدارس به وسایل و امكانات آموزشی، اطالع رسانی، كامپيوتر و اینترنت مجهز شو .5

س ای مدارهباید به توسعه و تجهيز كتابخانه  تحليل محتوای الكترونيکان از دبيراستفاده 

دی می جهت فعاليت های گروهی و انفراتوجه خاصی مبذول شود تا دسترسی به منابع عل

رقراری بهارت تحقيقی امكان پذیر گردد. الزم به ذكر است كه یكی از رفتارهای مورد نظر در م

ن ها به آ ارتباط، استفاده از منابع اطالعاتی است كه در بسياری از مدارس امكان دسترسی

 وجود ندارد.

ه كی شود پيشنهاد م ليل محتوای الكترونيکتحان به استفاده از دبيربه منظور ایجاد رغبت  .6

ورد مكنند  انی را كه از اینترنت در تدریس استفاده میدبيرمسئوالن آموزش و پرورش مناطق 

ای هروش  تشویق قرار دهند تا بهره گيری از این روش ها به حداكثر ممكن برسد و دیگر از

 سنتی استفاده نگردد.
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و ز این رد. انستياینترنت واقف نمورد اهميت به كارگيری  بسياری از والدین و دانش آموزان در .7

زان انش آموان مدارس در مورد توجيه والدین و دمعاون اجرایيان و دبيرپيشنهاد می شود كه 

 تا نتيجه بهينه از اجرای این روش ها به دست آید. ،تالش كنند

كی از نوان یعارزشيابی به ان تغييراتی ایجاد شود. دبيردر نظام ارزشيابی از دانش آموزان و  .8

حدود مهم ترین مراحل فرایند آموزشی، در شرایط كنونی به سطوح پایين حيطه شناختی م

ن مشاهده می شود كه نمرات درسی دانش آموزا پژوهششده است. اگرچه در نتایج این 

 ست، اماااستفاده شده است، باالتر از روش سنتی  تحليل محتوای الكترونيکهنگامی كه از 

ز كار يابی اان و والدین را به خود مشغول می كند. همچنين در ارزشدبيرنمرات امتحانی ذهن 

ت در ینترنو ا  تحليل محتوای الكترونيکان نيز می توان یک محور را به ميزان كاربرد دبير

 تدریس اختصاص داد.

 و شانس يفتندش بان را وادار می كند تا به فكر تالدبيربرگزاری جشنواره الگوی تدریس برتر،  .9

 ست میخود را امتحان كنند. حتی اگر كسی موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زیادی به د

 آورد.

و  يکلكتروناتحليل محتوای برگزاری همایش ها در زمينه توليد محتوای الكترونيكی و كاربرد  .10

ان در ردبيمی تواند نقش مهمی در تغيير نگرش  ICDLبرگزاری دوره های پيشرفته  همچنين

 داشته باشد. تحليل محتوای الكترونيکاستفاده از فناوری 
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 وموزان در مدارس به منظور راهنمایی دانش آ تحليل محتوای الكترونيکوجود یک كارشناس  .11

 د كمکان برای دست یابی به اطالعات و چگونگی تحليل یا پردازش اطالعات می تواندبير

 ر مدارس باشد.مؤثری در استفاده هر چه بيشتر اینترنت د

ده غنی كردن دوره های آموزشی ضمن خدمت دبيران می تواند كمک مؤثری به روش استفا .12

 اینترنت در تدریس باشد و فرهنگ استفاده از اینترنت را در آن ها ایجاد كند.

 باید در  دبيرانن معتقدم كه با توجه به پيشرفت های اخير در فناوری های گوناگو

 در چنين شرایطی باید: دبيرانجدید نظر كنند. خود ت تدریسهای شيوه 

يد ی( تأكمحوری )خودگردان -باید به شيوه های آموزش فعال و رویكردهای دانش آموز دبير .1

 كند.

بری و ت، رهباید از شيوه های آموزش مستقيم كم تر استفاده كند و بيشتر وظيفه هدای دبير .2

 تسهيل گری یادگيری و مشاوره را انجام دهد.

اوش، آموزان در انجام فعاليت های آموزشی به جای حفظ كردن مطالب درسی، به كدانش  .3

 ئله وجمع آوری اطالعات، اظهار نظر، تجزیه و تحليل و طبقه بندی مطالب، روش حل مس

 تفكر انتقادی بپردازند.

ی ادگيریبه جای پرداختن به كميت و حجم مطالب درسی، زمينه شناختی، درک و فهم،  دبير .4

 فرصت توليد و توسعه مفاهيم جدید را برای دانش آموزان ایجاد كند. كيفی و

 يش تربهر چه باید در استفاده از فناوری های گوناگون در كالس درس، به كاربرد  دبير .5

موزان انش آفناوری اطالعات و ارتباطات و چندرسانه ای ها فعاليت های گروهی و مشاركتی د

 الی تأكيد كند.و استفاده از منابع یادگيری دیجيت
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 بيشترین مسئوليت یادگيری به تدریج به خود دانش آموزان واگذار شود. .6

 جه مدار.ا نتيتشيوه های ارزشيابی از پيشرفت تحصيلی دانش آموزان، بيشتر فرایند مدار باشد  .7

اه حلی ائه رفعاليت های خاص دانش آموزان نظير كنجكاوی، خالقيت، توليد، نقد و بررسی، ار .8

 های پژوهشی فوق برنامه، ساخت و توليد اثری به وسيله خاص، كار

 دانش آموزان، از حمایت های ویژه ای برخوردار باشند.

هر چه  نند تاكان، اهميت استفاده از فناوری های نوین را بدانند و تالش دبيراميد است كه همه 

ی را ب ترادگيری مناسبيش تر با استفاده بهينه از آن ها روش های تدریس و روش های یاددهی و ی

در  برای دانش آموزان فراهم آورند. باشد كه شاهد پيشرفت چشمگيرتر در عرصه های آموزشی

 كشورعزیزمان باشيم.
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