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 چكيده

همه اركان اجتماعي و زندگي روزمره  عصر كنوني را به دليل افزايش اطالعات علمي و فناوري هاي نوين كه

را دگرگون كرده است، عصر اطالعات و ارتباطات ناميده اند. انقالب اطالعاتي، پيشرفت روزافزون علم و 

نوآوري براي ايجاد تحول در «موضوع جهاني شدن، عواملي هستند كه ضرورت پرداختن به موضوع مهم 

وكار داشتن با امر آموزش و تربيت فرزندان اين مرز و بوم را دوچندان مي كنند. معلم به سبب سر» آموزش

بايد به طور مستمر، همگام و هماهنگ با تحوالت كشور، روش ها و راهبردهاي آموزشي و تربيتي خود را 

  تغيير دهد

آشنايي با دنياي كار وكسب بعضي از  در پايه ششم ابتدايي وجود داردكه  درس كار و فناوري هدف 

با آن وگذراندن آن در دوره هاي بعدي تحصيلي  آموزانتوجه به اين درس وآشنا شدن دانش  مهارتهاست.با

مي توانند تصميم بگيرندكه به دبيرستان بروند يا هنرستان و ياچه رشته اي را  	وكشف استعداد هاي خود

 انتخاب كنند

البه عنوان وسيله بازي مي باشد نه ابتدايي اصو آموزاناز انجا كه استفاده از رايانه (كامپيوتر) در سن دانش 

كه كار با آن 	 وسيله كه امروزه جز دانش روز بشري است وكسي 		يك ابزار كار لذا برآن شديم تا با اين

معاون اجرايي آموزشگاه ابتدايي  ..........................اينجانب  نمي داند بيسواد تلقي ميشود	واستفاده ازان را 

 آموزانميزان يادگيري را در دانش تصميم گرفتم به كمك آموزگار مربوطه اين پايه  ...............................

  افزايش دهيم.
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  مقدمه 

 كشورها دليل همين به.است ورفاه ،ثروت ،رقابت وري بهره به دستيابي كليد شاه واطالعات دانش امروزه

 بهتر كيفيت با آموزش به دسترسي افزايش منظور به هايي راهبرد روي بر انساني سرمايه ي توسعه براي

 آموزش آيا كه  وببينيم كنيم نگاهي خود مدارس و  آموزش به است الزم جا اين در.اند شده متمركز

 است  آن مشكل رود؟ مي پيش همگام  ،  است  پيشرفت و  تغيير حال در شتابان كه دنيايي با ما وپرورش

 بازر ، علوم در اي كننده خيره هاي پيشرفت كنيم،با  مقايسه پيش  سال صد دنياي با را امروز  جهان اگر كه

 ،سر مدرسه به چون اما. شويم    مي رو به رو ديگر شمار بي هاي وزمينه ارتباطات پزشكي ،خدمات گاني

 دررديف آموزان دانش.كنيم نمي احساس تفاوتي امروز با پيش سال صد درس كالس بين شگفتي با بزنيم

 مي يادداشت شتاب با نويسد مي و گويد مي معلم چه ،هر دست در وكاغذ ،مداد نشسته هم سر تپش هاي

 پيشرفت ي واسطه به كه حالي در. دهند پس سرعت به امتحان زمان ودر سپرده حافظه به را ها ان كه كنند

 دانش دگيرييا ي وشيوه پرورش و اموزش بيش يا كم اما.است كرده تغيير امور از بسياري وفنون علوم

 .است مانده باقي نخورده دست طور همان معلمان وتدريس آموزان

 آموزش براي ضروري نياز يك بشري وعلوم آوري فن هاي ودستاورد تحوالت با شدن همگام به نياز امروزه

 .نمايد حركت ديگر كشورهاي با همگام وبتواند نمانده جا بشري علوم عرصه از اين از بيش تا ماست وپرورش

 پذيري وجامعه خود از كودك درك تواندبه كامپيوترمي از استفاده  كه دهد مي نشان كنوني هاي پژوهش

 گروهي تعامالت تسهيل به منجر مدارس در كامپيوتري شبكه از استفاده مثال براي. نمايد كمك وي

 به ودكانك نيز كامپيوتري هاي كلوب مانند هايي مكان در.است شده ها دوستي گيري وشكل ،همكاري

 نفس عزت آمدن دست وبه آنان براي اجتماعي موقعيت ايجاد باعث كه پردازند مي روابط وايجاد افكار مبادله

 )1382- عطاران.(شود مي
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  بيان مسئله

 بين زيادي فاصله كه دهد مي نشان معمول مشاهدات نداردولي وجود زمينه اين در آماردقيقي ايران در

 وجود اطالعات آوري فن از وري بهره هاي فرصت هااز آن آموزان دانش برخورداري حيث از ما مدارس

 بكو فاصله اين كردن تر كم چه هر طلبدتادر مي را دولت گير وپي جدي توجه كه است اي مساله داردواين

 فن اين از استفاده مثال. باشد قضيه اين در موثري كمك تواند مي خصوصي بخش كردن گير در مسلما.شد

 كساني عموم براي مشوقي تواند مي درآموزش آن كارآمدي عملي دادن ونشان انتفاعي غير دارسم در آوري

 .هستند گير در وپرورش آموزش با نحوي به كه باشد

 عنوان به معلم وديگر يابد مي تغيير آن در وتربيت تعليم نگاه اساسا استIT بر مبتني كه اي مدرسه در

 بايد هم آموزشي محتواي اين بر ،بنا بود نخواهند صرف ي گيرنده ياد عنوان به آموزان ودانش دهنده آموزش

 يك به بايد آموز دانش هر براي.شود وتدوين طراحي خاصي طور به آموزان ودانش معلمان بانقش منطبق

 ي سليقه 30 با كالس در معلم وقتي كه معنا اين به شود داده آموزش خاص گيري ياد ي وشيوه شكل

 باشدوهر پاسخگو تواند مي  IT فقط جا اين در كه است ،طبيعي شود مي مواجه فردي يها وتفاوت مختلف

 در IT كارايي افزايش براي.شود مند بهره آموزشي محتواي از تواند مي دارد كه توانمندي به توجه با كسي

 گيرد مي رقرا  معلمان و  آموزان دانش  دسترس هادر شبكه در كه هايي برنامه محتواي بايد مختلف دروس

 را اولويت بايد كار اين براي. باشند وموثر كارا گيري وياد ياددهي نظر واز بوده گار ساز آموزشي هاي هدف با

 درسي ريزان برنامه تربيت ونيز درسي موضوعات عموم ي درباره اي رايانه افزاري نرم طراحان تربيت به

همراه است جنبه  …كه با درس  …در پايه اين فراگيري .داد وارتباطات اطالعات آوري فن در متخصص

بتوانند از ابتداي اين پايه خود را با كامپيوتر انيس سازند زمينه  آموزاندقيق تري پيدا مي كند و اگر دانش 

 شكل مي گيرد. آنهادر آينده و پيشبرد اهداف آموزشي در  آنهاپيشرفت 
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  اهميت موضوع :

 بفهمد كه است كاري نيروي مند نياز بخورد پيوند اطالعاتي هاي شبكه با خواهد مي كه وپرورشي آموزش

 مهارت"، مهارتي چنين.كند استفاده وخالقيت وري بهره افزايش براي ابزاري عنوان به آوري فن از چگونه

 به آن به ،دسترسي شده شناسايي معتبر منابع آن در كه فرآيندي.است "اطالعات مبناي بر كردن استدالل

 .شود داده انتقال ديگران وبه شده وهضم درك كامل شكل به ،اطالعات آمده فراهم موثر طور

 با ارتباط در اطالعاتي مجموعه يك عنوان به موضوع از كاملي ،درك بودن مند عالقه ضمن بايد معلم يك

 .دارد مشاركت آن در كه باشد هايي فرآيند در شدن سهيم به باشدوقادر داشته ديگر موضوعات

 براي مهارت ايجاد نيز برند مي بهره IT از استفاده براي خوبي امكانات از كه يافته وسعهت هاي كشور در

 مشكل IT از استفاده در هنوز مختلف هاي دوره گذراندن وجود وبا داشته قرار اولويت در IT منابع از استفاده

 ITاز استفاده تداركات كه ندداشت اعتقاد 1999در دولتي مدارس معلمان از بسياري امريكا در مثال. اند داشته

 آنها% 13و اند شده آماده حدي تا فقط كنند مي احساس كه گفتند ها آن% 53.است بوده كافي نا آموزش در

 معلمان ها قسمت بيشتر در) .Smerdonetal 2000.(كنند نمي آمادگي احساس اصال ها آن كه گفتند

% 12 وفقط گذشته سال سه در كمتر يا روز يك ميني حدود در. اند كرده شركت اخيرا IT تعليمات در كمي

 دارند بهتري آمادگي احساس كه معلماني كه شود مي متذكر مطالعه.اند داشته شركت روز چهار از بيش

 آموزشي،فراهم مواد توليد"،شامل ها فعاليت از وسيعتري طيف براي IT منابع از كه هستند كساني بيشتر

 ووالدين همكاران با كردن پيدا وارتباط موثر هاي روش مورد در دنكر وتحقيق درس هاي طرح مدل كردن

 استفاده اغلب 1999-2000 در ومتوسطه راهنمايي مدارس وعلوم رياضي معلمان.اند كرده استفاده بيشتر "

 )NSB-2004.(اند داده قرار اولويت در آموزش در راIT از
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  وضعيت موجود توصيف 

يله آن تغييرات نسبتا پايداري در توان رفتاري فرد در نتيجه تجربه رخ يادگيري فرايندي است كه به وس

در .سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم  ..…مدت  .…آموزشگاه  .…اينجانب ميدهد 

در بخش  آموزانمتوجه گرديدم كه دانش  	سال تحصيلي ....... كه با معلم كار و فناوري ششم صحبت كردم

 هستند 		ضعيف تر از ساير دروس 		در درس كاروفن اوري كامپيوتر

در يك  	روزي 		تقويت كنم  آموزانبا توجه به وجود اين مشكالت بر ان شدم تا ميزان فراگيري را در دانش 

نيز  آنهااين مشكل صحبت كردم كه متوجه شدم  		جلسه شركت كردم ودر ضمن جلسه با همكاران درباره ي

تصميم گرفتيم تا با تالش و پيگيري در جهت   معلم مربوطههمكاري تند سپس با با اين مشكل روبه رو هس

 براي اين مشكل بيابيم  	رفع اين مشكل بكوشيم و راه حل مناسبي

با مشكل  	ارائه درس واستفاده از اين وسيله آموزشي (كامپيوتر) 	مسايلي تاثير گذار است كه 	به نظرمي رسد

 ي گردد.كمترعمل		روبرو شودوتدريس آن 

در  		رايانه را تاييد مي كندمتاسفانه 	فن آوري مي باشد كه استفاده عملي از 		خود كتاب كار 	شاهد اين مدعا 

 . اكثر مدارس با عدم وجود اين وسيله روبرو هستيم

ه صورت وجود رايانه به علت عدم اشنايي با كاربا آن قادر به ارائ درمشكل ديگر اينكه قريب به اتفاق همكاران 

بعنوان يك وسيله بازي 	به كامپيوتر  آموزانولذا ديده شده است كه همكاران و دانش  	تدريس موفق نيستند.

 .يتا ديدن يك فيلم يا سي دي آموزشي نگاه مي كنندĤنهاوي
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اين منظور اطالعاتي را از طريق مشاهده از كالس هاي درس كاروفن آوري وهمچنين مصاحبه با  		براي

م و از اينترنت ومطالعه كتابهايي دراين مورد جمع آوري نموديم كه به شرح ذيل مي همكاران پايه شش

  .باشد

  ) 1شواهد (گرد آوري 

    مشاهده

به كالسهاي  	استفاده نماييم آموزانبراي اينكه بتوانيم در پژوهش خود از نقطه نظرات همكاران ودانش 

اصوال با يك  آموزانجه شديم كه دانش درس محدوده كاري خود جهت تبادل نظر مراجعه نموديم .ومتو

سري از اصطالحات وتعاريف وكلمات كه در اين كتاب آمده است نامانوس وغير آشنا هستند.وسواالتي را 

  																																									مطرح ساخته است كه بشرح ذيل مي باشد: آموزانبراي همكاران ودانش 

 فن آوري واطالعات چيست ؟

 از ارائه اين درس در اين پايه ومقطع ابتدايي چيست ؟ هدف •

هيچگونه اگاهي وشناخت نسبت به حروف وكلمات انگليسي  آموزانبا توجه به اينكه دانش  چرا •

 به وفور دراين درس گنجانده شده است ؟ آنهاندارندولي از 

اين درس بايد در  آموزانحال چگونه بايد با يد از چه راهكاري براي پيشرفت تحصيلي دانش  •

 استفاده كرد؟

 مصاحبه  

 درمصاحبه با همكاران اكثرا با توجه به تفاوتهاي زياد در محيط هاي شهر وروستا وهمچنين خانواده 

با حروف وكلمات انگليسي جاي اين ماده درسي را در پايه ششم ضروري  آموزانوخصوصا آشنا نبودن دانش 	

درسي زبان  	گنجاندن كتاب 		تاليف كتب درسي با 		ن دفترنمي دانستند ومعتقداين بودند كه مسئولي
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كلمات انگليسي 		با آموزانانگليسي متناسب با كتاب كار وفن آوري بصورت پيش نياز براي آشنايي دانش 

 موكول مي كردند. 	بودندوارائه اين ماده درسي را به مقطع ديگر ويا سال تحصيلي بعد از آن

اشتند كه اين كتاب تخصصي بوده وبعضا آشنايي با علم رايانه ونحوه استفاده عده اي از همكاران نيز اظهار د

وبا توجه به اينكه مدارس روبه هوشمند سازي والكترونيكي پيش مي رود لذا آموزش  	را ندارند 	از آن

همكاران وآماده سازي محيط مدارس وتهيه كامپيوتر وغيره...يك ضرورت بود چه بسا روستاهايي هستند كه 

  يچ گونه امكاناتي را ندارند وحتي توانايي خريد آن را نيز نخواهند داشت . ه

 جمع آوري اطالعات

واينكه يادگيري ان را  	انان نيز ضمن ابراز عالقه 		كالس هاي مختلف داشتيم آموزاندر گفتگويي كه با دانش 

ي كردند . اما به داليل ذيل يك ضرورت با توجه به گسترش علم فن آوري مي دانستند اين كتاب را مفيد تلق

 آن را مشكلي نيز مي دانستند

  نفر درخانه رايانه داشتند .2فقط  		نفري34در يك كالس - 1

 .درمدارس نيز يا فقط يك دستگاه كامپيوتر وجود دارد ويا بعضا موجود نيست- 2

رند ميل ورغبت از اظهار داشتند كه معلمين سابقه باال ضمن اينكه آشنايي به سيستم ندا آموزاندانش - 3

  خود براي تدريس آن نشان نمي دهند

 :ب)يافته هاي پژوهشي (پيشينه تحقيقاتي)

به مقطع ابتدايي اضافه شده است در  تازه با توجه به اينكه پايه ششم واين ماده درسي (كاروفن آوري )

 هيچ گونه پيشينه تحقيقاتي يافت نشد.	اينترنت وكتابخانه ها 
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  :ج)يافته هاي علمي

 		همان طور كه در مشاهده و مصاحبه ها عنوان شد كه مشكالت درس كار و فن اوري به علت وابستگي به 

  معلم و دانش آموز بستگي دارد . 	به ميزان آگاهي 		رايانه

اگر قصدآموزش اثر بخش ازفناوري فراهم شده را در مدارس داريم پرورش معلمان مطمئنا ضروري است  

ي منابع كمياب سخت افزار ونرم افزار بدون داشتن سرمايه الزم براي توصيه حرفه ي چون هزينه كردن برا

  معلمان اتالف وقت منابع مي باشد

تجربه كشورهاي در حال توسعه وصنعتي بر اطالعات نشان مي دهد كه تربيت معلم براي كاربرد فناوري 

به  آموزانازه بانان دسترسي دانش است معلمان درو آموزانعامل كليدي در تعيين عملكرد بهتر دانش 

فرصت هاي آموزشي فراهم شده توسط فناوري اند ونبايد از اين مهم چشم پوشي كرد .(فناوري براي 

 )253ص	1384- ترجمه محمدرضاسركاراني وعليرضا مقدم -آموزش

وقت كافي –ي به يادگيري ونحوه استفاده از فناوري تمايل دارند ولي فاقد چهارچوب مفهوم 	بيشتر معلمان 

 .دسترسي به رايانه وپشتيباني الزم براي انجام دادن چنين كاري هستند

است يك برنامه آموزشي  آموزاناگر هدف استفاده اثربخش معلمان از فناوري براي بهبود يادگيري دانش 

اي حرفه اي خوب ومستمر كه برمبناي يك مدل تئوريك و مرتبط با اهداف برنامه درسي وشامل فعاليت ه

ارزشيابي تكويني باشد وپشتوانه مالي وانساني پايدار داشته باشد اجتناب ناپذيراست .طراحان برنامه پرورش 

حرفه اي معلمان براي استفاده از فناوري درشروع كار بايد وضع موجود شايستگي معلم رادر اين زمينه 

صفحه –واژه پردازه  -ردن فايل هاباز وبسته ك–ساعته خاموش وروشن كردن 24تعيين كنند بايد دوره هاي 

  راطي كنند word  ساعت برنامه200-ساعت دوره آموزشي اينترنت  16گسترده ها را بايد طي كنند .

كه با رايانه  		ساعته در هر هفته اجرا مي شود براي معلماني40كه خود شامل پنج برنامه  آموزشي حرفه اي
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 - طول مي كشد(.فناوري براي اموزش 	برنامه دوتا سه سال اشنايي اوليه ندارند كسب مهارت كامل در اين

 )259-255ص	1384- ترجمه محمدرضاسركاراني وعليرضا مقدم

انگيزه معلمان يكي ديگر از مباحث كليدي كه مورد توجه قرار گيرد مي باشد در حالي كه چنانكه قبال ذكر  

حرفه اي خود جهت استفاده از فناوري  	شد معلمان به اصطالح برتر در جستجوي فرصت هايي براي توسعه

تغيير سبك وعادات  هستند بيشتر معلمان كه از چنين فرصت هاي امتناع دارند آنان عمدتا در مقابل

تدريس مقاومت مي كنند به پرداخت هزينه براي اين آموزش ها تمايل ندارند در برابر فناوري احساس 

 تهديد مي كنند

ها يي براي مشاركت فعاالنه تر در برنامه توسعه حرفه اي خود هستند .بعضي  اينان نيازمند انگيزه ها ومشوق

از اين مشوق ها دروني وبعضي بيروني هستندمشوق هاي بيروني :مثل صدور گواهينامه ي ضمن خدمت 

 .انگيزه اي براي مشاركت فعاالنه دراين برنامه ميسرمي شود  وارتقاي شغلي وافزايش حقوق

ازساير همكاران يا عدم وجود شرايط مشاركت با همكاران ديگر  	ت دور ماندنبيشتر معلمان به عل

ترجمه محمدرضاسركاراني  -ياسرپرستان ازموقعيت انزواي حرفه اي قرارمي گيرند(.فناوري براي اموزش

  )261- 260ص	1384- وعليرضا مقدم

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش

عي به دوران زندگي در فضايي دوجهاني است. گرچه هنوز نهادها و سازمان عصر ما، عصر انتقال از جهان واق

   .هاي مجازي شكل نگرفته اند، اما ظهور جهاني نو به نام جهان مجازي را در دور و بر خود احساس مي كنيم

پديد  آنهاجهان مجازي هويت معلم و فراگير را به شدت تغيير مي دهد و وظايف و نقش هاي جديدي براي 

   .ي آوردم
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سازنده گرايان با تاكيد بر فعاليت يادگيرنده در فرآيند يادگيري معتقدند كه دانش از بيرون به فرد منتقل 

نمي شود، بلكه آن چه وي از طريق حواسش دريافت مي كند، براساس فرديت خويش تفسير و پردازش مي 

مي دانند و بر يادگيري موقعيتي تاكيد نقش معلم را مربي كنار ميدان و تسهيل كننده يادگيري  آنهاكند. 

براساس اين نظريه يادگيري هنگامي اثربخش تر و كارآتر مي شود كه يادگيرنده در بافت واقعي و  .مي كنند

يادگيري هنگامي افزايش چشمگيري مي يابد كه با بافت حل مسئله در  .زمينه موضوع مورد بحث قرار گيرد

ي داراي اثر بخشي چنداني نيستند، زيرا وابسته به زمان و مكان خاص ارتباط باشد كالس هاي آموزشي سنت

اند و نمي توانند بافت واقعي و مناسب براي يادگيري فراهم آورند. متن هاي چاپي نيز به سبب محدوديت 

  .هاي خاص كه چيزي بيش از متن، تصوير و طرح خطي نيستند مشكل آفرين اند

محيط هاي يادگيري مشاركتي است كه به يادگيرندگان و معلمان اجازه مهمترين اهداف اين رويكرد ايجاد 

   .مي دهد به جست وجو بپردازند و انواع مسئله ها را بررسي كنند

روزنامه، راديو، تلويزيون و اينترنت، سي دي و مواد چندرسانه اي ديگر) و رشد )افزايش منابع اطالعاتي 

ري نه تنها نياز به روزآمد كردن مطالب درسي را افزايش داده سريع دانش به خصوص در زمينه علوم و فناو

است، بلكه نياز به بازبيني مجدد طراحي برنامه درسي و تدريس دروس به شكل ميان رشته اي را نيز آشكار 

   .مي كند

اولين و مهم ترين ويژگي تعليم و تربيت مسئله محور و تفكر محور، فعال ساختن دانش آموز و ساختن دانش 

   .به وسيله خود او است. فناوري اطالعات و ارتباطات تسهيل كننده يادگيري مسئله محور است

  استفاده موثر از فناوري  ●

فناوري هايي كه از تدريس حمايت مي كنند باعث ايجاد يادگيري معني دار و هدفمند مي شوند، همچنين 

  .فراگير محورمي شوندباعث تغيير روش هاي سنتي و معلم محور به تدريس و يادگيري 

را در  آموزاننتايج مطالعات نشان مي دهد كه معلمان ماهر در كاربرد فناوري اطالعات بهتر مي توانند دانش 
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يادگيري هدايت كنند. حل مسئله و مهارت هاي سطح باالي تفكر، تفسير و تحليل اطالعات، مديريت زمان 

اتي و جامعه جهاني مبتني بر اطالعات توسعه مي يابد و و توانايي اولويت بندي مهارت ها در فضاي اطالع

   .بتوانند به نحو موثر و اصولي از فناوري استفاده كنند آموزاناين منوط به اين است كه معلمان و دانش 

  ارزشيابي اثربخشي فناوري اطالعات  ●

به سوي استفاده  همگام با اين كه نظام هاي تربيتي، چه به صورت هدفمند و چه بدون هدف و ناگزير

فناوري در تدريس مي روند توجه بيشتري به ارزشيابي از اثربخشي فناوري در كالس درس مي شود. نتايج 

يك تحقيق نشان مي دهد كه ارزشيابي از اثربخشي فناوري بر تدريس مي تواند هفت پيامد انتقادي به 

   .دنبال داشته باشد

  .اثربخشي فناوري با اثر بخشي فعاليت هاي ديگر مدرسه ارتباط دارد و درهم تنيده است.1

   .وسايل و ابزارهاي دقيق براي ارزشيابي از اثر فناوري بر تعليم و تربيت به طور گسترده اي مورد نياز است .2

ي اطالعات در مدرسه نمره هاي آزمون هاي استاندارد اطالعات محدودي را براي توسعه برنامه فناور .3

عرضه مي كند، بنابراين مدارس بايد در جست وجوي ابزارهاي دقيق و اضافي براي جمع آوري داده هاي 

   .سودمند براي اين هدف باشند

مدارس بايد يافته هاي ارزشيابي خود از اثرات فناوري اطالعات در تدريس را به صورت گزارش منتشر .4

   .رس و افراد ديگر برآورده شودكنند تا نيازهاي گوناگون مدا

در ارزشيابي بايد تالش شود تا پاسخ ها با پرسش هاي گوناگون درباره اثربخشي فناوري آموزشي متناسب  .5

   .باشد
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معلمان نقش بسيار زيادي در ارزشيابي اثر بخشي فناوري آموزشي در تدريس دارند و اين به تنهايي  .6

   .وظيفه منحصر به فرد خاصي نيست

كاربرد نوآوري ها، ممكن است در مدارس نتايج خود را جدا از خط مشي هاي رسمي مدرسه نشان دهد،  .7

زيرا برخي خط مشي هاي موجود در مدارس براي استفاده از فناوري هاي آموزشي نياز به تغيير و اصالح 

   .دارد

خشي فناوري آموزشي وجود نتايج تحقيقات نشان مي دهند كه هنوز ابزارهاي دقيقي براي سنجش و اثرب

   .ندارد

ابتدايي ترين نياز براي محقق ساختن اثربخشي فناوري اطالعات در مدارس، وجود تجهيزات، سخت افزار و 

نرم افزار مناسب است، اما به هر حال وجود تجهيزات و زيربناها به تنهايي اين نياز را برطرف نمي كند، 

به زودي همه معلمان مجبورند از رايانه و  .ن تجهيزات وجود داردعوامل بسيار مهم تري در استفاده از اي

فناوري اطالعات در تدريس استفاده كنند، آنان بايد بدانند از سخت افزار و نرم افزارهاي موجود چگونه بهره 

ين امروزه يكي از مهيج ترين حوزه ها ا .بگيرند پس بايد از زمان كافي و محيط حمايتي الزم برخوردار باشند

خودشان رسانه هايي را ايجاد كنند، وقتي رايانه عادي و رايج شود ما مي توانيم دانش  آموزاناست كه دانش 

را از محدوديت هاي يك بعدي و گزارش هاي لفظي رهايي بخشيم و به آن ها اجازه دهيم مهارت را  آموزان

   .ه اند نشان دهنددر مورد مسئله يا موضوعي از طريق رسانه هايي كه خودشان ايجاد كرد

فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي به خودي خود تاثير اندكي بر كيفيت تدريس و يادگيري دارند. شك نيست 

كه اين فناوري ها فرصت هاي فراواني براي ايجاد محيط هاي يادگيري فراهم مي آورند، هرچند اين فناوري 

يد، اما نمي توانند به تنهايي كيفيت يادگيري و هاي سبب مي شوند تعامل آموزشي قابل توجهي به وجود آ

تدريس را افزايش دهند. محتواي فعاليت هاي يادگيرنده، اجراي فعاليت هاي يادگيري، فرآيند سنجش 
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١٦ 

 

عملكرد يادگيرندگان، و فرآيند بازخورد بايد به گونه اي مناسب شكل گيرد، در غير اين صورت تضميني 

   .حقق يابندوجود ندارد كه هدف هاي آموزشي ت

 اطالعاتتجزيه وتحليل 

در مصاحبه اي كه با همكاران بصورت شفاهي انجام گرفت قريب به اتفاق همكاران نداشتن سواد رايانه اي 

وهمچنين نبودن امكانات مورد نظر نظير كامپيوتر وفضا مناسب را ووجود واژه هاي انگليسي كه دانش 

نيز ضمن  آموزانز عوامل مخل در تدريس اين درس مي دانند دانش ابتدايي با آن نا آشنا هستند را ا آموزان

نسبت به اين درس نبود امكانات وعدم عالقه معلم به تدريس اين درس خصوصا بخش  	ابراز عالقه شديد

مربوط به كامپيوتر را (ناشي از عدم آشنايي معلمان با سابقه با علم رايانه اي )واشنا نبودن خودشان را به واژه 

انگليسي مشكل تلقي مي كنند. وخواستار راهكار براي حل اين مسايل سر راه تدريس اين كتاب مي  هاي

  باشند.در پرسشنامه بدست امده از همكاران اظهار نظرات قابل تامل شده است :

درصد 20درصد كم و60درصدظاهر كتاب را بسيار ضعيف و20ظاهر كتاب كاروفن اوري  	در سوال مربوط به

  نمره زياد را داده بودند .هم به ان 

متناسب با كتاب نيست را  آنهادرصد معلمان به اينكه اطالعات كامپيوتري 90در اين پرسشنامه همچنين

درصد همكاران نبز به نبودن امكانات كافي از جمله كامپيوتر در مدارس خود نيز نمره خيلي 80پذيرفته اند.

ش اين درس را در دوره ابتدايي ضروري در حد زياد درصد همكاران ضرورت اموز30ضعيف را داده اند.

درصد همكاران فقط ضروت 10درصد ضرورت اموزش اين درس را بسيار ضعيف وو30درصد در حد كم و30و

از واژه هاي انگليسي بكار  آموزاندرصد همكاران در بحث فهم دانش 70	اموزش ان را زياد ارزيابي كرده اند.

  سيار ضعيف ارزيابي كرده اندرفته در اين كتاب نيزآن را ب
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اين درس رابسيار ضعيف تلقي كرده وآن را متناسب به  	درصد همكاران آموزش ضمن خدمت مربوط به80	

  محتوا وزمان واطالعات رايانه اي خود نمي دانند.

درصد همكاران معتقدند كه در اين درس تفاوتهاي فردي ومنطقه اي وشهر وروستا ها بسيار ضعيف لحاظ 80

درصد همكاران برنامه هايي كه براي آموزش در اين 70درصد نيز فقط ان را كم دانسته اند.40ه است وشد

كتاب به لحاظ كامپيوتري در نظر گرفته شده است را با توجه به زمان وامكانات نظير اموزش( ورد يا 

  بسيار ضعيف تلقي كرده اند. آموزانپاورپونت و اينترنت) را براي دانش 

درصد آن را به لحاظ نبود 20درصد زياد و20را خيلي زياد و آموزانكارا ن عالقمندي دانش درصد هم40

  درصد بسيار ضعيف دانسته اند.20وسيله اموزشي كم و

از مطالعه پرسشنامه ومصاحبه ومشاهدات درون كالسها چنين به نظر مي رسد كه همكاراني كه داراي سابقه 

كامپيوتر وجود ندارد اين كتاب 	 آنهادريس نداشته وحتي در بعضي مدارس باال بوده وتا به حال با كامپيوتر ت

ارائه نشده است  آنهارا در مقطع ابتدايي ضروري نمي دانند. وهمچنين آموزش ضمن خدمت متناسب براي 

.واز طرفي خواستار جدا سازي كتاب يعني به صورت كتاب مخصوص دختر وپسر شده اند زيرا مطالب مورد 

 	پس اموزش ضمن خدمت		. 			سبزيكاري ) در يك كتاب ارائه شده است–گل دوزي –و (خياطي نياز هر د

براي همكاران پايه ششم خصوصا در اين درس بصورت گسترده تر ضروري است وهمچنين گنجاندن يك 

كتاب يا بخش ديگر قبل از شروع مبحث كامپيوتر تحت عنوان واژه هاي مورد نياز يا شناخت حداقل حروف 

  گليسي براي اموزش بهتر نيز ضروري است .ان

به دليل انجام فعاليت هاي عملي در اين كتاب ونداشتن كامپيوتر در خانه ضروري است كه مدارس به ازاي 

  عمال قادر به انجام تمرين عملي باشند. آموزاننفر دانش اموز يك سيستم را تهيه تا دانش 10تا7هر 
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به روز كردن علم رايانه اي خود نيز در نظر گرفته شود تا انگيزه وتشويق هاي الزم براي همكاران جهت 

  معلمان فعال تر گردد. لذا وجود اين مشكل راهكار ها وراه حل هايي را مي طلبد.

  ارائه راه حل موقت

  روشها وراهكارهها 

ز به كه آن را مجه ميزبراي حل مشكل كمبود سيستم به اداره پيشنهاد داده شد درصورت امكان در يك 

چند سيستم نموده وبصورت نوبتي واز پيش تعيين شده به مدارس فاقد سيستم رفته واين مشكل را تاحدي 

  مرتفع نمايند .

وبه همكاران پيشنهاد گرديد كه در كالسهاي مربوط به ورد وپاورپوينت واينترنت كه در آموزشگاههاي 

  ايي معاف گردند.مجازي برگزار مي شود شركت نمايند تا از شركت در طرح جابج

  : آموزانودربحث آموزش به دانش 

  خود حل نماييم . آموزاندر وهله اول مي بايست مشكل شناخت حروف وساخت كلمات را در دانش  •

مشكل شناخت 		لذا برآن شديم كه با يافتن واجراي راهكار به موازات تدريس اين درس بتوانيم  •

  حروف را حل نماييم 

  خود داشتيم طرحي را پيشنهاد داديم كه به شكل ذيل به اجرا در اورديم با مشورتي كه با همكاران  •

  روش بازي با حروف	

نيز تلفظ فارسي آن  آنهابدين صورت كه كارتهايي از حروف الفباي زبان انگليسي را تهيه كرده ودر پشت - 1

باشد كي توانيد كه را نوشتيم وسپس به هر دانش اموز يك عدد كارت را داديم (چنانچه افراد كالس كمتر 

  تعدادبيشتري به هر نفر كارت بدهيد)
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ودانش اموز را نيز به همان نام حرف انگليسي متعلق به خودش صدا ميكنيم (موجب پايداري در يادگيري 

مي خواهيم كه آن حرف مربوطه را تلفظ وتكرار كنند ودر  آموزانوتلفظ حرف خواهد شد)واز بقيه دانش 

فارسي آن را  آموزانحامل كارت مي خواهيم تا پشت كارت را نشان داده ودانش  صورت اشكال در تلفظ از

تلفظ كنند وبعداز تكرار وتمرين كافي وتثبيت يادگيري حروف وارد مرحله دوم كه مربوط به تدريس مي 

  شود خواهيم شد.

  نامي از حروف آموزانحروف را شناخته وهريك از دانش  آموزانحال كه دانش - 2

كل كلمه ويا اصطالح بكار رفته در كتاب كار وفن آوري مي پردازيم مثال  	ود ميشناسند به نمايشرا براي خ

 		مي خواهيم كه كساني داراي اين كارتها هستند كنار هم آنهانشان داده واز  آموزانرابه دانش cutكلمه 

كنند در همين ضمن  قرار گرفتن حروف در كلمه قرار گيرند وكلمه مورد نظر را درست 	باتوجه به نحوه

توضيح مي  	معني كلمه (قيچي) ونشان دادن قيچي واقعي معني وكاربرد انتخاب اين گزينه را در رايانه

  ويادگيري را به شكل پايدار در ذهن دانش اموز تثبيت كرديم . 	دهيم

 آنهاه اشكال و ارائ2بسياري از اصطالحات به كار رفته در اين درس را مي توانيم به همين روش شماره  - 3

   	به صورت مجسم وعيني به دانش آموز خود آموزش دهيم .

در مرحله بعد كه دانش آموز با كلمه وهمان چند اصطالح بكار رفته در كتاب آشنا شد مي توانيم  - 4

  ازبازيهاي رايانه اي كه براي شناخت حروف ساخت كلمه بكار مي رود استفاده كنيم.

  ريع تر حروف انگليسي ودكمه هاي صفحه كليدراه كار دوم براي حل شناخت س

داديم وحروف را به نام هر دانش اموز معرفي  آموزانبا توجه به همان كارتهايي كه به دانش 		راه ميانبر ديگر 

را كنار هم بگذاريم وبا حروف يك كليد وعملكرد آن را  آموزانكرديم اين بار به جاي اينكه چند نفر از دانش 

  مي گوييم آموزانرا معرفي كرده وبه دانش  ctrlكليد كنترلمعرفي كنيم فقط 
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ما از يكي از حروف  	اگر همراه اين كليد	اين كليد كارش كنترل تمام كليد هاي ديگر است بدين صورت كه 

را با كليد 	  xيا كليد هاي ديگر با هم استفاده كنيم عملكرد همان چند نفر را انجام مي دهد يعني اگر كليد 

ctrlكار قيچي يا همان يرمبگcut را انجام		وچند مثال ديگر: مي دهد ctrl+v=pasteيا	 ctrl+o=open	 

  )2(پيوست شماره  		وبه همين ترتيب ادامه مي دهيم

  راهكار سوم براي اموزش سريع وخواندن حروف انگليسي 	

  فرهنگ خواندن لغات به كمك حروف فارسي 

از حروف تهيه كرده ودر مقابل هر يك از حروف تلفظ ان را به يك جدول  آموزانبدين طريق كه براي دانش 

  در اين مرحله با حروف وتلفظ ان اشنايي پيداكنند. آموزانفارسي مي نويسيم تا دانش 

 شكل انگليسي تلفظ فارسي حرف

 A ا

 B بي

 		بار جدوليما با خواندن حروف وتلفظ آن مشكلي ندارند اين  آموزانپس از اينكه مطمئن شديم كه دانش 	

فقط از كلمات بكار برده شده مورد نياز در كتاب كار وفن آوري را تهيه كرده واينبار تلفظ ومعناي آن را نيز 

  مي نويسيم 

  سريعتربه هدف مورد نظر مي رسند .  آموزانبا اين روش چون تعداد اصطالحات كم نيز مي باشد دانش 

 كلمه معني تلفظ فارسي

 SHIFT تغيير مكان شيفت

 CTRL كنترل كردن كنترل

 OPEN باز اوپن
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  2گرد آوري شواهد 

را با استفاده از كارت هاي حروف انگليسي كه  آموزانراه كار پيشنهادي در مورد نحوه آشنا كردن دانش 

در مدارس چند جلسه با همكاري معلمان  		استفاده آن قبال در ارائه راه حل توضيح داده شده است 	نحوه

در شناخت حروف واصطالحات  آموزانكالس ها اجرا نموديم پيشرفت چشمگيري را دانش زحمت كش 

انگليسي مشاهده كرديم ضمنا به همكاران كه از تجربيات ديگران در فراگيري اطالعات كامپيوتر استفاده 

مشوق  		.خودرا مطابق با كتاب مورد نظر نمايند		كنند ويا در آموزشگاهها سطح شهرسطح معلومات رايانه اي 

از شركت در طرح هاي جابجايي همكاران نيز استفاده كرديمكه انان نيز  آنهاهاي نظير تشويقي ومعافيت 

  تمايل چشمگيري را از خود نشان دادند.

خيلي سريع تر واكنش نشان داده ووقتي كه به صورت حرف مورد  آموزاندر اجراي راهكار ميانبر نيز دانش 

قرار مي داديم سريعتر ميدانستد كه اين دو با هم چه ctrlن را در مقابل دكمه نياز براي معرفي يك كليد آ

  ctrl+x=cutعملي را انجام مي دهند .مثال 

  اعتبارسنجي

كه در صورت نياز درخانواده جهت  آنهاوتشويق  آموزانبعد از اجراي طرح پيشنهادي در كالس هاي دانش 

كه امروزه توسط كامپيوتر واينترنت انجام مي گيرد انجام اموري سيستمي مثل ثبت نام هايي مختلف 

خودشان به همراه ولي به كافي نت مراجعه كرده وسعي نمايند كه خود كارشان را انجام دهند وبا استفاده از 

در اجراي  آموزانواوليا گرفته شد نشان دهنده موفقيت وپيشرفت دانش  آموزانفرم نظر سنجي كه از دانش 

نظر سنجي گرفته شده بود هم روش  آنهاست بطوريكه در اين فرم تمامي كساني كه از اين راهكار بوده ا
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رابا حروف انگليسي واستفاده از تصاوير وديتا ورفتن  آموزانونام گذاري دانش  	تدريس جديد وبازي با كارتها

  به كافي نت جهت انجام بعضي از امور خود را در حد خوب وخيلي خوب ارزيابي كرده بودند 

	  

  جمع بندي و نتيجه گيري  ● ●	

فناوري يك ابزار قدرتمندي است. شيفتگي بيش از حد در برابر اين ابزار و يا حتي نفي آن به خاطر فراهم 

نبودن ساير امكانات يا حتي مسايل انگيزشي كاري نابجاست به نحوي كه حاصلش عقب ماندن هر چه بيشتر 

   .تي كشورهاي همسايه استكشورها در مقايسه با ساير كشورها و يا ح

اگر كاربرد رايانه در دروس گوناگون تلفيق شود مانند چسبي براي وصل كردن و چسباندن موضوعات منفعل 

، آموزانعمل مي كند. رايانه ها مي توانند براي سازماندهي داده ها، گزارش نويسي، ارتباط با ديگر دانش 

   .ن جهاني استفاده شونداجراي تحقيق اينترنتي و تسهيم كار با مخاطبا

باالترين ميزان موفقيت در امر استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري زماني حاصل مي شود كه 

از سردرگمي و بهت زدگي در مورد فناوري اطالعات و ارتباطات خارج شويم و ذهن و احساسات خود را با 

   .شگفتي هاي يادگيري متمركز كنيم

گذاري آموزشي صحيح شفافيت و جامعيت در سياست ها و هدفمندي سياستگذاري هاي تبيين سياست

اجرايي است كه فضاي مناسب براي استفاده قابليت هاي فناوري را فراهم مي كند. قانون ها و الزاماتي كه 

  .استفاده از فناوري ها را براي مقاصد مفروض، تسهيل يا سخت مي نمايد، اهميت دارد

استفاده از كامپيوتر  آموزانوجود دارد آن است كه هنوز در بسياري از كشورها معلمان و دانش  مسئله اي كه

در عرصه محتواي عمومي برنامه در   ICT را در يك حالت نمايشي دنبال مي كنند، در صورتي كه استفاده از

  .سي مورد غفلت واقع شده است يا به اندازه كافي استفاده نشده است
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به عنوان يك رشته انتزاعي و مجرد راه موثري براي   ICT تجربيات بسياري از كشورها تدريسبا توجه به 

   .در يادگيري نيست  ICT تشويق كاربرد

مسلما اين معلمان هستند كه كليد كاربرد اثربخش فناوري در جهت بهبود يادگيري را در دست دارند، اما 

به  آموزانرا براي پيشبرد يادگيري دانش   ICT موثرياگر معلمان كامال درك نكنند كه چگونه به طور 

   .صورت گرفته به آساني و در خواهد رفت  ICT كاربرند، سرمايه گذاري هاي كالني كه در نوآوري هاي

اين را مي طلبد كه معلمان حتي در محتواي موضوع هايي كه تدريس مي كنند و طريقه هايي   ICT كاربرد

تواند ياد داده و ياد گرفته شود، بهتر آماده شوند. معلمان نياز به نگرشي بدون كه به وسيله آن محتوا مي 

را وادارد كه  آنهارا تشويق كند كه خودشان خطرات را بپذيرند و  آنهادارند تا   ICT هيچگونه ترس در كاربرد

   .يادگيرندگاني مادام العمر باشند

د آموزشي در كالس هاي درس اين است كه بكوشيم بهترين روش براي اشاعه استفاده از فناوري هاي جدي

زود پذيرها (معلماني كه از نظر شرايط نزديك به نوآورها هستند) اين پديده ها را به منزله هنجار يا ارزش 

   .بپذيرند

   :اين مراحل عبارتند از

     مرحله آگاهي و پي بردن به وجود پديده جديد.1

     ه جديدمرحله عالقه و جلب نظر كردن پديد . 2

  .مرحله ارزيابي كه طي آن معلمان فايده و كاربرد پديده جديد را بررسي و ارزيابي مي كنند .3

 .5 .مرحله آزمايش كه طي آن معلمان پديده باارزش شده را در شرايط خاص خود آزمايش مي كنند.4

 .مرحله پذيرش كه پس از نتيجه مثبت در آزمايش حاصل مي شود
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	دانش آموزان	

براي استفاده از فناوري ضروري است در اين  آموزانموازات توسعه حرفه هاي معلمان آموزش دانش به 

زمينه اتفاق نظر وجود دارد كه نوجوانان مهارت هاي تكنولوژي را بسيارسريع تر از بزرگساالن كسب مي 

بجاي اينكه فناوري را  كنند واحتمال يادگيري مهارت ها از همساالن بسيار زياداست دراين ميان معلمان نيز

تهديدي براي اقتدار خود تلقي كنند بايدازاين واقعيت استقبال كرده واز چنين فرقي به طورمثبت استفاده 

 .كنند

داراي ويژگي(ويروس)است يعني خود به خود تكثير مي شود وبين ساير دانش  آموزانآموزش براي دانش 

  براي يادگيري مهارتهاي جديد دارند گسترش مي يابد. انگيزه بسيار قوي دروني آنهاكه بيشتر  آموزان

يكه استعدادفناوري دارند مي توانند در استفاده از فناوري در كالس درس به طرق مختلف به آموزاندانش 

به معلم كمك  	ساختن گرايي و واقعي اتخاذ شده باشد 	راهبرد هاي ياد گيري مشاركتي 		ويژه زماني كه

تحقيق  		-توانند در سطح پايه همكالسان خود يا حتي معلم را در استفاده از نرم افزار مي آموزانكنند. دانش 

معمول  			فني 	نگهداري رايانه و مشكالت ساده ناشي از عيوب 		رهبري گروه هاي كوچك و حتي 	-اينترنتي

 پشتيباني فني كنند.

امين اعتبار كاري مشكل مي از نظر هزينه وت آموزانوازطريق تهيه امكانات رايانه اي براي دانش  

 )263(ص1384-ترجمه محمدرضاسركاراني وعليرضا مقدم-باشد(فناوري براي آموزش 

اگر آموزش زبان انگليسي حداقل از كالس سوم ابتدايي شروع شود و بيشتر بر روي شنيدار و گفتار تاكيد 

و جمله ها و اصطالحاتي كه  با يادگيري بسياري از اسامي آموزانشود بدون شك تا دوره راهنمايي دانش 

امروزه در دوره ي راهنمايي و حتي دبيرستان نيز با مشكل مواجه است، هيچ مشكلي نخواهد داشت و 

مدرسان اين مقاطع تحصيلي به راحتي خواهند توانست در تمام طول كالس به زبان انگليسي مكالمه كنند و 
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با توجه به شرايط موجود در كالس مجبور شوند تا نيز  آموزانبه هيچ زبان ديگري تكلم نكنند تا دانش 

منظور خود را به انگليسي بيان كنند كه بدون شك در اين باره مشكالت زيادي خواهند داشت كه معلم 

 و گفتن جمله صحيح خواهد كرد. در كتاب آنهامربوطه شروع به حل آن مشكالت به وسيله تصحيح 

Interchange  تلفظ لغات وجود دارد كه اگر همه ساله اين تعداد مثالها را مثالهاي بي شماري در باره

   .حل خواهد شد آنهاياد بگيرند بسياري از مشكالت شنيداري و گفتاري  آموزاندانش 

با شروع آموزش زبان از دوره ابتدايي بدون شك فرصت كافي براي مكالمه ها در سر كالسهاي درس بوجود 

طراحي شوند كه دانش آموز در چه سطحي  آموزانر اساس عاليق دانش خواهد آمد و مكالمه ها نيز بايد ب

   آموزاناست و در اين سن به چه موضوعاتي عالقه مند است. اگر با دانش 

بحث شود حتما گرامر موجود در جمله وطرز اداي جمله و ساختن جمله  آنهادرباره موضوعات مورد عالقه 

دنبال مي كنند و چون از روي عالقه اين كار را انجام مي  هاي جديد درباره آن موضوع را به طور جدي

  																	دهند آن مطالب را به سادگي فراموش نخواهند كرد(اينترنت)

استفاده كنيم خيلي راحتر مي توانيم به 2000براي اموزش ورد وهمچنين اينترنت ووپاورپونت اگر از ويندوز 

مكن است در برخي از صفحات تصوير روي كامپيوتر ما با انچه م 97هدف مورد نظر برسيم چون در افيس 

در كتاب نشان داده شده است يكسان نباشد به همين خاطر پيشنهادمي شود از آفيس اكس پي استفاده 

 )2-1مولفان علي اكبر جاللي ومهندس محمدعلي عباسي ص-شود.(اموزش كامپيوتربراي نوجوانان
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   	پيشنهادات

توصيه مي شود كه زماني كه در مقابل كار انجام شده وبا موانع شديد مثل كمبودات به همكاران محترم 

برسر راه اين درس مواجع شديد با صبر وبردباري حتي اگر كه اين مشكل به حرفه ويا كالس شما مربوط 

 به آموزاننباشدسعي در پيدا كردن راه حل باشيد از فكر وخرد جمعي استفاده كرده وضمن تشويق دانش 

در خيلي از مواقع با يك بازي مي توان سخت ترين 	توانايي خودشان ومشورت راه حل مناسب را جويا شويد 

شد وهمچنين اگر يك  آموزانمسايل را در يك محيط شاد آموزش دادوموجب عالقه ورغبت در دانش 

داشتن اساليد از ويا كتاب كامپيوتر بيشتر نداريد با استفاده از يك ديتا كه از تكنولوژي به امانات بگيريد و

مورد نظر بصورت بزرگ وقابل ديد براي همه به اموزش كلي بپردازيد باشد كه باهمت واالي شما همكاران 

طوري باعث  	دلسوزبه فرزندان اين مرزوبوم بتوانيم ضمن اينكه خودمان را از نظر علم رايانه اي به روز كنيم

  . 		باشند 		مرزوبوم به همراه داشته 	براي اينتربيت آنان شويم كه افتخار وسربلندي را 

	  

																				   

  منابع

اموزش كامپيوتر براي نوجوانان (مولفان دكتر علي جاللي ومهندس محمدعلي عباسي ومهندس  •

  چاپ سوم 1389طالب بيدختي)

• http://www.daneshforu  
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  پرسشنامه از همكاران •

  واوليا آموزانفرم نظر سنجي از دانش  •

  اوري براي آموزش (ترجمه محمدرضا سركاراني وعلي رضا مقدم)فن •

 

 

 

 

 

 

  

  


