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  چكيده 

 

كامپيوتر و است استفاده از كه امروزه به صورت يك امر فراگير تبديل شده  فناوري اطالعات يكي از استفاده هاي 

افراد  اكثريت ،سايت هاي آماري مربوط به كاربران ايراني ارقام ارائه شده توسطاما متاسفانه طبق  مي باشد،اينترنت 

در بسياري از كشورهاي پيشرفته  اين در حاليست كه .اين تكنولوژي عظيم استفاده مي كنند سرگرمي هاي فقط از

استفاده اجباري از اينترنت براي كارهاي روزمره براي  حتيو اينترنت و دليل استفاده از  به دليل جا افتادن مفهوم

  .تبديل شده است  قدرتمند به يك ابزار كمكي،اينترنت عموم 

تصميم گرفتم در سال تحصيلي جديد معلمان مجتمع را به استفاده صحيح و همه جانبه از كامپيوتر و    اينجانب 

پيشرفت تحصيلي و باال بردن  توانند از اينترنت در جهتسازم و آنان  را به سمتي سوق دهم كه باينترنت عالقه مند 

،آنها را با سايت هاي مختلف و كاربردهاي استفاده كنند دانش آموزانشانمعلومات عمومي و شكوفايي فكري خود و 

خت هزينه اندك و صرفه جويي در وقت هر فراوان اينترنت آشنا ساختم و به آنها ياد دادم چگونه مي توانند با پردا

آنچه براي آنها مفيد است بدست آورند؟چگونه از اينترنت براي انجام تحقيقات خود ، بدست آوردن نمونه سواالت 

امتحاني ،  نمونه سواالت كنكور ، نرم افزارهاي آموزشي جذاب و رايگان استفاده كنند؟ چه سايت هاي معتبر 

از  و چرا بايد تا حد ممكن امنيت كامپيوتر خود را هنگام استفاده از اينترنت تضمين كرد؟هستند؟ چگونه مي توان 

استفاده از اينترنت دوري نمايند؟ شرايطي فراهم كردم تا خودشان نتيجه استفاده نادرستي را كه  موارد منفي

  ديگران انجام داده اند ببينند و تصميم بگيرندو...

نگ هاي تفريح و بعضي اوقات در زنگ هاي فوق برنامه انجام مي شد ، براي معلمان  ارائه اين اطالعات كه در ز 

بسيار جالب بود و هر جلسه مطالب را با اشتياق زياد پي گيري مي نمودند ،و از نتيجه كار راضي بودند واز آن در 
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ي براي دانش آموزان مفيد كالسهاي خود استفاده نمودند،چون معتقد بودند اين كارهم از نظر آموزشي و هم پرورش

  است.

  

  

  

  مقدمه

عصر كنوني را به دليل افزايش اطالعات علمي و فناوري هاي نوين كه همـه اركـان اجتمـاعي و      

انقـالب اطالعـاتي، پيشـرفت    ناميده اند.  اطالعات و ارتباطاتزندگي روزمره را دگرگون كرده است، عصر 

نوآوري براي «د كه ضرورت پرداختن به موضوع مهم روزافزون علم و موضوع جهاني شدن، عواملي هستن

وزش و تربيـت  را دوچندان مي كنند. معلم به سبب سروكار داشتن بـا امـر آمـ   » ايجاد تحول در آموزش

روش هـا و راهبردهـاي    ،به طور مستمر، همگام و هماهنگ با تحوالت كشور وم بايدفرزندان اين مرز و ب

  آموزشي و تربيتي خود را تغيير دهد.

مي  تبا اين كه به طور كلي پايه و اساس تحوالت تعليم و تربيت در جهان، از علم و فناوري نشأ

گيرد، ولي در عمل ثابت شده است كه اغلب تحوالت بزرگ در آموزش و پـرورش، ريشـه در تجربيـات و    

بـه كـارگيري    با معلمان توانسته اندند و آينده نگر داشته اند. امروزه تالش علمي و عملي معلمان هوشم

علم و فناوري هاي جديد اطالعاتي، روش هايي نو خلق كنند و كالس درس را از محـدوده چهـارديواري   

يكي از اين دگرگوني هاي شـگفت آور   خارج كنند و با ساير مراكز علمي و آموزشي جهان مرتبط سازند.

د كه هر آن مي توانند بـا  امروزه كالس هاي درس در فضايي قرار گرفته انكه،  است ايندر كالس درس 

از جهان ارتباط برقرار كنند. از اين رو، ديگر نمي توان از روش هاي معمول آمـوزش انتظـار   نقطه اي  هر
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با توجه به تحوالت عظيمي كه هر لحظه در كشور رخ مي دهنـد،   بند بود. معجزه داشت و به آن ها پاي

و با تحوالت كشور گام بردارند و در ايـن ميـان،   آموزش و پرورش، به ويژه معلمان، بايد هماهنگ و همس

تحوالت كشـور و پيشـرفت هـاي جهـاني     گرش هاي آموزشي خود را متناسب با روش ها و رويكردها و ن

تقليد و تبعيت از برنامه ها و الگوهاي آموزشي در حقيقت معلمان به جاي  تعليم و تربيت نوسازي كنند.

  نهاد آموزش و پرورش به وجود آورند.نه اي در ايد تالش كنند جهش خالقابيگانگان، ب

اسـتفاده از نـوآوري هـاي    كشورهاي مسلمان در حـال توسـعه، بـا    در سال هاي اخير، برخي از   

توسعه پـژوهش در آمـوزش، ايجـاد    بهره گيري از علم و فناوري،  آموزشي نظير تلفيق رشته هاي درسي

نسته اند، بسـياري  در مدرسه ها و ...... توا رتباطاتاو مجازي، توسعه فناوري اطالعات و مدارس هوشمند 

ين كشورها نشان مي نتيجه تجربيات ا پرورشي پيشرفته برخوردار شوند.ز موانع را بردارند و از آموزش و ا

عه ابزارهاي جديد آموزشـي اسـت. بـه    گرش معلمان، بسيار مؤثرتر از توسنآموزش، تغيير دهد كه در امر 

  وزش و پرورش بايد از معلم و كالس درس شروع شود.آمديگر سخن، تحول در 

با توجه به اينكه كامپيوتر و اينترنت نقش بسيار كليدي در آموزش چه براي معلمين و چه بـراي دانـش   

آموزان دارد ، اينجانب تورج شهبازي به عنوان مدير مجتمع تصميم گرفتم پژوهش خود را در اين راستا 

  را به استفاده از كامپيوتر و اينترنت ترغيب نمايم.تنظيم نمايم و معلمين مجتمع 

  توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

بعد از گذشت چند صباحي از سال تحصيلي به تدريج مالحظه         مدير مجتمع     اينجانب   

مي نمودم كه معلمين مجتمع استفاده چنداني از كـامپيوتر و اينترنـت در راسـتاي تـدريس و پيشـبرد      

ف آموزشي نمي نمايند. و تعداد كمي از آن ها هسـتند كـه بـراي تحقيـق و پـژوهش و ديگـر ابـزار        اهدا
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بنا بر اين براي تشويق و ترغيب معلمين مجتمع دست بـه  آموزشي دست به تحقيق از اينترنت مي زنند.

 د سازم.اقداماتي زدم تا هرچه بيشتر بتوانم آن ها را به استفاده از كامپيوتر و اينترنت عالقه من

بيش ترين چالش هايي كه با آن مواجه بودم پاره اي موانع احساسي بود كه خالصه آن عبارتند 

 از:

 ؛ICTو  ITموانع بزرگ روانشناختي در ارتباط با به كارگيري  �

 دشوار بودن تغيير باورهاي تربيتي و آموزشي زيربنايي؛ �

 ؛»دريسهنر ت«در زمينه » ريشه يافته در ذهن« سختي تغيير ساختار �

 ؛در معلمين ترس در از دست دادن اختيارات و كنترل كالس درس �

 ؛جتمعوجود مسايل و مشكالت موجود در م �

  

تجربيات حرفه اي مرا تهديد مـي   ICTو  ITاين عوامل، عوامل انساني بودند. به نظر مي رسيد كه 

معلمـان   ،مكه عقيده دار چراكند. اما من سعي كردم كه با اعتماد به نفس كامل قدم در اين راه بگذارم. 

  فردا رويكردي نو براي كار خود و ديدگاهي جديد درباره معنا و مفهوم آموزش و يادگيري پيدا كنند.

مهيـا كـردم. بـا ايـن      در معلمان مجتمـع خـود را  با وجود تمام مشكالت براي جهاني شدن آموزش 

باني و تسهيل كرد و محيطي مناسب براي ان يادگيري را پشتيومي ت ITديدگاه كه با استفاده از فناوري 

به عنوان يك كاتاليزگر مي تواند شيوه هاي تفكـر   ICTو  ITهدايت آن فراهم ساخت و با اين تفكر كه 

  يادگيري را فعال كند و موجب تغيير در كالس هاي درس شود، شروع به كار نمودم.  –در مورد ياددهي 

دم. بنابراين براي رسيدن به هدف مرحلـه مرحلـه عمـل    براي اين منظور بايد محتاطانه عمل مي كر

  كردم.
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  )1گردآوري اطالعات (شواهد

اطالعـات  كردم. بنـابراين شـروع بـه جمـع آوري     عمل مي  با احتياطدر رابطه با اين اقدام بايد   

   .منمودم. براي اين منظور از چند مرحله استفاده نمود

جي از آن ها. درباره شـيوه عملكـرد خـود در    صحبت با معلمان و دانش آموزان از طريق نظرسن

  كالس درس. يافته هاي اين مرحله عبارتند از:

همكاران در مدرسه تمايل چنداني به اسـتفاده از رايانـه در هنگـام تـدريس نداشـتند و اسـتفاده از       

اينترنت در امر تدريس را غير ممكن مي دانستند. البتـه الزم بـه ذكـر اسـت كـه دليـل آن را عـدم        

 ايي آن ها با رايانه و اينترنت مي دانستند. معلمان دروس ديگر نيز همين نظر را داشتند.آشن

درباره شيوه عملكرد در كالس درس نظرسنجي مي  معلمينطبق روال همه ساله در ابتداي سال از 

م. اكثريت قريب به يم و نظرات آن ها را جويا مي شوي. چند روش را به آن ها پيشنهاد مي دهرديمك

اتفاق شيوه جزوه نويسي را طالب بودند و بر اين امر پافشاري مي كردند. با توجه به تجربه اي كه در 

م و هدايتگري آن ها به يعمل كن معلميناين چند سال كسب كرده ام بهتر بود كه بنا به درخواست 

تدريس انتخـاب   م. بنابراين در ابتدا شيوه سنتي را براييسوي روش فعال را به مرور زمان انجام ده

م. با توجه به تجربيات سال هاي گذشته خود، مي دانستم كه با روش سنتي فقـط مـي تـوان    ينمود

   ITپيشرفت دانـش آمـوزان در حيطـه دانشـي فـراهم كـرد، ولـي روش هـاي فعـال و مبتنـي بـر            

بر سر  يادگيري در سطوح باالتر درك و فهم و كاربردي را تقويت كند. اما مشكالت بسياري مي تواند

راه من وجود داشت. مشكل اصلي، كمبود يا نبود منابع و تجربيات فني، كمبود رايانـه هـا و هزينـه    

باالي اتصال به اينترنت، كه براي مدرسه مشكل ساز بود. مشكل اساسي ديگر، دگرگوني و تغييـرات  

كـم و بـيش از    بنا بر اين تصميم گرفتم كه معلمان را به اسـتفاده  اساسي در شيوه هاي تدريس بود

 اينترنت و كامپيوتر وادار كنم.
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مشاهده نتايج در مرحله اول اقدام، بيانگر اين موضوع است كه تجديد نظر در شـيوه تـدريس و   

تغيير در آن بسيار ضروري است. با مطالعاتي كه انجام داده بودم بهترين راه براي برطرف كـردن اشـكال   

به منظور پيشرفت بود. اما چگونه و با چه امكاناتي؟  ITي بر دانش آموزان استفاده از روش تدريس مبتن

دانش آموزان در سطوح درك و فهم و كاربرد، استفاده از روش هاي نوين تدريس بـا تلفيقـي از فنـاوري    

جهـاني  همگام شـدن بـا    با جهاني شدن آموزش همگام شد. الزمهيعني مي بايست  هاي نو ضروري بود

اطالعاتي در بـاره تـدريس بـا    در ابتدا الزم بود، بود. بنابراين  ICTو  IT تدريس مبتني برآموزش شدن 

  به همين منظور از منابع زير استفاده نمودم:كردم. كسب مي  ICTو  ITروش فعال مبتني بر 

 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 همكاران، مديران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .2

 دانش آموزان؛بعضي از والدين  .3

 مشاهده فيلم هاي تدريس معلمان در جشنواره هاي الگوي تدريس برتر؛ .4

مطالعه كتاب هاي تخصصي در باره انواع روش هاي تدريس، شـيوه هـاي مختلـف مـديريت      .5

 ؛ICTو  ITيادگيري مبتني بر –كالس درس و روش هاي فعال ياددهي 

ربيت، رشد تكنولوژي آموزشي، رشـد  بررسي نشريه هاي گوناگون از جمله فصلنامه تعليم و ت .6

 معلم، رشد آموزش شيمي، .....؛

 بررسي و مطالعه روزنامه هاي مختلف؛ .7

 مطالعه چكيده هاي تحقيقات و پايان نامه ها؛ .8

  .و جست و جو در سايت هاي مختلف آموزشي استفاده از اينترنت .9

  بعضي از يافته هاي اين مرحله عبارتند از:
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وجه شدم مي توان پايگاه هاي جالبي براي آمـوزش مفـاهيم مختلـف    در جستجوهاي اينترنتي مت

يافت كه خيلي از آن ها به صورت فيلم، اساليد، تصوير متحرك و در بردارنده تصويرهاي جالب است كه 

مي تواند در دانش آموزان انگيزه ايجاد كند. همچنين پايگاه هاي مناسبي پيدا كردم كه نمونـه پرسـش   

ح مختلف داشتند. در نتيجه براي ايجاد عالقه و انگيزه و مشاركت دانـش آمـوزان   هاي متعددي در سطو

در امر يادگيري و ياددهي سعي كردم رايانه و كتاب درسـي در كنـار هـم اسـتفاده شـوند تـا آمـوزش و        

يادگيري مؤثرتر و سودمندتر باشد. در واقع، در اين روش رايانه با تمام جذابيت هاي خود، دانش آمـوزان  

 با موضوع درس درگير مي كند. را

  پيشينه تحقيق

از دير باز از آموزش و پرورش انتظار مي رود كه نسل هاي امروز را براي زندگي و جامعـه  : 1369اميري، 

فردا آماده سازد، درجوامع سنتي گذشته، تحوالت به كندي انجام مي گرفت، بنابراين شناخت فردايي كه 

ستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروزه براثر پيشـرفت  بايد نسل هاي امروز را براي زي

 7يـا   5و از سي سـال پـيش از هـر     ،هاي علمي فني كه به انقالب علمي و تكنولوژيكي تعبير شده است

   .اهميت بسزايي يافته است اختسال حجم انتشارات علمي دو برابر افزايش يافته اين شن

محـور قـرار دادن دانـش     ،ICTنوين مبتني بر   از دستاوردهاي آموزش در همين راستا: 1383عبادي، 

  آمــوز بــه جــاي معلــم مــد نظــر اســت. تغييــر نقــش معلمــان بــه عنــوان مربــي، راهنمــا و              

تغيير نقش معلم موجب  است. آموز به جاي معلمنش تسهيل كننده مي باشد كه خود محور قراردادن دا

ثر شـود. ميـل و   ؤيابد و دانش آموز، عنصري فعال، خالق و مـ   مي شود كه انگيزه هاي يادگيري افزايش

عالقه او به كسب اطالعات و دانش افزايش يابد و به طور طبيعـي محتـواي آمـوزش در مسـير عملـي و      

  .واقعي قرارگيرد
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وري هاي اينترنتي ، با سرعت چشمگيري درحال گسترش است و پديده آموزشي بـا  افن: 1380چارياني، 

هاي اينترنتي اكنون موضوع توجه و رقابت فزاينده بيشتر دانشكده ها و مدارس دنيا قـرار   تكيه برفناوري

گرفته است. استفاده از فناوري هاي جديد اطالعاتي، توان بالقوه نويني را در آموزش مبتني برفناوري به 

ت. ايـن فنـاوري هـا    ثر اسؤبسيار م  يادگيري  -وجود آورده اند كه بهره گيري از آنها در فرايند ياددهي 

   .كار گرفته شود  همچنين سبب شده اند تا يادگيري مادام العمر به صورت گسترده و عميق به

 21واقعيت ها نشان مي دهند كه استفاده از فناوري هاي نوين در قرن : 1380دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

و پـرورش نيـز از ايـن تغييـرات      انسان خواهد داشت و يقيناً آمـوزش   تأثير عميقي در زندگي اجتماعي

وري اطالعـات بـه صـورت    ابيان كننده اين مطلب اند، كه فنـ  مستثني نخواهد بود. تحقيقات در آموزش،

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

ن وسـيله  به عنـوا   ITپيچيدگي و ائتالف سازمان تربيتي به صورت فزاينده بر  :2001، زندليفت استكرا 

در تمـامي   ITكمكي تكنيكي پيشرفت مدل هاي جديد آموزشي و يادگيري تأكيد مي كنند. استفاده از 

افزايش است و استفاده از آن در بسياري از مدارس نيز بـا  ، رو به كال زندگي در دنياي در حال توسعهاش

دارس در اتخـاذ ايـن   ادعا مي كنند كه مـ  متخصصاناز  رفت مي باشد. اگرچه برخيسرعت در حال پيش

  تغيير تكنولوژيكي كند بوده اند. 

كالس درس  ندگان اصلي در اجراي تكنولوژي درمتوجه شدند كه محدود كن :2001، مك نيل و دلفليد

ــود منــــابع مــــالي بــــراي ســــخت افــــزار زيربنــــا بــــراي توســــعه حرفــــه اي و            كمبــ

  .هستند  برنامه ريزي

مصاحبه به عمـل آورده اسـت و در    ICTاساسي در اجراي  كارورز درباره مشكالت 20از  :2001، پلگرم

دوره   تعـداد ناكـافي كـامپيوتر،    :ثر اسـت ؤاين زمينه ده مشكل بيان شده كه بيشتر از همه عوامل زير م

   ناكافي، كمبود وقت براي معلمان، كافي نبودن كاركنان مساعد تكنيكي.



  

  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزارتومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان 

 www.asemankafinet.irيد .مراجعه كن
 

11 

 

11

وري اطالعـات در مـدارس و حفـظ    اي فنـ در مالزي هدف دولت سرمايه گذاري به رهبـر : 2002هونگ، 

به ايـن سيسـتم اسـت. برنامـه هـاي       2020حمايت از اين حركت و مجهز كردن تمامي مدارس تا سال 

وري، ازبـان و ارتباطـات، علـم و فنـ     مدارس هوشمند مالزي به هفت حيطه تأكيـد دارد كـه عبارتنـد از:   

  .، هنرهاي علمي و خالقانه مد نظر استمطالعات اجتماعي، رشد جسماني، آگاهي هاي فردي و حرفه اي

ــور،  ــن  :1381كريمــي پ ــور اي ــه منظ ــران ب ــ در اي ــه فن ــاده  اك ــوع و س ــوزش را متن ــات آم   وري اطالع

مي سازد و سرعت يادگيري را افزايش مي دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره گيري 

ر جريان آموزش گرديد. استفاده از اين فرايند با توجه از آنها ترغيب مي كند اقدام به تلفيق اين فرايند د

  .به الگوگيري از كشور مالزي است

را در دبيرستان هاي نيجريـه گـزارش    ICTو مشكالت  ICTتالش استفاده از : 2005، آدواواجين دلمو

بود كم  ا، هزينه و زيربناي ضعيفهدر دبيرستان  ICTآنان مدعي شدند كه مشكالت استفاده از  .دادند

  مهارت ها، كمبود نرم افزارهاي مربوطه و دستيابي به اينترنت مي باشد. 

ي و كاربردهاي طبق مطالعات انجام شده فناوري هاي جديد در نظام آموزش و يادگير :1384افضل نيا،   

تغيير خواهد يافت از جمله مي توان بـه    وري در اين مورد شرايط به نحو چشمگيريناروز افزون ابعاد ف

تغيير نقش  -2تغيير نقش معلم ،  -1وري در امر يادگيري به موارد زير اشاره نمود: اهمترين تأثيرات فنم

افزايش اسـتفاده از منـابع خـارجي رشـد و بهبـود       .معلمان مشاركت بيشتر دانش آموزان با  -3فراگير، 

م تـرين ركـن مـدارس    مهارت هاي طراحي و ارائه مطالب توليد و دارا بودن محتواي الكترونيكي كه مهـ 

   .هوشمند هستند اشاره نمود

را در سيسـتم   ICTكشور مالزي نيز به منظور پيشرفت در عرصـه اقتصـادي اجتمـاعي    : 1384 ركيان،ل

آموزشي خود تلفيق نمود. تحقيقات نشان مي دهد كه در سيستم آموزش مالزي به منظور بدست آوردن 

پرورش نيروي كار آماده براي مواجهه با دنياي واقعي قرن امتيازات آموزش مالزيايي و همچنين تقويت و 
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بيستم اقدام به تأسيس اين سيستم در چهارچوب آموزش خود نمود. در اين راستا ابتكار ايجـاد مـدارس   

(پروژه راهبردي چنـد رسـانه اي) كشـور      MSCبرنامه كاربردي و قسمتي از پروژه  7هوشمند يكي از 

  . مالزي است

و  1996در جريان آمـوزش كليـه كشـورها از جملـه انگلسـتان در سـال        ICTز روند استفاده ا

تحت تأثير قرار داد كه طبق بررسي هاي انجام شـده ايـن كشـور در مقايسـه بـا       1970استراليا در سال 

  در جريان آموزش از جايگاه مطلوب تري برخوردار است.  ICTدر زمينه كاربرد  OECOكشورهاي 

به امكان وجود توسعه زير ساخت هاي ارتباطي اطالعاتي گسترش استفاده  در ايران نيز با توجه

در ايران انجام گرفت و چندي بعد  1380گيري مي شود كه اين اقدام در سال  به طور جدي پي ICTاز 

دبيرسـتان نـداي آزادي    )،5منطقـه  (دبيرستان مصاحب  )،4منطقه (چهار دبيرستان تحت عنوان آبسال 

  تهران به اين سيستم مجهزگرديد. )15منطقه (ستان شهداي كارگر دبير )،7منطقه (

  مفهوم نوآوري در آموزش

نوآوري در آموزش به معناي احيا، بازسازي و ايجاد تغييراتي اسـت كـه سـبب تحـول در نظـام        

آموزشي موجود و بهينه سازي و ارتقاي كيفي آموزش در مدرسه مي شود. اين تغييرات ناظر بر محتواي 

، روش هاي تدريس و بهره گيري از فناوري هاي جديد است. درواقع، نـوآوري انديشـه اي اسـت    آموزش

دانـايي، دقـت و   قابل پرورش و كوششي است اصولي و آگاهانه كه رسيدن بـه آن، مسـتلزم خودبـاوري،    

  پشتكار معلم است.

دانست كه پس  به عبارت ديگر، نوآوري را مي توان فرايندي برخاسته از يك عقيده و فكر خالق  

  ما تقويت و حمايت شود.از تكميل، به نتيجه نهايي و مطلوب مي رسد. چنين رويكردي، در معلمان 
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  ويژگي هاي نوآوري در آموزش

در فرايند نوآوري، بايد به روابط بين آموزش و برنامه درسي، روش ها ومهارت هـاي يـاددهي و     

وري كه روش هاي نـو، عـالوه بـر اصـالح وضـعيت      يادگيري، امكانات و شرايط محيطي توجه كرد، به ط

ت داشته و پاسخ گوي نيازهاي خـاص  ققبلي، با ارزش ها و هدف هاي عمومي تعليم و تربيت كشور مطاب

مربيان و معلمان باشد و نتايج مثبت نوآوري، سبب افزايش انگيزه و ارتقاي سطح علمي و توانايي عملـي  

هر چه بيش تر بـه خودبـاوري و انجـام فعاليـت هـاي ابتكـاري و       معلمان و دانش آموزان شود و آنان را 

  پژوهشي تشويق كند.

  نوآوري و تحول در كالس درس

اگرچه تحول واقعي در آموزش و پرورش نيازمند تغيير و تحول در همـه اركـان و كـل سـاختار       

فراينـد  تكرانـه،  نظام آموزشي است، با اين وصف معلمان مي توانند، با استفاده از روش هاي جديـد و مب 

ياددهي را از شكل سنتي و غير فعال، به فرايند ياددهي و يادگيري فعال تبديل كنند. فرايندي كه در آن 

مسئول و مجري فعاليت هاي يـادگيري هسـتند.    ،طراح و راهنماي برنامه آموزشي و دانش آموزان ،معلم

دريافت نمي كنند، بلكـه خـود بـه جمـع      در اين رويكرد، دانش آموزان ديگر مطالب را مستقيماً از معلم

 حاصـل و موفقيـت هـاي آموزشـي كـالس درس     آوري و تحليل اطالعات مي پردازند و خود را در نتايج 

شريك و سهيم مي دانند. از اين رو، از روحيه اي شاد و بانشاط برخوردارند و از فعاليـت هـاي آموزشـي    

  لذت مي برند.

د دانش آموزان را افرادي فعال، متفكر، كنجكاو و عالقمند بـه  به اين ترتيب، معلم نوآور مي توان  

      مطالعه مستمر بار آورد كه هدف رويكردهاي جديد آموزشي نيز همين است.
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  استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشي در تدريس

براي چندرسانه اي تعاريف متفاوتي ارائه شده است. برخي آن را ايـن گونـه تعريـف كـرده انـد:        

  منتقل مي شود. يونه تلفيق متن، گرافيك، صدا، حركت و ويدئو كه با رايانه و يا ابزار الكترونيكهرگ

چندرسانه اي، تلفيقي از دو يا چند شكل رسانه اي است كه برنامه آموزشي را عرضه مـي كنـد.     

العـاتي  برخي تعامل را ويژگي مهمي براي چندرسانه اي هاي آموزشي دانسـته انـد و آن را يـك واژه اط   

متعامل دانسته اند. از چند رسانه اي ها براي به كارگيري نظريات آموزشي گوناگون مـي تـوان اسـتفاده    

  كرد.

بهـره گيـري از   عصر اطالعات كمـك فراوانـي مـي كنـد.     چندرسانه اي ها به گسترش دانش در  

  بارتند از:چندرسانه اي ها در موقعيت آموزشي داراي مزاياي فراواني است كه برخي از آن ها ع

 استفاده از حواس چندگانه براي يادگيري؛ �

 تمرين بيشتر براي رسيدن به حد تسلط؛ �

 مشاركت ميان دانش آموزان؛ ايجاد �

 كمك به دانش آموزان براي ايجاد ارتباط بين مفاهيم؛ �

 تكرار درس براي كاربر در صورت تمايل؛ �

 انعطاف پذير بودن برنامه در مقابل نياز يادگيرندگان؛ �

 ري تعامل و رابطه دوسويه با كاربر؛برقرا �

 فراهم آوردن محيط يادگيري دوستانه. �

از چند رسانه اي ها مي توان به شيوه هاي مختلف در آموزش استفاده كرد. سه روش براي اسـتفاده  

  از چند رسانه اي ها عبارتند از:
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شـنيداري مطالـب   -يارائه نمايش: در اين شيوه معلم مي تواند از چندرسانه اي براي ارائه ديدار ) أ

شنيداري خواهند  -كمك بگيرد. در اين حالت چندرسانه اي ها شكل جديد رسانه هاي ديداري

 بود.

يادگيري مشاركتي: هنگامي كه دانش آموزان بـه صـورت گروهـي كـار مـي كننـد، اسـتفاده از         ) ب

 چندرسانه اي ها، روابط بين اعضاي گروه را تسهيل مي كند.

صورت دانش آمـوزان مـي تواننـد بـه صـورت انفـرادي و مسـتقل بـه         يادگيري انفرادي: در اين  ) ت

يادگيري بپردازند. تعاملي كه بين كـاربرد نـرم افـزار ايجـاد مـي شـود امكانـات چندرسـانه اي         

 يادگيرنده را راهنمايي مي كند و يادگيري او را سبب مي شود.

  :رسانه هاي آموزشي به چهار طريق ياددهي و يادگيري را تقويت مي كنند

رسانه هايي از قبيل فيلم، ويدئو، فيلم استريپ، نوار صوتي يا تصاوير تجـارب غيرمسـتقيم را بـه     .1

 جاي تجارب مستقيم (وقتي امكان پذير نباشد)دراختيار دانش آموزان قرار مي دهند.

 به صورت ابزار اصلي انتقال اطالعات، ارتباطي دقيق را سبب مي شوند. .2

انگيزش، رنـگ، واقـع گرايـي و خالقيـت سـبب ايجـاد عالقـه بـه         با استفاده از شرايط فيزيكي،  .3

 يادگيري مي شوند.

بر روش ها و امكانات موجود معلم مي افزايند. به اين ترتيب، او مي توانـد تجـارب يـادگيري را     .4

 براي دانش آموزان تنظيم كند تا به راحتي به هدف هاي آموزشي مورد نظر دست يابند.

  ها و بخصوص فناوري هاي جديد را مي توان اين گونه برشمرد:در مجموع، نقش كلي رسانه 

 ارائه اطالعات؛ �

 توسعه دانش و مهارت ها؛ �

  ايجاد ارتباط ميان موضوعات درسي گوناگون. �
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  هاي آموزشي در تدريس  CDاستفاده از 

  CD    ــازگي خاصــي مــي بخشــند. آن هــا ــه كــالس هــاي درس طــراوت و ت   هــاي آموزشــي ب

هـاي آموزشـي مـي     CDرا  با خود به محيط هاي تازه اي ببرند. با اسـتفاده از   مي توانند دانش آموزان

توان موضوعات درسي را تدريس كرد. و از اين طريق انگيزه يادگيري را افزايش داد. به منظـور اسـتفاده   

  در هنگام استفاده از اين وسيله آموزشي در كالس بايد نكاتي را رعايت نمود: CDمطلوب از 

ابتدا با خواندن بروشورهاي توضيحي و يـا بـا تماشـاي آن هـا      CDهنگام استفاده از معلم بايد  �

 دست به انتخاب بزند.

، مفاهيم ناآشنا را براي آنان توضيح دهد هداطالعات مقدماتي را در اختيار دانش آموزان قرار بد �

 را پيش بيني كند. CDو نتايج به دست آمده را از 

 ندني مربوط محتواي فيلم تعيين كند. براي دانش آموزان تكاليف خوا �

 جلب مي كند، مطرح كند. CDسؤاالتي كه دانش آموزان را به نكات خاصي در  �

 و توجه به محتواي آن با دانش آموزان خود همراه باشد. CDهنگام تماشاي  �

 تماشاي برنامه را با بحث و فعاليت هاي مناسب ديگر همراه كند. �

ارزشيابي كند، ودر عين حال، فضاي بسـياري را بـراي    CDتواييادگيري دانش آموزان را از مح �

 برداشت ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقي گذارد.

 استفاده از رايانه و اينترنت در تدريس 

ــاي      ــده ه ــا و گيرن ــتنده ه ــتفاده از فرس ــا اس ــاني ب ــومي اطــالع رس ــاي عم ــبكه ه ــون ش اكن

رساند. ديگـر دانـش   مي ك هاي اطالعاتي به سراسر جهان مايكروويو،ماهواره و رايانه انواع اطالعات از بان

آموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان و ابزارهاي آموزشي محدود و معلم مشخص نيست، بلكـه مـي   
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واند به طور انفرادي، در هر كجا هست رايانه خود را به كار اندازد و با جستجو در كتاب هـا و كتابخانـه   ت

  هاي جهان و پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره كند.

ــاً       ــه تقريب ــت ك ــوي اس ــدازه ق ــرورش آن ان ــوزش و پ ــت در آم ــه و اينترن ــر رايان ــام اث   در تم

كشور هاي جهان آن را به منزله يك ابزار تدريس پيشرفته پذيرفته اند و آموزش مبتني بر اينترنت را به 

جاي روش هاي سنتي برگزيده اند و استفاده از اينترنت را به منزله يـك منبـع اطالعـات و يـك رسـانه      

و اينترنـت اسـتقالل بيشـتر     ارتباطي به كـار مـي برنـد. يكـي از پيامـدهاي مهـم آمـوزش از راه رايانـه        

فراگيرندگان، يعني انتخاب مكان و زمان و روش يادگيري است ضمناً معلمان كم تر به انتقال مطالب مي 

پردازند و بيشتر تالش آن ها آن است كه دانش آموز را به كاوشـگري (جمـع آوري اطالعـات، تجزيـه و     

برنامه هاي تلويزيوني و برنامه  ادي (از كتاب ها،تحليل، كشف ارتباطات موجود و توليد دانش)، تفكر انتق

  هاي رايانه اي) و مهارت هاي زندگي برمي انگيزانند.

از رايانه ها مي توان براي سازماندهي داده ها، براي گزارش نويسي، براي ارتباط با سـاير دانـش   

  استفاده كرد. آموزان، براي انجام دادن تحقيق اينترنتي و براي تفهيم كار با مخاطبان جهاني

دانش آموزان از طريق اينترنت و فرستادن پسـت الكترونيكـي بـراي دانـش آمـوزان كشـورهاي       

مختلف، اطالعات مورد نياز خود را جستجو كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون گزارشـي  

  تهيه مي كنند و از طريق شبكه جهان گستر وب در دسترس همگان قرار مي دهند.

نترنت در صورتي كه فقط براي امور پژوهشي مورد اسـتفاده قـرار بگيـد، زيـاد مفيـد نيسـت.       اي

اينترنت از اين نظر بسيار جالب است كه به دانش آموزان وابستگي و پيوستگي جهان را نشان مي دهـد.  

رتباط و تعامل با كاربرد اين ابزار، دانش آموزان مي توانند با دانش آموزان و حتي دانشمندان سراسر دنيا ا

برقرار كنند و ديدگاه هايي به دست آورند كه تا به حال دسترسي به آن ها ممكـن نبـوده اسـت و همـه     
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دانش آموزان، براي اولين بار مي توانند عقايد خود را به راحتي منتشر و ديدگاه هايشان را با مخاطبـاني  

  به گستردگي جهان مبادله كنند.

  تدريسدر  استفاده از وبالگ آموزشي

با اين روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش مـي توانـد   . ارداين روش مزاياي بسيار زيادي د  

در موقعيت هاي مناسبي مطالب را بياموزد. براي مثال ممكن است بعضي از دانش آموزان بخواهند يـك  

مـرور كننـد.    مطلب علمي موجود در وبالگ را در شب يا در طي ساعات اوليه صبح يا هرزمـان ديگـري  

آموزان متفاوت باشد. اما با استفاده از اين روش زمان ممكن است سرعت خواندن و درك دانش همچنين 

يادگيري را خود دانش آموز تعيين مي كند. آن ها همچنين مي توانند سـؤاالت درسـي خـود را از ايـن     

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

ه دانش آموزان سؤاالتي كه از طريق وبالگ مطرح مـي شـود، آن هـا بـدون هرگونـه      بنا به گفت  

دغدغه اي، با تمركز فراوان به سؤاالت به راحتي جواب مي دهند و مي گويند كه اگر امكان داشت تـا از  

  طريق وبالگ امتحان مي دادند، شايد نتايج قابل توجه تري به دست مي آمد. 

ب افزايش تعامل با دانش آموز مي شود. به طوري كه دانش آموزان آموزش از طريق وبالگ موج  

درونگرا (يعني كساني كه از سؤال كردن در كالس خجالت مي كشند)، اغلب برونگرا مي شوند، كـه روي  

  پيشرفت تحصيلي آن ها نقش مؤثري دارد.

   ICTيادگيري مبتني بر   –استفاده از روش فعال ياددهي 

ري ارتباطات و اطالعات چون پست الكترونيكي، اينترنت و شبكه جهاني و كاربردهاي جديد فناو  

ويدئوكنفرانس، امكانات ارتباطي گوناگوني را براي مدارس فراهم آورده است. در كالسي كه دانش آموزان 

به اينترنت دسترسي دارند، ارتباط با خارج از محيط و فرهنگ مدرسـه مـي توانـد امكـان درك فراتـر از      
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راف و فرهنگ را فراهم نمايد. دانش آموزان در يك شهر، استان و كشور مـي تواننـد تجربيـات    محيط اط

خود را از طريق پست الكترونيكي يا ويدئوكنفرانس با دانش آموزان شهرها و كشورهاي ديگر به اشتراك 

  گذارند. 

ار گروهـي  اغلب در گروه ها با يكديگر مشاركت مـي كننـد. تجربـه كـ     ICTآن ها هنگام كار با   

ICT  اجتماعي تأثيرات مفيدي دارد. در حـل مسـايل بـه شـكل       –بر رشد و توسعه مهارت هاي فردي

گروهي، در عين اين كه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت هستند، هـر دانـش آمـوز    

انـش آمـوزان قـرار    ابزاري مناسب براي برقراري ارتباط و كنترل آن در اختيار د ICT. نقش خاصي دارد

  مي دهد.

ــزايش         ــود را اف ــس خ ــه نف ــاد ب ــود، اعتم ــاي موج ــالش ه ــا چ ــه ب ــوزان در مواجه ــش آم   دان

  هنــد و احســاس قــدرت مــي كننــد. ايــن امــر روابــط بــين معلمــان و دانــش آمــوزان را تغييــر   دمــي 

رهبر،  به دانش آموزان قدرت كنترل مي دهد. در اين حالت، معلم يك -line Onمي دهد. ارتباط هاي 

هدايت گر، ياري دهنده، همكار و ارزياب است و نقش سنتي كارشناس موضوعي وي را بـا مـدير برنامـه    

  تلفيق مي كند.

  ICT         از طريق درگير كردن دانش آمـوزان در كـار جمعـي مشـترك، يـك كـالس درس را بـه

براي اي است كه به گونه  ICTيت قابل و محيطي جامع با دايره شمول وسيع تر تبديل مي كند. ظرفيت

  د.رهر دانش آموز، با هر ميزان توانايي مورد استفاده قرار مي گي

  ICT    ،مجموعه اي از ابزار را براي دانش آموزان فراهم مي سازد تا پس از تسلط بر نكـات فنـي

الزم به يادآوري اسـت   تكاليف و فعاليت هاي آموزشي را به شكلي جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمايند.

  برخي اوقات اين امر با سرخوردگي و يأس همراه است. كه
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براي معلمان تدارك مي بيند تعريف نقش آنان به عنوان تسـهيل   ICTيكي از چالش هايي كه   

 ،كننده يادگيري، سازمان دهنده كار گروهي، مدير فعاليت هاي كالس درس و .... است. بـه ايـن ترتيـب   

ي تك تك افراد يا گروه ها خواهند كرد و كم تر بـه تـدريس   معلمان بيش تر وقت خود را صرف پشتيبان

مي توانيم با تعداد كم تـري دانـش آمـوز كـه     «نيكالس نگروپنته مي گويد: . در كالس خواهند پرداخت

توانايي يادگيري در آن ها كم است و محيطي كه قابليت آموزشي بيش تري دارد، داشته باشيم. رايانه ها 

  ».مي كننداين تغييرات را ايجاد 

محيطي با قابليت آموزشي ويژه در كالس درس ايجاد مـي كنـد كـه بـه طـور       ICTاستفاده از   

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

  ، مرحله دوماجراي راه حل 

ح تصميم گرفتم كه در اين دوجلسه به بررسي موفق بـودن طـر   با معلمين مجتمعبا هماهنگي   

خود بپردازم. چنان چه موفقيت حاصل شود، به فكر راه حلي باشم كه بتوانم بـه نحـوي ايـن روش را بـا     

عالقمند شـده بودنـد كـه     يقدربه دانش آموزان به گفته معلمين ادامه دهم.  جتمعامكانات موجود در م

را بـراي رايـت   هـا   CDآيا ما مي توانيم ايـن  "طي درس و پس از پايان كالس مرتب سؤال مي كردند: 

    "كردن ببريم؟

   "آيا ما هم مي توانيم در اينترنت در سايت هاي مختلف جستجو كنيم؟" يا مي پرسيدند

ــيدند:    ــي پرس ــين م ــا همچن ــامپيوتر      "آن ه ــايت ك ــود از س ــت خ ــات فراغ ــوانيم در اوق ــي ت ــا م   آي

   "استفاده كنيم؟ ديتا
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  )2شواهد(گرد آوري اطالعات 

و همچنين مقايسـه ميـانگين نمـرات در هـر      هاي مختلف آموزشيبا مشاهده نمرات در سطح  .  

    .شدم، پيشرفت دانش آموزان را متوجه سطح آموزشي قبل و بعد از اقدام

باعـث پيشـرفت تحصـيلي     ITبا توجه به نتايج موجود مشاهده مي شد كه تدريس مبتنـي بـر     

ر افزايش يافته است. اين افـزايش  براب 2,5دانش آموزان شده است. به طوري كه ميانگين كالس بيش از 

   برابر مي باشد. 8ر سطح كاربرد بيش از برابر و د 4,5برابر و در سطح درك و فهم 1,4در سطح دانش 

  

به دسـت آمـده بـود، ايـن روش      ITبا توجه به نتايج بسيار خوبي كه از روش تدريس مبتني بر 

و براي هر مبحـث   ندجو مي پرداختت به جستدر اينترنگاهي اوقات نيز معلمين بسيار مفيد معرفي شد. 

ـ و با اسـتفاده از كـامپيوتر مدرسـه     ندو آن ها را به كالس درس مي آورد نداطالعاتي را تهيه مي كرد ه ب

هاي آموزشي مناسب نيز تا حـدي مـرا در امـر آمـوزش      CDهمچنين استفاده از  ندمي پرداختتدريس 

  كمك مي كرد.

درگير شـدن  سي و يا پرسش هاي شفاهي دال بر موفقيت اين طرح بود. يزهاي كالنتايج امتحانات و كوئ

رقابت سازنده بين آن ها  ايجادو ، فعال شدن آن ها  ITبا فناوري نو و بخصوص  دانش آموزانمعلمين و 

  بسيار رضايتبخش بود. 

  ارزيابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن

ي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد با توجـه بـه نقطـه    ه چگونگرپس از اين كه اطالعات الزم دربا  

نظرات و انتقادهاي ارائه شده توسط همكاران، دانش آموزان و والدين آن ها تا آن جا كه توانستم نقايص 

  را برطرف كردم. 
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بـه   مورد قبول دانش آموزان و والدين آن هـا اسـت.    ITشواهد نشان داد كه تدريس مبتني بر   

اثر چشـمگيري داشـته اسـت. اكثـر     آن ها ت تحصيلي دانش آموزان در كليه دروس طوري كه در پيشرف

 معلمـين مجتمـع و   همكاران نيز به انواع مختلف سـعي در اسـتفاده از ايـن روش هـا برآمدنـد. رضـايت       

  مورد قبول آن ها بوده است.   ITنشان داد كه تدريس مبتني بر از روند كار آن ها قدرداني 

و به دسـت  آن ها قبل و بعد از اقدام مقايسه نمرات گير دانش آموزان با پيشرفت تحصيلي چشم

   است.پژوهشي نشان دهنده موفق بودن اين طرح آمدن نتايج مطلوب 

هاي آموزشي زيـاد شـده بـود     CDدانش آموزان به استفاده از اينترنت و معلمين و عالقمندي 

طالـب، بـا ايـن روش تـدريس افـزايش يافتـه و       ، تالش آن ها براي يادگيري بيشتر ممعلمينبنابه گفته 

  موفقيت آن ها بيشتر شده است. 

از همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يك سال تالش فراوان و تحمل مشكالت زيادي كـه بـر   

ــا ايـــن كـــه بـــه نتيجـــه مطلـــوب برســـم، باعـــث شـــد كـــه      طـــرح ايـــن  ســـر راهـــم بـــود، تـ

موزشي و به عنوان گامي مؤثر در جهت موفقيت در امـر  را به عنوان يكي از تجربيات مفيد آ يپژوهاقدام 

  آموزش در نظر بگيرم.

  

  حاصل از اقدام نتايج

  نتايج نشان مي دهد:  

اين روش براي يادگيري هايي كه اساسي است ولي به خـودي خـود جاذبـه اي نـدارد شـوق و       �

 انگيزه ايجاد مي كند؛

 يري براي يادگيري را تشويق مي كند؛اين روش عالقه هاي جديد ي را به وجود مي آورد و يادگ �
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در اين روش دانش آموزان تجربه هاي جديدي كسب مي كنند و اين تجربـه هـا، آن هـا را بـه      �

 سوي موفقيت هدايت مي كند؛

 در اين روش دانش آموزان براي مدتي طوالني غيرفعال باقي نمي مانند؛ �

ي شوند تا تجربـه كننـد، نتـايج    در اين روش وقتي دانش آموزان براي مدتي به حال خود رها م �

 بهتري به دست مي آيد.

  اما اين روش محدوديت هايي هم دارد:

 در همه مدارس امكان استفاده از رايانه وجود ندارد؛ �

دسترسي به مواد درسي و شرايط، چندان ساده نيست. در مدرسـه امكـان ارتبـاط مسـتقيم بـا       �

 ضبط كنيم؛ CDي فلش مموري يا اينترنت را نداريم و بايد از قبل، اطالعات را رو

  چــون كــالس بــه صــورت گروهــي اداره مــي شــود كمــي ســر و صــدا و بــي نظمــي            �

 اجتناب ناپذير است.

  

  و پيشنهادات نتيجه گيري

امروزه به كمك فناوري هاي ايجاد شده مرزهاي فيزيكي كشورها از بين رفته و جهان به دهكده   

در اين دهكده بدون توجه به مشخصه هاي فرهنگـي،   اي كوچك تبديل شده است كه همه افراد موجود

اجتماعي، ...... با هم به مبادله اطالعات مي پردازند و كساني در ايـن مبادلـه اطالعـات موفـق ترنـد كـه       

    اطالعات بيشتري از فناوري روز دارند.

در  موج فناوري اطالعات در اشكال گوناگون آن از دهه نود قرن بيستم ميالدي، همـه جهـان را    

اسـت كـه   برگرفته است و اين موج از طريق تلفن همراه، ماهواره، رايانه، اينترنـت و .... گسـترش يافتـه    
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ي برقراري ارتباط و تعامل ميان آدميان، نحوه كار، چگونگي گذران اوقات فراغت، فرهنگ پـذيري  چگونگ

. در حالي كه به نظـر مـي   و بسياري ديگر از شئون فردي و اجتماعي آدمي را تحت تأثير قرار داده است

تـأثير   –بـه صـورت آشـكار     –رسد نهاد آموزش و پرورش كم تر از ساير نهادهاي اجتماعي از اين مـوج  

در مقاله اي مي گويد كه اگر اين امكان براي ما فراهم شود كه انسان  (Gardner) پذيرفته است. گاردنر

جهه با جامعه بيرون از مدرسه و انطباق با آن دچـار  آغاز قرن بيستم را به جامعه امروز بياوريم، او در موا

محـيط  مشكل خواهد شد و نخواهد توانست با آن ارتباط برقرار كند، اما همين فرد اگر به مدرسه بـرود،  

 مدرسه برايش كامالً مأنوس و مألوف خواهد بود. تخته سياه، معلم، سخنراني، پرسش و پاسخ و امتحـان، 

نند آغاز قرن بيستم است و هيچ چيز تغيير نكرده است. اين سخن تمثيلـي  گويي همه چيز در مدرسه ما

از مقاومت يا تأثيرناپذيري نظام آموزشي در برابر تحوالت فناورانه عصر جديد است. گرچـه از سـه دهـه    

د نمادهاي فناوري اطالعات مانند رايانه به مدارس يـا دانشـگاه هـا تـالش     وپيش در جهان صنعتي در ور

ه است، اما به نظر گروهي از دست اندركاران تعليم و تربيت اين تالش چندان نيك انجام نبوده فراوان شد

 است و هنوز در مدارس، شيوه هاي سنتي اقتدار خويش را حفظ كرده اند.

با اين وصف به نظر مي رسد كه بايستي همه يا بخشي از برنامه هـاي درسـي كشـورمان تغييـر     

ي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر با ايـن تحـول فـراهم آيـد. همچنـين      كند تا به اين طريق زمينه ا

ساختار و محتواي كتاب هاي درسي نيز نيازمند دگرگوني خواهد بود و بي ترديد روش هـاي تـدريس و   

روش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم بايد دچار تغيير شود. در ميان همه اين تغييرات 

يوه هاي آموزش معلمان اهميتي دو چندان داشته باشد كـه ايـن خـود، ضـرورت يـك      شايد تغيير در ش

  برنامه ريزي بلند مدت را يادآور مي شود.

بي شك در صورت پذيرش همگامي با اين تحول، لزوم اجراي همه اين تغييرات ضـروري اسـت     

هـا بايسـتي هـر چـه      ولي ميزان هر يك و شيوه هاي ايجاد آن ها قابل بحث و بررسي است. اين بررسي
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سريع تر آغاز شود و برنامه ريزان درسي، پس از درك كامل ضرورت همگامي با چنين تحولي، اقـدام بـه   

بازنگري در برنامه هاي درسي كنند و راهكارهايي براي بهره برداري مناسـب و مطلـوب از دسـتاوردهاي    

  آثار نامطلوب آن، بينديشند. فرايند جهاني شدن آموزش شيمي و تمهيداتي براي جلوگيري از بروز

ي نيز اين موضوع مد نظـر سياسـتگذاران، برنامـه    الزم است در طراحي برنامه درسي مّل بنابراين  

ها و اميدها يا فرصت ها يا تهديـدهاي  ورش قرارگيرد تا با توجه به بيم سازان و برنامه ريزان آموزش و پر

وقوع هر رويدادي، راهكارهاي مناسـب بـراي ايـن    احتمالي ناشي از جهاني شدن همه درس ها، پيش از 

  همگامي را يافته، به جامعه آموزشي كشور معرفي كنند.

  ناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش در محور هاي مختلف قابلفكاربرد 

  طرح است، كه به شرح زير مي باشد:

  ينـــه ازهـــاي تخصصـــي آن هـــا در زمآمـــوزش افـــراد جامعـــه بـــراي برطـــرف كـــردن ني  �

 گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات؛بهره 

 ارتقا و افزايش توانايي معلمان در زمينه كاربست آن در آموزشگاه ها؛ �

 مجهز كردن آموزشگاه ها با ابزارهاي مورد نياز براي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات؛ �

تار آمـوزش و ايجـاد   بهره گيري بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطـات بـراي تغييـر دادن سـاخ     �

 فرصت هاي يادگيري و تحصيل براي همه افراد جامعه؛

 ؛توسعه منابع انساني متخصص مورد نياز جامعه در زمينه فناوري اطالعات و ارتباطات �

  بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود بخشيدن به كيفيت آموزش. �

به مدارس انقالبي در يادگيري رخ دهد كه پيامدهاي زير را انتظار مي رود در آينده با ورود رايانه ها 

  خواهد داشت:
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دانش آموزمحور مي شود و در آن رايانه، آمـوزش را بـا نيازهـاي فـردي هـر يادگيرنـده        ،كالس •

 سازگار مي كند و جايگزين كالس معلم محور مي شود؛

مي دهد در ساخت دانش  دانش آموزان گيرنده منفعل اطالعات نيستند. فناوري به آن ها امكان •

فعاالنه مشاركت كنند. با دستيابي  به منابع عظيم دانش از اقصي نقـاط جهـان، دانـش آمـوزان     

سرزمين هاي ديگر به جستجوي پاسخ مي پردازند. آن ها با دانشمندان، نويسندگان و مورخـان  

وديت كـالس  مشهور تماس مي گيرند و از حل مسايل دنياي واقعي لذت مي برند. موانع و محد

 رفع و فضاي آن به گستره جهان تبديل مي شود؛

از دستيابي به مهارت ها غفلت نمي شود. برنامه هاي چندرسانه اي، سازگار با سـبك يـادگيري    •

ود را به شيوه هاي يادگيري خهر دانش آموز است. شيوه هاي خسته كننده تمرين و تكرار جاي 

مبناي عالقه گسترش مي يابد، متون ثابـت كنـار   مهارت بر  فردي مي دهد و فعاليت هاي رشد

 ها را مي گيرند. پويا و روزآمد جاي آن  گذاشته مي شوند ومنابع يادگيري

  نــه ســاختار كــالس درس را نيــز دگرگــون مــي ســازد. معلمــان نيــز در كنــار         يافنــاوري را

ا در خودآمـوزي  دانش آموزان، ياد مي گيرند. معلمان به جاي آموزش يك سويه؛ نقش تسهيل كننـده ر 

دانش آموزان به عهده مي گيرند. در ارزيابي نيز به جاي عواملي چون مهارت ها، بر توانايي حل مسئله و 

  اشتياق به يافته هاي علمي و دانش تأكيد مي شود.

در نظر گرفتن برخي از مهم ترين محورهاي برنامه اصالحي در ارتباط با توسعه فناوري اطالعات   

  آموزش و پرورش به شرح زير پيشنهاد مي شود:و ارتباطات در 

 يادگيري؛  –كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درفرايند ياددهي  �

تأكيد بر مهارت هاي بهره گيري از دانش و اطالعات و گذار از آموزش دانش و انتقـال اطالعـات    �

 به آموزش چگونگي يادگيري؛
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ــت در     � ــاني اينترن ــبكه جه ــاي ش ــايي ه ــارگيري توان ــه ك ــاددهي   ب ــد ي ــادگيري و   –فراين   ي

 آموزش هاي از راه دور مبتني بر شبكه؛

ت هاي كار با رايانه و بهره گيـري از  رگنجاندن واحدهاي آموزشي و درسي الزم براي تمرين مها �

 فناوري اطالعات ارتباطات در موضوعات گوناگون درسي؛

 ايجاد امنيت براي دانش آموزان در شبكه جهاني اينترنت؛ �

واحدهاي درسي اجباري در ارتبـاط بـا دانـش فنـاوري، بهـره گيـري از اطالعـات و بـه          طراحي �

 مدارس؛ ركارگيري فناوري هاي اطالعات ارتباطات د

 .گام با گسترش فناوري اطالعات ارتباطات در آموزشمپرورش حرفه اي معلمان ه �

  رد توجه قرار گيرد:به منظور توسعه استفاده از فناوري اطالعات ارتباطات بايد موارد زير مو

فراهم آوردن رايانه، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و امكان اتصال آن ها بـه شـبكه جهـاني     ∗

اينترنت در همه كالس هاي درس و همه مدارس به گونه اي كه همه دانش آموزان به سـادگي  

 امكان دسترسي به آن را داشته باشند؛

 اينترنت در همه مدارس؛  افزايش سرعت و تضمين كيفيت و دسترسي به ∗

پشتيباني از گسترش و بهره گيري از فناوري اطالعات ارتباطات در مدارس از راه مجامع محلي،  ∗

 منطقه اي و بنگاه هاي صنعتي؛

گسترش همكاري هاي صنعت بـا آمـوزش و پـرورش بـراي افـزايش كيفيـت و تنـوع آمـوزش،          ∗

 يادگيري و تمرين مهارت هاي مؤثرتر در مدرسه؛

 ؛اطالعات آموزشي يكردن مركز مّلبرپا  ∗

ايجاد تغييرات اساسي در برنامه ريزي درسي و منطبق كردن آن با روش هاي مبتني بر فناوري  ∗

 اطالعات و ارتباطات؛
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 ؛ITآموزش معلمان با روش هاي مبتني بر  ∗

 تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم؛  ∗

 ؛ITبر به كاربردن شيوه هاي جديد ارزشيابي دانش آموزان مبتني  ∗

  ؛ITبه كار بردن شيوه هاي جديد برگزاري كنكور ورودي دانشگاه ها مبتني بر  ∗

  در تدريس پيشنهاد مي گردد: ITبه منظور فراهم كردن شرايط مناسب براي كاربرد   

محتواي دروس تخصصي رشته هاي دبيري و تربيت معلم مـورد بـازبيني و تجديـد نظـر قـرار       .1

 وس تخصصـي مثـل روش هـا و فنـون تـدريس بـر مبنـاي        گيرد. محتواي منابع علمي در در

IT.تدوين گردد 

استادان دروس تخصصي كليه رشته ها بخصوص رشته هاي دبيري و تربيت معلم از اينترنت در  .2

تدريس استفاده كنند. يكي از عوامل اصلي عدم استفاده معلمان از اينترنت، احتماالً اين اسـت  

 ده اند و به اين روش عادت كرده اند.كه آن ها خود با روش سنتي آموزش دي

  محتــواي كتــاب هــاي درســي بــازنگري و اصــالح شــود تــا معلمــان بــه اســتفاده از           .3

IT.با مشكالت كم تري مواجه شوند و به تدريج نسبت به اين روش نگرش مثبت پيدا كنند ، 

با برگزاري كارگاه هاي آموزشـي و دوره هـاي ضـمن خـدمت و دانـش افزايـي بـراي معلمـان          .4

شكالت موجود بر سر راه به كارگيري اينترنت برطرف گردد. زيرا هنـوز برخـي از معلمـان بـا     م

بهره گيري از اينترنت موافق نيستند كه اين امر مي تواند ناشي از عدم آگـاهي آن هـا از رونـد    

اجراي روش يا عدم توانايي آن ها در استفاده عملي از روش يا عدم آگاهي آنـان از اثـر بخشـي    

 وش است.اين ر

مدارس به وسايل و امكانات آموزشي، اطالع رساني، كامپيوتر و اينترنت مجهز شوند. به منظـور   .5

بايد به توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مدارس توجه خاصي مبذول شـود   ITاستفاده معلمان از 
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تا دسترسي به منابع علمي جهت فعاليت هاي گروهي و انفرادي تحقيقي امكـان پـذير گـردد.    

زم به ذكر است كه يكي از رفتارهاي مورد نظر در مهارت برقراري ارتبـاط، اسـتفاده از منـابع    ال

 اطالعاتي است كه در بسياري از مدارس امكان دسترسي به آن ها وجود ندارد.

پيشـنهاد مـي شـود كـه مسـئوالن آمـوزش و        ITبه منظور ايجاد رغبت معلمان به استفاده از  .6

از اينترنت در تدريس استفاده مي كنند مورد تشويق قرار دهنـد   پرورش مناطق معلماني را كه

تا بهره گيري از اين روش ها به حداكثر ممكـن برسـد و ديگـر از روش هـاي سـنتي اسـتفاده       

 نگردد.

د. از اين رو ستنياينترنت واقف نبسياري از والدين و دانش آموزان در مورد اهميت به كارگيري  .7

مديران مدارس در مورد توجيه والدين و دانش آمـوزان تـالش    پيشنهاد مي شود كه معلمان و

 تا نتيجه بهينه از اجراي اين روش ها به دست آيد. ،كنند

در نظام ارزشيابي از دانش آموزان و معلمان تغييراتي ايجاد شود. ارزشيابي بـه عنـوان يكـي از     .8

شـناختي محـدود    مهم ترين مراحل فرايند آموزشي، در شرايط كنوني به سطوح پايين حيطـه 

شده است. اگرچه در نتايج اين اقدام پژوهي مشاهده مي شود كه نمرات درسي دانـش آمـوزان   

استفاده شده است، باالتر از روش سنتي اسـت، امـا نمـرات امتحـاني ذهـن       ITهنگامي كه از 

ن معلمان و والدين را به خود مشغول مي كند. همچنين در ارزشيابي از كار معلمان نيز مي توا

 تدريس اختصاص داد.و اينترنت در   ITيك محور را به ميزان كاربرد 

برگزاري جشنواره الگوي تدريس برتر، معلمان را وادار مي كند تا به فكر تالش بيفتند و شانس  .9

خود را امتحان كنند. حتي اگر كسي موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زيادي بـه دسـت مـي    

 آورد.
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برگزاري دوره  و همچنين ITينه توليد محتواي الكترونيكي و كاربرد برگزاري همايش ها در زم .10

 ITمي تواند نقش مهمي در تغيير نگرش معلمان در استفاده از فناوري  ICDLهاي پيشرفته 

 داشته باشد.

در مدارس به منظور راهنمايي دانش آمـوزان و معلمـان بـراي دسـت      ITوجود يك كارشناس  .11

حليل يا پردازش اطالعات مي تواند كمك مؤثري در استفاده هـر  يابي به اطالعات و چگونگي ت

 چه بيشتر اينترنت در مدارس باشد.

غني كردن دوره هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران مي تواند كمك مؤثري بـه روش اسـتفاده    .12

 اينترنت در تدريس باشد و فرهنگ استفاده از اينترنت را در آن ها ايجاد كند.

ــه پيشــرفت هــاي  ــا توجــه ب ــاگو ب ــد در اخيــر در فنــاوري هــاي گون   ن معتقــدم كــه معلمــين باي

  خود تجديد نظر كنند. معلمين در چنين شرايطي بايد: تدريسهاي شيوه 

محوري (خودگرداني) تأكيـد   -معلم بايد به شيوه هاي آموزش فعال و رويكردهاي دانش آموز .1

 كند.

بيشتر وظيفه هدايت، رهبـري و   معلم بايد از شيوه هاي آموزش مستقيم كم تر استفاده كند و .2

 تسهيل گري يادگيري و مشاوره را انجام دهد.

دانش آموزان در انجام فعاليت هاي آموزشي به جاي حفظ كردن مطالب درسـي، بـه كـاوش،     .3

جمع آوري اطالعات، اظهار نظر، تجزيه و تحليل و طبقه بندي مطالـب، روش حـل مسـئله و    

 تفكر انتقادي بپردازند.

پرداختن بـه كميـت و حجـم مطالـب درسـي، زمينـه شـناختي، درك و فهـم،          معلم به جاي .4

 يادگيري كيفي و فرصت توليد و توسعه مفاهيم جديد را براي دانش آموزان ايجاد كند.
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هـر چـه بـيش تـر     معلم بايد در استفاده از فناوري هاي گوناگون در كالس درس، به كـاربرد   .5

ها فعاليت هاي گروهي و مشاركتي دانش آموزان فناوري اطالعات و ارتباطات و چندرسانه اي 

 و استفاده از منابع يادگيري ديجيتالي تأكيد كند.

 بيشترين مسئوليت يادگيري به تدريج به خود دانش آموزان واگذار شود. .6

 شيوه هاي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، بيشتر فرايند مدار باشد تا نتيجه مدار. .7

نش آموزان نظير كنجكاوي، خالقيت، توليد، نقد و بررسي، ارائه راه حلي فعاليت هاي خاص دا .8

ــيله         ــه وسـ ــري بـ ــد اثـ ــاخت و توليـ ــه، سـ ــوق برنامـ ــي فـ ــاي پژوهشـ ــاص، كارهـ   خـ

  دانش آموزان، از حمايت هاي ويژه اي برخوردار باشند.

هر چـه   اميد است كه همه معلمان، اهميت استفاده از فناوري هاي نوين را بدانند و تالش كنند تا

بيش تر با استفاده بهينه از آن ها روش هاي تدريس و روش هاي ياددهي و يـادگيري مناسـب تـري را    

براي دانش آموزان فراهم آورنـد. باشـد كـه شـاهد پيشـرفت چشـمگيرتر در عرصـه هـاي آموزشـي در          

  كشورعزيزمان باشيم.
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