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 چكيده

درس شيمي از دروسي است كه درك مفاهيم آن از ديد دبيران و دانش آموزان دشوار است و 

آزمايشگاهي و كاربردي  معموالً نگرش مثبت نسبت به آن وجود ندارد. درس شيمي به دليل ويژگي

بااليي براي ارائه مفاهيم، باشبيه سازي و پويانمايي )انيميشن( رايانه اي دارد. در واقع  بودن، قابليت

 تبسياري از مفاهيم را كه نشان دادن آن ها حتي در آزمايشگاه دشوار يا غيرممكن است، مانند: حرك

ي توان با مولكول هاي گاز، حركت ذرات باردار درون يك محلول، ساختار مولكولي تركيبات، .... را م

بهره گيري از رايانه در كالس درس موجب  شبيه سازي رايانه اي به آساني قابل ارائه كرد. بنابراين

افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي شود. يكي از بارزترين تأثيرات بهره گيري از 

 رايانه، تعامل فراگيران با يكديگر و با معلم است. 

صاحبنظران، در زمينه سودمندي بهره گيري از رايانه در آموزش و يادگيري  البته هنوز در ميان

 به اين مقوله را تنها موجي گذرا اختالف نظرهايي وجود دارد، زيرا برخي از آنان رويكرد

مدرسه و برخي ديگر رؤياي مدرسه هوشمند، مي دانند و در مورد تأثير عميق و واقعي آن ترديد دارند 

 سه مجازي و .... در سر مي پرورانند.بدون ديوار، مدر

عصر اطالعات و ارتباطات با جهاني سعي بر اين بوده است كه در گزارش تخصصي در اين طرح 

در امر تدريس بودم.  هاي نو شدن آموزش شيمي همگام شوم. بنابراين در پي روشي براي تلفيق فناوري

يم و سنگين در اين كتاب، تصميم ، و وجود مطالب حج2به دليل حساسيت هاي خاص كتاب شيمي

گرفتم كه امسال  اين روش را در كالس دوم رياضي انجام دهم. الزم به ذكر است اين روش البته با كمي 

 تفاوت سال قبل در كالس اول انجام شد كه نتيجه خوبي داشت. 

ر راه مشكالت بسياري سر راهم بود كه با ترفندهاي مختلف آن ها را از سدر انجام اين طرح 

كه داشتم اين بود كه روش  عمده اي خود برداشتم و جو مناسبي را در كالس به وجود آوردم. مشكل

بخصوص در درس شيمي بيشتر از هر روش ديگري مورد قبول همگان بود، درنتيجه  هاي تدريس سنتي

ظر گرفتن مي كردم. با در ن ادغام ICT و ITمي بايست روش سنتي را با فناوري هاي نو و از جمله 
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هسته دم. دانش آموزان را بدون آن كه متوجه شوند آهسته آنموشرايط حاكم بر مدرسه محتاطانه عمل 

 كردم.  IT درگير فناوري هاي نو از جمله

نتيجه كامالً رضايتبخش بود. عالقمندي دانش آموزان به قدري زياد بود كه مجبور بودم بيشتر 

هره وري مفيدتر از رايانه و اينترنت كنم. ضمناً زمان بيشتري را وقت و زمان خود را صرف مطالعه براي ب

همگام  شدن آموزش شيمي جهانيصرف بررسي تكاليف دانش آموزانم نمايم. به اين ترتيب توانستم با 

نظر آن ها را نسبت به درس  دانش آموزاني فعال، محقق، پويا و آشنا به فناوري نو تربيت كنم. شوم و

 اطالعات علمي آن ها را به روز كرده و افزايش دهم.  شيمي مثبت كنم و

 مقدمه

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

انقالب اطالعاتي، پيشرفت ناميده اند.  اطالعات و ارتباطاتزندگي روزمره را دگرگون كرده است، عصر 

نوآوري براي »روزافزون علم و موضوع جهاني شدن، عواملي هستند كه ضرورت پرداختن به موضوع مهم 

وزش و تربيت را دوچندان مي كنند. معلم به سبب سروكار داشتن با امر آم «د تحول در آموزشايجا

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

 آموزشي و تربيتي خود را تغيير دهد.

مي  تتربيت در جهان، از علم و فناوري نشأبا اين كه به طور كلي پايه و اساس تحوالت تعليم و 

گيرد، ولي در عمل ثابت شده است كه اغلب تحوالت بزرگ در آموزش و پرورش، ريشه در تجربيات و 

با به كارگيري  معلمان توانسته اندند و آينده نگر داشته اند. امروزه تالش علمي و عملي معلمان هوشم

ايي نو خلق كنند و كالس درس را از محدوده چهارديواري علم و فناوري هاي جديد اطالعاتي، روش ه

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

امروزه كالس هاي درس در فضايي قرار گرفته اند كه هر آن مي توانند با كه،  است ايندر كالس درس 

برقرار كنند. از اين رو، ديگر نمي توان از روش هاي معمول آموزش انتظار  از جهان ارتباطنقطه اي  هر

با توجه به تحوالت عظيمي كه هر لحظه در كشور رخ مي دهند،  بند بود. معجزه داشت و به آن ها پاي
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آموزش و پرورش، به ويژه معلمان، بايد هماهنگ و همسو با تحوالت كشور گام بردارند و در اين ميان، 

تحوالت كشور و پيشرفت هاي جهاني گرش هاي آموزشي خود را متناسب با ا و رويكردها و نروش ه

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.ايد تالش كنند جهش خالقانه اي در بيگانگان، ب

استفاده از نوآوري هاي كشورهاي مسلمان در حال توسعه، با ل هاي اخير، برخي از در سا 

توسعه پژوهش در آموزش، ايجاد بهره گيري از علم و فناوري،  آموزشي نظير تلفيق رشته هاي درسي

نسته اند، بسياري در مدرسه ها و ...... توا ارتباطاتو 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 آموزشي است. به گرش معلمان، بسيار مؤثرتر از توسنآموزش، تغيير دهد كه در امر 

 آموزش و پرورش بايد از معلم و كالس درس شروع شود.ديگر سخن، تحول در 

از ظهور، به  بعدز دور از انتظار نيست كه فناوري اطالعات و ارتباطات، تنها پس از دو دهه هرگ

در عرصه ها و ابعاد گوناگون زندگي بشري تأثير  online صورت اطالعات، آن هم بهاين اندازه بر مبادله 

ه كند، مرزهاي محدوديت هاي زماني و مكاني غلبو سريع تر از ديروز بر تر  بگذارد و هر روز، بيش

ميدان و جهان را در چنگال كاربران خود قرار دهد. در عين حال بتواند پا به  جغرافيايي را در هم نوردد

 جمله، آموزش شيمي را به گونه اي باور نكردني متأثر سازد.تعليم و تربيت بگذارد و از 

پايگاه اينترنتي، بهره آموزشي ارائه شده و قابل دسترس در هزارها  –اطالعات علمي  حجم باالي

گيري از عكس و تصوير، نقاشي متحرك، فيلم و فايل هاي صوتي و ديگر رسانه ها آن هم در فضايي 

در زمينه استفاده بهينه  پژوهشي فراواني كه در نشريات معتبر  –تعاملي، در كنار ارائه مقاله هاي علمي 

هاي ملي، منطقه اي و بين المللي حقيقي يا از اين امكانات منتشر شده است، همچنين برگزاري همايش 

مجازي در زمينه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شيمي، گوياي آغاز پديده اي نو در 

جهاني »رويدادي كه پژوهشگران اين عرصه از آن با عنوان  آموزش اين شاخه مهم علم تجربي است.

 ياد مي كنند.« شدن آموزش شيمي
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وم جهاني شدن در عرصه تجارت و رقابت همه كشورها در پيوستن به سازمان تجارت شايد مفه

جهاني از يكسو و چالش هاي ناشي از جهاني شدن اقتصاد و تأثير نامطلوب آن بر شرايط كار و زندگي 

، اقدامي با تبعات مردمان برخي كشورهاي عضو، جهاني شدن در هر زمينه اي را در افكار عمومي

چه بسا مخرب جلوه دهد. اما مانند هرپديده نوظهور ديگري بايستي با مطالعه دقيق، نگاهي  طلوب ومنا

همه جانبه گرايانه و البته با احتياط، جنبه هاي مثبت و منفي جهاني شدن آموزش شيمي را بررسي 

ليم و كرده، و سپس در راستاي تحقق آن گام برداشت. اقدامي كه به دليل ارتباط تنگاتنگ با عرصه تع

غه هايي كه سياستگزاران عرصه هاي دغد حساسيت هاي ويژه اي نيز برخوردار باشد.از  دتربيت مي توان

 ديگري همچون عرصه فرهنگي، اجتماعي و سياسي را نيز فرا گيرد.

ي تلقي مي شود كه پس از نيازسنجي ، آموزش شيمي در كشور موضوعي ملّدر حال حاضر

 ند و روش ها و رويكردهاي الزم براي تحقق هدف هاي آموزشي تعيين مي شو

ن از جمله كتاب درسي وسپس مواد آموزشي گوناگ آن ها در قالب راهنماي برنامه درسي تبلور مي يابد.

براساس برنامه درسي مصوب و اعتباربخشي شده طراحي و توليد شده، جهت به كارگيري در فرايند 

ي شود. اما با كمي درنگ پرسش هاي بسياري به س هاي درس در سراسر كشور متدريس، راهي كال

چگونه روي مي دهد؟ شرايط الزم معناست؟ كند؛ جهاني شدن آموزش شيمي به چه ذهن خطور مي 

براي وقوع آن چيست؟ چه نتايج مثبت و احتماالً تبعات نامطلوبي براي نظام تعليم و تربيت ما در پي 

ما درگير آن هستيم؟ يا هنوز در پله نخست آن و  شده استآيا هم اكنون اين فرايند آغاز  خواهد داشت؟

ايستاده ايم؟ اگر بخواهيم با اين تحول همگام شويم، از كجا و چگونه بايد آغاز كرد؟ هزينه مورد نياز 

 براي ايجاد اين هماهنگي چقدر است؟ و .....

ي در فرايند كارشناسان مجرب آموزش شيمي در جهان بر اين باورند كه اينترنت نقشي كليد

آموزشي معتبر ارائه شده در اين   –ات علمي دآموزش شيمي ايفا كرده و مي كند و تولي جهاني شدن

شبكه جهاني به همراه شرايط تعاملي استفاده از آن ها توانسته است بستر مناسبي را براي تحقق اين امر 

ني علمي و فراگير مي شناسند كه به به عنوان زبارا در عين حال همه آن ها زبان انگليسي  فراهم آورد.
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كارگيري آن مورد قبول اكثر كشورهاست و در اين عرصه نيز قابليت هاي چشمگيري از خود نشان داده 

. به اين داليل مبادله اطالعات با اين زبان مشترك را به منظور حركت در مسير جهاني شدن است

ني شدن فرايندي دوسويه است و بايستي همه آموزش شيمي الزم دانسته، ضمن آن كه باور دارند جها

 در توليد اطالعات قابل ارائه در شبكه جهاني وب مشاركتي فعال داشته باشند.كشورها ضمن مصرف، 

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

تدريس مي  ...............شهرستان سال است كه به عنوان دبير شيمي در مدارس  ..............حدود  

 كنم. 

يكي از مشكالت عمده  ز جمله شيمي از دشواري هاي خاص برخوردار است.تدريس علوم پايه ا 

در تدريس اين درس، تنوع مطالب و عنوان ها در آن است. چنان كه، در آن با مفاهيم، مسايل، موارد 

آزمايشگاهي و جنبه هاي كاربردي روبرو هستيم و به هم پيوستگي مطالب و عدم درك عميق موضوعي 

دانش آموز در پيش نيازهاي درس خاصي مهارت كافي همچنين اگر ي مي شود. سبب ضعف در يادگير

 نداشته باشد، به دشواري مي تواند به يادگيري مباحث در سال هاي بعد ادامه دهد.

بايد در حين تدريس به آن ها توجه كرد. كتاب هاي شيمي داراي مزايا و معايبي مي باشند كه  

يان مي كنم. مثالً در اين كتاب ها به مشكالت روز دنيا پرداخته شده است اين كتاب ها را ب يابتدا مزايا

و فاصله موضوعي ميان كتاب هاي درسي با كتاب هاي دانشگاهي بسيار كاهش يافته است. در ضمن از 

مسايل پيچيده كاسته شده و به مفاهيم بنيادي بيش تر پرداخته شده كه بسيار مفيد است. در  طرح

از منابع معتبر داخلي و خارجي استفاده شده است و از نظر تعداد شكل، نمودار و جدول تأليف كتاب ها 

در حاشيه ها  يهاي مناسب، كتاب ها مفيد و غني هستند. اين كتاب ها ظاهر نسبتاً خوبي دارند و حت

 كه در متن كتاب آمده« بيش تر بدانيد» بخش هايجاي كافي براي يادداشت مطالب الزم وجود دارد. 

معايبي نيز  اه اما اين كتاب دانش آموزان، بلكه براي معلمان بسيار سودمند است. است نيز نه تنها براي

 دارند. مثالً مطالب آورده شده در كتاب ها پيوستگي ندارند.
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ارتباط عرضي ميان كتاب هاي  حجم شيمي آلي كم شده است و اطالعات ناقصي از آن ارائه شده است.

كمرنگ شدن نقش سطح كتاب شيمي پايين تر است. با  جود ندارد. به طوري كهشيمي و فيزيك و

اشكاالت چاپي بسياري ديده  اب هاي شيمي،توخته نمي شود. در كآزمايشگاه، علم شيمي به خوبي آم

 مي شود. 

(، كتاب خوبي است اما اختالف فاز زيادي ميان مباحث درسي اين كتاب با 1كتاب شيمي) 

 ال هاي بعد مشاهده مي شود. كتاب هاي شيمي س

شيمي محتوا ارائه شده اما اين محتوا براي معلم تحليل نشده است. در اين كتاب  در كتاب هاي

ها مرجعي معرفي نشده است. به طوري كه در بعضي مواقع معلم به درستي مطلب شك مي كند و 

 CDي كتاب معلم و كتاب هاي شيمي دارا منبعي براي برطرف كردن شك خود در دسترس ندارد.

 د.  ننمي باشآموزشي 

كنكور سراسري و آزمون نهايي  مشكل ديگري كه معلم با آن مواجه است ارزشيابي مي باشد. 

سبب شده است كه معلمان ندانند چگونه ارزشيابي را به عمل آورند. درس ها با يكديگر ارتباط عرضي 

دار را نخوانده است ولي در شيمي بايد از آن استفاده چنداني ندارند. مثالً دانش آموز هنوز در رياضي نمو

 كند.

نبود يا كمبود مسئله هاي برگزيده در پايان  بزرگ ترين مشكلي كه كتاب هاي درسي دارند 

كارشناسان آموزشي از معلمان انتظار دارند كه تدريس با رويكرد فعال داشته باشند. اما آيا  فصل هاست.

 ل دارند؟واقعاً رويكرد فعا كتاب ها

اما آيا در كشور ما امكانات محلي  .امروزه در دنيا روي فناوري و بسته هاي آموزش كار مي كنند 

 به معلم اجازه تدريس با رويكرد فعال را مي دهد؟ 

بنا به داليل متفاوت بعضي از شيوه ها را نمي توان پياده كرد. براي نمونه مقررات مدرسه اجازه  

توان با دانش آموزان در سايت هاي شبكه اينترنت كار كنيم. ضمناً بايد به نمي دهد كه به راحتي ب
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در دانشگاه قبول  خواسته هاي خانواده ها از معلم نيز توجه كرد. همه آن ها انتظار دارند كه فرزندانشان

 شوند.

 با تمام اين تفاسير امسال نيز مانند سال هاي قبل تمايل داشتم كه كالس شيمي براي  

كالسي با شور و نشاط و باانگيزه باشد. در صدد يافتن راهي بودم كه با توجه به انتظارات  آموزاندانش 

، موضوع جهاني شدن والدين و امكانات مدرسه از روش هاي نوين مناسب براي تدريس استفاده كنم

 و موجب رشد خالقيت  آموزش شيمي را در نظر داشته باشم

تدريس شيمي به اين نتيجه رسيدم كه اگر دانش آموز  سال .....................پس از آموزان شوم. دانش 

مستقيماً در امر ياددهي و يادگيري دخالت كند و با آن درگير شود نتيجه مطلوب تري به دست خواهد 

آمد. بايد توجه داشت آن چه كه در فرايند ياددهي و يادگيري نقش اساسي دارد، فعاليت و شركت 

  ل آن ها در جريان يادگيري است.مستمر و جدي فراگيران با حضور فعا

اگر علوم و نظريه هاي آموخته شده در حين آموزش، با عمل همراه شود، فرد آموزش ديده 

با ديد انتقادي مي نگرد، آن ها را تجزيه و صاحب درك، فهم، تعقل و مهارت مي شود و به مسايل 

 تحليل و تركيب مجدد مي كند و به فردي منتقد و صاحب رأي تبديل 

مي شود. بايد توجه كرد كه يادگيري، با حفظ مطالب و نقل آن ها متفاوت است. يادگيري هنگامي 

صورت مي گيرد كه فراگير، خود تجربه كند و در نتيجه تجربه، تغييراتي در افكار، عادت ها، تمايالت و 

 اعمال او ظاهر شود.

آموزان است. ضرورت  هدف از آموزش علوم تجربي، پرورش مهارت علمي و مؤثر در دانش

اما هيچ روشي به تنهايي براي آموزش دروس تجربي از  استفاده از تدريس فعال بر همگان مشخص است.

 . جمله شيمي كافي نيست، بايد از تركيب روش هاي گوناگون براي آموزش اين دروس استفاده كرد

طور كه همه را پشت سر گذاشتم. همان 2امسال دومين سال تجربه تدريس خود در شيمي

نسبت به تدريس پايه هاي ديگر مشكالت خاص خود را دارد.  2دبيران شيمي مي دانند تدريس شيمي

را گذراندم با مشكالت بسياري مواجه شدم. بنابراين  2سال گذشته كه اولين تجربه در تدريس شيمي
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م و با شومگام شدن آموزش شيمي ه يتصميم گرفتم با جهان براي امسال برنامه ريزي هايي داشتم.

استفاده از نوآوري آموزشي، سهمي در ايجاد تحول در آموزش شيمي داشته باشم. يكي از نوآوري هاي 

شرايط موجود در است. اما با ICTو ITاستفاده ازفناوري  جهاني شدن آموزش شيمي آموزشي در جهت

  از اين فناوري استفاده كنم؟ ،انستمتومدارس چگونه مي 

 ومشكالت تدریس شيمیموانع 

  موانع بزرگ روانشناختي در ارتباط با آزمايش كردن و به كارگيريIT  وICT؛ 

 دشوار بودن تغيير باورهاي تربيتي و آموزشي زيربنايي؛ 

  ؛«هنر تدريس»در زمينه « ريشه يافته در ذهن» ساختارسختي تغيير 

 ترس در از دست دادن اختيارات و كنترل كالس درس؛ 

 عدم هماهنگي با ديگر معلمان و بخصوص معلمان شيمي ديگر؛ 

 وجود مسايل و مشكالت موجود در مدرسه؛ 

 .ناديده گرفته شدن تالش هاي من از طرف مسئولين مدرسه و اداره 

تجربيات حرفه اي مرا تهديد مي  ICTو  ITامل انساني بودند. به نظر مي رسيد كه اين عوامل، عو

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

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

با وجود تمام مشكالت براي جهاني شدن آموزش شيمي خود را مهيا كردم. با اين ديدگاه كه با 

ان يادگيري را پشتيباني و تسهيل كرد و محيطي مناسب براي هدايت آن ومي ت ITاستفاده از فناوري 

كر در مورد به عنوان يك كاتاليزگر مي تواند شيوه هاي تف ICTو  ITفراهم ساخت و با اين تفكر كه 

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

كالس شيمي به  را در  ICTو  ITبا چه تمهيداتي فناوري " :اما مسئله اصلي من اين بود كه

ي ين منظور بايد محتاطانه عمل ما براي "كار برم و در جهاني شدن آموزش شيمي همگام شوم؟

 كردم. بنابراين براي رسيدن به هدف مرحله مرحله عمل كردم.
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 گزارش تخصصی :اهداف 

 اختصاصی :هدف 

 در عصر ارتباطات و اطالعات يميشدن آموزش ش يهمگام شدن با جهان يچگونگ

 جزئی :اهداف 

 مشكالت تدريس شيميبررسي  – 1

 بكار بردن روش هاي تدريس جديد وبروز شيمي  - 2

 با شاخص :مقایسه 

ا شاخص تدريس شيمي در جهان ما بايد از روش هاي جديد مثل استفاده از فناوري مقايسه بدر 

 اطالعات در تدريس شيمي استفاده كنيم .

 از وضع موجودارزیابی 

اطالعات كردم. بنابراين شروع به جمع آوري عمل مي  با احتياطدر رابطه با اين اقدام بايد  

  مراحل به تفكيك عبارت بودند از: .منمودم. براي اين منظور از چند مرحله استفاده نمود

 ي اطالعات گردآور

صحبت با معلمان، مديران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان از طريق نظرسنجي از آن ها. 

 درباره شيوه عملكرد خود در كالس درس. يافته هاي اين مرحله عبارتند از:

يس همكاران شيمي در مدرسه تمايل چنداني به استفاده از رايانه در هنگام تدر: معلمان ( أ

نداشتند و استفاده از اينترنت در امر تدريس را غير ممكن مي دانستند. البته الزم به ذكر است 

كه دليل آن را عدم آشنايي آن ها با رايانه و اينترنت مي دانستند. معلمان دروس ديگر نيز 

 همين نظر را داشتند.

را  ITتدريس مبتني بر با توجه به امكانات مدرسه مي بايست مديران، معاونان و مشاوران:  ( ب

به همين منظور نياز به تعدادي رايانه و همچنين خط پرسرعت اينترنت بود. با  انجام مي دادم.
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توجه به صحبت مدير و معاونان تعدادي رايانه در سايت كامپيوتر مدرسه وجود داشت اما اتصال 

ن در مدرسه نمي به اينترنت غيرممكن بود. به گفته آن ها به دليل وجود فقط يك خط تلف

 توانستيم از اينترنت استفاده كنيم. 

طبق روال همه ساله در ابتداي سال از دانش آموزان درباره شيوه عملكرد در  دانش آموزان: ( ت

كالس درس نظرسنجي مي كنم. چند روش را به آن ها پيشنهاد مي دهم و نظرات آن ها را 

 يوه جويا مي شوم. اكثريت قريب به اتفاق دانش آموزان ش

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

 اين چند سال كسب كرده ام بهتر بود كه بنا به درخواست 

دانش آموزان عمل كنم و هدايتگري آن ها به سوي روش فعال را به مرور زمان انجام دهم. 

براي تدريس انتخاب نمودم. با توجه به تجربيات سال هاي بنابراين در ابتدا شيوه سنتي را 

 گذشته خود، مي دانستم كه با روش سنتي فقط مي توان پيشرفت 

  ITدانش آموزان در حيطه دانشي فراهم كرد، ولي روش هاي فعال و مبتني بر 

ياري يادگيري در سطوح باالتر درك و فهم و كاربردي را تقويت كند. اما مشكالت بس دمي توان

بر سر راه من وجود داشت. مشكل اصلي، كمبود يا نبود منابع و تجربيات فني، كمبود رايانه ها و 

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

 تغييرات اساسي در شيوه هاي تدريس بود.

 

 تجزیه و تحليل نتایج، مرحله اول

به نتايج به دست آمده، دانش آموزان عالقه زيادي به روش تدريس سنتي و نوشتن با توجه  

از اينترنت در مدرسه غير ممكن بود و فقط تعداد  جزوه در كالس داشتند. از طرفي امكان استفاده

 معدودي رايانه در مدرسه وجود داشت. بنابراين شرايط ايجاب مي كرد كه با روش سنتي تدريس كنم.
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 ، مرحله اولاه حلاجراي ر

تدريس فصل اول كتاب را با شيوه سنتي آغاز كردم. نكات مهم آن را توضيح داده و به صورت  

جزوه در اختيار دانش آموزان قرار دادم. سپس متن درس خوانده مي شد و نكات مهم در كتاب عالمت 

ردم و دانش زده مي شد. هرجلسه از مطالب تدريس شده به صورت شفاهي پرسش به عمل مي آو

آموزان هم مطالب را حفظ كرده و به من جواب مي دادند. البته در پاسخ پرسش هاي مفهومي و 

 كاربردي اشكال داشتند و آن ها را درك نمي كردند.

صفحه اول كتاب، چند نمونه سؤال براي دانش آموزان حل كردم و براي جلسه  9بعد از تدريس  

 بعد امتحان تعيين نمودم.

شامل سه نمره سؤال تشريحي بود كه در سطح هاي دانش، درك و فهم و كاربرد امتحان  

 طراحي شده بود. براي هر مورد يك نمره در نظر گرفتم. سؤاالت عبارت بودند از:

 سطح دانش:

مشاهده كداميك از موارد زير در آزمايش رادرفورد نشان مي دهد كه بيشتر حجم اتم از فضاي  .1

 ضيح دهيد.خالي تشكيل شده است؟ تو

 آ(عبور بدون انحراف بيشتر ذرات آلفا از ورقه طال

 ب( انحراف شديد بعضي از ذرات آلفا

 فهم و سطح درك

قانع كننده ترين دليل براي اين نتيجه كه پرتوهاي كاتدي از جنس امواج الكترومغناطيس  .2

 نيستند، چيست؟

 سطح كاربرد

 درون لوله كاتدي رسم كنيد. نمودار تغييرات شدت رنگ سبز را با تغيير فشار گاز .3
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 ، مرحله اولاز وضعيت بعد از اجراي راه حلارزیابی 

نفر از دانش آموزان كالس دوم رياضي در  22نتايج به دست آمده از نمرات اين سه سؤال از  

 مشاهده مي شود. 1جدول

 : فراوانی بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا سه1جدول

ردي

 ف

فراوا

 ني

 1سؤال

 سطح دانش

 2سؤال

سطح درك و 

 فهم

 3سؤال

سطح 

 كاربرد

جمع 

 نمرات

1 0 1 1 1 3 

2 0 0220+1 0220+1 0220+1 22.0 

3 1 1 1 020 220 

4 1 1 02.0 020 2220 

0 1 1 020 020 2 

6 2 1 020 0220 12.0 

. 2 1 0220 0220 120 

8 3 1 0220 0 1220 

9 3 1 0 0 1 

10 2 02.0 0220 0 1 

11 3 02.0 0 0 02.0 

12 3 020 0220 0 02.0 

13 2 020 0 0 020 
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14 2 0220 0 0 0220 

10 2 0 0 0 0 

 28 220 02.0 192.0 .2 جمع

 1204 0209 0221 02.3 ميانگين

    

فراواني دانش آموزان برحسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي  1و نمودار  2در جدول

 شود. سطوح مختلف دانش، درك و فهم و كاربرد مشاهده مي 

 

 یك براي سطوح مختلف: فراوانی بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا 2جدول

سطح  نمره

 دانش

سطح درك و 

 فهم

سطح 

 كاربرد

1 13 1 0 

02.0 0 1 0 

020 0 3 3 

0220 2 10 4 

0 2 12 20 
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 یك براي سطوح مختلف: فراوانی بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا 1نمودار

0

10

20

30

سطح دانش

سطح درك و فهم

سطح كاربرد

سطح دانش 2 2 5 5 13

سطح درك و فهم 12 10 3 1 1

سطح كاربرد 20 4 3 0 0

0 0.25 0.5 0.75 1

 

 

 حليل نتایج، مرحله اولتجزیه و ت

نمرات نشان مي دهد كه تدريس با روش سنتي فقط مي تواند در سطح دانش براي دانش 

آموزان مفيد باشد. با مشاهده پايين بودن نمره ميانگين كالس، متوجه مي شويم كه دانش آموزان در 

تجديد نظر مي سطوح درك و فهم و كاربرد مفاهيم دچار اشكال هستند. پس بايد در روش تدريس 

 كردم.

 مودمرحله ، عات از وضعيت و جمع آوري اطالارزیابی 

مشاهده نتايج در مرحله اول اقدام، بيانگر اين موضوع است كه تجديد نظر در شيوه تدريس و 

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

به منظور پيشرفت بود. اما چگونه و با چه امكاناتي؟  ITوش تدريس مبتني بر دانش آموزان استفاده از ر

روش هاي نوين تدريس با تلفيقي از فناوري  دانش آموزان در سطوح درك و فهم و كاربرد، استفاده از

گام شدن با هم با جهاني شدن آموزش شيمي همگام شد. الزمهيعني مي بايست  هاي نو ضروري بود

اطالعاتي در در ابتدا الزم بود، بود. بنابراين  ICTو  IT، تدريس مبتني بر موزش شيميآجهاني شدن 
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به همين منظور از منابع زير استفاده كردم. كسب مي  ICTو  ITباره تدريس با روش فعال مبتني بر 

 نمودم:

 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 ش آموزان؛همكاران، مديران، معاونان، مشاوران و دان .2

 بعضي از والدين دانش آموزان؛ .3

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

شيوه هاي مختلف مديريت  مطالعه كتاب هاي تخصصي در باره انواع روش هاي تدريس، .5

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

از جمله فصلنامه تعليم و تربيت، رشد تكنولوژي آموزشي، رشد بررسي نشريه هاي گوناگون  .6

 معلم، رشد آموزش شيمي، .....؛

 بررسي و مطالعه روزنامه هاي مختلف؛ .2

 مطالعه چكيده هاي تحقيقات و پايان نامه ها؛ .8

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

 :بعضی از یافته هاي این مرحله عبارتند از

در جستجوهاي اينترنتي متوجه شدم مي توان پايگاه هاي جالبي براي آموزش مفاهيم مختلف 

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

نه پرسش مي تواند در دانش آموزان انگيزه ايجاد كند. همچنين پايگاه هاي مناسبي پيدا كردم كه نمو

هاي متعددي در سطوح مختلف داشتند. در نتيجه براي ايجاد عالقه و انگيزه و مشاركت دانش آموزان 

در امر يادگيري و ياددهي سعي كردم رايانه و كتاب درسي در كنار هم استفاده شوند تا آموزش و 

ت هاي خود، دانش آموزان يادگيري مؤثرتر و سودمندتر باشد. در واقع، در اين روش رايانه با تمام جذابي

 را با موضوع درس درگير مي كند.
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 پيشينه تحقيقات

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

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

يد نسل هاي امروز را براي زيستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروزه براثر پيشرفت با

 2يا  5و از سي سال پيش از هر  ،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

محور قرار دادن دانش  ،ICTنوين مبتني بر   در همين راستا از دستاوردهاي آموزش :1383عبادي، 

 آموز به جاي معلم مد نظر است. تغيير نقش معلمان به عنوان مربي، راهنما و 

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

ثر شود. ميل و ؤيابد و دانش آموز، عنصري فعال، خالق و م  انگيزه هاي يادگيري افزايش مي شود كه

عالقه او به كسب اطالعات و دانش افزايش يابد و به طور طبيعي محتواي آموزش در مسير عملي و 

 .واقعي قرارگيرد

يده آموزشي با وري هاي اينترنتي ، با سرعت چشمگيري درحال گسترش است و پدافن :1380چارياني، 

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

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

ثر است. اين فناوري ها ؤبسيار م  يادگيري  -ي وجود آورده اند كه بهره گيري از آنها در فرايند يادده

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

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

ن خواهد داشت و يقيناً آموزش و پرورش نيز از اين تغييرات انسا  تأثير عميقي در زندگي اجتماعي 21

وري اطالعات به صورت ابيان كننده اين مطلب اند، كه فن مستثني نخواهد بود. تحقيقات در آموزش،

 .استفاده قرار گرفته است عمده اي در نظام آموزش منظم مورد
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به عنوان وسيله   ITصورت فزاينده بر پيچيدگي و ائتالف سازمان تربيتي به  :2001، زندليفت استكرا 

در تمامي  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 با ، رو به كال زندگي در دنياي در حال توسعهاش

ادعا مي كنند كه مدارس در اتخاذ اين  متخصصانز ا 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

 كمبود منابع مالي براي سخت افزار زيربنا براي توسعه حرفه اي و 

 .هستند  برنامه ريزي

مصاحبه به عمل آورده است و در  ICTكارورز درباره مشكالت اساسي در اجراي  22از  :2001، پلگرم

دوره   تعداد ناكافي كامپيوتر، :ثر استؤاين زمينه ده مشكل بيان شده كه بيشتر از همه عوامل زير م

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

وري اطالعات در مدارس و حفظ اف دولت سرمايه گذاري به رهبري فندر مالزي هد :2002هونگ، 

به اين سيستم است. برنامه هاي  2222حمايت از اين حركت و مجهز كردن تمامي مدارس تا سال 

وري، افنزبان و ارتباطات، علم و  مدارس هوشمند مالزي به هفت حيطه تأكيد دارد كه عبارتند از:

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

 وري اطالعات آموزش را متنوع و ساده اكه فن در ايران به منظور اين :1381كريمي پور، 

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

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

 .به الگوگيري از كشور مالزي است

را در دبيرستان هاي نيجريه گزارش  ICTو مشكالت  ICTتالش استفاده از  :2000، آدواواجين دلمو

كمبود   ا، هزينه و زيربناي ضعيفهدر دبيرستان  ICTآنان مدعي شدند كه مشكالت استفاده از  .دادند
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 مهارت ها، كمبود نرم افزارهاي مربوطه و دستيابي به اينترنت 

 مي باشد. 

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

هد يافت از جمله تغيير خوا  وري در اين مورد شرايط به نحو چشمگيريناكاربردهاي روز افزون ابعاد ف

 -2تغيير نقش معلم ،  -1وري در امر يادگيري به موارد زير اشاره نمود: امي توان به مهمترين تأثيرات فن

افزايش استفاده از منابع خارجي رشد و  .معلمان مشاركت بيشتر دانش آموزان با  -3تغيير نقش فراگير، 

بودن محتواي الكترونيكي كه مهم ترين ركن بهبود مهارت هاي طراحي و ارائه مطالب توليد و دارا 

  .مدارس هوشمند هستند اشاره نمود

را در سيستم  ICTكشور مالزي نيز به منظور پيشرفت در عرصه اقتصادي اجتماعي  :1384 ركيان،ل

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

ش مالزيايي و همچنين تقويت و پرورش نيروي كار آماده براي مواجهه با دنياي واقعي قرن امتيازات آموز

بيستم اقدام به تأسيس اين سيستم در چهارچوب آموزش خود نمود. در اين راستا ابتكار ايجاد مدارس 

ر )پروژه راهبردي چند رسانه اي( كشو  MSCبرنامه كاربردي و قسمتي از پروژه  2هوشمند يكي از 

 . مالزي است

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

تحت تأثير قرار داد كه طبق بررسي هاي انجام شده اين كشور در مقايسه با  1922استراليا در سال 

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

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

در ايران انجام گرفت و چندي بعد  1382گيري مي شود كه اين اقدام در سال  به طور جدي پي ICTاز 

ن نداي آزادي دبيرستا (،5منطقه )دبيرستان مصاحب  (،4منطقه )چهار دبيرستان تحت عنوان آبسال 

 تهران به اين سيستم مجهزگرديد. (15منطقه )دبيرستان شهداي كارگر  (،2منطقه )
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 مفهوم نوآوري در آموزش

نوآوري در آموزش به معناي احيا، بازسازي و ايجاد تغييراتي است كه سبب تحول در نظام  

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

، روش هاي تدريس و بهره گيري از فناوري هاي جديد است. درواقع، نوآوري انديشه اي است آموزش

دانايي، دقت و قابل پرورش و كوششي است اصولي و آگاهانه كه رسيدن به آن، مستلزم خودباوري، 

 پشتكار معلم است.

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

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

 ویژگی هاي نوآوري در آموزش

در فرايند نوآوري، بايد به روابط بين آموزش و برنامه درسي، روش ها ومهارت هاي ياددهي و  

و شرايط محيطي توجه كرد، به طوري كه روش هاي نو، عالوه بر اصالح وضعيت يادگيري، امكانات 

ت داشته و پاسخ گوي نيازهاي خاص 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 عملي 

و دانش آموزان شود و آنان را هر چه بيش تر به خودباوري و انجام فعاليت هاي ابتكاري و معلمان 

 پژوهشي تشويق كند.

 نوآوري و تحول در كالس درس

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

فرايند استفاده از روش هاي جديد و مبتكرانه، نظام آموزشي است، با اين وصف معلمان مي توانند، با 

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 يادگيري هستند.  ،طراح و راهنماي برنامه آموزشي و دانش آموزان ،معلم

گر مطالب را مستقيماً از معلم دريافت نمي كنند، بلكه خود به جمع در اين رويكرد، دانش آموزان دي

 حاصل و موفقيت هاي آموزشي كالس درسآوري و تحليل اطالعات مي پردازند و خود را در نتايج 
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شريك و سهيم مي دانند. از اين رو، از روحيه اي شاد و بانشاط برخوردارند و از فعاليت هاي آموزشي 

 لذت مي برند.

ين ترتيب، معلم نوآور مي تواند دانش آموزان را افرادي فعال، متفكر، كنجكاو و عالقمند به به ا 

     مطالعه مستمر بار آورد كه هدف رويكردهاي جديد آموزشي نيز همين است.

 استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشی در تدریس

اين گونه تعريف كرده اند: براي چندرسانه اي تعاريف متفاوتي ارائه شده است. برخي آن را  

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

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

انسته اند و آن را يك واژه اطالعاتي برخي تعامل را ويژگي مهمي براي چندرسانه اي هاي آموزشي د

متعامل دانسته اند. از چند رسانه اي ها براي به كارگيري نظريات آموزشي گوناگون مي توان استفاده 

 كرد.

بهره گيري از عصر اطالعات كمك فراواني مي كند. چندرسانه اي ها به گسترش دانش در 

 اواني است كه برخي از آن ها عبارتند از:چندرسانه اي ها در موقعيت آموزشي داراي مزاياي فر

 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؛ 

 قابل نياز يادگيرندگان؛انعطاف پذير بودن برنامه در م 

 برقراري تعامل و رابطه دوسويه با كاربر؛ 

 .فراهم آوردن محيط يادگيري دوستانه 
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از چند رسانه اي ها مي توان به شيوه هاي مختلف در آموزش استفاده كرد. سه روش براي استفاده 

 از چند رسانه اي ها عبارتند از:

شنيداري مطالب -چندرسانه اي براي ارائه ديداريدر اين شيوه معلم مي تواند از  ارائه نمايش: ( أ

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

 بود.

هنگامي كه دانش آموزان به صورت گروهي كار مي كنند، استفاده از  يادگيري مشاركتي: ( ب

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

در اين صورت دانش آموزان مي توانند به صورت انفرادي و مستقل به  يادگيري انفرادي: ( ت

يادگيري بپردازند. تعاملي كه بين كاربرد نرم افزار ايجاد مي شود امكانات چندرسانه اي 

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

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

رسانه هايي از قبيل فيلم، ويدئو، فيلم استريپ، نوار صوتي يا تصاوير تجارب غيرمستقيم را به  .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

با استفاده از شرايط فيزيكي، انگيزش، رنگ، واقع گرايي و خالقيت سبب ايجاد عالقه به  .3

 يادگيري مي شوند.

بر روش ها و امكانات موجود معلم مي افزايند. به اين ترتيب، او مي تواند تجارب يادگيري را  .4

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

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

 ارائه اطالعات؛ 

 توسعه دانش و مهارت ها؛ 

 .ايجاد ارتباط ميان موضوعات درسي گوناگون 
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 در تدریس  هاي آموزشی CDاستفاده از 

 CD  هاي آموزشي به كالس هاي درس طراوت و تازگي خاصي مي بخشند. آن ها 

هاي آموزشي مي  CDمي توانند دانش آموزان را  با خود به محيط هاي تازه اي ببرند. با استفاده از 

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

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

  معلم بايد هنگام استفاده ازCD  ابتدا با خواندن بروشورهاي توضيحي و يا با تماشاي آن ها

 دست به انتخاب بزند.

 توضيح دهد  ، مفاهيم ناآشنا را براي آنانهداطالعات مقدماتي را در اختيار دانش آموزان قرار بد

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

  .براي دانش آموزان تكاليف خواندني مربوط محتواي فيلم تعيين كند 

  سؤاالتي كه دانش آموزان را به نكات خاصي درCD .جلب مي كند، مطرح كند 

  هنگام تماشايCD .و توجه به محتواي آن با دانش آموزان خود همراه باشد 

 شاي برنامه را با بحث و فعاليت هاي مناسب ديگر همراه كند.تما 

 يادگيري دانش آموزان را از محتوايCD  ارزشيابي كند، ودر عين حال، فضاي بسياري را براي

 برداشت ها و تعبيرات خالقانه آن ها باقي گذارد.

 در تدریسو اینترنت  رایانه استفاده از 

ا استفاده از فرستنده ها و گيرنده هاي شبكه هاي عمومي اطالع رساني باكنون 

رساند. ديگر دانش مي مايكروويو،ماهواره و رايانه انواع اطالعات از بانك هاي اطالعاتي به سراسر جهان 

آموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان و ابزارهاي آموزشي محدود و معلم مشخص نيست، بلكه مي 

رايانه خود را به كار اندازد و با جستجو در كتاب ها و كتابخانه  تواند به طور انفرادي، در هر كجا هست

 هاي جهان و پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن ها را در دستگاه خود ذخيره كند.
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 اثر رايانه و اينترنت در آموزش و پرورش آن اندازه قوي است كه تقريباً در تمام 

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

جاي روش هاي سنتي برگزيده اند و استفاده از اينترنت را به منزله يك منبع اطالعات و يك رسانه 

ارتباطي به كار مي برند. يكي از پيامدهاي مهم آموزش از راه رايانه و اينترنت استقالل بيشتر 

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

پردازند و بيشتر تالش آن ها آن است كه دانش آموز را به كاوشگري )جمع آوري اطالعات، تجزيه و 

وني و برنامه برنامه هاي تلويزي تحليل، كشف ارتباطات موجود و توليد دانش(، تفكر انتقادي )از كتاب ها،

 برمي انگيزانند. هاي رايانه اي( و مهارت هاي زندگي

از رايانه ها مي توان براي سازماندهي داده ها، براي گزارش نويسي، براي ارتباط با ساير دانش 

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

اينترنت و فرستادن پست الكترونيكي براي دانش آموزان كشورهاي  دانش آموزان از طريق

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

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

ژوهشي مورد استفاده قرار بگيد، زياد مفيد نيست. اينترنت در صورتي كه فقط براي امور پ

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

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

ه هايي به دست آورند كه تا به حال دسترسي به آن ها ممكن نبوده است و همه برقرار كنند و ديدگا

دانش آموزان، براي اولين بار مي توانند عقايد خود را به راحتي منتشر و ديدگاه هايشان را با مخاطباني 

 به گستردگي جهان مبادله كنند.

 در تدریس استفاده از وبالگ آموزشی

با اين روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش مي تواند . اردد اين روش مزاياي بسيار زيادي 

در موقعيت هاي مناسبي مطالب را بياموزد. براي مثال ممكن است بعضي از دانش آموزان بخواهند يك 
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مطلب علمي موجود در وبالگ را در شب يا در طي ساعات اوليه صبح يا هرزمان ديگري مرور كنند. 

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

مي كند. آن ها همچنين مي توانند سؤاالت درسي خود را از اين يادگيري را خود دانش آموز تعيين 

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

وبالگ مطرح مي شود، آن ها بدون هرگونه  بنا به گفته دانش آموزان سؤاالتي كه از طريق 

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

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

ود. به طوري كه دانش آموزان آموزش از طريق وبالگ موجب افزايش تعامل با دانش آموز مي ش 

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

 پيشرفت تحصيلي آن ها نقش مؤثري دارد.

  ICTیادگيري مبتنی بر   –استفاده از روش فعال یاددهی 

كترونيكي، اينترنت و شبكه جهاني و كاربردهاي جديد فناوري ارتباطات و اطالعات چون پست ال 

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 مدرسه مي تواند امكان درك فراتر از 

آموزان در يك شهر، استان و كشور مي توانند تجربيات  محيط اطراف و فرهنگ را فراهم نمايد. دانش

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

 گذارند. 

اغلب در گروه ها با يكديگر مشاركت مي كنند. تجربه كار گروهي  TCIآن ها هنگام كار با  

TCI اجتماعي تأثيرات مفيدي دارد. در حل مسايل به شكل   –ت هاي فردي بر رشد و توسعه مهار

گروهي، در عين اين كه همه به طور فعال درگير انجام دادن تكليف و فعاليت هستند، هر دانش آموز 

ابزاري مناسب براي برقراري ارتباط و كنترل آن در اختيار دانش آموزان قرار  TCI. نقش خاصي دارد

 مي دهد.
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 وزان در مواجهه با چالش هاي موجود، اعتماد به نفس خود را افزايش دانش آم 

 هند و احساس قدرت مي كنند. اين امر روابط بين معلمان و دانش آموزان را تغيير دمي 

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

ار و ارزياب است و نقش سنتي كارشناس موضوعي وي را با مدير برنامه هدايت گر، ياري دهنده، همك

 تلفيق مي كند.

 ICT  از طريق درگير كردن دانش آموزان در كار جمعي مشترك، يك كالس درس را به

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

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

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

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

 و يأس همراه است.كه برخي اوقات اين امر با سرخوردگي 

براي معلمان تدارك مي بيند تعريف نقش آنان به عنوان تسهيل  ICTيكي از چالش هايي كه  

 ،كننده يادگيري، سازمان دهنده كار گروهي، مدير فعاليت هاي كالس درس و .... است. به اين ترتيب

كرد و كم تر به تدريس معلمان بيش تر وقت خود را صرف پشتيباني تك تك افراد يا گروه ها خواهند 

مي توانيم با تعداد كم تري دانش آموز كه »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 

 «.اين تغييرات را ايجاد مي كنند

با قابليت آموزشي ويژه در كالس درس ايجاد مي كند كه به طور محيطي  ICTاستفاده از  

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

 ، مرحله دوماجراي راه حل 

راي دانش آموزي مرودشت با هماهنگي مدير مدرسه و مسئول آزمايشگاه مركزي و پژوهش س 

تصميم گرفتم كه در اين سايت كامپيوتر اين مركز تشكيل دهيم. قرار شد دو جلسه كالس شيمي را در 
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دوجلسه به بررسي موفق بودن طرح خود بپردازم. چنان چه موفقيت حاصل شود، به فكر راه حلي باشم 

در سايت كامپيوتر حضور يافتيم. كه بتوانم به نحوي اين روش را با امكانات موجود در مدرسه ادامه دهم. 

را به گروه هاي سه نفري تقسيم كردم و در كنار كامپيوتر ها نشستند. از گروه ها  دانش آموزانسپس 

خواستم آرام و بدون سروصدا كار كنند. همچنين رعايت نوبت را كرده، به نظر هم گروهان خود احترام 

 ند.ربگذا

كه چنانچه دانش  در آغاز درس، كلمات كليدي و معادل انگليسي را روي وايت برد نوشتم 

 موزان تمايل داشته باشند اطالعات علمي پيشرفته را جستجو كنند، با اصطالحات انگليسي آشنا باشند.آ

نوشته ا ر "مينظريه ات"واژه  searchگوگل در قسمت خواستم كه در موتور جستجوي  دانش آموزاناز 

ها خواستم كه ميليون ها سايت در پيش روي آن ها قرار گرفته بود. از آن  كنند.را شروع جستجو و 

و از اطالعات به دست آورده مقاله اي تهيه  وآن ها را ذخيره كنند را جستجو كنند مينظريه اتاولين 

. كنند و آن را به صورت سخنراني در كالس ارائه دهند يا آن كه براي تهيه روزنامه ديواري آماده كنند

د. پس از ن را در گروه خود بحث كنندالتون را انتخاب كرده و توضيحات مربوط به آ ميسپس نظريه ات

 چند دقيقه 

ها شروع شد. تا دانش آموزان سؤالي نمي كردند، توضيح اضافه اي نمي دادم و اگر گروهي سؤالي زمزمه 

به آن ها نشان دهم از طريق اينترنت جوي پاسخ را د، ابتدا سعي مي كردم راه هاي جسترا مطرح مي كر

وتاه اكتفا مي كردم. بدين ترتيب دانش آموزان ترغيب مي شدند كه و درآخرين مرحله به پاسخ هاي ك

خود به جستجو بپردازند. اين كار آنقدر برايشان لذت بخش شده بود كه تقريباً هيچكس از من سؤالي 

 نمي پرسيد. آن ها خوشان با هم بحث مي كردند، به نتيجه مي رسيدند و يادداشت بر مي داشتند.

آوري كرده و به صورت شفاهي سؤاالتي را مطرح مي كردم تا گروهي بحث جمع اه ها رياددشت هاي گرو

در اين مرحله نقش من نظارت  كنند و سپس سرگروه ها جواب را براي بقيه اعضاي گروه توضيح دهند.

 و هدايتگري بود.
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. كنند و مانند روش قبل ادامه دهندسپس از دانش آموزان خواستم تا پرتوي كاتدي را جستجو  

تعدادي سؤال را در اينترنت جستجو كرده بودم و چون به زبان انگليسي بود سؤاالت مهم تر را ترجمه 

سايت اينترنتي آموزان قرار دادم. اختيار دانش قرار داده بودم وآن ها را در CDو روي ه كرد

JCEonline منبع و مأخذ خوبي براي پرسش هاي مفهومي يك (conceptual questions)  و

است. آدرس سايت را در اختيار دانش آموزان قرار  (challenge problrms)سايل چالش برانگيز م

دادم تا دانش آموزان عالقمند و آشنا به زبان انگليسي از پرسش هاي اين سايت استفاده كنند. ضمناً 

دانش  هاي موجود در سايت را ترجمه كرده و در اختيار ازدانش آموزان عالقمند خواستم تا پرسش

دانش آموزان با عالقه فراوان تك تك پرسش ها را بررسي مي كردند وپاسخ  آموزان كالس قرار دهند.

س از نشاط خاصي برخودار مي كردند و سرانجام از من تأييد مي خواستند. كال مي دادند، در گروه بحث

 بود. شده 

سه مدل اتمي تامسون و مدل براي جلسه بعد نيز به همين شكل درس را ادامه دادم. در اين جل 

  . سپس براي جلسه بعد امتحان در نظر گرفتم.اتمي رادرفورد مورد بررسي قرار گرفت

عالقمند شده بودند كه طي درس و پس از پايان كالس مرتب سؤال مي  يقدربه دانش آموزان  

   "ها را براي رايت كردن ببريم؟ CDآيا ما مي توانيم اين " كردند:

  "آيا ما هم مي توانيم در اينترنت در سايت هاي مختلف جستجو كنيم؟" نديا مي پرسيد

 آيا مي توانيم در اوقات فراغت خود از سايت كامپيوتر "آن ها همچنين مي پرسيدند: 

  "؟پژوهش سرا استفاده كنيم

همين موضوع باعث شد كه همه دانش آموزان به عضويت پژوهش سرا درآيند تا از امكانات 

 استفاده كنند.براي پيشرفت تحصيلي خود ا پژوهش سر
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 ، مرحله دوماز وضعيت بعد از اجراي راه حلارزیابی 

 مشاهده  4و  3نتايج به دست آمده از نمرات امتحان پس از انجام اقدام در جدول 

شامل سه سؤال يك نمره اي در سه سطح ام مي شود. الزم به ذكر است كه امتحان مانند قبل از اقد

 با مشاهده نمرات در  اما سؤاالت مشابه نبودند. كاربرد بوددانش، درك و فهم و 

، و همچنين مقايسه ميانگين نمرات در هر سطح آموزشي قبل و بعد از اقدام سطح هاي مختلف آموزشي

   .شدمپيشرفت دانش آموزان را متوجه 

ي در نفر از دانش آموزان كالس دوم رياض 22نتايج به دست آمده از نمرات اين سه سؤال از 

 مشاهده مي شود. 3جدول

 : فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا سه3جدول

ردي

 ف
 فراواني

 1سؤال

 سطح دانش

 2سؤال

سطح درك 

 و فهم

 3سؤال

سطح 

 كاربرد

جمع 

 نمرات

1 . 1 1 1 3 

2 8 1 1 02.0 22.0 

3 6 1 1 020 220 

4 4 1 02.0 02.0 220 

0 1 1 02.0 020 2220 

6 1 1 02.0 0220 2 

 2220. 192.0 2020 .2 .2 جمع

 2268 02.3 0294 1 ميانگين
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فراواني دانش آموزان برحسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي  2و نمودار 4در جدول

 سطوح مختلف دانش، درك و فهم و كاربرد مشاهده مي شود. 

 

 یك براي سطوح مختلف: فراوانی بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا 4جدول

درك و  دانش نمره

 فهم

 كاربرد

1 2. 21 . 

02.0 0 6 12 

020 0 0 . 

0220 0 0 1 

0 0 0 0 

 

 یك براي سطوح مختلف: فراوانی بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا 2نمودار

0

20

40
سطح دانش

سطح درك و فهم

سطح كاربرد

سطح دانش 0 0 0 0 27

سطح درك و فهم 0 0 0 6 21

سطح كاربرد 0 1 7 12 7

0 0.25 0.5 0.75 1
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مشاهده مي شود. با توجه به مقايسه يسه ميانگين نمرات قبل و بعد از اقدام مقا 5در جدول

در هر يك از ميانگين نمره كالس كه پيشرفت قابل توجهي صورت گرفته است.  نتايج متوجه مي شويم

 مشاهده مي شود. 3و نمودار 5در جدولقبل و بعد از اقدام سطح ها 

 و ميانگين كالسدر هریك از سطح هاتحصيلی پيشرفت مقایسه : 5جدول

 سطح
 ميانگين

 قبل از اقدام

 ميانگين 

 بعد از اقدام

 1 02.3 دانش

 0294 0221 همدرك و ف

 0248 0209 كاربرد

 2268 1204 ميانگين كل

 

 و ميانگين كالسدر هریك از سطح هاتحصيلی پيشرفت مقایسه  : 3نمودار

1.04

0.090.21
0.73

2.12

0.480.68
0.96

0

1

2

3

ميانگين قبل از اقدام 0.73 0.21 0.09 1.04

ميانگين  بعد از اقدام 0.96 0.68 0.48 2.12

دانش درك و فهم كاربرد ميانگين كل
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 ، مرحله دومتجزیه و تحليل نتایج

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

برابر افزايش يافته  2.5وزان شده است. به طوري كه ميانگين كالس بيش از پيشرفت تحصيلي دانش آم

ر سطح كاربرد بيش از برابر و د 4.5 برابر و در سطح درك و فهم 1.4است. اين افزايش در سطح دانش 

 برابر مي باشد 8

  ، مرحله سوماز وضعيتارزیابی 

به دست آمده بود، اين روش  ITس مبتني بر با توجه به نتايج بسيار خوبي كه از روش تدري

بسيار مفيد معرفي شد. اما تشكيل كالس شيمي، در سايت كامپيوتر ودر محلي دور از مدرسه، به طور 

مستمر و هميشگي امكان پذير نبود، مي بايست راه حل مناسب تري بيابم.  براي آن كه تدريس خود را 

موزش شيمي همگام باشم، نياز به اينترنت بود. اما امكان انجام دهم و با جهاني شدن آ ITمبتني بر 

تنها راه حل اين بود كه خودم دست به كار شوم تا از غافله  استفاده از اينترنت در مدرسه فراهم نبود.

 جهاني شدن عقب نمانيم. پس به جستجو در اينترنت مشغول شدم.

 اجراي راه حل، مرحله سوم

 پرداختم و براي هر مبحث اطالعاتي را تهيه جو مي خودم در اينترنت به جست

م. مي پرداخته تدريس بمي كردم و آن ها را به كالس درس مي آوردم و با استفاده از كامپيوتر مدرسه 

 هاي آموزشي مناسب نيز تا حدي مرا در امر آموزش كمك مي كرد. CDهمچنين استفاده از 

نه و اينترنت دسترسي داشتند، آن ها را به عالوه بر آن با تشويق دانش آموزاني كه به رايا 

آن  ،با معرفي سايت هاي آموزشي مناسب همكاري دعوت كردم تا آن ها نيز در اين امر مرا ياري دهند.

 ها را وادار به استفاده از اينترنت با امكانات شخصي خودشان 

 مراجعه  مي كردم. بعضي از دانش آموزان عالقمند نيز به سايت كامپيوتر پژوهش سرا

 مي كردند و به اين طريق از اينترنت استفاده مي كردند.
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دانش  موجب تعامل بيشتر من باهمچنين وبالگ آموزشي ام كه چندسالي است فعال مي باشد، 

سال پيش كسب تجربه بسيار مفيدي است كه از چند استفاده از وبالگ آموزشي . شده است آموزانم

سؤاالت درسي خود را بدون هيچ  ز وبالگ تبادل اطالعات مي كنند وه ادانش آموزان با استفادام،  كرده

مفيدي ارسال مي كنند كه با نام خود آن ها در مقاالت حتي  واهمه اي مي پرسند و جواب مي گيرند.

ش آموزان دانالزم به ذكر است، بعضي از  وبالگ ثبت مي كنم تا مورد استفاده همه عالقمندان قرار گيرد.

 درسي خود را برطرف مي كنند.اشكاالت  تبادل نظر مي كنند ومن  وبالگ باز از طريق ناشناس ني

موزان امكان پذير براي همه دانش آ ،(www.marycury.blogfa.com)وبالگ آموزشي  استفاده از

توجه اين است كه اغلب دانش آموزانم كه هم اكنون در دانشگاه تحصيل مي كنند، است. نكته جالب 

اين امر نشان دهنده استفاده از  ، كه باعث افتخار مي باشد.ريق وبالگ با من در ارتباط هستندوز از طنه

وبالگ بدون در نظر گرفتن زمان و مكان مي باشد كه يكي از راه هاي همگام شدن با جهاني شدن 

 آموزش شيمي است.

   

 و تجزیه و تحليل، مرحله سوم از وضعيت بعد اجراي راه حلارزیابی 

يزهاي كالسي و يا پرسش هاي شفاهي دال بر موفقيت اين طرح بود. ات و كوئنتايج امتحان 

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

امكان پذير نبود اما اثرات  ها بسيار رضايتبخش بود. اگرچه استفاده مستقيم از اينترنت در كالس درس

  ر آن به وضوح قابل لمس بود. چشمگي

 

 ارزیابی تأثير اقدام جدید و تعيين اعتبار آن

ه چگونگي اجرا و نتايج آن جمع آوري شد با توجه به نقطه رپس 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 

 برطرف كردم. را 
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به  مورد قبول دانش آموزان و والدين آن ها است.  ITشواهد نشان داد كه تدريس مبتني بر  

اثر چشمگيري داشته است. اكثر آن ها طوري كه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در كليه دروس 

و معاونان مدرسه و همكاران نيز به انواع مختلف سعي در استفاده از اين روش ها برآمدند. رضايت مدير 

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

و به دست آن ها قبل و بعد از اقدام مقايسه نمرات پيشرفت تحصيلي چشمگير دانش آموزان با 

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

هاي آموزشي و اطالعات جمع  CDدر مرحله استفاده از  ،دانش آموزانعلمي كسب اطالعات 

قرار مي دادم و در كالس به نمايش مي  CDآوري شده از سايت هاي مختلف كه در فلش مموري يا 

موفق  16.8دانش آموزان با ميانگين نمره %122نتيجه قبولي  به ويژهگذاشتم، به مراتب قابل توجه بود. 

 د.نرح را تأييد مي كبودن اين ط

هاي آموزشي به قدري زياد شده بود كه  CDعالقمندي دانش آموزان به استفاده از اينترنت و 

 آن ها نه تنها در درس شيمي بلكه در دروس ديگر نيز به اين امر مبادرت 

ريس مي ورزيدند. بنابه گفته دانش آموزان، تالش آن ها براي يادگيري بيشتر مطالب، با اين روش تد

 افزايش يافته و موفقيت آن ها بيشتر شده است. 

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

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

مي مؤثر در جهت موفقيت در امر را به عنوان يكي از تجربيات مفيد آموزشي و به عنوان گا يپژوهاقدام 

 آموزش در نظر بگيرم.
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 حاصل از اقدام نتایج

 قوت اجراي طرحنقاط 

  اين روش براي يادگيري هايي كه اساسي است ولي به خودي خود جاذبه اي ندارد شوق و

 انگيزه ايجاد مي كند؛

 تشويق مي كند؛ اين روش عالقه هاي جديد ي را به وجود مي آورد و يادگيري براي يادگيري را 

  در اين روش دانش آموزان تجربه هاي جديدي كسب مي كنند و اين تجربه ها، آن ها را به

 سوي موفقيت هدايت مي كند؛

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

 د، نتايج در اين روش وقتي دانش آموزان براي مدتي به حال خود رها مي شوند تا تجربه كنن

 بهتري به دست مي آيد.

 ضعف انجام طرحنقاط 

 در همه مدارس امكان استفاده از رايانه وجود ندارد؛ 

  دسترسي به مواد درسي و شرايط، چندان ساده نيست. در مدرسه امكان ارتباط مستقيم با

 بط كنيم؛ض CDاينترنت را نداريم و بايد از قبل، اطالعات را روي فلش مموري يا 

  اغلب از دانش آموزان در زمينه زبان انگليسي بسيار ضعيف هستند و چون از اينترنت استفاده

 مي كنيم اين امر، مشكالت جدي در پي دارد؛

  چون كالس به صورت گروهي اداره مي شود كمي سر و صدا و بي نظمي 

 اجتناب ناپذير است.
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 و پيشنهادات نتيجه گيري

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

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

اجتماعي، ...... با هم به مبادله اطالعات مي پردازند و كساني در اين مبادله اطالعات موفق ترند كه 

  ري از فناوري روز دارند.اطالعات بيشت

موج فناوري اطالعات در اشكال گوناگون آن از دهه نود قرن بيستم ميالدي، همه جهان را در  

است كه برگرفته است و اين موج از طريق تلفن همراه، ماهواره، رايانه، اينترنت و .... گسترش يافته 

گونگي گذران اوقات فراغت، فرهنگ پذيري ي برقراري ارتباط و تعامل ميان آدميان، نحوه كار، چچگونگ

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

تأثير  –به صورت آشكار  –رسد نهاد آموزش و پرورش كم تر از ساير نهادهاي اجتماعي از اين موج 

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

آغاز قرن بيستم را به جامعه امروز بياوريم، او در مواجهه با جامعه بيرون از مدرسه و انطباق با آن دچار 

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

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

گويي همه چيز در مدرسه مانند آغاز قرن بيستم است و هيچ چيز تغيير نكرده است. اين سخن تمثيلي 

ه دهه از مقاومت يا تأثيرناپذيري نظام آموزشي در برابر تحوالت فناورانه عصر جديد است. گرچه از س

د نمادهاي فناوري اطالعات مانند رايانه به مدارس يا دانشگاه ها تالش وپيش در جهان صنعتي در ور

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

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

ا اين وصف به نظر مي رسد كه بايستي همه يا بخشي از برنامه هاي درسي كشورمان تغيير ب

كند تا به اين طريق زمينه اي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر با اين تحول فراهم آيد. همچنين 

ساختار و محتواي كتاب هاي درسي نيز نيازمند دگرگوني خواهد بود و بي ترديد روش هاي تدريس و 
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وش هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم بايد دچار تغيير شود. در ميان همه اين تغييرات ر

شايد تغيير در شيوه هاي آموزش معلمان اهميتي دو چندان داشته باشد كه اين خود، ضرورت يك 

 برنامه ريزي بلند مدت را يادآور مي شود.

وم اجراي همه اين تغييرات ضروري است بي شك در صورت پذيرش همگامي با اين تحول، لز 

ولي ميزان هر يك و شيوه هاي ايجاد آن ها قابل بحث و بررسي است. اين بررسي ها بايستي هر چه 

سريع تر آغاز شود و برنامه ريزان درسي، پس از درك كامل ضرورت همگامي با چنين تحولي، اقدام به 

براي بهره برداري مناسب و مطلوب از دستاوردهاي  بازنگري در برنامه هاي درسي كنند و راهكارهايي

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

ي نيز اين موضوع مد نظر سياستگذاران، برنامه الزم است در طراحي برنامه درسي ملّ بنابراين 

ها و اميدها يا فرصت ها يا تهديدهاي ارگيرد تا با توجه به بيم ورش قرسازان و برنامه ريزان آموزش و پر

احتمالي ناشي از جهاني شدن همه درس ها، پيش از وقوع هر رويدادي، راهكارهاي مناسب براي اين 

 همگامي را يافته، به جامعه آموزشي كشور معرفي كنند.

 اي مختلف قابلارتباطات در آموزش و پرورش در محور هناوري اطالعات و فكاربرد 

 طرح است، كه به شرح زير مي باشد:

 ازهاي تخصصي آن ها در زمينه آموزش افراد جامعه براي برطرف كردن ني 

 گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات؛بهره 

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

 از براي گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات؛مجهز كردن آموزشگاه ها با ابزارهاي مورد ني 

  بهره گيري بهينه از فناوري اطالعات و ارتباطات براي تغيير دادن ساختار آموزش و ايجاد

 فرصت هاي يادگيري و تحصيل براي همه افراد جامعه؛

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

 از فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود بخشيدن به كيفيت آموزش. بهره گيري 
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انتظار مي رود در آينده با ورود رايانه ها به مدارس انقالبي در يادگيري رخ دهد كه پيامدهاي زير را 

 خواهد داشت:

 دانش آموزمحور مي شود و در آن رايانه، آموزش را با نيازهاي فردي هر يادگيرنده  ،كالس

 ار مي كند و جايگزين كالس معلم محور مي شود؛سازگ

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

فعاالنه مشاركت كنند. با دستيابي  به منابع عظيم دانش از اقصي نقاط جهان، دانش آموزان 

ا با دانشمندان، نويسندگان و مورخان سرزمين هاي ديگر به جستجوي پاسخ مي پردازند. آن ه

مشهور تماس مي گيرند و از حل مسايل دنياي واقعي لذت مي برند. موانع و محدوديت كالس 

 رفع و فضاي آن به گستره جهان تبديل مي شود؛

  از دستيابي به مهارت ها غفلت نمي شود. برنامه هاي چندرسانه اي، سازگار با سبك يادگيري

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

مهارت بر مبناي عالقه گسترش مي يابد، متون ثابت كنار  فردي مي دهد و فعاليت هاي رشد

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

 ون مي سازد. معلمان نيز در كنار نه ساختار كالس درس را نيز دگرگيافناوري را

دانش آموزان، ياد مي گيرند. معلمان به جاي آموزش يك سويه؛ نقش تسهيل كننده را در خودآموزي 

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

 ود.اشتياق به يافته هاي علمي و دانش تأكيد مي ش

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

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

  يادگيري؛  –كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درفرايند ياددهي 

  گذار از آموزش دانش و انتقال اطالعات تأكيد بر مهارت هاي بهره گيري از دانش و اطالعات و

 به آموزش چگونگي يادگيري؛



 

 

41 

  يادگيري و   –به كارگيري توانايي هاي شبكه جهاني اينترنت در فرايند ياددهي 

 آموزش هاي از راه دور مبتني بر شبكه؛

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

 ناوري اطالعات ارتباطات در موضوعات گوناگون درسي؛ف

 ايجاد امنيت براي دانش آموزان در شبكه جهاني اينترنت؛ 

  طراحي واحدهاي درسي اجباري در ارتباط با دانش فناوري، بهره گيري از اطالعات و به

 مدارس؛ ركارگيري فناوري هاي اطالعات ارتباطات د

 ترش فناوري اطالعات ارتباطات در آموزشگام با گسمپرورش حرفه اي معلمان ه. 

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

  فراهم آوردن رايانه، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و امكان اتصال آن ها به شبكه جهاني

ه اي كه همه دانش آموزان به سادگي اينترنت در همه كالس هاي درس و همه مدارس به گون

 امكان دسترسي به آن را داشته باشند؛

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

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

 منطقه اي و بنگاه هاي صنعتي؛

 اي صنعت با آموزش و پرورش براي افزايش كيفيت و تنوع آموزش، گسترش همكاري ه

 يادگيري و تمرين مهارت هاي مؤثرتر در مدرسه؛

 ّ؛اطالعات آموزشي يبرپا كردن مركز مل 

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

 اطالعات و ارتباطات؛

 وش هاي مبتني بر آموزش معلمان با رIT؛ 

  تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم؛ 
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  به كاربردن شيوه هاي جديد ارزشيابي دانش آموزان مبتني برIT؛ 

  به كار بردن شيوه هاي جديد برگزاري كنكور ورودي دانشگاه ها مبتني برIT؛ 

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

محتواي دروس تخصصي رشته هاي دبيري و تربيت معلم مورد بازبيني و تجديد نظر قرار  .1

 گيرد. محتواي منابع علمي در دروس تخصصي مثل روش ها و فنون تدريس بر مبناي 

ITتدوين گردد. 

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

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

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

 محتواي كتاب هاي درسي بازنگري و اصالح شود تا معلمان به استفاده از .3

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

با برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي ضمن خدمت و دانش افزايي براي معلمان  .4

مشكالت موجود بر سر راه به كارگيري اينترنت برطرف گردد. زيرا هنوز برخي از معلمان با 

ي آن ها از روند بهره گيري از اينترنت موافق نيستند كه اين امر مي تواند ناشي از عدم آگاه

اجراي روش يا عدم توانايي آن ها در استفاده عملي از روش يا عدم آگاهي آنان از اثر بخشي 

 اين روش است.

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

ارس توجه خاصي مبذول شود بايد به توسعه و تجهيز كتابخانه هاي مد ITاستفاده معلمان از 

تا دسترسي به منابع علمي جهت فعاليت هاي گروهي و انفرادي تحقيقي امكان پذير گردد. 

الزم به ذكر است كه يكي از رفتارهاي مورد نظر در مهارت برقراري ارتباط، استفاده از منابع 

 .اطالعاتي است كه در بسياري از مدارس امكان دسترسي به آن ها وجود ندارد
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پيشنهاد مي شود كه مسئوالن آموزش و  ITبه منظور ايجاد رغبت معلمان به استفاده از  .6

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

تا بهره گيري از اين روش ها به حداكثر ممكن برسد و ديگر از روش هاي سنتي استفاده 

 نگردد.

د. از اين رو ستنياينترنت واقف نز والدين و دانش آموزان در مورد اهميت به كارگيري بسياري ا .2

پيشنهاد مي شود كه معلمان و مديران مدارس در مورد توجيه والدين و دانش آموزان تالش 

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

يراتي ايجاد شود. ارزشيابي به عنوان يكي از در نظام ارزشيابي از دانش آموزان و معلمان تغي .8

مهم ترين مراحل فرايند آموزشي، در شرايط كنوني به سطوح پايين حيطه شناختي محدود 

شده است. اگرچه در نتايج اين اقدام پژوهي مشاهده مي شود كه نمرات درسي دانش آموزان 

اما نمرات امتحاني ذهن استفاده شده است، باالتر از روش سنتي است،  ITهنگامي كه از 

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

 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

ود را امتحان كنند. حتي اگر كسي موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زيادي به دست مي خ

 آورد.

برگزاري دوره  و همچنين ITبرگزاري همايش ها در زمينه توليد محتواي الكترونيكي و كاربرد  .12

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

 د.داشته باش

در مدارس به منظور راهنمايي دانش آموزان و معلمان براي دست  ITوجود يك كارشناس  .11

يابي به اطالعات و چگونگي تحليل يا پردازش اطالعات مي تواند كمك مؤثري در استفاده هر 

 چه بيشتر اينترنت در مدارس باشد.
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روش استفاده غني كردن دوره هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران مي تواند كمك مؤثري به  .12

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

 ن معتقدم كه معلمين بايد در با توجه به پيشرفت هاي اخير در فناوري هاي گوناگو

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

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

 كند.

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

 تسهيل گري يادگيري و مشاوره را انجام دهد.

دانش آموزان در انجام فعاليت هاي آموزشي به جاي حفظ كردن مطالب درسي، به كاوش،  .3

ري اطالعات، اظهار نظر، تجزيه و تحليل و طبقه بندي مطالب، روش حل مسئله و جمع آو

 تفكر انتقادي بپردازند.

معلم به جاي پرداختن به كميت و حجم مطالب درسي، زمينه شناختي، درك و فهم،  .4

 يادگيري كيفي و فرصت توليد و توسعه مفاهيم جديد را براي دانش آموزان ايجاد كند.

هر چه بيش تر ستفاده از فناوري هاي گوناگون در كالس درس، به كاربرد معلم بايد در ا .5

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

 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. .2

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

 خاص، كارهاي پژوهشي فوق برنامه، ساخت و توليد اثري به وسيله 

 ويژه اي برخوردار باشند.دانش آموزان، از حمايت هاي 
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اميد است كه همه معلمان، اهميت استفاده از فناوري هاي نوين را بدانند و تالش كنند تا هر چه 

بيش تر با استفاده بهينه از آن ها روش هاي تدريس و روش هاي ياددهي و يادگيري مناسب تري را 

ر در عرصه هاي آموزشي در براي دانش آموزان فراهم آورند. باشد كه شاهد پيشرفت چشمگيرت

 كشورعزيزمان باشيم.

                                                                          

 منابع مورد استفاده:

( اقدام پژوهي:راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس، 1383آهنچيان، محمدرضا و ديگران ) .1

 تهران، انتشارات رشد.

( جهاني شدن و آموزش شيمي، رشد آموزش شيمي، دوره بيست 1386ارشدي، نعمت اهلل ) .2

 ، زمستان.2ويكم، شماره

(. تفكر درباره تحوالت آينده آموزش و پرورش، تهران: انتشارات 1369)  اميري، محمدعلي .3

 مدرسه.

 ( روش تحقيق عملي)اقدام پژوهي(، تهران، 1382بختياري، ابوالفضل ) ؛ايراني، يوسف .4

 نشر لوح زرين.

( تلفيق فناوري در مدارس، مترجم، نونا حسن پور 1385يرم، اليزابت؛ بينگهام، مارگارت)با .5

 ، ارديبهشت.8اينانلو، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست ويكم، شماره

، رشد آموزش شيمي، دوره  IT( آموزش مفهوم مول به روش مبتني بر 1385توكلي، معصومه ) .6

 ، پاييز.1بيستم، شماره

 بر برنامه ريزي درسي، دفتر برنامه ريزي و تأليف  ICT( تأثير 1382والقاسم )چارياني، اب .2

 كاردانش.  ،و حرفه اي آموزش هاي فني

( پرسش هاي مفهومي و مسايل چالش برانگيز در شيمي، رشد آموزش 1381خلخالي، مرتضي ) .8

 ، تابستان.4شيمي، دوره پانزدهم، شماره
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تم و يكم، ترجمه افتخارزاده، سيد فرهاد، تهران: ( آموزش براي قرن بيس1382) دلوز، ژاك .9

 انتشارات عابد.

( مدارس در عصر اطالعات، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره نوزدهم، 1382ديناروند، حسن) .12

 ، تابستان.9شماره

( فناوري آموزشي در كالس: تغييرات تدريجي، رشد تكنولوژي آموزشي، 1385ديناروند، حسن) .11

 ، ارديبهشت.8دوره بيست ويكم، شماره

، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و دفتر ITروش هاي فعال ياددهي يادگيري مبتني بر  .12

 .1383آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي، بهمن 

 ، اطالع رساني، مجله تكفا، شمارهطراحي مدارس هوشمند در مالزي، ماهنامه آموزشي، تحليلي .13

 .1382، سال اول ، خرداد و تيرماه 6و 5

( بهره گيري از نرم افزار كمك آموزشي فيزيك 1386عطاران، محمد؛ شبيري، سيده فاطمه ) .14

سوم دبيرستان و بررسي تأثير آن در پيشرفت تحصيلي و تعامل دانش آموزان در كالس، 

 ، بهار.1فصلنامه تعليم و تربيت، سال بيست وسوم، شماره

واقعيت رايانه در كالس هاي ما، انتشارات  ( تنگناي فناوري، نويد و2224فالم، ويليام.دي. ) .15

 انجمن نظارت و برنامه ريزي درسي.

 راهنماي معلمان پژوهنده، تهران، نشر اشاره.( 1382قاسمي پويا، اقبال ) .16

( مقايسه خودكارآمدي و خالقيت در دانش آموزان كاربر 1386كديور، پروين؛ زارع زاده، كمال ) .12

 ، بهار.1فصلنامه تعليم و تربيت، سال بيست وسوم، شمارهاينترنت و دانش آموزان غيركاربر، 

تكنولوژي آموزشي،  دآموزش متناسب با عصر اطالعات، رش( 1381) كريمي پور، محمدرضا .18

 فروردين ماه.  ، 2شماره

( اهميت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شيمي، 1382كوچكي، خورشيد ) .19

 ، بهار.3و يكم، شمارهرشد آموزش شيمي، دوره بيست 
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( نوآوري در كالس درس، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست و 1386گدازچيان، فاطمه ) .22

 ، بهمن.5سوم، شماره

توحيد از اينترنت ياد بگيرند؟، مترجم  ( آيا همه دانش آموزان مي توانند1384) گرگ، كرسي .21

 ، فروردين.2صيامي، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيستم، شماره

( كاربرد چندرسانه اي ها در كالس درس، مترجم فرشته شاه جعفري، 1385). لچس، وي وي .22

 ، فروردين.2رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست ويكم، شماره

وري اطالعات و ابراي استراتژي هاي توسعه فن ،( پايان نامه كارشناسي ارشد1384لركيان. ) .23
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