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 چکیده

. بگیرند یاد را کامپیوتر ای پایه های مهارت که دارند نیاز دو هر کودکان و بزرگساالن امروز، ی جامعه در   

 آموزش. گرفت خواهید فرا را پیشرفته مفاهیم هم سرعت همان به بگیرید یاد را اولیه اصول زودتر چه هر

 ی زمینه در شان آینده نیاز مورد های مهارت که کرد خواهد کمک را ها آن دانش اموزان به کامپیوتر اصول

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

 آموزش ی اندازه به کودک یک به کامپیوتر اصول دادن یاد. کنند مي استفاده شان های سرگرمي و فامیل

 یا مستقیم طور به بنگریم که علوم از ای شاخه هر به امروزی جامعه در.دارد اهمیت وی به نوشتن و خواندن

 . بینیم مي را کامپیوتر دخالت و تأثیر مستقیم غیر

 ....... مشغول به تدریس بودم .در سال تحصیلي ................ در مدرسه .......... معاون فناوریاینجانب به عنوان 

دانش آموزان پایه ششم عالقه زیادی به یادگیری مبحث که پاورپوینت متوجه شدم در همان اوایل تدریس 

مناسب دانش آموزان را به ندارند . این مساله مرا بر آن داشت با بررسي این موضوع و بکارگیری رو شهایي 

 یادگیری پاورپوینت عالقمند نمایم .

های انتخابي بنده ، بیان اهمیت کامپیوتر و پاورپوینت برای دانش آموزان ، تشویق دانش آموزان ،  روش

تغییر روش تدریس ، حذف عوامل عدم تمرکز در دانش آموزان بود که بعد از اجرای این راه حل ها ، دانش 

 آموزان به درس پاورپوینت عالقمند شدند .

 نکات کلیدی :

 عالقمند کردن –نت پاورپوی –دانش آموز 
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 مقدمه

 را آن و کنند مي آغاز را نویسي برنامه مثال و کامپیوتر یادگیری کودکي سنین از پیشرفته های کشور در   

 . رسانند مي حداقلي تکامل یک به دانشگاه از پیش تحصیلي های دوره در

 یاد بچه به باید را چیز سه فقط مدرسه در که کنند مي فکر هنوز ها معلم و والدین شود مي دیده متأسفانه

 مي گي ساله ده سن به وقتي امروزی های بچه و شده عوض زمانه ولي. حساب و نوشتن و خواندن. داد

 .  بگیرند یاد را آنالین ارتباطات و ها سایت وب کامپیوتر، های برنامه با کار سطحي یک در باید رسند،

 مقطع از را کامپیوتر با کار ها مدرسه در اکنون و دهستن ما زندگي ناپذیر جدایي بخش ها کامپیوتر

 از لبریز که جهاني در یا بگیرند یاد را کامپیوتر یا ندارند بیشتر راه دو ما کودکان. دهند مي یاد کودکستان

 .شوند گم است تکنولوژی

 نظام این زدرچی هر از بیش آنچه مسلما.است ای جامعه هر تعالي و رشد اصلي ارکان از وتربیت تعلیم نظام

 زماني روشها این انتخاب  حساسیت و است پرورش و آموزش در استفاده مورد های شیوه است اهمیت حائز

 عصر در که واقفیم موضوع براین همه.میشود تر پررنگ باشند نوجواني و کودکي سنین در آن مخاطبین که

 ابزارهای از استفاده  برای  الزم هایمهارت داشتن بدون جامعه در موثر  حضور و میکنیم زندگي ها رسانه

 .است ممکن غیر تقریبا ارتباطي

. است شده آموزش امر دلسوزان از بسیاری ی دغدغه  کامپیوتر دنیای  به ورودکودکان ی نحوه بین این در  

 هپرمخاطر مسیری ، کامپیوتر با کار تجربي یادگیری به بستن دل و کودکان به مقوله این واگذاری سو یک از

 که جهتي در را کودکان هدایت امکان نه و گرفت نادیده میتوان را آن تربیتي مدت دراز تاثیرات نه  که است

 به حتي آموزش این اگر دیگر سوی از.میکند فراهم شود منجر آنان ارتباطي و علمي مهارتهای تقویت به

 صرفا آموزشي و بگیرد نادیده را کوکان روحي خصوصیات اما شود شروع خردسالي سنین در مند نظام شکلي

 در آموختن شوق و شور کاهش و کودکان واپسزدگي  جز ای نتیجه کند ارائه مخاطب به را خشک و تئوریک

 داشت نخواهد آنان
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 سایتهای  در تدریس هنگام در که دارند را تجربه این دبستانها  و مهدها در کامپیوتر مربیان از بسیاری  

 به توجه برای آنان در تمرکز ایجاد امکان و هستند ها رایانه با کردن بازی دنبال به مدام کودکان کامپیوتری،

 .است سختي کار کالس

بتابراین باید با راهکارهایي دانش آموزان را به یادگیری کامپیوتر و مخصوصا نرم افزارهای ورد و پاورپوینت 

 نجام دهند .عالقمند کرد تا در اینده براحتي کارهای مورد نیاز خود را ا

 مسـئله بیان

. است آموزش فرآیند در تدریس الزم شرط ارتباط و است دانش آموز و معلم میان ارتباط نوع یک تدریس،

 مؤثر ارتباط فراگیرانش با دبیر اینکه مگر گرفت نخواهد صورت تدریس فرآیند در تغییر یا یادگیری گونه هیچ

 او نتیجه در و شد نخواهد برقرار موفقي ارتباط نکات، این نکردن رعایت صورت در که بداند و کند برقرار

 حساب به غیرمفید را او تدریس انشدانش آموز و خواند خواهد توجه کم و احساس بدون را انشدانش آموز

 زمان مرور به است ممکن ارتباطي رفتار که بداند باید او. بشناسد را ارتباط موانع باید معلم. آورد خواهند

 دست از را خود نفوذ و تأثیر درآید، عادت صورت به ارتباطي رفتار که زماني و بگیرد خود به عادت جنبه

 دبیر باشد داشته تسلط آنها بر و آشنایي ارتباط فرآیند و عوامل با هرچه که بداند باید نیز. داد خواهد

 به را او قوت و ضعف نقاط کند، مي درک را دانش آموز ارتباط، هنر پرتو در دبیر چون بود خواهد تری موفق

 و کند مي برقرار ارتباط او با ها دریافت همین براساس و یابد مي آگاهي او روحي بم و زیر از آورد، مي دست

 . کند شیفته و جذب را او تواند مي آساني و خوبي به دریافته را ضعف و قوت چون

 میان که ارتباطي گاهي ولي است سطحي سیارب ارتباط یکدیگر با نفر دو ارتباط مواردی در که نماند ناگفته

 و کنند مي پیدا پیوند یکدیگر با صمیمانه و وجود همه با طرفین یعني است عمیق شود مي برقرار نفر دو

 . است عمیق ارتباط و پیوند برقراری ،دبیر و دانش آموز میان ارتباط ایجاد از هدف
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دانش  موردقبول نباشد، مطلوب انساني رفتار دارای ولي ودش تلقي قوی علمي نظر از اندازه هر معلم کامپیوتر

 و باارزش انشدانش آموز نظر از را او ،دبیر علمي تسلط با همراه متعادل، شخصیت. شد نخواهد واقع انآموز

 . اوست های ویژگي مهمترین از ،معلم کامپیوتر اخالق و درس موضوع و محتوا بر تسلط. کند مي اعتبار

 دتوصیف وضع موجو

سال است که در آموزش و پرورش در حال  .…هستم و مدت ..…آموزشگاه .. معاون فناوری …اینجانب 

 سواالت به وپاسخ مطالب یادگیری در زیاد وسرعت باالیشان هوش رغم علي آموزان  دانش .خدمت مي باشم.

 وتمرکز هشد پرتي حواس دچار عاملي کوچکترین وبا نداشتند را الزم تمرکز پاورپوینت تدریس هنگام به

مرتب حواسشان پرت بود و از شیوه های سنتي تدریس به تنگ  تدریس زمان. دادند مي دست از را خود

خوششان نمي  کامپیوترآمده بودند. با اینکه دانش آموزاني با سطح علمي باالیي بودند ولي از روش تدریس 

 یاددهي روند در همکاران از وبعضي ام تشخیص به موارد این آمد و دائما به مسائل حاشیه ای مي پرداختند.

 ی وانگیزه یابد کاهش کالس وکمي کیفي بازده که شد مي وباعث کرد مي ایجاد اختالل فراگیران ویادگیری

 . شود کم کامپیوتر کالس در حضور برای آموزان دانش

 مي وزانآم دانش از سواالتي پاورپوینت مبحث هر انتهای و درس طي در همیشگي عادت طبق بر وقتي 

 مطرح و تدریس حین در گویا که شدم متوجه بود ربط بي اکثرا که دادند مي که هایي جواب از ولي پرسیدم

 خود به تازه زدم مي صدا را نامشان که زماني بعضي حتي اند نسپرده گوش مطالب به  درست سواالت کردن

 را ها آن تدریس حین در دادم ادامه را ارمک بیشتری دقت با ادامه در.  نبودند پاسخگویي به قادر و آمدند مي

 صندلي یک روی طوالني نسبتا مدتي برای بار اولین برای که یدانش آموز مثل اکثرا گرفتم نظر زیر کامال

 تنها اینکه مثل بود اطراف به مدام نگاهشان برخي کردند مي حرکت خود جای سر مدام نشیند مي

 آموزان دانش همان از را سواالتم کردم سعي بود دیگری یجا ذهنشان و داشت حضور کالس در جسمشان

 از بعد و کرد برطرف را مشکل کوتاهي مدت برای تنها هم روش این کنند جمع بیشتر را حواسشان تا بپرسم
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 این دلیل به رفتارها این کردم مي گمان اول جلسات ، برگشت قبل حالت همان  به چیز همه دوباره مدتي

 گذشت با ولي شود مي حل مسئله این زمان مرور به و اند شده کامپیوتر محیط اردو تازگي به که است

 دادم تغییر را خود تدریس روش نیز بار چندین. است کار در مشکلي که شدم متوجه روند این ادامه و روزها

 ایيه تجربه نیز ایشان  کردم مطرح معلمان شورای جلسه در را موضوع. نشد ایجاد تغییری هم باز ولي

 . داشتند در من تجربه مشابه

 به رسیدن و مشکالت این بررسي برای من و.آورد وجود به همکارانم و من برای زیادی مشکالت موضوع این

 اینکه شد، مطرح ذهنم در زیادی سواالت مناسب حل راه یک

 کنم؟ تقویت  پاورپوینت تدریس هنگام را آموزانم دانش توجه و دقت توانم مي چگونه

 کنم؟ ترغیب پاورپوینت  مباحثبه  صحیح دادن گوش به را آموزانم دانش توانم مي هچگون

 چگونه توانستم دانش آموزان را به یادگیری پاورپوینت عالقمند کنم ؟

 غنیمت را فرصت بپردازم مساله این کامپیوتر به  در که دارم را فرصت این  که حال گرفتم تصمیم بنابراین

توانستم دانش آموزان پایه ششم را به یادگیری درس پاورپوینت  چگونه» را ودخ پروژه عنوان و شمرم

 عدم این دالیل بتوانم همکارانم مساعدت و مطالعه مصاحبه،,مشاهده با و نمایم انتخاب «عالقمند کنم 

 .بردارم وضعیت این تغییر جهت در مطلوب گامي خداوند یاری به و راشناسایي حواس تمرکز

 گزارش تخصصی : اهداف

 اصلی :هدف 

 عالقه دانش آموزان نسبت به یادگیری پاروپوینتافزایش 
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 جزئی :اهداف 

 علل بي عالقگي دانش آموزان به یادگیری نرم افزارهای مورد نیاز کامپیوتریبررسي 

 روش هایي جهت افزایش عالقه دانش آموزان نسبت به یادگیری پاورپوینت با روش های مناسببکاگیری 

 با وضع مطلوب :مقایسه 

مقایشه با وضع مطلوب بایستي دانش آموزان نسبت به یادگیری پاروپوینت عالقه مند و به خوبي آن را در 

 بگیرند . یاد

 آوری اطالعاتجمع 

 موجود وضع کیفی های شاخص - 1

 آموزان ودانش ،اولیا همکاران از وپرسش آموزان دانش رفتار دقیق مشاهده با آموزش از کلي اهداف به باتوجه

 :که شد مشخص

 .نداشتند راکامپیوتر  درکالس شرکت جهت الزم تمرکز آموزان دانش -

 -. بیاورند کالس به راکار کامپیوتر کتاب کردند يم فراموش - وقت درس دادن آنها به کالس بي توجه بودند

 صدا کوچکترین با -. کشیدند مي پاورپوینت اغلب با کامپیوتر بازیتدریس هنگام به -. داشتند اضطراب اغلب

 .زدند مي رابهم کالس ونظم دادند مي نشان ،واکنش ازبیرون

 شـاخص هـای کـمی وضـع موجـود - 2

 دانش اموزان در کالس مولفه های عدم تمرکز –الف 

سروصدای  مولفه ها

محیط 

 بیرون

 شلوغي

داخل 

 کالس

سواالت 

بي مورد 

بعضي 

محیط 

فیزیکي 

نامطلوب 

صدای آرام 

 معلم

کامپیوتر 

وسایل 

فانتزی 

دانش 

عکس هاو پوستر 

های نصب شده 

 در کالس

خستگي روزانه تغذیه 

 نامناسب

 وزانکل دانش آم

 فراواني
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دانش 

 آموزان

  

هنگام  کالس

 تدریس

 آموزان

  45/45 19/34 54/29 63/38 63/13 19/34 54/19 18/68 درصد

 و روش های تدریس سنتي  تمرکز زننده برهم عوامل براثر که آموزان دانش فراواني جدول: 1 شماره جدول

 . شود مي پرت حواسشان

 پرسشنامه : –ب 

 ای برای دانش آموزان تنظیم کردم و از آنها سواهای زیر را پرسیدم :پرسشنامه 

 ایا به درس کامپیوتر عالقه دارید ؟ – 1

 ایا به درس پاورپوینت عالقه دارید ؟ – 2

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

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

 روش تدریس معلم برای شما مناسب است  ؟ ایا – 5

 پاسخ دانش آموزان در جدول زیر امده است  :

 جواب خیر جواب بله شماره سوال

1 5 15 

2 1 13 

3 5 15 
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4 1 13 

5 11 11 

 66 34 جمع

 

 نمودار پاسخ های دانش آموزان را در زیر مشاهده مي نمائید :

 

فرمائید بیشتر دانش آموزان عالقه ای به درس کامپیوتر و پاورپوینت همانطور که از پاسخ ها مالحظه مي 

ندارند .از علت های اصلي آن عدم انگیزه برای یادگیر ی و ، عدم تمرکز و روش تدریس نامناسب معلم مي 

 باشد .

 مطالعات کتابخانه ای و مقاالت – 3

 پیشینه تحقیق

ر مي رود که نسل های امروز را برای زندگي و جامعه فردا از دیر باز از آموزش و پرورش انتظا: 1369امیری، 

آماده سازد، درجوامع سنتي گذشته، تحوالت به کندی انجام مي گرفت، بنابراین شـناخت فردایـي کـه بایـد     
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نسل های امروز را برای زیستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، امـا امـروزه براثـر پیشـرفت هـای      

سـال حجـم    1یا  5و از سي سال پیش از هر  ،ب علمي و تکنولوژیکي تعبیر شده استعلمي فني که به انقال

  .انتشارات علمي دو برابر افزایش یافته این شناخت اهمیت بسزایي یافته است

محور قرار دادن دانش آموز به  ،ICTنوین مبتني بر   در همین راستا از دستاوردهای آموزش: 1383عبادی، 

ــ  ــا و  جــــای معلــــم مــــد نظــــر اســ  ت. تغییــــر نقــــش معلمــــان بــــه عنــــوان مربــــي، راهنمــ

تغییر نقش معلم موجب مي  است. آموز به جای معلمنش تسهیل کننده مي باشد که خود محور قراردادن دا

ثر شود. میل و عالقه او به ؤیابد و دانش آموز، عنصری فعال، خالق و م  شود که انگیزه های یادگیری افزایش

 .زایش یابد و به طور طبیعي محتوای آموزش در مسیر عملي و واقعي قرارگیردکسب اطالعات و دانش اف

وری های اینترنتي ، با سرعت چشمگیری درحال گسترش است و پدیده آموزشي با تکیه افن: 1381چاریاني، 

 برفناوری های اینترنتي اکنون موضوع توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیـا قـرار گرفتـه   

است. استفاده از فناوری های جدید اطالعاتي، توان بالقوه نویني را در آمـوزش مبتنـي برفنـاوری بـه وجـود      

ثر است. این فنـاوری هـا همچنـین    ؤبسیار م  یادگیری  -آورده اند که بهره گیری از آنها در فرایند یاددهي 

  .ر گرفته شودکا  سبب شده اند تا یادگیری مادام العمر به صورت گسترده و عمیق به

 21واقعیت ها نشان مي دهند که استفاده از فنـاوری هـای نـوین در قـرن     : 1381دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

انسان خواهد داشت و یقیناً آموزش و پرورش نیز از این تغییرات مستثني   تأثیر عمیقي در زندگي اجتماعي

وری اطالعـات بـه صـورت عمـده ای در     اد، که فننخواهد بود. تحقیقات در آموزش، بیان کننده این مطلب ان

 و باید دانش آموزان به یادگیری آن عالقمند شوند ..نظام آموزش منظم مورد استفاده قرار گرفته است
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مصاحبه به عمل آورده اسـت و در ایـن    ICTکارورز درباره مشکالت اساسي در اجرای  21از  :2111، پلگرم

دوره ناکـافي،    تعـداد ناکـافي کـامپیوتر،    :ثر استؤر از همه عوامل زیر مزمینه ده مشکل بیان شده که بیشت

  کمبود وقت برای معلمان، کافي نبودن کارکنان مساعد تکنیکي.

وری اطالعات در مدارس و حفظ حمایـت  ادر مالزی هدف دولت سرمایه گذاری به رهبری فن: 2112هونگ، 

به این سیستم است. برنامه های مدارس هوشمند  2121از این حرکت و مجهز کردن تمامي مدارس تا سال 

وری، مطالعـات اجتمـاعي، رشـد    ازبان و ارتباطات، علم و فنـ  مالزی به هفت حیطه تأکید دارد که عبارتند از:

 .جسماني، آگاهي های فردی و حرفه ای، هنرهای علمي و خالقانه مد نظر است

ــور،   ــي پ ــن   :1381کریم ــور ای ــه منظ ــران ب ــه فنــ  در ای ــاده   وراک ــوع و س ــوزش را متن ــات آم  ی اطالع

مي سازد و سرعت یادگیری را افزایش مي دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهـره گیـری از   

آنها ترغیب مي کند اقدام به تلفیق این فرایند در جریان آموزش گردید. استفاده از این فراینـد بـا توجـه بـه     

 .الگوگیری از کشور مالزی است

 .را در دبیرستان های نیجریه گزارش دادند ICTو مشکالت  ICTتالش استفاده از : 2115، دواواجین دلموآ

کمبـود مهـارت هـا،      ، هزینه و زیربنای ضـعیف  مدارسدر  ICTآنان مدعي شدند که مشکالت استفاده از 

 کمبود نرم افزارهای مربوطه و دستیابي به اینترنت مي باشد. 

طبق مطالعات انجام شده فناوری های جدید در نظام آموزش و یادگیری و کاربردهای روز  :1384افضل نیا،  

تغییر خواهد یافت از جمله مي توان به مهمترین   وری در این مورد شرایط به نحو چشمگیریناافزون ابعاد ف

  -3یر نقش فراگیـر،  تغی -2تغییر نقش معلم ،  -1وری در امر یادگیری به موارد زیر اشاره نمود: اتأثیرات فن

افزایش استفاده از منابع خارجي رشد و بهبود مهارت های طراحي و  .معلمان مشارکت بیشتر دانش آموزان با

  .ارائه مطالب تولید و دارا بودن محتوای الکترونیکي که مهم ترین رکن مدارس هوشمند هستند اشاره نمود
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را در سیستم آموزشي  ICTدر عرصه اقتصادی اجتماعي کشور مالزی نیز به منظور پیشرفت : 1384 رکیان،ل

خود تلفیق نمود. تحقیقات نشان مي دهد که در سیستم آموزش مالزی به منظـور بدسـت آوردن امتیـازات    

آموزش مالزیایي و همچنین تقویت و پرورش نیروی کار آماده برای مواجهه با دنیای واقعي قرن بیستم اقدام 

 1هارچوب آموزش خود نمود. در این راستا ابتکار ایجاد مدارس هوشمند یکي از به تأسیس این سیستم در چ

 . )پروژه راهبردی چند رسانه ای( کشور مالزی است  MSCبرنامه کاربردی و قسمتي از پروژه 

 تجزیه و تحلیل داده ها  :

علل اصلي عدم  آن پرداختم و مشخص شد که دالیل زیر ازبه تجزیه و تحلیل بعد از جمع آوری اطالعات 

 عالقه دانش آموزان به یادگیری پاورپوینت مي باشد :

 حواس پرتي و بازیگوشي دانش آموزان در سرکالس – 1

 کاربرد کامپیوتر در زندگيو عدم آگاهي دانش آموزان از اهمیت  – 2

 عدم آگاهي دانش آموزان از اهمیت پاورپوینت برای اینده و دانشگاه – 3

 اسبروش تدریس نامن – 4

 پیشـنهادی هـای حـل راه

 :شد پیشنهاد زیر موارد مشکل این شدن برطرف برای

 تغییر روش تدریس( 1

  لفظي تشویق از استفاده( 2

 اندانش آموز در اکتشاف به وتمایل جستجوگری ، کنجکاوی تقویت( 3

 کالس در غیرمنتظره کارهای دادن انجام( 4
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 درسي مطالب درتبیین وبازی نمایش از استفاده( 5

 .باشد خوشایند اندانش آموز برای که نحوی به آموزشي محیط شرایط دادن ترتیب( 6

 جنبشي-سمعي-بصری)آنها شخصیتي های تیپ وتعیین آموزان دانش فردی های تفاوت به توجه( 1

 (ولمسي

 بحث درابتدای درس آموزشي اهداف بیان( 8

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

 .تدریس زمان ای حاشیه های بحث به ورود عدم( 11 

 هـا حـل راه اجـرای

 .پذیرفت صورت اعتباریابي از پس زیر موارد اجرای

 .ها آن شخصیتي های تیپ کردن ومشخص آموزان دانش فردی های تفاوت به توجه(  1

 فروانی

 مولفه ها

 کل  جنبشي لمسي سمعي بصری

  12/22 12/22 41/21 19/34 درصد

  شخصیتي های تیپ فراواني -2 شماره جدول

 .کالس در آنها مورد بي های صحبت از وممانعت شلوغ آموزان  دانش کنترل -2

 معلم تدریس روش تغییر -3

 آموزشي کمک وسایل از استفاده -4 
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 مطالب تبیین در وبازی نمایش از استفاده -5

 کالس بیرون محیط آرامش حفظ جهت وهمکاران مدرسه دفتر با هماهنگي -6

 که اوست. است معلم ،کامپیوتر آموزش های هدف تحقق در مطلوب موقعیت ایجاد برای عامل ترین اساسي

 و موقعیت بهترین برعکس، یا کند جبران را آموزشي امکانات کمبود و درسي های کتاب نقص حتي تواند مي

. کند تبدیل غیرجذاب و و غیرفعال طمحی به مطلوب، عاطفي ارتباط ایجاد در ناتواني با را تدریس موضوع

 شخصیت کل بلکه شود، مي واقع مؤثر که نیستمعلم  علمي های دیدگاه و تجارب تنها تدریس، درفرآیند

 کردار و رفتار تدریس، فرآیند در. گذارد مي تأثیر دانش آموز تحول و تغییر و یادگیری ایجاد در که اوست

 ارزشیابي برای مناسبي معیار دبیر رفتار و عمل ان،دانش آموز یبرا. است برخوردار خاصي اهمیت از معلم

 که باشد بزرگوار قدر آن اعمالش و رفتار در باید دبیر بنابراین،. است او رهنمودهای و وصایا ها، گفته مطلب،

 بنا بر این در مرحله نخست تصمیم گرفتم رابطه خود را با دانش. گیرد قرار انشدانش آموز الگوی و نمونه

 آموزانم بهبود بخشیده و شخصیت دوست داشتني را برای دانش آموزانم به نمایش بگذارم.

بنابراین بنده به عنوان معلم کامپیوتر ابتدا شرایطی را که باعث حواس پرتی دانش آموزان می شد 

را برطرف ساختم . سپس از اهمیت کاربرد کامپیوتر در زندگی برای آنها صحبت کردم . سپس 

ای آموزشی برای همه دانش آموزان از اهمیت و کاربرد کامپیوتر و پاورپوینت برای آنها فیلم ه

پخش کردم .سپس همه دانش آموزان را به تناسب قوی و ضعیف بودن در گروه های مناسب قرار 

.سپس با مناسب ترین رای آنها توضیح بدهم دم ابتدا اهداف درس مورد نظر رابدادم. سعی کر

مه دانش آموزان متوجه شوند به آنها مباحث را توضیح دادم .و از آنها در حین روش طوری که ه

کالس بصورت مشارکتی کمک خواستم .دانش آموزان در کالس کامپیوتر بسیار مناسب همکاری 

 می کردند .



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این این 

آسمان گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی 

 www.asemankafinet.irمراجعه کنید .

16 
 

 بعد از اجری طرح )نقاط قوت (ارزیابی 

 دانش وخود کاراننظرهم به توجه وبا درکالس شده انجام های فعالیت به باتوجه تحصیلي سال اواخر در

 :آموزان دانش شد حاصل زیر نتایج آموزان

  داشتند را کالس در شرکت جهت الزم تمرکز( 1

 .کردند مي شرکت وگروهي آموزشي های درفعالیت( 2

 .داشتند را تکمیلي ارزشیابي سواالت به پاسخگویي برای الزم توانایي( 3

 .بردند مي لذت کالس واز تندداش را کامپیوتر کالس در حضور برای الزم انگیزه( 4

 و روش تدریس درس عالقه مند شده بودند. پاورپوینتبه درس ( 5

 .دادند انجام را الزم همکاری ما با کالس در سکوت برقراری جهت( 6

 ( آنها به انجام پروژه های پاورپوینت که به آنها مي دادم بسیار عالقمند شدند و از هم سبقت مي گرفتند . 1

 ضعفنقاط 

 کمبود امکانات کامپیوتر در سایت که تعداد آنها نسبت به تعداد دانش آموزان بسیار کم بود .

 نتیجه گیری :

 وبه بلوغي زیستي، استعدادهای که:  گرفت نتیجه توان مي طرح وکیفي کمي های شاخص به باتوجه

 درس به نسبت وانگیزشان عالقه تا کند مي کمک آموزان دانش به معین راهبردهای از تعدادی کارگیری

 ویژگیهای سبب به ، انسان.باشند داشته کالس در حضور هنگام بیشتری تمرکز نتیجه ودر رود باال  کامپیوتر

 خاص استعداد او. است داده اختصاص خود به را مخلوقات اشرف عنوان ، موجودات همه میان در نظیرش بي

 . دهد انجام خاص اعمال دهد مي اجازه او به که دارد یادگیری و تفکر
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 به فناوری و علم عرصه در را سریعي و گوناگون تحوالت و تغییر. کند ارزیابي و بیني پیش را اعمالش نتایج

 زمان ترین سریع در را اطالعات که کند تبدیل ای دهکده به را دنیا تافلر قول به که آنچنان. آورد وجود

 قلمرو در که انتظاری قابل غیر و سریع پیشرفت اثر بر بنابراین. دهد انتقال دیگر قاره به ای قاره از ممکن

 روز به روز بشری های دانسته و اطالعات حجم است شده انسان نصیب اخیر قرن چند طي فناوری و دانش

 .است افزایش حال در آوری سام سر طور به

 راستا، این در. سازند همگام التتحو و تغییر این با را خود سریعتر هرچه که است الزم آموزان دانش بر

 تمرکز در توانایي عدم دلیل به اما کنند مي مطالعه بسیار. کنند مي زیاد کوشش آموزان دانش از بسیاری

 یابند دست لخواه د نتیجه به توانند نمي مطالعه هنگام حواس،

 :ت پیشنهادا

 است توجه جالب و مهم برایتان که اهدافي گرفتن نظر در و نیرومند های انگیزه ایجاد با کنید سعي -1

 دانش آموزان ایجاد عالقه کنید . در یادگیری کامپیوتر  به نسبت

دانش آموزان شلوغ را در گروه ها پخش کنید تا نتوانند مزاحم بقیه دانش آموزان در کلالس کامپیوتر -2

 شوند .

 از مشارکت دانش آموزان در هنگام تدریس کامپیوتر استفاده کنید .-3

 با بیان اهمیت و کاربرد کامپیوتر در زندگی دانش آموزان آنها را به آن عالقمند کنید . – 4
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