این فایل فقط برای مشاهده می باشد  .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام
پژوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی اسمان مراجعه کنید
www.asemankafinet.ir.

اقدام پژوهی آموزگار دوم ابتدایی :
چگونه توانستم با استفاده از روش های تدریس با فناوری اطالعات اختالالت
یادگیری را در یکی از دانش آموزانم حل نمایم .
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چكيده
در اين چند سال بعنوان معلم پايه دوم ابتدايی با دانش آموزان دختر و پسر با ويژگی هاي رفتاري و
اجتماعی متفاوت سر و كار داشتم .اما امسال يكی از دانش آموزان من به نام سمانه ،با بقيه بچه هايی كه تاا
به حال ديده بودم خيلی فرق داشت .او كودكی خجالتی ،مضطرب و افسرده بود .آهسته و لرزان صحبت مای
كرد .با بقيه بچه ها دوست نمی شد و گوشه گير بود .حتی قادر نبود كه وسااي خاود را از كايفش در آورد.
كتابش را وارونه در دست می گرفت و هنگام تصويرخوانی از كتاب بخوانيم ،می گفت :چيزي نمای بيانم .در
نوشتن نيز مشك داشت و ساده ترين عالئم كتاب بنويسيم را نمی توانست ،بنويسد .او رياضی را درك نمای
كرد .به طور كلی او دچار اختالالت يادگيري يا ديسلكسای باود .در گاوا دادن ،صاحبت كاردن ،خوانادن،
نوشتن ،استدالل كردن و درك كردن مشك داشت .با بررسی هايی كه انجام دادم از نظار فيزيكای و هاوا
كامالً سالم و عادي بود ولی در يادگيري بسيار مشك داشت .براي ح اختالالت يادگيري و رفتااري او نيااز
به روا تدريس مناسب و خاص بود.
پس از مطالعه و بررسی فراوان ،روا هاي ويژه اي را براي بهبود وضعيت او به كاار بساتم .راه حا
هاي مختلف را آزمايش كردم .بهترين راه اين بود كه نوآوري هاي آموزشی را به كاار ببارم و باا اساتفاده از
فناوري نو اختالالت يادگيري سمانه را ح كنم .بنابراين از روا  ITاستفاده كردم.
با تالا فراوان توانستم به نتيجه مطلوب برسم .به طوري كه پيشرفت سمانه بسيار چشمگير بود .او
نه تنها در درس رياضی و بخوانيم پيشرفت بسيار زيادي داشت بلكه مشكالت رفتااري او نياز باه كلای رفا
گرديد و همانند ساير دانش آموزان در فعاليت هاي كالسی شركت می كرد.
نتيجه اي كه در نهايت به دست آمد اين بود كه :توانستم اختتالت اتگيري ( يياسسيست
سمگنه را بگ كمك تدراس مبتن ب  ITحل كنم و از او يانش آموز( فعگل و عالقمند بسگزم .عاالوه
بر آن پيشرفت تحصيلی و عالقمندي ساير دانش آموزان نيز با اين روا ميسر شد و كالسی سرشار از شادي
و نشاط مهيا نمودم .موفقيت تحصيلی ،عالقمندي و سرزندگی سمانه و ساير دانش آموزان نشان دهنده موفق
بودن اين طرح می باشد.

نكات کليدی :
دانش آموز – اختالل يادگيري – روا تدريس فناوري اطالعات
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مقدمه
توجه به اهميت آموزا در دوران اوليه زندگی ،پرداختن باه پاژوهش هااي علمای در برناماه هااي
درسی دبستان امري كامالً آشكار است .در دوران كودكی ساختار شخصيتی و رفتاري انسان بنياان گااشاته
می شود و اين دوران بسيار سرنوشت ساز است .امروزه به دلي آن كه كودكان پيوسته در معرض هجوم انواع
رسانه ها و فناوري ها قرار دارند ،الزم است فعاليت هاي يادگيري در روا هاي جديد ،متفااوت و مهايد در
آموزا و پرورا ارائه شاود .اساتفاده از راياناه باه عناوان ابازار آموزشای مفياد در مادارس ابتادايی باراي
جستجوگري در شبكه جهانی به منظور كمك به دانش آموزان ابتدايی است .استفاده از اين فنااوري كاالس
هاي دوره ابتدايی را از شادي و هيجان بيش تري برخوردار می كند.
رايانه به دانش آموزان اين دوره كمك می كناد جزئياات دروس و مطالاب كتااب را باه خاوبی فارا
بگيرند .آموزا علوم ،رياضی و قرآن و .....از طريق رايانه و گفتگوهااي راياناه اي و جلساات الكترونياك ،باه
برنامه ريزي درسی و فعاليت هاي ديگر كالسی ،كمك زيادي می كند.
اطالعات جديد و فناوري ارتباطات به طور قاب مالحظه اي يادگيري داناش آماوزان را بهباود مای
بخشد و رايد ترين شيوه هاي دستيابی دانش آموزان به اطالعات و دانش مورد نياز آن ها را تحت تأثير قارار
می دهد.

اينترنت و ساير اشكال فناوری اطالعات و ارتباطات ICT
 Communication Technology) & (Informationتغييرات عمده اي در تمرين آماوزا عملای و
يادگيري در كشورهاي توسعه يافته ايجاد كرده است .معلمان و دانش آموزان در سراسار جهاان مای توانناد
ازطريق اينترنت به راحتی متن  ،صدا و تصوير را به يكديگر ارسال كنند .اقدامات دولت انگليس مانند ايجااد
شبكه ملی يادگيري بيانگر آن است كه معلمان بايد به سرعت به سمت فعاليت هاي اينترنتای و درس هااي
مبتنی بر شبكه در مدارس حركت كنند .در ديگر كشورها نيز دولت ها چنين پيشرفت هايی را تشاويق مای
كنند.
تحقيقات نشان داده است كه استفاده از  ITبه دانش آموز فرصت تسلط بر فنااوري و خاودراهبري
می دهد .معلم با تغيير نقش خود از انتقال دهنده به تسهي كننده می تواند به ارايه محتاواي اطالعاات باه
دانش آموز بپردازد و از طرف ديگر فعاليت هاي يادگيرنده را كه نتيجه آن يادگيري است تسهي كند .الزمه
ايفاي چنين نقشی وجود معلمان توانمند در زمينه موضوع هاي مورد تدريس و كاربرد  ITاست.

معلم با استفاده از فناوری در کالس درس مي تواند اين شرايط را فراهم کند:
 .1ايجاد تجارب يادگيري غيرمستقيم؛
 .2ايجاد ارتباط دقيق؛
 .3ايجاد عالقه به يادگيري؛
 .4افزايش امكانات يادگيري.
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معلم می تواند دانش آموزان را ارزشيابی كناد ،اطالعاات الزم را جما آوري كارده و بازخوردهااي
مناسب را به دانش آموزان ارائه كند .متأسفانه روشهاي تدريس به كمك  ITفراگير نيست .بيش تر در قالب
جشنواره ها و مسابقات و برخی به صورت موردي استفاده می شود.
در اين طرح اقدام پژوهی به بررسی كاربست فنااوري اطالعاات ) (ITدر حا مشاكالت ياادگيري
سمانه پرداخته شده است .الزم به ذكر است كه اين روا براي اولين بار در پايه دوم ابتدايی باه كاار گرفتاه
شده است.

توصيف وضعيت موجود
سال اسات كاه در خادمت آماوزا و
اينجانب  ، .......................داراي مدرك ليسانس  ،مدت
پرورا مشغول به تدريس می باشم  .امسال نيز بعنوان معلم پايه دوم در مدرسه محدثه مشغول به خادمت
می باشم
از ابتداي سال تحصيلی متوجه شدم كه يكی از دانش آموزانم به نام سمانه داراي عالئمی از قبي بی
عالقگی به مدرسه ،ترس از مدرسه ،همكاري نكردن با معلم ،انجام ندادن تكاليف درسی به طور منظم ،ضعف
درسی ،گوشه گيري و انزوا طلبی می باشد كه نشاندهنده وجود اختالالت رفتاري و درسی در اين دانش آموز
بود .او بيشتر وقتها دور از پدر و مادرا زندگی می كرد  .دوري از پدر و مادر باعث بروز مشاكالت روحای و
عاطفی شده بود كه بر اختالالت يادگيري او می افزود .آن ها به دلي فقر اقتصاادي ازوسااي سااده رفااهی
محروم بودند .وقتی از سمانه می پرسيدم از برنامه هاي تلويزيون به كدام ياك عالقاه داريم مای گفات :ماا
تلويزيون نداريم .او براي ورود به مدرسه مورد سنجش قرار نگرفته بود همچنين دوره پايش دبساتانی را باه
علت فقر فرهنگی خانواده نگارانده بود .او كودكی خجالتی ،مضطرب ،افسرده و نگران بود .دستانش هميشاه
از عرق خيس بود .جثه اي كوچكتر از ساير همكالسی هايش داشت .من اغلب در زنگ هاي تفاري از پشات
پنجره كالس رفتار او را زير نظر داشتم .اصوالً جنب و جوا و تحرك بسيار كمی داشات .بيشاتر در گوشاه
حياااااااط مدرسااااااه در كنااااااار خااااااواهر بزرگتاااااارا كااااااه كااااااالس چهااااااارم بااااااود
می ايستاد و بچه هاي ديگر را با كنجكاوي نگاه می كرد .او باا كسای ارتبااط برقارار نمای كارد و حتای باا
همكالسی هايش هم دوست نبود .هنگام صحبت كردن هميشه ترس داشت و خيلی آهسته و لرزان صاحبت
می كرد .در كالس وقتی از دانش آموزان می خواستم كتاب هاي خود را روي ميز گااشته و باز كنند مادت
زيادي طول می كشيد تا كتاب خود را از كيفش در آورد و روي ميز قرار دهد .يك ماه طول كشيد تا من باه
كمك همكالسی هايش به او ياد داديم تا كتاب خود را وارونه در دست نگيرد.
هنگام تدريس كتاب بخوانيم ،دانش آموزان می بايست درباره لوح ها صحبت كنند و تصاوير خاوانی
كننااااد .وقتااااای نوبااااات باااااه سااااامانه مااااای رساااايد مااااادت هاااااا باااااه تصاااااوير نگااااااه
می كرد و جوابی نمی داد .وقتی از او می پرسيدم كه در تصوير چه می بينیم می گفت :هيچی نمی بينم.
ابتدا فكر كردم كه او مشك بينايی دارد .به همراهی مدير مدرسه او را به مركز بهداشت فرستاديم تا
مورد آزمايش بينايی سنجی و شنوايی سنجی قرار گيرد .در هر دو مورد مشكلی نداشت .بعد از آن به نظارم
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رسيد كه خجالتی است و نمی خواهد در جم صحبت كند .از او خواستم كه فقط براي من صاحبت كناد و
باز او جواب می داد كه در تصوير چيزي نمی بيند .با توضيحاتی كه من و سااير همكالسای هاايش در بااره
تصاوير می داديم او فقط بعضی از زيرنگاره ها را نام می برد و در مورد لوح بزرگ هاي چياز نمای گفات .او
اصالً فكر نمی كرد و طوطی وار جواب می داد هرچه بچه ها اعم از درست يا غلط می گفتند همان را تكارار
می كرد.
در نوشااتن هاام بساايار مشااك داشاات و ساااده تاارين عالياام موجااود در كتاااب بنويساايم را
نمی توانست ،بنويسد .اغلب او را پاي تخته آورده ،دست او را می گرفتم تا بتواند ،بنويسد .در دفتر مشق هم
به او تمرين می دادم ،اما باز هم در نوشتن مشك داشت .او خيلی بی توجه بود .دائم به اطراف خود نگاه می
كرد و در نوشتن بسيار كند بود .مدتی طول می كشيد تا بتواناد ياك عالمات خيلای سااده رسام كناد .در
خواندن و نوشتن و به خاطر سپردن اعداد هم بسيار مشك داشت.
دو ماه از سال تحصيلی می گاشت و من هرچه تالا مای كاردم سامانه هاي پيشارفتی نداشات.
هميشه در اين فكر بودم كه" :چگونه م توانم مشيال اگيري ( و رفتگر( او را حل كنم؟"

گردآوری اطالعات(شواهد )1
براي اين كه بتوانم درباره پرسشی كه مطرح كرده بودم اطالعات دقيق تري به دسات آورم تصاميم
گرفتم موضوع را با همكارانی كه صاحبنظر در اين زمينه هستند درميان بگاارم.
در يك زنگ تفري  ،موضوع را با همكارانم در ميان گااشتم .برخوردهاي آن ها متفاوت بود .تعدادي
معتقد بودند كه بهتر است موضوع را با والدينش در ميان بگااري ،شايد به كمك آن ها بتاوان كااري انجاام
داد .بعضی ديگر معتقد بودند كه بهتر است از آموزا او صرفنظر كنی و او را به حال خود بگاااري تاا باراي
سال آينده آماده بشود .عده اي ديگر معتقد بودند كه او هنوز موقعيت خود را درك نكرده و بهتر است صابر
داشته باشی تا مدتی بگارد و او موقعيت خود را بشناسد .سپس آموزا او را شروع كنی.
موضوع را با مدير مدرسه در ميان گااشتم .او نيز معتقد بود كه اين دانش آماوزان اگار دو ساال در
كالس اول می ماندند پايه آن ها قوي می شود و براي سال آينده آماده تر هستند .پس بهتر است كه خودت
را خسته نكنی.
با آمدن معلم راهنما به مدرسه موضوع را با او مطرح كردم او چند سؤال بسيار ساده از سمانه پرسيد
و سااامانه هااام كااام و بااايش باااه آن هاااا جاااواب داد .معلااام راهنماااا معتقاااد باااود كاااه سااامانه
می تواند ياد بگيرد ولی بايد مرتب او را تشويق كنی .زيرا تشويق ،انگيزه او را براي يادگيري افزايش می دهد.
البته تشويق نبايد بيش از حد باشد .اين روا را ادامه بدهيد اگر نتيجه نداد لزومی باه خساته كاردن خاود
نداريد و بگااريد تا براي سال آينده آماده شود.
با سمانه هم صحبت كردم .او می گفت كه مدرسه آمادن را دوسات دارد و مای خواهاد خوانادن و
نوشتن را ياد بگيرد .تصميم گرفتم كه او را به يك كلينيك مشاوره معرفی كنم .براي اين منظور با والدين او
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تماس گرفتم .اما آن ها در دسترس نبودند و سمانه با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می كرد .آن هاا رفاتن
به كلينيك را مشروط به اجازه پدر او می دانستند.
دو ماه از سال تحصيلی می گاشت و سمانه درست مث روزهاي اول مدرسه باود .بناابراين تصاميم
گرفتم كه خودم وارد عم شوم .شروع به مطالعه و تحقيق كردم و عواملی را كه باعث بروز اختالالت رفتاري
و يادگيري سمانه می شود را بررسی كنم .به همين منظور با افراد متخصص و اساتيد دانشگاه مالقات كردم،
كتاب هاي تخصصی در زمينه روانشناسی كودك و اختالالت يادگيري مطالعه نمودم ،نشريه هاي گوناگون از
جمله فصلنامه تعليم و تربيت ،فصلنامه پژوهشكده كودكان استثنايی ،فصلنامه روانشناسی ،رشد معلم ،رشاد
تكنولوژي آموزشی ...... ،را بررسی كردم .چكيده تحقيقات و پايان نامه ها را مطالعه نمودم .از طريق اينترنات
در سايت هاي مختلف آموزشی و تربيتی و روانشناسی جستجو كردم .ابتدا بهتر است با خالصاه اي از يافتاه
هاي به دست آمده آشنا شويم.

نارسايي های ی روش مشاهده
مشاهده كودك در موقعيت ها و مكان هاي مختلاف (بادون ايان كاه او متوجاه ايان مشااهده باشاد
اطالعاتی را درباره او فراهم می سازد كه روا هاي ديگر قادر باه تاأمين آن نيسات .باراي مثاال ،مشااهده
كودك در كالس درس می تواند ،ميزان تمركز و توجه او به سخنان معلم و مطالب درسای ،ميازان مشاغول
بودن با خود ،درگيرشدن با ديگران ،حركات و رفتار او در ارتباط با خواندن ،نوشتن و ح مسااي رياضايات،
چگونگی نگاه كردن به كتاب درسی (فاصله قرار دادن كتاب از چشم ها ،هماهنگی چشم ها وسرخ يا متاورم
بودن چشم ها  ،چگونگی گوا دادن و درك مطالب ديگران را برمال سازد .اگار مشااهده كنناده در جرياان
مشاهده به ميزان شنوايی يا بينايی كودك شك كند ،می تواند در درجه اول با كمك مربی بهداشت و انجاام
آزمايشات مقدماتی در اين زمينه و در صورت نياز با كمك متخصص شنوايی سند يا بينايی ساند مساهله را
مورد بررسی قرار دهد.
مقايسه وضعيت جسمانی كودك با همساالن خود به ويژه به لحاظ قد ،وزن ،رنگ و حالت چهره او مای
تواند تا حدي نشانگر ميزان تندرستی كودك باشد .مشاهده طرز نشستن كودك بر صندلی و نحاوه صاحبت
كردن او می تواند حركات و رفتارهاي اضافی ،گفتارهاي مرتبط يا نامرتبط او را مشخص كند.
مشاهده كودك در مكان هاي ديگري كه كمتر محدود است ،مانند زمين ورزا ،حياط مدرساه ،خاناه،
پارك و مانند آن نيز می تواند اطالعات مناسبی درباره چگونگی رفتارهااي كاودك در برابار ديگاران ،مانناد
همساالن ،بزرگ ترها و مان قدرت ،نحوه بازي با وساي يا تخريب آن ها را فراهم سازد.

روش مصاحبه
مصاحبه با كسانی كه نسبت به كودك شناخت دارند ،مانند والدين ،مربيان ،اولياي مدرسه ،می تواند در
زمينه تشخيص مساي كودك كمك مؤثري باشد .تهيه شرح حال كودك از طريق مصاحبه با والدين به ويژه
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مادر يا جانشين او می تواند نحوه رشد و تحول كودك را در زمينه هااي مختلاف حركتای ،تكلمای ،زباانی،
ذهنی ،رفتاري و يادگيري نشان دهد .در جريان اين مصاحبه ،مصاحبه گر بايد مراقب واكانش هااي دفااعی
والدين از جمله واكنش هاي فرافكن( ،براي مثال ،تقصير را به گاردن ديگاري اناداختن ياا انكاار (كتماان
واقعيت باشد.

روش استفاده از آزمون های رواني
با آزمون هاي روانی می توان توانايی ها يا ويژگی هايی مانند هوا ،شخصيت ،سازا با محيط و مانند
آن را اندازه گيري كرد .با استفاده از اين ابزارهاي عينی و هنجارشده كه پايايی و روايی قاب اطمينان داشته
باشند ،می توان تصوير روشن و قاب مقايسه اي از ويژگی ها و توانايی هاي دانش آموز به دست آورد .آزمون
روانی وسيله اي است عينی و هنجارشده كه براي اندازه گيري نمونه اي از رفتار ويژه مورد استفاده قرار مای
گيرد.
باااه منظاااور سااانجش ويژگااای هاااا و تواناااايی هااااي افاااراد بشااار ،روانشناساااان و متخصصاااان
علوم تربيتی سعی دارند وساي اندازه گيري بسازند كه همان كاري را كه با متر در ماورد انادازه گياري قاد
انجام می دهند ،بتوانند با اين وساي در باره هوا ،شخصيت ،توانايی حركتای ،اساتعداد ياادگيري ،تواناايی
خواندن و مانند آن انجام دهند .آزمون هاي بسيار و مختلفی در اين زمينه ها سااخته شاده اسات كاه تنهاا
تعداد بسيار معدودي از آن ها داراي روايی و پايايی قاب قبول هستند ،اما همين آزمون ها نيز مورد انتقااد و
سؤال فراوان قرار گرفته اند و در استفاده و نيز در تعبير و تفسير آن ها بايد دقت فراوان به كار رود.
بايد خاطر نشان ساخت كه استفاده محض از آزمون هاي روانی تنها می تواند در بهترين حالت ،مكاانی
را كه كودك بر منحنی طبيعی فرضی احراز می كند ،مشخص نمايد وآگاهی هاي الزم ديگر در باره چگونگی
انجام اعمال و كردار آزمودنی و نيز چگونگی تحول و شرايط محيطی و خانوادگی او را نمی دهد .لاا تركيبای
مناسب از روا هاي ياد شده می تواند به ح معماي تشخيصی كودك كمك كند.
تع اف اختالت واژه ير اگيري ( :از بررسی تحقيقات و مطالعات پيشينيان چنين بر می آيد كه كودكان
با نارسايی هاي يادگيري را در رده كودكان با آسيب مغزي طبقه بندي مای كردناد ،و زماانی ديگار آناان را
كسانی با اشكاالت خفيف مغزي می پنداشته اند .اما در تازه ترين مطالعات در اين زمينه براي آنان اصاطالح
"كودكان با نارسايی هاي ويژه در يادگيري" گزيده شده است.
در سااال  1611كلمنتااز ( ، clementsكااودك بااا اشااكاالت خفيااف مغاازي را چنااين تعريااف
می كند" :كودكان با اشكاالت خفيف مغزي كودكانی هستند كه از نظر هوا كلی ،نزديك متوسط ،متوسط
يا باالتر از متوسط می باشند  .اما مشكالت و دشواري هايی وياژه در ياادگيري ياا رفتاار دارناد .ميازان ايان
مشكالت از خفيف تا شديد متفاوت است .علت اصلی اين دشواري ها انحراف اعمال مربوط به سيستم اعصاب
مركزي از حالت عادي كه به صورت هاي گوناگون مشخص می شود ،مانناد دشاواري در درك ،فهام ،زباان،
حافظه ،كنترل ،توجه ،اعمال حركتی و  ........اين انحرافات ممكن است در اثر نقص ژن هاي گوناگون ،اختالل
در سوخت و ساز ،ضربات مغزي يا ساير بيماري ها و حوادثی كه در طول سال هايی كه براي رشاد و تكاما
سيستم اعصاب مركزي الزم است ،يا از علت هاي ناشناخته اي ،به وجود می آيد".
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كودكان با نارسايی هاي ويژه در يادگيري ،كودكانی هستند كه جهان را به گونه اي متفاوت ياا غيار
معمول ادراك می كنند .طرح هاي عصبی آنان متفاوت از كودكان همسال عادي آنان به نظر می رسد .افاراد
با نارسايی هاي ويژه در يادگيري داراي شكست هايی در مدرسه و جامعه هساتند .آناان نمای توانناد آنچاه
ديگران كه در سط هوشی مشابه انجام می دهند ،بدون برخورداري از آموزا هاي ويژه انجاام دهناد .اداره
آموزا و پرورا آمريكا ( U.S.O.Eدر امر كودكان استثنايی در سال  1611كودكان با نارسايی هاي ويژه
در يادگيري را آن دسته از كودكان دانسته است كه "در يك يا تعدادي از فرايندهاي اساسی يادگيري :فهام
مطالب ،كاربرد زبان گفتاري يا نوشتاري دچار مشكلند .اين اشكاالت ممكن است در كودكان به صورت هااي
گوناگون مانند :دشواري درگوا دادن ،فكر كردن ،صحبت كردن ،خوانادن ،نوشاتن ،هجای كاردن ،حسااب
كردن ظاهر شود .اين تعريف شام كودكان با صدمه مغزي ،آسيب هاي خفيف مغازي ،نارسااخوانی ،آغاازي
رشدي و مشكالت ادراكی می شود ،اما آن دسته از كودكانی را كه اشكال اساسی ياادگيري آناان در نتيجاه
نقص بينايی ،شنوايی ،حركتی ،عقب ماندگی ذهنی ،اشكاالت هيجانی يا محروميت هاي محيطی ،فرهنگی و
اقتصادي است ،در بر نمی گيرد".
تعرياااف هااااي جديااادتر از نارساااايی هااااي وياااژه در ياااادگيري تغييااار چنااادانی را نشاااان
نمی دهد .براي مثال ،مركز ملی اطالعات براي كودكان و نوجوانان با نارسايی هاي ويژه در يادگيري در سال
 1664آنان را افرادي می داند كه در يك يا تعدادي از فرايندهاي اساسی روانی (يادگيري مشك دارند يا در
كاربرد زبان گفتاري يا نوشتاري دشواري دارند .اين اشكاالت ممكن است باه صاورت هااي گونااگون مانناد:
دشواري در گوا دادن ،فكر كردن ،صحبت كردن ،خواندن ،نوشتن ،هجی كردن يا انجام محاسابات رياضای
ظاهر شود.
نگاهی به تحقيقات انجام شده در زمينه نارسايی هاي ويژه در يادگيري نشان می دهد كه برخای از
محققان در پی يافتن منشأ مشك هستند و بعضای ديگار از پژوهشاگران كوشاش دارناد كاه برناماه هاا و
راهبردهاي آموزشی ويژه اي طراحی كنند كه علی رغم منشأ و اساس دشواري هاي اين افراد ،آناان بتوانناد
موضوع هاي تحصيلی را فرا بگيرند.
انجمن ملی وابسته به نارسايی هاي يادگيري( 1661تعريف زيررا پيشنهاد كرده است :نارسايی هاي
يادگيري يك اصطالح كلی است كه شام يك گروه ناهمگون از دشواري هاي ياادگيري مای شاود كاه باه
صاااااااورت هااااااااي گونااااااااگون مانناااااااد :مشاااااااكالت اساسااااااای در گاااااااوا دادن،
صحبت كردن ،خواندن ،نوشتن ،استدالل كردن يا توانايی رياضيات متجلی می شاود .اگرچاه نارساايی هااي
ويژه در يادگيري ممكن است در دانش آموزان ساير طبقات استثنايی وجود داشته باشد (براي مثاال داناش
آموزان با آسيب هاي حسی ،عقب ماندگی ذهنی ،آشفتگی هااي اجتمااعی و هيجاانی ،تادريس ناكاافی ياا
نامناسب ،محروميت هاي محيطی و فرهنگی  ،اما اين امر در نتيجه اين شرايط يا تأثير آن ها نيست .عملكرد
نامناسب سيستم اعصاب مركزي كه در سال هاي اخير بيشتر عملكرد نامناسب عصبی – روانی خوانده مای
شود ،فرض بر اين دارد كه مغز يا نظام ادراكی يا هر دو اگرچه در كودكان با نارسايی هاي ويژه در ياادگيري
آساايب نديااده اساات ،امااا اياان دو در كودكااان يادشااده در مقايسااه بااا كودكااان عااادي ،متفاااوت عم ا
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می كند؛ زيرا ،نارسايی هاي ويژه در يادگيري را حاص تفاوت هايی می دانند كه در عملكرد مغز يا عملكارد
ادراكی اين گونه كودكان وجود دارد.
از تعريف هاي مختلفی كه متخصصان در زمينه كودكان با نارسايی هاي يادگيري ارائه داده اند مای
توان ويژگی هايی به خالصه زير براي آنان برشمرد:
 .1اين كودكان داراي بهره هوشی تقريبأ(متوسط يا باالتر هستند؛
 .2اين كودكان از نظر حواس مختلف (بينايی ،شنوايی و  ....سالم هستند؛
 .3اين كودكان از امكانات محيطی و آموزشی نسبتاً مناسبی برخوردار هستند؛
 .4اين كودكان داراي ناهنجاري هاي شديد رفتاري نيستند؛
 .5پيشرفت آموزشی اين كودكان به طور قاب مالحظه اي كمتر از بهره هوشی ،سن و امكانات آموزشی
كه از آن برخوردارند ،است.
عللی را كه براي شكست اين كودكان در امر يادگيري شايسته ذكر است چنين می توان خالصه كرد:
 فقدان انگيزا كافی؛
 فقدان توجه و دقت الزم؛
 دقت بيش از اندازه به جزئی از ك ؛
 فقدان هماهنگی الزم در حركات؛
 جنب و جوا بيش از حد؛
 وراثت و مساي ژنتيكی؛
 مشكالت بيوشيميايی؛
 عدم تعادل هورمونی.

اختالل يادگيری (ديسلكسي) Dyslexia
اصطالح ديسلكسيا از دو كلمه يونانی  Dysبه معنی بد يا آسيب ديده و  lexikonبه معنی كلمات
تشكي شده است .اين اصطالح يكی از رايد ترين اصطالحاتی است كه در مورد كودكان مبتال به ناتوانی هاي
يادگيري به كار رفته است.
اختالل يادگيري ياديسلكسی يك اصطالح كلی شام گروهی نااهمگون ازدشاواري هااي ياادگيري
میشود كه به صورت مشكالت اساسی در گوا دادن ،صحبت كردن ،خواندن ،نوشاتن ،اساتدالل كاردن ياا
توانايی درك رياضی ،تمركز و حافظه ظاهر میشود .اين درحالی است كه مبتاليان باه ايان اخاتالل از نظار
فيزيكی وهوا كامالً سالم و عادي هستند ،اين كودكان در گروهبنديها با اعضاي گروه همكاري نمیكنند و
نظم گروه را به هم میريزند .اغلب روي خواستههايشان پافشاري میكنناد و نمایتاوان آن هاا را باه لحااظ
منطقی قان كرد .آن ها تمركز ندارند و مدام حواسشان پرت میشود .در درك مفاهيم و برخی از كارهايی كه
از آن ها خواسته میشود ناتوان هستند و در نتيجه نمیتوانند تكاليف خود را درست انجام دهند .بين چشم،
دست و ساير اعضاي بدنشان هماهنگی الزم را ندارند .آنها عالقهاي نسبت به مفااهيم جدياد و ياا تغييار در
شرايط معمول زندگيشان ندارند ،در يادگيري شك ها و رنگها دچار اشكال هستند و در درك مفهوم منطقی
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روابط بين اشيا و پديدهها با مشك مواجه میشوند آنها عالقهاي به انجام كارهاي فكري مانند تكاليف مدرسه
ندارند .از ديگر نشانههاي اين بيماري می توان به تشاخيص نادادن چا و راسات ،بااال و پاايين ،نااتوانی در
خواندن ساعتها ،مشك در به ياد آوردن ترتيب ساعتهاي هفته ،ماهها ،فصول ،اختالالت گفتاري و نااتوانی
در ساختن جمالت اشاره كرد .اين كودكان حروف نزديك به هم مانند ب ،پ ،ت ،د ،ف و ...را با هام اشاتباه
میكنند و بهطور معمول حرف بیصدا را جايگزين حروف صدادار میكنند .البتاه ايان امار تصاادفی اسات و
گاهی هم كودك ،كلمات را صحي ادا میكند .شخص مبتال به خوانشپريشی كلمات را برعكس مایخواناد،
بعضی صداها را حاف میكند و روخوانیاا بريدهبريده ،نامفهوم و با شك و ترس است.نبايد فراموا كرد كه
گاهی يك كودك فقط يك يا چند مورد از عالئم باال را داراسات و هماه عالئام در او دياده نمایشاود .ايان
كودكان حتماً بايد از نظر هوشی و فيزيكی مورد آزمايش قرار بگيرند و در صاورت ساالمت فيزيكای و بهاره
هوشی می توان ادعا كرد به اختالالت يادگيري دچار هستند .اين اخاتالالت همپوشاانی زياادي باا برخای از
اختالالت مانند بيشفعالی دارند و بايد در اين ماورد حتمااً باا ياك متخصاص و روانشاناس مشاورت كارد.
پيامدهاي ديسلكسی اين كودكان گاه نارسايیهاي بارزي در حافظه فعال (كوتاهمدت خود دارند و در كاربرد
راهبردهايی كه دانشآموزان بدون اختالل يادگيري آنها را به آسانی انجام میدهند ناتوان هستند .آنها در باه
خاطر سپردن ،بهخاطر مهارت هاي زبانی ضعيف خود با مشك مواجه هستند و به همين دلي ممكان اسات
بهخاطر سپردن مطالب كالمی برايشان خيلی دشوار باشد .اين كودكان با گامهايی ناشايانه و بایمهاارت راه
میروند يا در پرتابكردن و گرفتن توپ ،جستوخيزكردن يا جفتیپريادن ،مشاك دارناد.برخی از كودكاان
حتی در حركات ظريفی مانند بريدن با قيچی و بستن دكمه لباس يا باالكشايدن زيا هام مشاك دارناد.
مشكالت اين كودكان به مارور باعاث ايجااد مشاكالت اجتمااعی و هيجاانی (عااطفی مایشود.بساياري از
دانشآموزان داراي اختالل يادگيري بهعلت ناكامی ناشای از دشاواري هااي ياادگيري خاود اعماالی از هام
گسيخته دارند و در آنها نوعی احساس خود ارزشمندي منفی ايجاد میشود .آنها به جاي آماوختن و كساب
نگراهايی درباره تكاليفی كه «میتوانند انجام دهند» اغلب به آنچه كه «نمایتوانناد انجاام دهناد» توجاه
میكنند .اين كودكان معموالً در تعام با والدين ،معلمان ،همساالن ياا غريباههاا باا دشاواريهاايی روباهرو
میشوند .عدم درك اجتماعی در بسياري از موارد میتواند زمينهساز ايجاد مشكالت اجتماعی هيجانی باراي
اين كودكان شود .در مجموع میتوان گفت بیتوجهی و عدم تشخيص باهموقا آن مایتواناد باه مشاكالت
رفتاري و فشارهاي غيرضروري هيجانی منجر شود .مبتاليان به اختالالت يادگيري آمار قاب توجهی را شام
میشوند و به طور ميانگين حدود  33درصد از اين مبتاليان ترك تحصي میكنند .انگيزه خودكشی در ايان
افراد حدود  1برابر بيشتر از ديگران است .تحقيقاتی كه در زمينه اختالالت يادگيري انجام شده است حااكی
از تأثير عوام ژنتيكی ،مسائ محيطی ،يادگيري و محروميتهاي محيطی اسات ،اماا عواما نورولوژياك از
مهمترين عل ايجاد اختالل يادگيري اسات.تحقيقات (عصابی ا كالبادي گااالبوردا ،اساتاد عصابشناسای
دانشگاه هاروارد آمريكا در سال  1616و آزمايشهاي پولسور در سال  1696در دانشاگاه مايالن نشاان داده
است كه ديسلكسی يك بيماري عصبی با ريشه ژنتيكی است .آزمايشهاي مغزي بيماران هم مشاخص كارد
كه يكی از عوام بروز خوانشپريشی تشكي تودهاي عصبی در منطقهاي از مغز است .اين تومورهاي خارجی
خود نتيجه جهشهاي غيرطبيعی يا نامنظم بودن سلولهاي خاكستري در مناطقی از پوسته مغزي هساتند.
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به عقيده دانشمندان عوام محيطی و ژنتيكی هر كدام به حدود  53درصد در بروز اين اختالل مؤثر هستند.
عصبشناسان با كمك تصاوير مغزي بيماران دريافتند كه مغز اين افراد در  3منطقه نيمكاره چا باه وياژه
نواحی پس سري ،گيجگاهی ا آهيانه و گيجگاهی يعنی مناطقی كه مربوط به توانايی خواندن هساتند ،كناد
عم ا ماایكنااد .عوام ا محيطاای م اؤثر در ايجاااد بيماااري ديسلكساای بااه دو دسااته تقساايم ماایشااوند:
 1عوام زيستی ،كه در طی زندگی رحمی روي جنين تأثير میگاارند؛  2همه مساائلی كاه بعاد از تولاد
براي نوزاد رخ می دهند .در حال حاضر مشاخص شاده كاه ضاربات مغازي و عواما روانای و فااميلی روي
يادگيري ،خواندن و نوشتن تأثير میگاارند .برخی از نشانههاي اختالالت يادگيري در سنين  3-4سالگی در
كودك قاب تشخيص هستند اما اين عالئم بعد از ورود او به دبستان مشهودتر خواهد شد .اين در حالی است
كه بهترين دوران براي تشخيص و درمان اين اختالل سنين قب از مدرسه است.

چگونگي تشخيص اختالالت يادگيری
نارسااايی هاااي ويااژه در يااادگيري امااري جهااان شاامول اساات ،باادين معنااا كااه در تمااام
زبان ها ،فرهنگ ها و ملت هاي مختلف مشاهده می شود .تحقيقات متعدد نشان می دهد ،در تماام جواما
بشري كودكانی وجود دارند كه از نظر بهره هوشی طبيعی هستند ،اماا دشاواري اساسای در زباان شافاهی،
توانايی خواندن ،مهارت هاي نوشتن و انجام عمليات مرتبط با رياضيات دارند.
عمده ترين روا هاي شناسايی و تشخيص مشكالت كودكان ،روا هاي مشاهده ،مصاحبه (هماراه
با استفاده از پرسش نامه و استفاده از آزمون هاي روانی است .نكته اساسی و مهم اين اسات كاه متخصاص
تشاااااااااخيص باياااااااااد بتواناااااااااد اطالعاااااااااات باااااااااه دسااااااااات آماااااااااده از
روا هاي مختلف را مانند قطعات يك معما در كنار يكديگر قرار دهد و با هنرمندي و ظرافت خاص ،معماي
تشخيصی را كام كند .در امر تشخيص ،مشكالت و دشواري هاي بسيار وجود دارد كه هر كادام مای تواناد
متخصص امر را گمراه كند.

انواع ناتواني های يادگيری
تشابه اوليه كودكان مبتال به ناتوانی يادگيري  ،عدم قدرت آنها در يادگيري است اختالف ميان ايان
كودكان تنها زمانی خود را نشان می دهد كه انواع ناتوانی هايی كه به آن مبتال هساتند طبقاه بنادي شاود.
واالس و ماااااااك الفلاااااااين نااااااااتوانی هااااااااي ياااااااادگيري را باااااااه شااااااارح زيااااااار
طبقه بندي می كنند:
 .1ناتوانی هاي يادگيري تحصيلی كه شام  :
 هجی كردن ،نوشتن ،بيان انشايی؛ 
 محاسبات رياضی؛ 
 دستخط و نوشتن؛ 
 خواندن .
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 .2ناتوانی هاي يادگيري تحولی كه شام  :
 ناتوانی هاي ثانويه تفكر ،زبان شفاهی؛ 
 ناتوانی هاي اوليه توجه ،حافظه و ادراك.

راه های درمان اختالالت يادگيری
هر چند اختالالت يادگيري ،اصوالً مسهله اي آموزشی است .اما از چندين جنبه مختلف مورد بررسی
قرار گرفته است .بسياري از محققان در اين زمينه ،آشكارا از فرضيه نقص جزئی در مغز سود میجويند و باه
اين ترتيب می كوشند با ارزيابی مسائ فرض شده مربوط به اين نقص زيساتی ،مشاك را برطارف كنناد .از
جمله شيوههاي درمانی رايد بر اين اساس ،میتوان به نگراهاي ادراكی -حركتی اشاره كرد .در ايان شايوه
تالا میشود موقعيت هايی براي كاودك فاراهم شاود تاا بتواناد اطالعااتی را از محايط دريافات كناد باه
يكديگرارتباط دهد و آنها را دريابد .اساتفاده از رورووك ،باازيهاايی باراي آماوزا حركات ،تمريناات روي
تختهسياه براي رشد هماهنگی حركت و ادراك ديداري و ح معما در اين شيوه كاربرد دارناد .از رواهااي
درمانی ديگر میتوان به روا ديداري -حركتی و شيوه هاي رفتاري اشاره كرد .برخای از متخصصاان حرفاه
پزشكی نيز معتقدند بايد به اين دسته از كودكان دستكم بهطور آزمايشی دارو تجويز كرد .با اين حال درباره
تاثيرات دارودرمانی روي دانشآموزان مبتال به اختالالت يادگيري ،مطالعات انجام شاده بسايار انادك اسات.
«مگاويتامين -درمانی» اولين بار توسط (كوت براي درمان اين اختالالت پيشانهاد شاد كاه باه اساتفاده از
ويتامينها تا حداكثر يكهزار برابر ميزان مورد نياز بدن گفته میشود .از سوي ديگر در نظر گرفتن امكاناات
آموزشی ويژه كودكان ،مورد توجه قرار گرفته است .مثالً استفاده از اتاق مرج يا كالسهاي ويژه .با اين حال
مسهله جاي دهی مبتاليان به اخاتالالت ياادگيري در كاالسهااي مختلاف هناوز ماورد بحاث بساياري از
متخصصان آموزا و پرورا است.

نقش تلويزيون در آموزش و يادگيری کودکان
يك كودك از نظر بدنی در حال رشد است .از نظر اجتماعی او درگيار فرآيناد آماادگی ياا در حاال
آماده شدن براي پايرا سهمی به عنوان يك بزرگسال در جامعه يا به قول معروف اجتمااعی شادن ،اسات.
بدين معنی كه او مهارت هايی نظير خواندن ،شمردن و رفتار با مردم را می آموزد ،مهاارت هاايی كاه باراي
زندگی خود در بزرگسالی بدان ها نياز دارد .هنجارها ،ارزا ها و رسوم جامعه خود را فرا می گيارد و در آن
ها مهارت پيدا می كند .او خود را با قوانين مهم تر و تاريخ فرهنگی و شعائري كه از وي انتظار می رود آن ها
را دنبال كند ،آشنا می كند .او در حال رسيدن به نقطه اي است كه می توان در آن جا وي را بادون نظاارت
پدرانه در جامعاه اي كاه متشاك از بزرگترهاا و همقطااران وي اسات ،رهاا كارد .در هماان حاال از نظار
روانشناختی وي درگير فرآيند كشف و هدف يابی است .او در تالا شك دادن به تصويري از محيط خويش
است و می كوشد تا خود را از اين محيط جدا كند به طوري كه بتواند تصويري از هويت خويش شك دهاد.
او در جستجوي اهدافی است،از قبي  :در اين جهان وي به كجا تعلق داردم چه كااري باياد انجاام دهادم در
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مورد ماهب ،سياست و اخالق موض او چيستمچه دوستانی را بايد پيدا كندم چه نوع شريك زندگی را بايد
ومی تواند به دست آوردم
براي يك كودك اين ها تجربه هاي مشكلی هستند كه اغلب مولد ضاربه هااي شاديد ،تارس هاا و
سرخوردگی ها هستند .كودك می تواند به تلويزيون رو كند تا از برخوردها و سرخوردگی هاي جهان واقعای
بگريزد ،شايد از تلويزيون براي ح مشكالت خود كمك بگيرد و براي آن ها توضيحی بيابد.
شرام و همكارانش طی تحقيقات بسيار زيادي كه در باره تأثير تلويزيون بر روي كودكان انجاام داده
اند به اين نتيجه رسيده اند كه كودكان از راه تلويزيون به مقدار قاب مالحظه اي كسب اطالعات و معلومات
می كنند و جالب اين جاست كه اين كار بدون كوشش و زحمت آن ها حاص می شود .به عباارت ديگار در
حالی كه كودكان در كودكستان و مدرسه براي فراگيري اطالعات نو و جديد باياد كوشاش فعاالناه از خاود
نشان بدهند ،در پاي تلويزيون در حالی كه به ظاهر تفري می كنند و سرگرم هستند ،مطالب و نكات چندي
را می آموزند.
پدران و مادران نيز بر اين حقيقت دست يافته اند كه بچه ها جزئيات بسياري در مورد آداب و طارز
رفتار در اجتماع ،از راه تلويزيون به آسانی فرا می گيرند.
كودكان ،بسيار زودتر از آن چه برايشان به طور طبيعی امكان دارد از راه تلويزيون با بسياري از آداب
و رسوم و خصوصيات زندگی بزرگساالن آشنا می شوند.
بنابراين تلويزيون است كه بيش از هر رسانه ديگري يك مجموعه عمومی از اطالعات را باراي دوران
نخست اجتماعی شدن كودك مهيا می كند.
شواهد بسيار زيادي در دست است كه نشان می دهد يك معلم خوب می تواناد از راه تلويزياون باه
نحو مؤثر و مطلوبی تدريس كند .بيش از  433تحقيق در ممالك متحده آمريكا ،تدريس از طريق تلويزيون را
با تدريس متداول كالسی مورد مقايسه قرار داد و هنگامی كه روا تدريس ،سخنرانی و نمايش عملای باود،
در اكثر موارد ،آزمايش نهايی دانش آموزان ،كوچكترين اختالفی بين آن ها آشكار نساخت و در مواردي نياز
كه اختالف مشاهده می شد ،بيشتر به نف دانش آموزانی بود كه آموزا خود را از طرياق تلويزياون گرفتاه
بودند.
مجموعه اي از شواهد نشان می دهد كه نمونه هايی از رفتارهاي مطلوب پخش شده از تلويزيون می
تواند كودكان را به رفتارهاي مناسب سوق دهد .بعضی از پژوهش ها نشان داده اند كه بينندگان جاوان مای
توانند ياد بگيرند كه چگونه از طريق تماشاي تلويزيون از نظر اجتماعی به شيوه مطلوب رفتار كنند.
بعضی از پژوهشگران نشان داده اند كه محتواي برخی از برنامه ها می تواند اثر در بار داشاته باشاد.
براي مثال ،ترس كودكان را می توان از طريق آموزا تلويزيونی از بين برد .مواردي از فيلم هاي آموزشی در
از بين بردن ترس كودكان از دندانپزشكی موفق بوده اند .همچناين برناماه هااي تلويزياونی مای توانناد باه
كودكان در غلبه بر تنهايی خويش كمك كنند .مثالً ،می توان كودكانی را كه از نظر پيوندجويی و ارتباط باا
ديگران مشك دارند ،به تماشاي برنامه هايی تشويق كرد كه در آن ها چگونگی برخورد با ديگران در شرايط
و موقعيت هاي اجتماعی به نمايش گااشته می شود .پاژوهش گاران در مطالعاه اي دريافتناد كاه چنانچاه
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كودكان از طريق تلويزيون نمونه هايی از قوانين بيان شده در بازي ها را تماشا كنند ،در مقايسه با كودكاانی
كه اين قوانين را از تلويزيون نديده اند ،احتمال كمتري وجود دارد كه از آن سرپيچی كنند.

نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرايند ياددهي و يادگيری
فناوري اطالعات و ارتباطات درمدت زماان كوتااهی كاه ازپيادايش آن مای گاارد توانساته اسات
تغييرات فراوانی را درنحوه زندگی بشر به وجود آورد .يكی از زمينه هايی كه سهم عمده اي ازاين تغييارات
را به خود اختصاص داده است ،يادگيري است  .نقش فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی درچرخاه ياادگيري
بسياراهميت دارد.
دريادگيري به شيوه سنتی ،فرد مجبور بود كه به طورمداوم بخواند و بنويسد و ارتباط  ،تقريباً ياك
طرفه بود .اما با به كارگيري فناوري اطالعاتی و ارتباطی دريادگيري  ،فرد عالوه براين مهارت هااي پاياه ،
نيازمند داشتن مهارت دراستفاده ازفناوري هاي اطالعاتی و ارتبااطی مای باشاد  .ياادگيري هااي مبتنای
برفناوري هاي نوين اطالعاتی ،با ايجاد تغييرات بنيادين درمفاهيم آموزا سنتی ،توانساته اسات بساياري
ازناكارا مديهاي نظامهاي آموزشی را رف كرده و دگرگونی هااي اساسای را درآماوزا باه وجاود آورد  .باا
استفاده ازدنياي مجازي دريادگيري ،می توان به روشهاي نوين و كارامدي ازيادگيري دست يافت .
علااات كااااربرد فنااااوري اطالعااااتی و ارتبااااطی در يا اادگيري ،آماااوزا بهتااار و ساااري تااار
می باشد .كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزا ،نوع جديدي از يادگيري را به وجود آورد ،به طوري
كه يادگيري تنها به صورت حضوري انجام نمی شود .زياد ضرورتی نادارد كاه ياادگيري حضاوري و رودررو
باشد و انتظارمی رود كه يادگيري درمحيط هايی غيرازكالس ،امكان پاير باشد ،به نحوي كه بتوان اطالعات
را به راحتی با سايريادگيرندگان به اشتراك گااشت .اين تحول سبب تغيير نقش معلم و نيز نقش كتابخاناه
ها شده است .به اين ترتيب ،نوع جديد يادگيري ،يادگيري الكترونيكی نام گرفت .
به لحاظ لغوي ،به مجموعه فعاليت هاي آموزشی كه با استفاده ازابزارهاي الكترونيكی اعم ازصوتی،
تصويري ،رايانه هاي شبكه اي -مجازي صاورت بگيارد ياادگيري الكترونيكای گفتاه مای شاود .ياادگيري
الكترونيكی ،نظامی مبتنی برفناوري اطالعاتی و ارتباطی (همانند سخت افزار ،نرم افزار و شبكه هاي راياناه
اي به منظورايجاد ،نگهداري ،توسعه و در دسترس قراردادن مواد مطالعاتی  -آموزشی براي فراگيران مای
باشد كه فعاليت هاي مطالعاتی  -آموزشی را هدايت می كند و ارزيابی فراگياران را بادون نيااز باه وجاود
محلی براي يادگيرندگان و معلمان امكان پايرمی كند.
يكی از ابتكارات جديد در برنامه درسی كشور هاي پيشرفته استفاده از فناوري هاي جديد باه وياژه
فناوري اطالعات در محتواي كتاب هاي درسی می باشد بدين منظور مفاهيم فنای مرباوط باه آن در كتااب
هاي درسی گنجانده شده است به عبارتی آموزا فناوري از همان كودكی و در دوران دبستان در برنامه هاي
درسی اين كشور ها داده می شود.
يكی از مهمترين مهارت هاي پيش بينی شده در كتاب هاي درسی كشاور هااي پيشارفته داشاتن
سواد رايانه اي و كار با رايانه است  ،مثالً در كتاب علوم سوم ابتدايی ژاپن (صفحه  32تمرين الاف از داناش
آموز خواسته شده است مقدار مواد غاايی يك هفته يكی از حيوانات را انادازه گرفتاه و ساپس مقادار ماواد
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مصرفی را براي يك ماه و آن گاه براي يك سال محاسبه كرده (با استفاده از ماشاين حسااب و ساپس (باا
استفاده از رايانه نمودار و جداول مربوط را رسم كند .
فناوري اطالعات ،دانش ،مهارت و يا روا فنی در بهره مندي از اطالعات می باشد .توسعه روزافزون
افزارهااااااي مبتنااااای بااااار ايااااان فنااااااوري هاااااا و سااااارعت فاااااراوان تطبياااااق آن باااااا
نيازمندي هاي انسان ،موجب شده تا شك جديدي از محيط يادگيري و تعاملی خالق ،فعال و فراگير ايجااد
شود .يكی از فوايد آموزا فناوري هاي جديد به دانش آموزان ،از بين رفتن ترس از فناوري جديد می باشاد
و اين خود ،آنان را براي آينده كه سواد رايانه اي و سواد فناورانه يكی از نياز هاي بشر است آماده می كند .
بهره گيري از فناوري به نحو مطلوب و اثر بخش در سط مدارس كار آسانی نيست وجود فناوري در
مدرسه هنگامی نمود پيدا می كند كه معلم و دانش آموز ،كار و اهميت آن را در فرايند ياد دهی  -يادگيري
بشناسند وآن شناخت را باروا هاي يادگيري و ياد دهی تلفيق كنند ،وجود فناوري در مدرساه باه خاودي
خود هي ضمانتی براي يادگيري بهتر نيست  ،رايانه يا هر ابزار فناورانه ديگر می تواناد زميناه اي از دنيااي
واقعی را براي دانش آموزان فراهم كند و او را به ح مساي پيچيده ترغيب و كمك كند رايانه باعث حضاور
فعال يادگيرنده در عرصه يادگيري می شود و امكان مشاركت جمعی را از طريق شبكه هاي اينترنت و تبادل
افكار و آرا فراهم می كند .
يكی از ويژگی هاي بارزي كه اساس ايجاد انگيزه در كودكان باراي اساتفاده از فنااوري اطالعاات و
ارتباطاااااات ( ICTاسااااات ويژگااااای تعااااااملی آن اسااااات ،برخاااااورداري  ICTاز قابليااااات
ذخيره سازي ،مرتب كردن و بازيابی  ،مقادير زيادي از اطالعات را در اختيار دانش آموزان قرار می دهاد كاه
معمااااوالً در كااااالس هاااااي معمااااولی و يااااا كتابخانااااه مدرسااااه موجااااود نماااای باشااااد ،
دانش آموزان می توانند از طريق جستجو در جستجو گرهاي مناسب آخرين اطالعات مورد نياز را اساتخرا
نمايند.
در نگرا سنتی معلمان به منزله مخزنی از اطالعات و دانش نگريساته مای شاوند و هادف شاغلی
معلمان القاي اين اطالعات در ذهن دانش آموزان می باشد  ،اگر اين نگرا درست هم باشد اطالعات جهانی
باااااا چناااااان سااااارعت شاااااگفت آوري رو باااااه افااااازايش اسااااات كاااااه هاااااي معلمااااای
نماای توانااد امياادوار باشااد كااه تااوان انتقااال تمااام اطالعااات مااورد نياااز را (بااه طااور جااام بااه
دانش آموزان داشته باشد  .فناوري ،دنيايی را كه مدارس در آن واق اند متحول كرده است اكنون زماان آن
است كه معلمان به اين تحوالت گردن نهند  ،دگرگونی هاي دنياي ما آنقادر ساري و سرنوشات ساازند كاه
مدارس نمی توانند بدون تغيير بمانند يا صرفاً تغييرات سطحی انجام دهند.
در سيستم آموزا سنتی  ،كتاب هاي درسی كاغاي  ،تكاليف كاغاي و اساتاد و كاالس حضاوري
بوده و چه بسا با جا ماندن يا فرا نگرفتن محتواي يك درس  ،امكان تكرار وجود نداشته باشد  .در مقابا در
محااااااايط آماااااااوزا الكترونيكااااااای  ،كتااااااااب هاااااااا و مطالاااااااب آموزشااااااای باااااااه
فاي هايی تبدي می شوند كه عالوه بر ويژگی تكرار بی پايان  ،داراي جاابيت تصويري  ،شنيداري و متنای
هستند .
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پيشينه پژوهش
در سال هاي اخير بهره گيري از رايانه براي آموزا بسيار مورد توجه قرار گرفته است .با اين وجاود
سوابق پژوهش در زمينه استفاده از رايانه در به كارگيري  ITدر درمان اختالالت يادگيري بسيار انادك مای
باشد .ولی سعی شده است پژوهش هاي محدود موجود در اين زمينه ارائه شوند .از اساسی تارين موضاوعات
گزارا شده در زمينه تأثير فناوري بر آموزا ،يادگيري و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان است .در پژوهشی
كه توسط بيالو و سيوين كاچاال ( ، 1661در باره تأثير بهره گيري از فناوري در آموزا انجاام گرفتاه اسات
آن ها به اين نتيجه رسيده اند كه دانش آموزانی كه فراگيران دياداري هساتند از تصااوير گرافيكای ثابات و
متحرك وارائه ويدئويی كه در نرم افزار آموزشی منظور شده باشند ،بيش تر سود می برند .براسااس يكای از
اين پژوهش ها ،دانش آماوزان پاياه دوم داراي نااتوانی در خوانادن كاه از برناماه اي شاام برخای عناصار
پويانمايی (انيميشن كه نام آن ها نوشته نشده بود ،استفاده كرده بودند ،در پس آزمون ،در مقايسه با گاروه
مشابهی كه از نسخه اي از همان برنامه را با ذكر نام عناصر اما بدون پويانمايی استفاده كرده بودند ،نام تعداد
بيشتري از عناصر را به خاطر می آوردند .در يكی ديگر از بررسی ها ،دانش آموزان پايه چهارم كاه از نساخه
اي با پويانمايی از قوانين نيوتن در حركت استفاده كرده بودند نمرات باالتري نسبت به گروه ديگاري كساب
كردند كه از نسخه اي با تصاوير گرافيكی ثابت استفاده كرده بودند.
در پژوهش ريبر و همكاران ( ، 1663گروهی از دانش آموزان كه عالوه بار درس دادن ،ياك شابيه
سازي را نيز دريافت كرده بودند ،در آزمونی كه كاربرد قوانين را می سنجيد ،نسبت به گروهی كه تنهاا ايان
قوانين به آن ها تدريس شده بود ،نمرات باالتري كسب كردند .همچنين نتايد پژوهش انجام شده در دانشگاه
اينديانا در سال  1663نشان دهنده رشد مهارت نوشتن ،فهم و درك برخی از مساي رياضی ،توانايی ياددهی
به ديگران و افزايش رشد مهارت هاي تفكر انتقادي و ح مساهله در داناش آماوزانی اسات كاه در جرياان
يادگيري از رايانه استفاده می كردند.
نتايد پژوهش هاي دمبو ( ، 1664نشان می دهد وقتی كه رايانه به عنوان مكم آموزا كالسی به
كار می رود ،تأثير بيشتري دارد تا زمانی كه در آموزا كالسی مورد استفاده واق می شود.
مطالعات هاوكينز ،شينگولد ،جيرهارت و برگر ( 1661نشان می دهد كه تعام ميان دانش آماوزان
هنگاااامی كاااه باااا راياناااه كاااار مااای كنناااد ،بااايش تااار از زماااانی اسااات كاااه باااا راياناااه كاااار
نمی كنند.
دياااويس ( ، 2332دويااار ( ، 1664در پژوهشااای باااه ايااان نتيجاااه رسااايدند كاااه پيشااارفت
دانااش آمااوزانی كااه گروهاای بااا يااك رايانااه كااار ماای كننااد ،در حاا مساااي علااوم ،نساابت بااه
دانش آموزانی كه فردي كار می كنند بيشتر است.
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اجرای راه حل
با مطالعاتی كه انجام داده بودم تصميم گرفتم تا راه ح مناسبی براي مشك سامانه باه كاار بارم.
طبق بررسی هاي بينايی سنجی او هي مشك خاصی نداشت .بنابراين براي تقويت بيناايی او فعاليات هااي
زير را انجام دادم.

تمرين يك:
در يك جعبه تعدادي مداد با رنگ ها و اندازه هاي مختلف قرار دادم .ساپس ياك ماداد را از جعباه بيارون
آوردم و باااااه سااااامانه نشاااااان دادم و از او خواساااااتم كاااااه خاااااوب باااااه آن نگااااااه كناااااد
( 13ثانيه آنگاه مداد را درون جعبه قرار دادم .در جعبه را بستم و آن را چرخانادم .ساپس در جعباه را بااز
كردم و از سمانه خواستم مدادي را كه قبالً ديده بود از بين مدادهاي درون جعبه پيدا كند .انتخاب او درست
بود .اين بازي را چند بار تكرار كردم .در تمرين بعدي دو مداد و سپس سه مداد را به او نشان دادم و تمارين
را تكرار كردم .به اين ترتيب اين بازي (تمرين را در دو جلسه كالسی انجام دادم.

تمرين دوم:
تعدادي تصوير از حيوانات ،گ ها و اشياء مختلف را بر روي يك مقوا چسباندم و آن را به كاالس باردم و از
سمانه خواستم كه به آن تصاوير با دقت نگاه كند .در اين تمرين او خيلی از تصاوير را نمای شاناخت و نمای
توانساااااااات تفاااااااااوت هااااااااا را تشااااااااخيص بدهااااااااد .ماااااااان بااااااااه كمااااااااك
بچه ها آن ها را برايش توضي دادم .در دو جلسه كالسی اين تمرين را تكارار كاردم ولای نتيجاه اي در بار
نداشت.

تمرين سوم:
از تصاوير كتاب استفاده كردم و از نگاره يك شروع كردم .از او خواستم هر تصويري را كه در لوح بزرگ مای
بيند فقط نام آن ها را بگويد .او فقط می توانست تعداد كمی از اشاياء موجاود در لاوح را تشاخيص بدهاد و
بسيار از اجزاي تصوير را نمی شناخت .به نظر می رسيد كه سمانه با اشياي اطراف خود بيگاناه اسات .ساعی
من بر اين بود كه چشم هاي او را به جهان اطرافش بااز كناد .بناابراين باازي ديگاري را طارح كاردم .از او
خواستم هرچه را كه در كالس می بيند نام آن را بگويد .سپس از آن ها به كمك موباي عكس گرفتم .عكس
ها را يكی يكی به او نشان می دادم و از او می خواستم كه نام آن ها را بگويد .ايان باازي را در چناد جلساه
كالسی انجام دادم.
در يك جلسه كالسی با دوربين از تك تك بچه ها از جمله خود سمانه عكس گرفتم و عكس هاا را
به او نشان دادم و از او خواستم كه اسم هركدام از بچه ها بگويد .عكس العم ها و رفتار او را به دقت ماورد
بررسی قرار دادم .از اين بازي خيلی لات می برد .بنابراين تصميم گرفتم كه راه ح هااي ديگار را آزماايش
كنم .اين بار از همه بچه ها در كالس فيلم گرفتم .سپس فيلم را به او نشاان دادم .خيلای هيجاان زده شاد.
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ديدن تصاوير متحرك براي او مهيد بود .پس تصميم گارفتم باراي ايجااد انگيازه در او از تصااوير متحارك
استفاده نمايم.
موضوع سمانه را دوباره با مدير مدرسه مطرح كردم و او را در جريان روند يادگيري سمانه قرار دادم
و از او خواستم كه يك تلويزيون يا يك رايانه در اختيار كالس من قرار دهد تاا بچاه هاا وبخصاوص سامانه
حداق به مدت هفته اي دوساعت يك برنامه آموزشی تماشا كنند.
مدرساااه ماااا بسااايار محاااروم باااود و مااادير نياااز تهياااه چناااين وساااايلی را باااراي مدرساااه
امكان پاير نمی دانست .او اعتقاد داشت كه اگر قرار است سمانه ياد بگيرد ،هماان امكاناات محادود كاالس
(گ  ،تخته ،كتاب ،چند لوح و چند كتاب كمك آموزشی می تواند كافی باشد.
موضوع را با گروه هاي آموزشی مطرح كردم و آن ها پاسخ دادند كاه ماا چناين امكانااتی ناداريم و
مدرسه بايد خودا تأمين كند .آن ها اضافه كردند كه رايانه مخصوص دبيرستان است و در مدارس ابتادايی
و به ويژه در كالس اول و دوم هي كاربردي ندارد .با اين صحبت ها مان دلسارد و ناامياد نشادم و راه حا
ديگري را در كالس به كار بردم و آن استفاده از ل تااب ( Lap Tabدر كاالس درس باود .روزهااي ساه
شنبه را به تدريس مبتنی بر  ITو با استفاده از ل تاب شخصی اختصاص دادم چون با مزيت هاي تدريس با
اين فناوري آشنا بودم.

نقش لپ تاب در آموزش کودکان بر اساس گزارش سازمان ملل
قب از اجراي راه ح جديد در باره چگونگی استفاده از ل تاب در كاالس درس تحقيقااتی انجاام
دادم .در يك گزارا در اينترنت* خواندم كه محققان مؤسسه فناوري ماساچوست در نشست  WSISطرحی
را تحت عنوان ل تاب هاي سبز رنگ صد دالري معرفی كرده اند كه مورد استقبال اعضاي سازمان مل قرار
گرفته است .اين ل تاب ها كه داراي طرح جديد می باشند براي كودكان و دانش آموزان در كشورهاي فقير
می تواند تحولی اساسی در آموزا و روا هاي يادگيري ايجاد كند .برق ماورد نيااز ايان راياناه هااي كام
مصاارف بااه وساايله يااك هناادل فاياا كااودك تااأمين ماای شااود و بااه دانااش آمااوزان اياان امكااان را
می دهد كه با هم تعام داشته باشند .مهم ترين جنبه اين پروژه جديد از ديد كارشناسان اين است كه مای
تواند امكان آموزا از طريق كاربر به كاربر ( P2Pو تعام اطالعاات را باراي كودكاان فاراهم كناد .داناش
آموزان می توانند از رايانه هاي فوق كه به ماشين سبز معروف است به عناوان كتااب الكترونيكای ياا راياناه
معمااااااااولی اسااااااااتفاده كننااااااااد .عااااااااالوه بااااااااراين ،اياااااااان بسااااااااته هااااااااا
می تواند كار كنسول هاي بازي و تلويزيون همراه را نيز انجام دهد .سازمان مل اميدوار است از طريق پروژه
هايی از اين دست شكاف ديجيتال را كاهش دهد.

*www.iritn.com
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چگونگي اجرای راه حل جديد ،استفاده از لپ تاب
با توجه به اطالعاتی كه به دست آوردم متوجه شدم ،سمانه با مشاهده تصاوير متحرك به وجد مای
آيد و اين عام موجب نقويت انگيزه در او می شود .بنابراين تدريس مبتنی بر  ITرا در كاالس باه اجارا در
آوردم كه هم سمانه و هم ساير دانش آموزان با عالقه بيشتري در جهت آموختن قدم بردارند .به دليا عادم
دسترسی به رايانه مجبور به استفاده از ل تاب شخصی در كالس شدم .به همين منظور يك روز در هفته از
اين روا براي تدريس استفاده نمودم .استفاده از  CDهاي آموزشی كمك بسايار ماؤثري در تادريس باود.
تصاوير مختلفی از ميوه ها ،حيوانات ،اشياء و  .....از اينترنت گرفته باودم و باه صاورت پاورپوينات* در آورده
بودم .در زير هر تصوير نام تصوير نوشته شده بود .از دانش آموزان می خواستم كه با فشار دادن دكمه اينتار
تصاوير و سپس نام آن ها را ببينند و با صداي بلند بخوانند .سامانه در ايان مرحلاه پيشارفت چشام گياري
داشت.
يك روز از دانش آموزان خواستم كه هركس عروسك سارا دارد با خود به كاالس بيااورد .از سامانه
خواستم كه عروسك سارا را مشاهده كند و نام عروسك را باه او يااد دادم .ساپس در بااره عروساك توساط
همكالسی هايش توضيحاتی داده شد .از قبي رنگ لباس ،رنگ كفش ،رناگ روساري .... ،پااورپوينتی تهياه
كرده بودم كه عروسك سارا را همراه با موسيقی درباره سارا پخش می شد .در حالی كه كاالس بسايار شااد
شده بود ،دانش آموزان از جمله سمانه توجه خاصی به درس پيدا كرده بودند.
سعی می كردم در جلسات مختلف در بين ساعت هاي تدريس براي رف خستگی دانش آموزان يك
كارتون (انيميشن كوتاه به نمايش بگاارم .سپس از آن ها و بخصوص سمانه می خواستم كه ماجراي فيلم را
تعريف كنند.
در بعضی از جلسات نيز از  CDهاي آموزشی استفاده می كردم كه در بااره درس هااي بخاوانيم و
رياضی بود .تدريس با استفاده از  CDهاي آموزشی باعث ايجاد انگيزه و پيشرفت روزافزون دانش آموزان در
درس بخوانيم و رياضی شده بود و فضاي كالس نشاط خاصی پيدا كرده بود.
البتاااه در روزهااااي ديگااار هفتاااه روا معماااول تااادريس يعنااای اساااتفاده از كتااااب ،لاااوح،
كارت هاي تصويري ،گ و تخته را ادامه می دادم.
در زنگ هاي هنر و بنويسيم در هنگام مشاهده تكاليف به منظور ايجاد نشاط و شادي در كاالس از
موسيقی ويژه كودكان استفاده می كردم.

جمع آوری اطالعات (شواهد)2
گرچه از رفتارها و اظهار نظرهاي سمانه و دانش آموزان پيدا بود كه تغيير و تحولی در روند يادگيري
ساااامانه بااااه وجااااود آمااااده اساااات ،امااااا بااااراي اياااان كااااه دقيقاا ااً مشااااخص شااااود كااااه
روا هاااي بااه كااار گرفتااه شااده مااؤثر بااوده اساات يااا نااه ،تصااميم گاارفتم درباااره آن چااه انجااام
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داده ام اطالعااات عيناای و مااوثقی جماا آوري كاانم .بنااابراين بااراي مطلاا شاادن از نتااايد كااار
راه هايی ارائه دادم ،كه عبارت بودند از:

بررسي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و بخصوص سمانه با مقايسه نمرات آن ها
قبل از اجرای اقدام و بعد از آن؛
به اين منظور به مقايسه ميانگين نمرات كسب شده توسط دانش آموزان در درس هاي رياضی و بخوانيم
قب و بعد از اجراي اقدام پرداختم .جدول شماره يك نمرات قب از اجراي اقدام و جدول شاماره دو نمارات
بعد از اقدام را نشان می دهد .جدول شماره سه مقايسه ميانگين نمرات كالس را قب و بعاد از اقادام نشاان
می دهد.

جدول يك :ميانگين نمرات هر دانش آموزان قبل از اجرای اقدام
رياف

بخوا

نگم

راگض

1

زه ا

11

11

2

مهال

11

11

3

سهيال

12

11

4

نگين

11

11

1

نجمه

11

11

1

سيمگ

11

11

1

نيسوف

22

22

1

سمگنه

2

2

1

رونگک

11

11

12

حميده

11

11

11

سمي ا

22

22

12

سگرا

11

11

13

رضوانه

11

11

1161

1164

نيم

ميگنگين نم ا

11

همانطور كه در جدول يك مشاهده می شود ميانگين نمرات درس رياضی  1161و درس بخوانيم  1164می
باشد .اين ميانگين بسيار پايين بود و براي اين كه ميانگين نمرات دانش آموزان در اين دو درس افزايش يابد
شروع به آموزا به روا  ITنمودم.

جدول دو :ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجرای اقدام
رياف

بخوا

نگم

راگض

1

زه ا

22

11

2

مهال

22

22

3

سهيال

11

11

4

نگين

22

22

1

نجمه

22

22

1

سيمگ

22

11

1

نيسوف

22

22

1

سمگنه

11

11

1

رونگک

22

22

12

حميده

22

11

11

سمي ا

22

22

12

سگرا

22

22

13

رضوانه

22

22

1164

1164

نيم

ميگنگين نم ا

نمودار دو :ميانگين نمرات هر دانش آموزان بعد از اجرای اقدام
جدول دو ميانگين نمرات هر دانش آموز را در درس هاي رياضی و بخوانيم بعد ازاجراي اقدام نشان مای
دهد .همان طوركه مالحظه می شود ميانگين نمارات داناش آماوزان در درس رياضای  1664و در درس
بخوانيم  1664می باشد و اين نشان هنده پيشرفت دانش آموزان است.
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جدول سه :مقايسه ميانگين نمرات کالس قبل و بعد از اقدام
بخوانيم

اقدام

راگض

قبل

1161

1163

بعد

1164

1164

نمودار سه :مقايسه ميانگين نمرات کالس قبل و بعد از اقدام
بعد

بعد
قبل

قبل

بخوانيم

رياضي

16.3

16.1

قبل

19.4

19.4

بعد

20
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جدول و نمودار سه مقايسه ميانگين نمرات كالس قب و بعد از اقدام را نشان می دهد .هماان طاور كاه
مالحظه می شود در درس رياضی از  1161به  1664و در درس بخوانيم از  1163به  1664رسيده است.

بررسي عوامل رفتاری سمانه و اثر گذاری روش تدريس مبتني بر  ITدر روحيات
او؛
با مشاهداتی كه انجام دادم متوجه شدم كه بعد از اجراي اقدام دانش آموزان حس همكاري بايش تاري
پيدا كرده اند .آن ها در روزهاي سه شنبه زودتر از ديگر روزها در كالس حاضر می شدند و نيمكت هاي خود
را مرتب می كردند و آماده ديدن فيلم هاي آموزشی مربوط به درس بودناد .سامانه نياز در گاروه همكااري
بيشتري داشت .در قب از اجراي اقدام هميشه يك گوشه از كاالس را انتخااب مای كارد و باه رفتاار ديگار
همكالسی هايش نگاه می كرد و در جم هي شركت فعالی نداشت .بعد از اجراي اقادام متوجاه شادم كاه
سمانه اعتماد به نفس ،انگيزه و روحيه همكاري پيدا كرده است .در مرتب كردن كالس پيشقدم شده و خاود
را مسهول كشيدن پرده هاي كالس می دانست .او بسيار مرتب و منظم شده بود .وساي خاود را باه دقات و
سرعت جم می كرد .تكاليف خود را با عالقه و دقت بيشتري انجام می داد .در كالس دوستانی پيادا كارده
بود و در مورد فعاليت هاي كالس نظر می داد .
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 .1نظ خواه از والدان يانش آموزان و بخصوص پدربزرگ و مگيربزرگ ستمگنه ير رابطته بتگ
تغيي وضعيت روح و رفتگر( يانش آموزان قبل از اج ا( اقدام و بعد از آن؛ 
والدين دانش آموزان كه اغلب به مدرسه می آمدند و در مورد وضعيت درسی فرزندان خاود ساؤال مای
كردند اعتقاد داشتند كه فرزندان آن ها بسيار منظم و مرتب شده اند .بعد از آمدن از مدرسه به خانه وسااي
خود را جم می كنند و آماده نوشتن تكاليف خود می شوند .به موق تكاليف خود را انجام می دهند و شب
هااااااااي ساااااااه شااااااانبه زودتااااااار از بقياااااااه شاااااااب هاااااااا باااااااه خاااااااواب
می روند و صب هاي سه شنبه زودتر از بقيه روزها آماده رفتن به مدرسه می شوند .
 .2نظ خواه از هميگران و مدا مدرسه ير رابطه بگ وضعيت رفتگر( يانش آموزان؛ 
همه همكاران به ويژه مدير مدرسه از نظم و ترتيب بچه هاي اين كاالس تعرياف مای كردناد و اعتقااد
داشتند كه دانش آموزان كالس اول بسيار منظم و با ادب هستند و در مدرسه نمونه می باشند.

تجزيه و تحليل نتايج
با توجه به نتايد موجود در جدول هاا و نمودارهاا مشااهده مای شاود كاه تادريس مبتنای بار IT
باعث پيشرفت تحصيلی دانش آموزان و به ويژه سمانه شده است .به طوري كه ميانگين نمرات درس
رياضی سمانه از صفر به  11و درس بخوانيم از صفر به  11رسيده است .اين نتيجه بسيار چشمگير اسات .باا
توجه به نتايد موجود در جدول چهار مشاهده می شود كه درصد نمرات داناش آماوزان در دروس رياضای و
بخوانيم قب و بعد از انجام اقدام افزايش يافته است .باه طاوري كاه درصاد پيشارفت در رياضای  %93و در
بخوانيم  %94است كه البته اين درصد پيشرفت براي سمانه  %133می باشد.

جدول چهار :مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان قبل و بعد از اقدام
نگم يرس

راگض

يرصد پيش فت

بخوانيم
%14

%13

نمودار چهار :مقايسه درصد پيشرفت نمرات دانش آموزان قبل و بعد از اقدام
84%

بخوانيم
83%

84%

84%

83%

رياضي
83%

درصد
بخوانيم

رياضي

84%

83%
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ارزش يابي تأثير اقدام جديد و تعيين اعتبار آن
پس از اين كه اطالعات الزم در باره چگونگی اجرا و نتايد آن جم آوري شاد ،باا توجاه باه نقطاه
نظرات و انتقادهاي ارائه شده توسط همكاران ،دانش آموزان و والدين آن ها تا آنجايی كه توانستم نقاايص را
برطاااااارف كااااااردم .شااااااواهد نشااااااان داد كااااااه اياااااان اقاااااادام مااااااورد قبااااااول
دانش آموزان و والدين آن ها و همكاران است .اين روا آن قدر مؤثر بود كه دانش آموزان و به ويژه سامانه
در يادگيري دروس موفق باشند.
دانش آموزان به روا تدريس مبتنی بر  ITبسيار عالقه داشتند .زيرا وقتی كه در يك جلسه كالسی
بااااه دلياااا شااااارژ نبااااودن لاااا تاااااب نتوانسااااتم آن را بااااا خااااود بااااه كااااالس بباااارم،
دانش آموزان مرتب از من سراغ ل تاب را می گرفتند و جاي آن را در كالس خالی می ديدند .به نظار مای
رسيد كه ل تاب نيز يكی از اعضاي كالس است.
كسب نمرات بسيار خوب در دروس مختلف توسط سمانه و ديگر دانش آموزان و شور و شعف آن ها
از نتيجه خود و ابراز عالقه مندي آن ها به درس گواه آشكاري بود كه نشان می داد اين روا بسايار موفاق
بوده است.
از همه مهم تر رضايت خودم كه بعد از يك سال تالا فراوان ،تمام سختی ها را پشت سر گااشاتم
تا اين كه به نتيجه مطلوب برسم ،اين پژوهش را به عنوان يكی از تجربيات مفيد آموزشی و به عنوان گاامی
مؤثر در جهت موفقيت در امر آموزا در نظر گرفتم.
همه اين موارد دال بر اين است كه اين طرح پژوهشی معتبر و قاب پايرا است .

نتيجه گيری و پيشنهادات
يادگيري الكترونيكی پيش از اختراع رايانه هاي روميزي با كار روانشناس آمريكايی ،بی .اف .اسكينر،
مقوله اي مهم به شمار می آمد .او از «ماشين هاي آموزشگر» براي ارائه و ارزياابی تمارين هااي پاياه اي باا
كارت هاي آموزشی مصور استفاده می كرد .با پيشرفت فناوري ،رايانه ها جاايگزين ماشاين هااي آموزشاگر
شدند و نظام آموزا به كمك رايانه به وجود آمد.
يااادگيري مبتناای باار رايانااه ،يااادگيري مبتناای باار فناااوري اطالعاااتی ،كااالس مجااازي،
كتابخانه هاي مجازي و  ......راه را براي پيدايی شيوه هاي نوين آموزا ،هموار ساخته اند .توساعه روزافازون
افزارهااااااي مبتنااااای بااااار فنااااااوري اطالعاااااات و سااااارعت فاااااراوان تطبياااااق آن باااااا
نيازمندي هاي انسان ،موجب شده تا شك جديدي از محيط يادگيري و تعاملی خالق ،فعال و فراگير ايجااد
شود .تجربه كشورهاي جهان نشان می دهد كه نوآوري آموزشی و ايجاد تحول در نظام آموزشی و پرورشای
بدون همراهی و پايرا معلمان ميسر نيست .در واق كانون هر تحول و اصالحی را بايد در جامعاه معلماان
جستجو كرد .معلمان بايد بدانند در چه شرايط متحول جهانی زندگی می كنناد و فكار و عما خاود را باه
مرزهاي محدود جغرافيايی منحصر نكنند .ازقدرت خالقيت برخوردار باشند و بتوانند عمالً حداكثر استفاده را
از آن بكنند .بايد به معلمان آموخت كه شيوه هاي مبتكرانه و خالق در كاربرد فناوري اطالعاات نياز وجاود
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دارد مانند استفاده چند رسانه اي در تدريس و يا به كارگيري اينترنت و جستجو و پاژوهش معلام و داناش
آماااوز و امثاااال آن كاااه تحاااول در آماااوزا و فراگياااري را موجاااب مااای شاااود .باااا كماااك فنااااوري
اطالعاااات مااای تاااوان ناااابرابري هاااا در دسترسااای آموزشااای و كيفيااات آن را كااااهش داد و معلماااان
می توانند دانش و مهارت دانش آموزان خود را ارتقا دهند .خالقيت و تفكر نقادانه و يادگيري چگاونگی يااد
گرفتن آنها را تشويق كنند و بهبود بخشند .معلمان به نگرشی نيازمندند كه جساارت اساتفاده از فنااوري و
خطرپايري را تقويت كند و الهام بخش تفكر يادگيري مستمر و مادام العمر آنها باشاد .آن هاا باا آشانايی و
شناخت قابليت هاي فناوري می توانند از انواع فناوري هاي مرتبط و متناساب باا درس و محتاوا بهاره مناد
شوند و فرايند يادگيري را اثربخش تر و جااب تر كنند .استفاده از  ITدر فرايند تدريس موجاب مای شاود
حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااواس
بيش تري از دانش آموزان به كار بيفتد و يادگيري بهتر صاورت گيارد .داناش آماوزان بايش تار باه سامت
برنامه هايی جاب می شوند كه توانايی مشاركت فعال را به آنها می دهد و گاه مشاركت را الزامی می كند .با
استفاده از  ITمعلم به كمك فراگيران می تواناد ،در ارتبااط باا موضاوعی خااص اطالعاات گساترده اي را
جم بندي و نتيجه اين تشريك مساعی را در اختيار كالس قرار دهد.
معلمان بايد از  ITبراي رشد حرفه معلمی و بهره وري فعاليت هااي خاود اساتفاده كنناد .در ايان
راستا تسلط و توان علمی و مهارتی معلمان از اهميت ويژه اي برخوردار است .براي رف مشكالت موجود
موارد زير پيشنهاد می شود:
 .1اولويت قاي شدن براي سرمايه گااري در زمينه ارتقاي كيفيت آموزا معلمان به عنوان يك هزينه
اثربخش ،به اين دلي كه به طور تصاعدي تأثيرگاار است؛
 .2مراكز تربيت معلم نقش مهمی در الگوسازي براي استفاده از فناوري در كالس دارناد .اساتفاده از
ITبه منزله يك نياز اساسی است كه بايد با برنامه هاي تربيت معلم عجين شود .كاربرد فناوري در
آموزا و تدريس بايد آموزا داده شود .اساتفاده جساورانه از فنااوري در كالساهاي درس تربيات
معلم ،يكی از بهترين روا هايی می باشد كه ممكن است در ايجاد انگيزه مؤثر افتد .به اين منظور،
مدرسان مراكز تربيت معلم خود نيز بايد در استفاده فناوري به منزله الگويی از يادگيري مادام العمر
پيش قدم باشند و دانشجويان را ترغيب كنند؛
 .3استقرار شبكه هاي مدرسه اي كه مدارس را به هم متص می كند و هدايت آموزا مجاازي باراي
آموزا معلمان می تواند كمك بزرگی باشد؛
 .4افزايش انگيزه معلمان جهت شركت در كالساهاي آموزشای از طرياق در نظار گارفتن امتيازهاا و
تشويق هاي مالی و ...با انگيزه و عالقه مندي بيشتر؛
 .5حضور متخصصان بيشتري در زمينه  ITدر مراكز آموزشی؛
 .1فراهم آوردن امكان دسترسی آسان و كافی به  ITبراي تمام استادان ،معلمان و دانشجويان تربيات
معلم؛
 .1تغييرات اساسی در برنامه ريزي درسی و منطبق كردن آن با روا هاي مبتنی بر فناوري اطالعاات
يك ضرورت اجتناب ناپاير است؛
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 .9آموزا تدريجی معلمان با روا هاي مبتنی بر ITبايد هر چه زودتر آغاز شود
 .6تجهيز مدارس به فناوري هاي الزم بايد آغاز شود؛
 .13شيوه هاي جديد ارزشيابی دانش آموزان در مدرسه براي ارتقاي به كالس باالتر و همچنين ورود باه
دانشگاه بايد مورد بررسی جدي قرار گيرد و آيين نامه هاي جديدي تدوين شوند؛
 .11تأليف كتاب هاي درسی جديد مبتنی بر  ITبخصوص در دوره ابتدايی و استفاده از تصويرهاي رايانه
و لااااااوازم جااااااانبی آن در كتاااااااب هاااااااي اياااااان دوره ضااااااروري بااااااه نظاااااار
می رسد.
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