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الهام عماری

1الهام عماری ،آموزش و پرورش استان زنجان

چکیده
 Iبر ابعاد گوناگون بشر تأثیر گذاشته است ،چنانچه تأثیرات اینن
درعصر حاضر فناوری اطالعات و ارتباطات
علم بر دروس علوم پایه نیز مشهود است .درس شیمی از دروسی است كنه در ماناهیم آن از دینب دبینران و
دانشآموزان دشوار است .به دلیل ویژگی آزمایشگاهی و كاربردی بنودن اینن درس ،قابلینت بنايیی بنرای ارا نه
مااهیم ،با شبیه سازی و پویانمایی رایانه ای دارد .بسیاری از مااهیم را ماننب  :حركت مولكول های گاز ،ساختار
مولكولی تركیبات را می توان با شبیه سازی رایانه ای به آسانی قابل ارا ه كرد .بنابراین بهره گینری از رایاننه در
كالس درس موجب افزایش یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان می شود .یكی از بارزترین تنأثیرات بهنره
گیری از رایانه ،تعامل فراگیران با یكبیگر و با معلم است .با بهره گیری از فناوری اطالعات ،آموزش گیرننبگان
خواهنب توانست اطالعات بیشتری را در مبت زمان كوتاه تری جذب كننب.

کلمات کلیدی
یادگیری فعال ،تكنولوژی آموزشی ،فن آوری اطالعات و ارتباطات ( ،)ICTآموزش و پرورش ،شیمی

فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش نوآوریهای آموزشی

 -9مقدمه
از اهباف نﻈام تعلیم و تربیت در عصر حاضر یادگیری مادام العمر است ،از این رو مبارس سنتی كارایی خود را برای
جوامعی كه قصب حركت به سمت پیشرفت و توسعه در عصر رقابت جهانی شبن را دارنب ،از دست داده انب .به دنبال گسترش
فناوری ارتباطات ،امكان برقراری ارتباط در كوتاهترین زمان و عبور از مرزهای مكانی ،پبیبهای را با عنوان جهانی شبن مﻄرح
كرده است .جهانی شبن به مجموعهای از دگرگونیها اطالق میشود كه عرﺻه های گوناگون سیاست ،علم ،فرهنﮓ و اقتصاد
جوامﻊ را در برگرفته است و روابﻂ میان واحبهای مستﻘل ملی را برقرار میكنب ( مهر علیزاده .)1131 ،استااده از فناوری اطالعات و
ارتباطات در مبارس از جمله روشهای نوینی است كه با تﻐییرات دا می جوامﻊ تناسب دارد .آموزش مباوم شیوه ی یادگیری
جبیبی را میطلبب ،شیوه هایی كه به وسیله آن فرد بتوانب به طور خودگردان و مستﻘل برای همهی عمر به مﻄالبه دانش و
استااده از آن بﭙردازد .از این رو اهمیت و ضرورت كنار گذاشتن شیوهها و راهبردهای سنتی در آموزش و پرورش و تبریﺲ و
توجه به راهبردها و شیوههای جبیب آموزشی آشكار میگردد .اما كارهای مشابه در گذشته به ﺻورت زیر است :
دالوز ،ترجمه افتخارزاده :1131 ،واقعیتها نشان می دهنب كه استااده از فناوری های نوین در قرن  11تأثیر عمیﻘی در
زنبگی اجتماعی انسان خواهب داشت و یﻘیناً آموزش و پرورش نیز از این تﻐییرات مستثنی نخواهب بود .تحﻘیﻘات در آموزش،
بیان كننبه این مﻄلب انب ،كه فناوری اطالعات به ﺻورت عمبه ای در نﻈام آموزش منﻈم مورد استااده قرار گرفته است.
چاریانی :1131 ،فناوری های اینترنتی ،با سرعت چشمگیری درحال گسترش است.استااده از فناوری های جبیب
اطالعاتی ،توان بالﻘوه نوینی رادرآموزش مبتنی برفناوری به وجود آوردهانب كه بهره گیری از آنها در فراینب یاددهی  -یادگیری
بسیار مؤثر است.
عبادی :1131 ،از دستاوردهای آموزش نوین مبتنی بر ، ICTمحور قرار دادن دانشآموز به جای معلم مب نﻈر است.
تﻐییر نﻘش معلمان به عنوان مربی ،راهنما و تسهیل كننبه می باشب كه خود محور قراردادن دانشآموز به جای معلم است.
تﻐییر نﻘش معلم موجب می شود كه انگیزه های یادگیری افزایش یابب و دانشآموز ،عنصری فعال ،خالق و مؤثر شود.
از آنجا كه پیشرفت علم در دنیای جبیب بسیار سریﻊ می باشب برای استااده از علوم جبیب نیازمنب ابزاری سریعتر از
رسانههای قبیمیتر از جمله كتب و روزنامهها و مجالت نوشتاری در كتابخانهها مورد نیازاست،از طرفی آموزش علوم به موازات
پیشرفت آن بایب ﺻورت گرفته تا فراگیران را در عصر تكنولوژی ارضا كنب .استااده از فناوری اطالعات بویژه در دروس متوسﻄه
و درسهای علوم پایه مثالً در درس شیمی بسیار واجب و ضروری به نﻈر میرسب .هرچنب كه در ده سال اخیر تﻐییرات ایجاد
شبه در كتب شیمی متوسﻄه استااده از این فناوری را در تبریﺲ شیمی را فرا راه معلمان شیمی گذاشته است.

 -2طرح مسأله
 -2-9بیان مسأله
آموزش به عنوان یكی از راههای انتﻘال مااهیم ،دستاوردهای جبیب علوم و نتایج تالشهای علمی ،توانسته گامی واي
در راستای یادگیری و ارتﻘای عملكرد فراگیران در جامعه علمی داشته باشب .با توجه به اینكه اهباف و خﻄی مشیهای آموزش
به شیوه چنب رسانه ای توسﻂ بعضی دانشگاهها تبوین و ارا ه شبه است ،لذا دست یابی به این اهباف و انبازه گیری میزان
موفﻘیت این برنامههای آموزشی بسیار ضروری است ( .طالب زاده )1131 ،رسانههای آموزشی چیز تازه و نویی نیستنب ،بلكه از زمانی
كه آموزش شروع شبه است رسانهها نیز وجود داشتهانب .بی شک یكی از نخستین رسانهها ،بیان معلم و گچ و تخته سیاه بوده
است .مبتی بعب عكﺲ و سﭙﺲ ،رادیو ،فیلم ،تلویزیون ،ویب و و كامﭙیوتر جایی برای خود در جریان آموزش پیبا كردنب .در
سالهای نه چنبان دور رسانهها را وسایل كمک آموزشی سمعی و بصری مینامیبنب ،ولی در حﻘیﻘت
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رسانههای آموزشی چیزی بايتر از وسایل كمكی هستنب .زمانی كه آنها به ﺻورت ﺻحیحی مورد استااده قرار گیرنب میتواننب
بر روی فراینب یادگیری تأثیر بگذارنب .رسانهها برای برقراری ارتباط موثر در تبریﺲ كالسی به ﺻورت گروهی انجام میگیرد
يزم و ضروری به شمار میآینب .اكنون رسانههای آموزشی جز ی تاكیک ناپذیر از فراینب آموزش و یادگیری هستنب ( .لو ی)1111 ،
رسانههای آموزشی مورد استااده در این دوره با گذشته متااوت است ،امروزه دانشآموزان در دنیای شنیباری ،دیباری و
جنبشی متولب میشونب ،بنابراین تالش برای آموزش آنان با بهره گیری از رسانههای آموزشی دوره گذشته بی نتیجه خواهب بود
یا نتیجه چنبانی به همراه نخواهب داشت .معلمان بایب درباره تكنولوژی آموزشی و رسانههای نوین آموزشی اطالع كافی داشته
باشنب و با نگرشی مثبت نیز با آن برخورد كننب ( .مشتاق )1131 ،حال سوالی كه پیش میآیب اینست كه چگونه میتوان با استااده
از فناوری آموزشی باعث پیشرفت در آموزش و پرورش و درس شیمی شب ؟ چگونه میتوان از فناوریهای آموزشی ،آموزش
شیمی را برای دانشآموزان آسان و جذاب نمود ؟

 -2-2اهمیت و ضرورت مسأله
بهبود كیایت و به دنبال آن رسیبن به درجه ای مﻄلوب از كیایت در آموزش یكی از شاخصهای مهم در ارزیابی
آموزش و پرورش است و تمام كوششهای این نﻈام در واقﻊ جامهی عمل پوشانبن به این امر مهم تلﻘی میشود ( .پرونب)1111 ،
به عبارتی دیگر جامعه و به طور ویژه نﻈام آموزش و پروش به رشب و تكامل و موفﻘیت دانشآموز و جایگاه او در جامعه
عالقمنب و نسبت به آن نگران است و انتﻈار دارد دانشآموزان در جوانب گوناگون اعم از ابعاد شناختی ،عاطای ،شخصیتی و
كسب مهارتها و تواناییها آنچنان كه بایب پیشرفت و تعالی یابنب .برای رسیبن به بهبود كیایت یادگیری در دانشآموزان يزم
است به عوامل موثر در آن توجه خاﺻی داشته باشیم در این راستا یكی از عوامل مهم در بهبود كیایت یادگیری و به طور كلی
در توسعهی نﻈامهای آموزشی بهره گیری از تكنولوژیهای نوین آموزشی است .از جمله تكنولوژیهای نوین آموزشی میتوان
به اینترنت و شبكههای اطالع رسانی ،رادیو ،تلویزیون ،نرم افزارهای آموزشی ،اسالیب تصویری ،تابلوهای آموزشی و  ...اشاره كرد
كه با بررسی دقیق و شناخت توانمنبی این امكانات میتوان از آنها در یادگیری بهتر و بیشتر دانشآموزان سود جست ( .ماشینی،
)1111

به عالوه مبرسه به عنوان یكی از نهادهای رسمی كه متولی امر آموزش و پرورش افراد جامعه هستنب تمام هم و غم
خود را بر آن مبذول داشتهانب تا مهارتهای گوناگون زنبگی را به دانشآموزان بیاموزنب و در قالب كتابهای درسی اطالعات
ارزشمنبی را به آنان ارزانی میدارنب اما همان گونه كه می دانیم تنها كتابهای درسی نیستنب كه بر روی دانش و مهارت و
نگرش دانشآموزان تأثیر میگذارنب ،منابﻊ اطالعاتی دیگری از قبیل فیلمهای آموزشی ،اسالیبها ،روزنامه و مجله ،اینترنت و
تلویزیون اطالعات متنوعی در اختیار همگان قرار میدهنب .این منابﻊ از سوی دانشآموزان به آنان كمک میكنب تا عالوه بر
دانش تخصصی كه در مبرسه میآموزنب دانش و بینش خود را در زمینههای دیگر از جمله اجتماعی ،فرهنگی ،هنری ،علمی،
سیاسی گسترش دهنب و از این طریق بتواننب همگام با دیگران در مسیر رشب و توسعهی شخصی گام بردارنب ( .رضوی)1131 ،
رسانههای آموزشی به سبب قابلیت شنیباری و دیباری میتواننب پاره ای از تجربیات خاص را برای بیننبگان به نمایش
بگذارنب ،با توجه به آنچه تاكنون بیان شب میتوان اظهار داشت كه استااده از تكنولوژیهای نوین آموزشی سبب تﻘویت دانش و
مهارتهای افراد و نیز گسترش بینش و تلﻄیف نگرش آنان می شود ،كمیت و كیایت بهره گیری از چنین منابعی اطالعاتی غیر
درسی تحت تأثیر عوامل مختلای قرار دارد به طور مثال میزان در دسترس بودن یكی از عوامل تعیین كننبهی كمیت بهره
گیری از آنها محسوب می شود اما عوامل دیگری نیز وجود دارنب كه به طور غیر مستﻘیم موثرنب ( .دنیﺲ)1111 ،
بر اساس تحﻘیﻘات روانشناسی یاد گیری ،دانشآموزان در كالس درس ،نبایب ﺻرفاً شنونبه باشنب ،بلكه بایب
درفعالیتهای دیگری از قبیل خوانبن ،نگارش ،مباحثه و یا حل مسا ل و از همه مهمتر در فعالیتهای فكری سﻄوح بايترماننب
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 :تجزیه ،تحلیل ،آزمایش ،ارزشیابی و حل مسا ل درسی و مشكالت آموزشی شركت كننب .در این ﺻورت دانشآموز ،یادگیری
فعال و در درستی از درس دارد.

 -3فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش نوآوری در تدریس شیمی
 -1-1تکنولوژی آموزشی
تكنولوژی آموزشی به منزله سوادی كلی است كه تكنولوژی اطالعات و ارتباطات ،بخش انتﻘال دانش آن را به عهبه
گرفته است .به كار گیری فناوری در فراینب یاد دهی -یاد گیری میتوانب در زمینه هایی ماننب آموزش مهارتهای پایه ،آموزش
مهارتهای پیشرفته و ارزیابی آموختهها اثر بگذارد و میزان كمی و كیای یاد گیری را به این شرح بهبود بخشب.






در آموزش مهارتهای پایه میتوان  :برای طراحی و تبوین تمرینات ،از آموزش مبتنی بر رایانه بهره گرفت.
از فناوری در قالب نرم افزار چنب رسانه ای ،برای انواع سبکهای یاد گیری در آموزش موضوعات استااده
كرد .با استااده از دیسکهای تصویری ،مهارتهای ساده را درفراگیر تﻘویت كرد .با استااده از فناوری
تصویری ﺻوتی ،در قالب شكلهای متنوع موضوعات آموزشی را قابل تجسم و تصور نمود و با بوجود آوردن
جاذبههای زیاد ،به آنها ﺻورت واقعی بخشیب.
در آموزش مهارتهای پیشرفته میتوان  :از فناوریهای یاد دهی  -یاد گیریهای تعاملی استااده كرد .از
جمله میتوان این موارد را مب نﻈر قرار داد :شبیه سازی هایی كه در رایانهها ﺻورت میگیرنب ،دیسکهای
تصویری مناسب ،اینترنت .به فراگیران در آموختن اطالعات پیچیبه و طبﻘه بنبی و سازمانبهی آنها كمک
كرد و آموخت كه چگونه شباهتها و افتراقها را تشخیص داده و استنباط كننب ،و چگونه با تعامالت بیشتر با
یكبیگر یافتههای خود را با استااده از از مهارتهای پیشرفته با دیگران در میان بگذارنب .به آنها كمک كرد
تا مهارتهای بهتری در زمینه سازمانبهی امور و حل مسا ل ببست آورنب.
با كاربرد تكنولوژی در ارزیابی میزان پیشرفت تحصیلی فراگیر میتوان  :با استااده از امكانات چنب رسانه ای،
به طور كاملتر پیشرفت فرا گیران را سنجیب .شركت فعال خود فراگیر را در ارزیابیها ممكن ساخت .به
فراگیران كمک كرد ،برای فهرست یابی كارها و عملكردهای مشخص طی یک دوره یاد گیری با توجه به
شرایﻂ خاص آگاهیهای يزم و مربوط را ببست آورنب.

 از فناوریها میتوان برای بر انگیختن فرا گیر و ایجاد انگیزه در او استااده كرد.
نتایج تحﻘیﻘات اخیر نشان داده است مبرسه هایی كه از لحاظ فناوری غنی شبهانب نتایج آموزشی چشمگیرتری به بار
میآورنب .بهبود عملكردهای تحصیلی ،بايتر بودن سﻄح نمرات آزمون ،بهبود نگرشهای دانشآموزان و باي رفتن سﻄح اشتیاق
فراگیران در شركت در امور یاد گیری و همچنین خود گردان شبن دانشآموزان ،باي رفتن قبرت حافﻈه و یاد آوری فراگیران
از آموختههای خود و نتیجتاً سوق دهی درﺻب زیادی از فراگیران به سمت شﻐلهای دلخواهشان.

 -3-2مفهوم نوآوری در آموزش
نوآوری د ر آموزش به معنای احیا ،بازسازی و ایجاد تﻐییراتی است كه سبب تحول در نﻈام آموزشی موجود و بهینه
سازی و ارتﻘای كیای آموزش در مبرسه می شود .این تﻐییرات ناظر بر محتوای آموزش ،روش های تبریﺲ و بهره گیری از
فناوری های جبیب است .در واقﻊ ،نوآوری انبیشه ای است قابل پرورش و كوششی است اﺻولی و آگاهانه كه رسیبن به آن،
مستلزم خودباوری ،دانایی ،دقت و پشتكار معلم است .به عبارت دیگر ،نوآوری را می توان فراینبی برخاسته از یک عﻘیبه و فكر
خالق دانست كه پﺲ از تكمیل ،به نتیجه نهایی و مﻄلوب می رسب .چنین رویكردی ،در معلمان ما تﻘویت و حمایت شود.

 -3-3ویژگی های نوآوری در آموزش

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

در فراینب نوآوری ،بایب به روابﻂ بین آموزش و برنامه درسی ،روشها و مهارت های یاددهی و یادگیری ،امكانات و
شرایﻂ محیﻄی توجه كرد ،به طوری كه روش های نو ،عالوه بر اﺻالح وضعیت قبلی ،با ارزشها و هبف های عمومی تعلیم و
تربیت كشور مﻄابﻘت داشته و پاسخ گوی نیازهای خاص مربیان و معلمان باشب و نتایج مثبت نوآوری ،سبب افزایش انگیزه و
ارتﻘای سﻄح علمی و توانایی عملی معلمان و دانشآموزان شود و آنان را هر چه بیشتر به خود باوری و انجام فعالیت های
ابتكاری و پژوهشی تشویق كنب.
 -3-4نوآوری و تحول در کالس درس
اگرچه تحول واقعی در آموزش و پرورش نیازمنب تﻐییر و تحول در همه اركان و كل ساختار نﻈام آموزشی است ،با این
وﺻف معلمان می تواننب ،با استااده از روش های جبیب و مبتكرانه ،فراینب یاددهی را از شكل سنتی و غیر فعال ،به فراینب
یاددهی و یادگیری فعال تببیل كننب .فراینبی كه در آن معلم ،طراح و راهنمای برنامه آموزشی و دانشآموزان ،مسئول و
مجری فعالیت های یادگیری هستنب .در این رویكرد ،دانشآموزان دیگر مﻄالب را مستﻘیماً از معلم دریافت نمی كننب ،بلكه
خود به جمﻊ آوری و تحلیل اطالع ات می پردازنب و خود را در نتایج حاﺻل و موفﻘیت های آموزشی كالس درس شریک و
سهیم می داننب .از این رو ،از روحیه ای شاد و بانشاط برخوردارنب و از فعالیت های آموزشی لذت می برنب.به این ترتیب ،معلم
نوآور می توانب دانشآموزان را افرادی فعال ،متاكر ،كنجكاو و عالقمنب به مﻄالعه مستمر بار آورد كه هبف رویكردهای جبیب
آموزشی نیز همین است .

 -3-5استفاده از چندرسانه ای های آموزشی در تدریس
برای چنبرسانه ای تعاریف متااوتی ارا ه شبه است .برخی آن را این گونه تعریف كرده انب :هرگونه تلایق متن ،گرافیک،
ﺻبا ،حركت و ویب و كه با رایانه و یا ابزار الكترونیكی منتﻘل می شود.چنبرسانه ای ،تلایﻘی از دو یا چنب شكل رسانه ای است
كه برنامه آموزشی را عرضه می كنب .بر خی تعامل را ویژگی مهمی برای چنبرسانه ای های آموزشی دانستهانب و آن را یک واژه
اطالعاتی متعامل دانسته انب .از چنب رسانه ایها برای به كارگیری نﻈریات آموزشی گوناگون می توان استااده كرد.
چنبرسانه ایها به گسترش دانش درعصر اطالعات كمک فراوانی می كنب .بهره گیری از چنب رسانه ایها در موقعیت
آموزشی دارای مزایای فراوانی است كه برخی از آنها عبارتنب از:


استااده از حواس چنبگانه برای یادگیری؛



تمرین بیشتر برای رسیبن به حب تسلﻂ؛



ایجاد مشاركت میان دانشآموزان؛



كمک به دانشآموزان برای ایجاد ارتباط بین مااهیم؛



تكرار درس برای كاربر در ﺻورت تمایل؛



انعﻄاف پذیر بودن برنامه در مﻘابل نیاز یادگیرنبگان؛

 برقراری تعامل و رابﻄه دوسویه با كاربر؛
از چنب رسانه ایها می توان به شیوه های مختلف در آموزش استااده كرد .سه روش برای استااده از چنب رسانه ایها
عبارتنب از :


ارائه نمایش  :در ای ن شیوه معلم می توانب از چنبرسانه ای برای ارا ه دیباری  -شنیباری مﻄالب كمک
بگیرد .در این حالت چنبرسانه ایها شكل جبیب رسانه های دیباری -شنیباری خواهنب بود.



یادگیری مشارکتی :هنگامی كه دانشآموزان به ﺻورت گروهی كار می كننب ،استااده از چنب
رسانه ای ها ،روابﻂ بین اعضای گروه را تسهیل می كنب.
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یادگیری انفرادی :در این ﺻورت دانشآموزان می تواننب به ﺻورت انارادی و مستﻘل به یادگیری بﭙردازنب.

تعاملی كه بین كاربرد نرم افزار ایجاد می شود امكانات چنبرسانه ای یادگیرنبه را راهنمایی می كنب و
یادگیری او را سبب می شود.
رسانه های آموزشی به چهار طریق یاددهی و یادگیری را تﻘویت می كننب:




رسانه هایی از قبیل فیلم ،ویب و ،فیلم استریپ ،نوار ﺻوتی یا تصاویر تجارب غیرمستﻘیم را به جای تجارب
مستﻘیم (وقتی امكان پذیر نباشب)دراختیار دانشآموزان قرار می دهنب.
به ﺻورت ابزار اﺻلی انتﻘال اطالعات ،ارتباطی دقیق را سبب می شونب.
با استااده از شرایﻂ فیزیكی ،انگیزش ،رنﮓ ،واقﻊ گرایی و خالقیت سبب ایجاد عالقه به یادگیری می شونب.

 بر روشها و امكانات موجود معلم می افزاینب .به این ترتیب ،او می توانب تجارب یادگیری را برای دانشآموزان
تنﻈیم كنب تا به راحتی به هبف های آموزشی مورد نﻈر دست یابنب.
در مجموع ،نﻘش كلی رسانهها و بخصوص فناوری های جبیب را می توان این گونه برشمرد:


ارا ه اطالعات؛



توسعه دانش و مهارت ها؛



ایجاد ارتباط میان موضوعات درسی گوناگون.

 -3-6استفاده از  CDهای آموزشی در تدریس
 CDهای آموزشی به كالس های درس طراوت و تازگی خاﺻی می بخشنب .آنها می تواننب دانشآموزان را با خود به
محیﻂ های تازه ای ببرنب .با استااده از  CDهای آموزشی می توان موضوعات درسی را تبریﺲ كرد و از این طریق انگیزه
یادگیری را افزایش داد .به منﻈور استااده مﻄلوب از  CDدر هنگام استااده از این وسیله آموزشی در كالس بایب نكاتی را
رعایت نمود:


معلم بایب هنگام استااده از  CDابتبا با خوانبن بروشورهای توضیحی دست به انتخاب بزنب.



اطالعات مﻘبماتی را در اختیار دانشآموزان قرار ببهب ،مااهیم ناآشنا را برای آنان توضیح دهب و نتایج به
دست آمبه را از  CDرا پیش بینی كنب.



برای دانشآموزان تكالیف خوانبنی مربوط محتوای فیلم تعیین كنب .



سؤايتی كه دانشآموزان را به نكات خاﺻی در  CDجلب می كنب ،مﻄرح كنب.



هنگام تماشای  CDو توجه به محتوای آن با دانشآموزان خود همراه باشب.



تماشای برنامه را با بحث و فعالیت های مناسب دیگر همراه كنب.



یادگیری دانشآموزان را از محتوای  CDارزشیابی كنب ،ودر عین حال ،فضای بسیاری را برای برداشتها و
تعبیرات خالقانه آنها باقی گذارد.

 -3-7استفاده از رایانه و اینترنت در تدریس
اكنون شبكه های عمومی اطالع رسانی با استااده از فرستنبهها و گیرنبه های مایكروویو ،ماهواره و رایانه انواع اطالعات
از بانک های اطالعاتی به سراسر جهان می رسانب .دیگر دانشآموز برای یادگیری مﻘیب به مكان و زمان و ابزارهای آموزشی
محبود و معلم مشخص نیست ،بلكه می توانب به طور انارادی ،در هر كجا هست رایانه خود را به كار انبازد و با جستجو در
كتابها و كتابخانه های جهان و پرسش از انواع سایتها اطالعات يزم را كسب كنب و آنها را در دستگاه خود ذخیره كنب.اثر
رایانه و اینترنت در آموزش و پرورش آن انبازه قوی است كه تﻘریباً در تمام كشور های جهان آن را به منزله یک ابزار تبریﺲ
پیشرفته پذیرفتهانب و آموزش مبتنی بر اینترنت را به جای روش های سنتی برگزیبهانب و استااده از اینترنت را به منزله یک
منبﻊ اطالعات و یک رسانه ارتباطی به كار می برنب .یكی از پیامبهای مهم آموزش از راه رایانه و اینترنت استﻘالل بیشتر
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فراگیرنبگان ،یعنی انتخاب مكان و زمان و روش یادگیری است ضمناً معلمان كمتر به انتﻘال مﻄالب می پردازنب و بیشتر تالش
آنها آن است كه دانشآموز را به كاوشگری ( جمﻊ آوری اطالعات ،تجزیه و تحلیل ،كشف ارتباطات موجود و تولیب دانش)،
تاكر انتﻘادی (از كتاب ها ،برنامه های تلویزیونی و برنامه های رایانه ای) و مهارت های زنبگی بر می انگیزاننب.
از رایانهها می توان برای سازمانبهی داده ها ،برای گزارش نویسی ،برای ارتباط با سایر دانشآموزان ،برای انجام دادن
تحﻘیق اینترنتی و برای تاهیم كار با مخاطبان جهانی استااده كرد .دانشآموزان از طریق اینترنت و فرستادن پست الكترونیكی
برای دانشآموزان كشورهای مختلف ،اطالعات مورد نیاز خود را جستجو كننب و با اطالعات به دست آمبه از منابﻊ گوناگون
گزارشی تهیه می كننب و از طریق شبكه جهان گستر وب در دسترس همگان قرار می دهنب.اینترنت در ﺻورتی كه فﻘﻂ برای
امور پژوهشی مورد استااده قرار بگیب ،زیاد مایب نیست .اینترنت از این نﻈر بسیار جالب است كه به دانشآموزان وابستگی و
پیوستگی جهان را نشان می دهب .با كاربرد این ابزار ،دانشآموزان می تواننب با دانشآموزان و حتی دانشمنبان سراسر دنیا
ارتباط و تعامل برقرار كننب و دیبگاه هایی به دست آورنب كه تا به حال دسترسی به آنها ممكن نبوده است و همه
دانشآموزان ،برای اولین بار می تواننب عﻘایب خود را به راحتی م نتشر و دیبگاه هایشان را با مخاطبانی به گستردگی جهان
مبادله كننب.

 -3-8استفاده از وبالگ آموزشی در تدریس
این روش مزایای بسیار زیادی دارد .با این روش دانشآموز در خانه خود و با آرامش می توانب در موقعیت های مناسبی
مﻄالب را بیاموزد .برای مثال ممكن است بعضی از دانشآموزان بخواهنب یک مﻄلب علمی موجود در وبالگ را در شب یا در
طی ساعات اولیه ﺻبح یا هر زمان دیگری مرور كننب .همچنین ممكن است سرعت خوانبن و در دانشآموزان متااوت باشب.
اما با استااده از این روش زمان یادگیری را خود دانشآموز تعیین می كنب .آنها همچنین می تواننب سؤايت درسی خود را از
این طریق مﻄرح كننب و جواب خود را از همین روش به دست آورنب.
آموزش از طریق وبالگ موجب افزایش تعامل با دانشآموز می شود .به طوری كه دانشآموزان درونگرا (یعنی كسانی كه
از سؤال كردن در كالس خجالت می كشنب) ،اغلب برونگرا می شونب ،كه روی پیشرفت تحصیلی آنها نﻘش مؤثری دارد.
استااده از روش فعال یاددهی – یادگیری مبتنی بر ICTكاربردهای جبیب فناوری ارتباطات و اطالعات چون پست
الكترونیكی ،اینترنت و شبكه جهانی و ویب وكنارانﺲ ،امكانات ارتباطی گوناگونی را برای مبارس فراهم آورده است .در كالسی
كه دانشآموزان به اینترنت دسترسی دارنب ،ارتباط با خارج از محیﻂ و فرهنﮓ مبرسه می توانب امكان در فراتر از محیﻂ
اطراف و فرهنﮓ را فراهم نمایب .دانشآموزان در یک شهر ،استان و كشور می تواننب تجربیات خود را از طریق پست الكترونیكی
یا ویب وكنارانﺲ با دانشآموزان شهرها و كشورهای دیگر به اشترا گذارنب .
آنها هنگام كار با  ICTاغلب در گروهها با یكبیگر مشاركت می كننب .تجربه كار گروهی  ICTبر رشب و توسعه مهارت
های فردی – اجتماعی تأثیرات مایبی دارد .در حل مسایل به شكل گروهی ،در عین این كه همه به طور فعال درگیر انجام
دادن تكلیف و فعالیت هستنب ،هر دانشآموز نﻘش خاﺻی دارد  ICTابزاری مناسب برای برقراری ارتباط و كنترل آن در اختیار
دانشآموزان قرار می دهب.دانشآموزان در مواجهه با چالش های موجود ،اعتماد به ناﺲ خود را افزایش می دهنب و احساس
قبرت می كننب .این امر روابﻂ بین معلمان و دانشآموزان را تﻐییر می دهب .ارتباط های  On-lineبه دانشآموزان قبرت
كنترل می دهب .در این حالت ،معلم یک رهبر ،هبایت گر ،یاری دهنبه ،همكار و ارزیاب است و نﻘش سنتی كارشناس
موضوعی وی را با مبیر برنامه تلایق می كنب.
 ICTاز طریق درگیر كردن دانشآموزان در كار جمعی مشتر  ،یک كالس درس را به محیﻄی جامﻊ با دایره شمول
وسیﻊتر تببیل می كنب .ظرفیت و قابلیت  ICTبه گونه ای است كه برای هر دانشآموز ،با هر میزان توانایی مورد استااده قرار
می گیرد.
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 ICTمجموعه ای از ابزار را برای دانشآموزان فراهم می سازد تا پﺲ از تسلﻂ بر نكات فنی ،تكالیف و فعالیت های
آموزشی را به شكلی جالبتر و لذت بخشتر ارا ه نماینب .يزم به یادآوری است كه برخی اوقات این امر با سرخوردگی و یأس
همراه است.
یكی از چالش هایی كه  ICTبرای معلمان تبار می بینب تعریف نﻘش آنان به عنوان تسهیل كننبه یادگیری ،سازمان
دهنبه كار گروهی ،مبیر فعالیت های كالس درس و  ....است .به این ترتیب ،معلمان بیشتر وقت خود را ﺻرف پشتیبانی تک
تک افراد یا گروهها خواهنب كرد و كمتر به تبریﺲ در كالس خواهنب پرداخت .نیكالس نگروپنته می گویب « :می توانیم با تعباد
كم تری دانشآموز كه توانایی یادگیری در آنها كم است و محیﻄی كه قابلیت آموزشی بیش تری دارد ،داشته باشیم .رایانهها
این تﻐییرات را ایجاد می كننب ».استااده از  ICTمحیﻄی با قابلیت آموزشی ویژه در كالس درس ایجاد می كنب كه به طور
مسلم در ظهور ظرفیت های پنهان دانشآموزان اثرگذار خواهب بود .

 IT - 3- 1و نقش آن در فرایند یاد دهی – یادگیری
ابزاری كه معلمان میتواننب به كمک آن یاد گیرنبگانی را تربیت كننب كه قادرنب دادههای بسیار گسترده را مورد
استااده قرار دهنب ،این دادهها را به اطالعات تببیل كننب ،آنها را تجزیه و تحلیل كننب و بر اساس نتایج حاﺻله دست به عمل
بزننب .به كار گیری كامﭙیوتر تنها قسمتی از این فراینب است .یعنی اگر یادگیرنبه قبرت جمﻊ آوری و طبﻘه بنبی اطالعات،
قبرت تجزیه و تحلیل ،نتیجه گیری و بسﻂ و توسعهی اطالعات و در نهایت قبرت تولیب دانش را نباشته باشب به طور عملی
نمیتوان گات كه بر اساس  ITكار میكنب .اما خود این مهارتها بسیار پیچیبهانب و قبرت انتﻘال آنها به یادگیرنبه ساده
نیست .یعنی بایب فراینب و فضای یاددهی -یادگیری به گونه ای ترتیب داده میشود كه بر اساس آن ،چنین ظرفیت هایی در
یادگیرنبه به وجود آیب .یاد گیرنبه نیز بایب بتوانب اطالعات جبیبش را به دانستههای قبلی خود پیونب بزنب .به این ترتیب بایب
یادگیرنبه مجموع ای از مهارتهای شناختی و فرا شناختی را كسب كنب .نﻘش معلم در اینجا فراهم ساختن زمینه يزم برای
یادگیری و دست یافتن فراگیر به مهارتهای يزم است .در اینجا دانشآموز نه تنها بایب قبرت حل مسأله را داشته باشب بلكه
بایب توانایی طراحی مسأله ای را هم داشته باشب تا خود و جمﻊ فرا گیران جواب آنرا بیابنب .در این شكل از آموزش معلم بایب به
دانش روز مجهز باشب ،قبرت استااده از اطالعات را داشته باشب بتوانب مبیریت زمانی را داشته و فراگیران را هبایت كنب.
هنگامی كه  ITبه فراینب یاد دهی یادگیری وارد میشود ،همه عنصرهای یادگیری اعم از معلم ،نﻘش دانشآموز،
محتوای آموزش ،روشهای تبریﺲ ،استراتژی یادگیری و …را تﻐییر میدهب و فاﺻله موجود در بین مبرسه و جامعه را كاهش
میدهب و به فراگیر اجازه میدهب در عرﺻههای شﻐلی نیازهای جامعه اش را بررسی كنب .در فراینب یاددهی– یادگیری بر
اساس ITنﻘشی برای معلم تعریف میشود كه قبالً آموزش آن را نبیبه است .بنابراین برای رفﻊ این مشكل معلمان بایب گام به
گام جلو آمبه ،و بایب نﻈام آموزشی با برقراری كالسهای تو جیهی هر چه بیشتر در این زمینه آنها را یاری كنب .یكی ازگام
هایی كه در این زمینه برداشته شب برگزاری جشنواره روش تبریﺲ مبتنی بر  ITبرای دو رشته جﻐرافیا و شیمی بود كه در
سال  113۱در مبارس كشورمان برگزار شب .این جشنواره برای شركت كننبگان و دست انبركاران برگزاری آن یک تجربه بود
زیرا تا به حال هیچ یک از دست انبركاران آموزشی به طور عملی با نﻘش  ITدر فراینب یاد دهی -یادگیری روبرو نشبه بودنب.
مشكل جامعه ما این است كه بر خالف سایر كشورها ما بایب روی دو مسئله اساسی كار كنیم یعنی قبل از وارد كردن ITبه
فضای آموزشی ،بایب آموزش به شیوهی فعال را نهادینه كنیم.

 -3-91چگونگی ورود فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی
« قرن هاست كه دانشمنبان تالش میكننب تا مبار  ،كتاب ها ،اسناد و هر آنچه را كه گواهی بر انبیشه و دانش
بشری است برای دسترسی آسانتر سازمانبهی كننب .سازمانبهی چنین فعالیت هایی قواعب خاص خود را دارد .این قواعب از
زمانی شكل گرفت كه بشر انبیشههای خود را بر لوح گلی مینوشت .آغاز فعالیتهای سازمان یافته در ثبت و ضبﻂ مﻄالب را
بایب در تاریخ كتابخانهها جست و جو كرد ،كهن ترین پیشینه مستنب سازی مربوط به سومریان است كه مﻄالب خود را بر روی
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سنﮓ حک میكردنب .قرن هیجبهم نﻘﻄه عﻄای در تاریخ مستنب سازی و عرﺻه درخشانی در تاریخ علوم و فنون و دانش
اطالع رسانی است .انﻘالب ﺻنعتی فناوری را كانون اﺻلی توجهات بشر قرار داد .پیونب علم و فناوری و نیازهای خاﺻی كه به
استااده از آخرین دستاوردهای علمی احساس میشب ،دانش جبیبی به نام فناوری اطالعات به وجود آورد.
ازسال  391به بعب ،فناوری ریزنسخه برداری نیز توسعه یافت و انتﻘال حجم عﻈیمی از دانش مكتوب در قالب كتاب،
مجله و ...به شكل میكروفیلم و میكروفیش را آسانتر و عملیتر كرد .هرچنب استااده از فناوری اطالعات ازسال  391به بعب
رایج شب ،اما بحث در مورد تعاریف آن هم چنان ادامه داشت .سرانجام در سال  39مؤسسه فناوری جورجیا تعریای را ارا ه
داد كه پذیرفته شب « :فناوری اطالعات دانشی است كه به بررسی ویژگیها و چگونگی اطالعات ،نیروهای حاكم برجریان
اطالعات وابزار آماده سازی آنها برای به حباكثررسانبن دست یابی به اطالعات و قابل استااده كردن آن میپردازد .آماده
سازی اطالعات شامل تاكیک  -اطالعات دقیق ،علمی و مستنب ،جمﻊ آوری ،سازمانبهی ،ذخیره ،بازیابی ،تاسیر ،اشاعه
واستااده از آن میشود .ازسال  391به بعب افزایش بی رویه و سرسام آور اطالعات باعث شب كه سازمانبهی و ثبت و ذخیره
سازی اطالعات بیش ازپیش پیچیبهتر شود ،به همین نسبت استااده و دست یابی به آنها نیز روزبه روز دشوارتر مینمود .اما
پیشرفت فناوریهای دیجیتالی و تولیب ابررایانهها و سرعت اعجاب آور پردازش اطالعات و ظرفیت بايی رایانههای جبیب ،راهی
در جهت حل این مشكل بود .از این رو ،علم رایانه ،ذخیره سازی و بازیابی وحجم اطالعات و دانش بشری در هم آمیخت و
فناوری اطالعات شكل گرفت .از این پﺲ فناوری اطالعات با ماهوم ارتباطات تركیب شب و استااده كننبگان با مراجعه به یكی
از پایگاههای اطالعاتی قادر بودنب در كمتر از چنب ثانیه به حجم عﻈیمی از اطالعات مورد نیاز خود دست یابنب .امروزه ،كمتر
موضوعی است كه برای آن یک پایگاه اطالعاتی یا یک سایت مشخص وجود نباشته باشب .از زمانی كه فناوری ها ،راهبردها و
نرم افزارهای اطالعاتی و ارتباطی با مﻘوله فناوری تركیب شب ،شاخه دیگری از علم یا مهارت بشری به نام فناوری اطالعات و
ارتباطات پا به عرﺻه وجود گذاشت.

 -3-99کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
« رایانههای به ویژه زمانی كه به شبكههای اطالعاتی متصل می شونب ،هر روز تﻐییرات عمبه ای در كالس درس به
وجود میآورنب .تﻐییر كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات به بازیگران فرآینب یاددهی و یادگیری محبود نخواهب شب و هم
چنین این تﻐییرات ساختارهای آموزشی ،الگوهای رفتاری درون نﻈام آموزشی و حتی محتوای آموزشی را نیز تﻐییر خواهنب
داد .فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه بخشی از فرآینب یادگیری به سه شكل به كار میرود  - :به مثابه هبف  -به مثابه
رسانه  -9به مثابه ابزاری كه اغلب برای سازمان و مبیریت در مبارس مورد استااده قرارمی گیرد .درمورد دوم ،فناوری اطالعات
و ارتباطات فرآینب یادگیری را تشكیل نمی دهب ،اما از استااده آن در كالس درس یا مبرسه حمایت میكنب .كاربرد فناوری
درآموزش و پرورش به ﺻورت یک هبف ،به یادگیری فناوری اطالعات اشاره دارد و عمبتاً در دروس خاﺻی از قبیل آموزش
رایانه یا اناورماتیک ،سازمان مییابب .شكل سوم ،كاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات به منزله ابزاری برای تبریﺲ و یادگیری
اشاره میشود .رسانه ای كه از طریق آن معلمان میتواننب تبریﺲ كننب و فراگیرنبگان یاد بگیرنب .تمرینهای علمی ،شبیه
سازی ،تبریﺲ خصوﺻی ،نﻈامهای یادگیری انارادی ،نﻈامهای تهیه و تبوین آزمون و ...انعكاسی از پبیباری جامعه اطالعاتی
است .نﻈامهای آموزشی به طور سنتی مجموعه ای از افراد را برای جامعه ﺻنعتی آماده میكردنب كه در این جوامﻊ تأكیب بر
ساخت اشیا در چهارچوب تولیبات ﺻنعتی بود .ازاین رو ضروری است ،فرآینب آموزش نیز با تأثیرپذیری از جامعه اطالعاتی
دگرگون شود .امروزه ،نﻈام آموزشی با چالش هایی مواجه است كه افراد را برای جامعه اطالعاتی آماده كنب و یكی از مهم ترین
اهبافش دسترسی به اطالعات است .برخی از این چالشها عبارتنب از:


از آموزش وپرورش انتﻈار میرود كه در حل مسا ل اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی جامعه سهیم باشب .آموزش
وپرورش در درازمبت نمی توانب در برابر بسیاری ازمسا ل اجتماعی ماننب جبایی و یكﭙارچگی قومی ،مسا ل
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بزهكاری نوجوانان ،بیكاری و ...بی اعتنا باشب .شواهب بسیاری وجود دارد كه سﻄح آموزش شخص به طور
مستﻘیم با فرﺻت هایی كه جامعه در اختیار او قرار میدهب همبستگی دارد.

 افراد می خواهنب كه آ موزش و پرورش انارادی ،انعﻄاف پذیر ،متناسب با نیازهای ویژه و همگام با رشب فردی
و تكثرگرایی در جامعه ارا ه شود واین امر مستلزم رویكردهای ویژه ای در آموزش و پرورش است.
روشهای استانبارد و كالسهای معمول بیش از این برای رفﻊ نیازهای افراد كافی نخواهب بود.
تﻘاضا برای یادگیری مستمر در حال افزایش است .بنابر گزارش سال  331موضوع اﺻلی كه در اجتماعات آموزشی به
آن پرداخته میشود ،افزایش تعباد افراد داوطلب ورود به آموزش و پرورش است .درشرایﻂ فعلی ،دسترسی برابر و آزاد به
آموزش و پرورش برای هر شخص تﻘریباً غیر ممكن است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت كه دسترسی برابر به آموزش و پرورش
در آینبه نزدیک ،چالشها و فرﺻتهای متعبدی برای نﻈام آموزشی جامعه فراهم میكنب .اداره حجم زیادی از اطالعات،
طراحی راهبردهای یادگیری برای تسهیل یادگیری اثربخش و اطمینان یافتن از این كه همه شهرونبان در انتخاب و كاركردن
با اطالعات ماهرنب از جمله مال های مهم برای ارزیابی نﻈام آموزشی انب .اگر تعادل جبیبی بین روشهای معلم محوری و
دانشآموز محوری برای تبوین فرآینب یادگیری مورد نیاز باشب ،فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابه ابزاری برای ایجاد تﻐییرات
اساسی به منﻈور تكامل جامعه كاربرد خواهب داشت .هم چنین فناوری اطالعات وارتباطات به منزله ابزاری حمایتی در فرآینب
یادگیری ،راه حلهای جبیبی برای مﻘابله با چالش هایی كه تعلیم و تربیت با آن روبه رو میشود ،ارا ه خواهب داد» .

 -3-92آموزش و پرورش و عصر اطالعات
« پبیبه نو فناوری اطالعات و ارتباطات و تأثیری كه بر جنبههای گوناگون زنبگی گذاشته است ،منجر به ظهور برخی
تحويت بنیادی در روابﻂ و مناسبات جوامﻊ بشری شبه است .این پبیبه با سرعتی چشم گیرخواستههای بشر را تحت تأثیر
قرار داده و نیازهای جبیبی را به وجود آورده است .توسعه روزافزون افزارهای مبتنی براین فناوریها و سرعت فراوان تﻄبیق
آن با نیازمنبیهای انسان موجب شبه تا عصر جبیبی به نام عصر اطالعات در حیات آدمی آغاز میشود .ورود به این دوره و
حضور فعاينه و با انگیزه درآن مستلزم فراهم سازی شرایﻂ و امكاناتی است كه مهم ترین آنها بسترسازی مناسب برای استااده
مﻄلوب ازآن است .ازاین رو ،نمیتوان از تأثیر روز افزون و مؤثر فناوریهای نو و توانایی -های آن دربخش آموزش و پرورش
چشم پوشی كرد .امروزه جامعه اطالعاتی به سرعت درحال گسترش است .در حالی كه هنوز بسیاری ازافراد به كنبی میتواننب
خود را با وضعیت موجود جوامﻊ تﻄبیق دهنب.چگونه می توان حركت جوامﻊ به سوی استااده مﻄلوب از پبیبه نو فناوری
اطالعاتی و ارتباطی در عصر اطالعات را تسریﻊ كرد .این امر ارتباط محكمی با چگونگی ایجاد فرهنﮓ اطالعات و فناوریهای
نو ،دریافت دانش و مهارت استااده از فناوریهای اطالعات و سرعت كاربرد آن به دلیل تﻐییرات روزافزون این فناوریها در
جوامﻊ بشری دارد .آنچه در ساختار فعلی آموزش و پرورش مورد توجه قرار میگیرد ،آموزش مبتنی بر دانش مولب و
فناوریهای مبتنی بر آن است .نتیجه آن ساختار به منزله سوادآموزی تلﻘی میشود ،ولی ركن اﺻلی اطالعات ،دانش اطالعاتی
و فناوریهای منبعث از آن است .از این رو ،نتیجه چنین آموزشی منجر به شكل جبیبی از سواد موسوم به « سواد اطالعاتی »
خواهب شب كه به كمک آن امكان دست یابی ،بازیابی و استااده بهینه از اطالعات مهیا میشود ،ماهومی كه كامالً منﻄبق بر
یادگیری مبتنی بر اكتشاف است.
 -3-93سودمندیهای فناوری آموزشی
فناوری آموزشی توانایی بالﻘوه ای در بهبود فرآینب یاددهی -یادگیری دارد كه میتوان از آن به موارد زیر اشاره كرد :


انارادی كردن آموزش و بهبود كیایت تبریﺲ



مﻘابله با مشكالت آموزش جمعی



ایجاد فرﺻتهای برابر آموزش
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فراهم ساختن آموزش مستمر



تﻘویت نﻘش معلم



تأكیب بر جنبههای انسانی آموزش



باي بردن سﻄح علمی جامعه



دسترسی آنالین به منابﻊ و كتابخانههای دیجیتالی

 -3-94نارسائیهای فناوری آموزشی
 كاهش مهارتهای اجتماعی دانشآموزان :
كاركرد اﺻلی مبرسه ﺻرفاً انتﻘال اطالعات نیست ،این امر در گذشته ﺻادق بوده و هم چنان نیز هست .یكی از اﺻلی
ترین وظایف مبرسه شركت دادن دانشآموزان در فرآینب هبایت شبهی « اجتماعی شبن » است .از اﺻول بنیادین مبرسه ها،
آموختن نحوهی رفتار در جمﻊ به كودكان است ،زیرا اگر دانشآموزی این كار را یاد نگیرد ،نمیتوانب وظایف شهرونبی و
اجتماعی خود را در یک جامعه آزاد ایاا كنب .یادگیری در مبرسهها ﺻرفاً به یادگیری اعمال شخصی و انارادی محبود نیست،
بلكه نحوهی یادگیری و آموزش به عنوان فردی از اجتماع مورد نﻈر است و یكی از كاركردهای مبرسه آموزش ارزشهای
اجتماعی است .فناوریهای نوین به شبت جذابنب و دانشآموزان را به سمت خود میكشنب و در پی آن ،ایشان را از تعامل با
معلم ،بحث و گات و گو با سایر دانشآموزان باز میدارنب .فضای كالسی باعث تعامل اجتماعی است ،ولی فضای تلویزیون یا
رایانه فضایی شخصی است .میتوان از معلم سؤال كرد ،ولی از رایانه نه .مبرسه مركز توسعه زبان است ،ولی تلویزیون نیازمنب
توجه به تصویر است .رفتن به مبرسه نیازی حﻘیﻘی است ،ولی نگاه به تلویزیون و رایانه عواقب تنبیهی دارد ،ولی در مورد
تلویزیون و رایانه این چنین نیست ،اقتضای مبرسه آن است كه دانشآموز در آن رفتاری مﻄابق معیارهای اجتماعی داشته
باشب ،ولی تلویزیون و رایانه چنین رفتارهایی را رشب نمیدهنب.
 تنزل ارزشهای انسانی و تاوق ارزشهای فناورانه :
فناوریها به ابزاری تببیل شبهانب كه انبیشه و انرژی افراد مستعب را ،برای تبیین معضالت متعلق به خود مشﻐول كرده
انب .در واقﻊ دانشآموزان ما هماننب خود ما ،از مواجهه با اطالعات بی حب و حصر ﺻبمه دیبه انب ،نه از كمبود اطالعات .مبرسه
بایب به دانشآموزان بیاموزد ،باخالﺻه كردن و تﻘلیل اطالعات ،به احساس انسجام در زنبگی دست یابنب .مبرسه بایب احساس
مسئولیت اجتماعی ،تاكر انتﻘادی ،تاریخی و انسانی شخص را پرورش دهب و به او كمک كنب تا باهمب ،فناوری چگونه به
خودآگاهی او شكل میدهب .پستمن در كتاب « غایت تعلیم و تربیت » مینویسب ،مبرسهها در پی ورود فناوریهای نوین،
دانشآموزان را به خبایان تولیب و مصرف تببیل كردهانب و از تربیت افرادی كه بتواننب در محیﻂ واقعی ،رفتار مناسب را نشان
دهنب و به دنبال یافتن ارزش و معنی در فرآینبی انتﻘادی باشنب ،عاجز مانبه انب .دانشآموزانی كه وقت خود را با رایانه
میگذراننب ،وقت كافی برای آموختن ارزشهای انسانی نخواهنب داشت ،چون ارزشهای انسانی در موقعیتهای واقعی و در
مواجهه با دیگران آموخته میشونب و استااده از رایانه در مبرسه توجه را بیشتر به مسا ل فنی معﻄوف خواهب كرد و در نهایت
بی توجهی به ارزشهای اخالقی و به خصوص ارزش هایی كه از طریق برنامه پنهان انتﻘال مییابنب ،نهادهای اجتماعی و وحبت
ملی و نهایتاً تمبن انسانی را در معرض خﻄر قرار خواهنب داد.

 فروریختن رابﻄه بین معلم و دانشآموز:
با ورود فناوری به آموزش و پرورش ،رایانهها جای معلمان و والبین را میگیرنب .ارتباط دانشآموزان با رایانه و اینترنت،
روابﻂ سنتی والبین با آنها را به هم میزنب و معمويً آنها نﻘش معلم را نسبت به والبین خود بازی میكننب .هم چنین ،با
امكان ارتباط با افراد در سنین متااوت ،اقتبار والبین شكسته میشود .نﻘش معلمان نیز فﻘﻂ یادگیری مهارت و انتﻘال اطالعات
نیست كه رایانه بتوانب جای آن را بگیرد .اگر چنین اتااقی بیاتب ،در واقﻊ چهره انسانی تعلیم و تربیت محو میشود .به عالوه،
وقتی مشكلی برای دانشآموز پیش میآیب ،اولین كسی كه والبین با او مواجه میشونب ،معلم است كه میتوانب نﻘش پاسخ گو
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را ایاا كنب .اگر رایانه جای معلم را بگیرد ،ما با تعلیم و تربیت غیر پاسخ گو و مكانیكی روبه رو خواهیم بود .به میزانی كه رایانه
دانشآموز را از معلم فارغ میكنب ،به همان میزان از منزلت معلم كاسته میشود.هم چنین اگر دانشآموزان رایانه را از معلم
خود ماهرتروقابل اعتمادتر ببیننب ،برای معلمان خود احترام كم تری قا ل خواهنب بود .شاخصهای خﻄر برای روابﻂ معلم و
شاگرد عبارتنب از :دانشآموزان كمتر در تماس با معلمان قرار بگیرنب ،دانشآموزان معلمان را كمتر محبوب و مورد عالقه بیابنب،
از اهمیت نﻘش معلم كاسته شود ،.میان نﻘش معلم و نﻘش رایانه تعارض به وجود آیب ،كنترل معلم بر كاربرد رایانه حذف شود.
 قالبی شبن بیش از حب تعلیم و تربیت :
در این روایت ،خﻄر قالبی شبن تعلیم و تربیت مﻄرح میشود و بیم آن میرود ،تعلیم و تربیت كه با دانشآموز به مثابه
فرد واحبی برخورد میكنب ،در نﻈام رایانه ای مبتنی بر هبفهای از پیش تعیین شبه این طرز برخورد را فراموش كنب .تعلیم
و تربیت پیش از این سخت تحت تأثیر جهانی شبن و از دست دادن تنوع و فردیت بوده تا دانشآموزان بتواننب در رقابت جهانی
شركت كننب و رایانه این رونب را تسریﻊ میكنب .برخی يزمه فناوری را قالبی كردن میداننب كه برای تعلیم و تربیت ،فرآینب
مشخصی را تعیین میكنب .رونب تولیب نرم افزارهای رایانه ای نیز به گونه ای است كه در اختیار شركتهای بزرگ ماننب
«مایكروسافت» قرار میگیرد و آنها نیز مسیرهای مشخصی را تعیین میكننب.

 -3-95استفاده موثر از فناوری
فناوری هایی كه از تبریﺲ حمایت میكننب باعث ایجاد یادگیری معنی دار و هبفمنب میشونب ،همچنین باعث تﻐییر
روشهای سنتی و معلم محور به تبریﺲ و یادگیری فراگیر محورمی شونب .نتایج مﻄالعات نشان میدهب كه معلمان ماهر در
كاربرد فناوری اطالعات بهتر میتواننب دانشآموزان را در یادگیری هبایت كننب .حل مسئله و مهارتهای سﻄح بايی تاكر،
تاسیر و تحلیل اطالعات ،مبیریت زمان و توانایی اولویت بنبی مهارتها در فضای اطالعاتی و جامعه جهانی مبتنی بر اطالعات
توسعه مییابب و این منوط به این است كه معلمان و دانشآموزان بتواننب به نحو موثر و اﺻولی از فناوری استااده كننب .

-3-96نقش معلمان
نﻘش معلمان در محیﻂهای یادگیری جبیب تﻐییر یافته است .نﻘش معلمان در محیﻂهای یادگیری شبكه ای دچار این
تﻐییرات شبه است.


معلمان به جای سخنرانی و ارا ه اطالعات به راهنمایی یادگیرنبگان و مبیریت منابﻊ میپردازنب.



معلمان به جای آن كه به سؤايت پاسخ دهنب یادگیرنبگان را برای یافتن پاسخ هبایت میكننب .



معلمان به جای آن كه ﺻرفاً محتوا را تهیه كننب به طراحی تجارب یادگیری برای دانشآموزان میپردازنب .



معلمان ساختار اﺻلی و چارچوب كار را برای دانشآموزان تبار
كه خود فرآینب یادگیری را كنترل كننب.



معلمان چشم انبازههای متااوت یک موضوع را ارا ه میدهنب و بر مهمترین دیبگاهها تأكیب میكننب.




میبیننب و یادگیرنبگان را تشویق میكننب

معلمان به جای آن كه به تنهایی تبریﺲ كننب ،به ﺻورت گروهی با یكبیگر همكاری و آموزش را رهبری
می كننب .
معلمان به جای آن كه شخصاً بر محیﻂ تبریﺲ كامال كنترل داشته باشنب با مشاركت دانشآموزان این كار را
انجام میدهنب.

 -3-97نقش دانشآموزان
در نﻘش دانشآموزان در محیﻂهای یادگیری الكترونیكی تﻐییراتی به وجود آمبه است .نﻘش دانشآموزان در
محیﻂهای یادگیری شبكه ای دستخوش این تﻐییرات شبه است:


دانشآموزان به جای آن كه مناعل و پذیرای دانش باشنب و فعالانب و به ساخت دانش میپردازنب .
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دانشآموزان به جای حاظ كردن اطالعات و حﻘایق به حل مسئلههای پیچیبه میپردازنب .



دانشآموزان موضوعات را از چشم انبازهای گوناگون مالحﻈه میكننب .



دانشآموزان سؤايت خود را بررسی میكننب و برای یافتن پاسخهای مناسب به جست وجو میپردازنب.



دانشآموزان به ﺻورت گروهی با یكبیگر كار میكننب و با انجام دادن فعالیتهای مشاركتی مسئولیت هبایت
و كنترل یادگیری خود را عهبه دار میشونب .



دانشآموزان به جای آن كه به گذرانبن امتحان بینبیشنب ،میكوشنب دانش خود را به كار گیرنب .



دانشآموزان به جست وجوی راهبردهای یادگیری مناسب برای خود میپردازنب و میكوشنب بر این اساس
یادگیری خود را بهینه كننب.

 -3-98قابلیت انعطاف فناوری و یادگیری الکترونیکی
دسترسی آسان و انعﻄاف پذیر به اطالعات مناسب از ویژگیهای اﺻلی فناوری اطالعات و ارتباطات است .در ﺻورتی
می توان گات آموزش دارای انعﻄاف است كه یادگیرنبه بتوانب از میان تجربیات متنوعی كه در اختیار او قرار دارد ،دست به
انتخاب بزنب .دسترسی انعﻄاف پذیر سبب می شود دسترسی یادگیرنبه به محتوا تسهیل شود و بتوان در هر لحﻈه هر مكان و با
سرعت مناسب تجارب یادگیری را در اختیار یادگیرنبه قرار داد .بنابراین یادگیری شكل فردی به خود میگیرد .دسترسی
انعﻄاف پذیر به محتوا و منابﻊ یادگیری از طریق فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی شبكه ای در كالسهای درس معمولی ،كارگاه
ها ،منازل و مراكز دیگر اجتماعی ویژگیهای شاخص یادگیری الكترونیكی هستنب .در این زمینهها انواع افزارهای گروهی و
فناوری كنارانﺲ رایانه ای را می توان برای ایجاد جو پرسش و جست وجوی گروهی میان یادگیرنبگانی كه در مكانهای
متااوتانب و هم زمان در یک محل حضور نبارنب ،مورد استااده قرار داد .از طریق فناوریهای یادگیری الكترونیكی
یادگیرنبگان و معلمان میتواننب به فعالیتهای تعاملی هم زمان و ناهم زمان بﭙردازنبو این تعامل ممكن است در مكانها و
زمانهای متااوت ﺻورت گیرد .

 -3-91استفاده از فناوری در سایر کشورها
بررسی عملكرد سه مبرسه مورد مﻄالعه نروژ نشان داد وقتی دانشآموزان به فناوری دسترسی آسان دارنب و شرایﻂ
برای طرحهای خالقانه آنها فراهم است ،بیشتر احتمال میرود كه مهارت و دانش آنها فزونی گیرد .بایب به دانشآموزان
فرﺻت داد تا از قوه تخیل خود در كنار انعﻄاف پذیری فناوری اطالعات و ارتباطات كمک بگیرنب و بیشتر و بهتر بیاموزنب .البته
در هر سه مبرسه مذكور كﭙی برداری ،وقت تلف كردن و ارا ه كارهای سﻄحی نیز مشاهبه شب .سهولت به دست آوردن مﻄالب
از شبكه اینترنتی یک معضل است .دانشآموزان بایب یاد بگیرنب از فناوری هایی كه در اختیار آنهاست درست استااده كننب .اگر
غیر از این باشب فناوری به یک سرگرمی تببیل میشود و اثری در افزایش توان علمی آنها نخواهب داشت .تجربه مبارس
آزمایش رایانه ور در تركیه نشان داد كه فناوری اطالعات ابزاری قوی در فرآینب تبریﺲ و یادگیری به حساب میآیب.
س نگاپور جزو معبود كشورهایی است كه موفق شبه در زمینه تلایق فناوری اطالعات و ارتباطات با رویكردهای تربیت
معلم و آموزش دانشآموزان قبمهای اساسی بردارد .نﻈام آموزشی سنگاپور شباهت زیادی به نﻈام آموزشی كشورمان دارد .در
دهه  ۰1میالدی نﻈام آموزشی سنگاپور نوعی دگردیسی را تجربه كرد .مسئوين آموزش و پرورش آن در ﺻبد برآمبنب
اﺻالحات زیادی در بخشهای گوناگون به خصوص آموزش عمومی و تربیت معلم انجام دهنب .برای تسریﻊ رونب اﺻالحات از
فناوری اطالعات و ارتباطات به نحو شایسته ای استااده و اثرات مثبت این فناوری را در همه شئون زنبگی مشاهبه كردنب .
نﻈام آموزشی آزاد و انعﻄاف پذیر سنگاپور دنبال كننبه سیاستهای آموزشی اقتصاد محور و متمركز بر رشب منابﻊ
انسانی است و برای دستیابی به سﻄح مﻄلوبی از تولیب علم و رشب اقتصادی ﺻنعتی ،آموزش علوم و فناوری از جایگاه ویژه ای
برخوردار است .
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در انگلستان ونروژ دانشآموزان به گردش علمی مجازی پرداخته و نتایج طرحهای این دو كشور نشان میدهب كه
مسافرت مجازی ممكن است از نﻈر تعلیم و تربیت بسیار اثربخش باشب .مشروط بر آنكه برای این تمرین برنامه ریزی درستی
ﺻورت پذیرد و امكانات فنی فراهم آیب.
رونب توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در استرالیا را پروفسور جانسون از آغاز دهه  ۰1بررسی كرده است .اوایل دهه
 ۰1میالدی كه بحث به ﺻورت سخت افزار مﻄرح شب ،وی می گویب معلمان یک احساس عبم اعتماد به ناﺲ ،ترس در مورد
تكنولوژی ،ترس از این كه نتواننب كالس را اداره كننب داشتنب ،ولی بعب از  1سال كه برنامه توسعه  ICTاجرا شب معلمین به
یک اعتماد به ناﺲ رسیبنب كه خیلی نگران نیستنب كه اگر كامﭙیوتر مشكل پیبا كنب چه كننب؟ چون دیگر اقتضایی به قضیه
نگاه میكننب .بنابراین بایب به یک تصور روشنی رسیب كه يزم نیست فناوری اطالعات و ارتباطات تمام حوزه درسی ما را
بگیرد .
تكنولوژی آموزشی در توسعه و مبرنیزه كردن آموزش و پرورش چین نﻘش بسزایی ایاا میكنب و دولت چین طی 11
سال گذشته توجه زیادی به آن مبذول داشته است .در كشور چین از سال  1۰۰1فناوری اطالعات به مرور در آموزش به كار
گرفته شب و با پیشرفت رایانهها و فناوریهای چنب رسانه ای قابلیتهای جبیبی در زمینه آموزش به وجود آمب .طرح
دانشگاههای ﺻوتی -تصویری نیزاز اقبامات دیگر چین در زمینه استااده از فناوری اطالعات در آموزش است .در این كشور
جهت راه انبازی و بهره برداری از طرح  1ساله آموزش ﺻوتی -تصویری از مشاركت و بخش دفتر خصوﺻی استااده كرد.
طرح ملی جهت همگانی كردن آموزش از راه دور ابتبا به ﺻورت آزمایش در چنب دانشگاه چین اجرا شب و پﺲ از آن در
سال  1۰۰1به طور آزمایشی هزار مبرسه را تحت پوشش قرار داد و به طور كامل فناوری مبرن آموزشی را آنها اعمال كرد.
نتیجه آزمایش این طرح در  ۱1مبرسه مثبت بود.
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باز نمایی و عرضهی مطالب

ارا هی ایبهها ،فراینبها و فعالیت هایی كه ببون فناوری دشوار یا غیر ممكن هستنب به وسیلهی فناوری امكا ن پذیر
میشود .برای مثال فناوری میتوانب از طریق شبیه سازی ،فراینب هایی را كه برای آموزش به زمان و مكان نیاز دارد به راحتی و
در كوتاه ترین زمان در كالس درس ارا ه میدهب .یا اینكه در آزمایشگاه میتوان از رایانه برای ثبت درجهی حرارت یا دیگر
متﻐیرها استااده نمود .اگر چه میتوان ببون رایانه نیز چنین كاری را انجام داد ولی غالباً در نتایج آن اختالف نﻈر هایی به
وجود میآیب و عالوه بر آن زمان بر نیز خواهب بود.


دستیابی به اطالعات

با استااده از فناوری هایی مثل اینترنت ،فراگیران میتواننب به اطالعاتی دسترسی پیبا كننب كه قبالً دسترسی به آنها
در كالس درس امكان نباشته است .دسترسی به این اطالعات به دو دلیل اهمیت دارد .اول این كه مﻄالعه و بررسی مﻄالب و
چیزهایی را كه مورد عالقه و برانگیزنبهی دانشآموزان هستنب ،ممكن میسازد و دوم اینكه محتوای مناسبی برای مبرسه هایی
كه منابﻊ كم محتوا و ضعیای دارنب ،و به متون قبیمی موجود در كتابها وابستهانب ،فراهم كنب .


ایجاد تنوع و دگرگونی

هم اكنون شیوههای ﺻحیح و كار آمب آموزش و یادگیری و انجام آزمایش ها ،جمﻊ آوری ،تجزیه و تحلیل دادهها به
دلیل اینكه زمان زیادی را نیاز دارنب ،نﻘش زیادی را در یادگیری بازی نمیكننب .فناوری با سرعت بخشیبن به زمان و ماشینی
كردن تجزیه و تحلیل دادهها ،امكان درگیر شبن فراگیران را در این فراینبها فراهم میكنب .فراگیران در چنین فضایی
میتواننب آنچه را كه دانشمنبان و متخصصان انجام میدهنب – از جمله جمﻊ آوری و تجزیه و تحلیل دادهها ،آزمون فرضیهها،
طراحی آزمایشها و نتیجه گیری – انجام میدهنب .زیرا استااده از ابزار و فناوریها ،برخی از محبودیتها را در محیﻂ كالس
كاهش میدهب و از رشب و افزایش موانﻊ برای انجام چنین كار هایی جلوگیری مینمایب .
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تشریک مساعی

یكی از نخستین استاادههای فناوری در آموزش و یادگیری ،همكاری و مشاركت در فعالیتهای جمﻊ آوری اطالعات
بوده است .فراگیران با همكاری یكبیگر می تواننب به كمک فناوری در ارتباط با موضوعی خاص ،اطالعات گسترده ای را جمﻊ
آوری و به كالس عرضه كننب .معلم به كمک فراگیران میتوانب اطالعات را جمﻊ آوری و دسته بنبی كنب و نتیجهی این
تشریک مساعی را در اختیار كالس قرار میدهب.


فراهم کردن موقعیت جدید آموزشی

موقعیتهای به كار گرفته شبه در روشهای سنتی بیشتر بر مكانهای تكراری كالس درس و روشهای قبیمی تبریﺲ
استوار هستنب كه فاقب هر گونه جذابیت و تنوع در كالس می باشب و یكنواختی هم به خودی خود یكی از عوامل بازدارنبه
یادگیری محسوب میشود ،در حالی كه در روش كاربردی د ر فناوری اطالعات و ارتباطات میتوان شاگردان را در یک موقعیت
جبیب از نﻈر آموزشی قرا میدهب و به معلم این امكان را می دهب تا مااهیم بیشتری را به ﺻورت عملی و تصویری و كاربردی و
مانب گارتر به فراگیران الﻘاء نمایب ،واز همه مهمتر به میزان هوش تصویری و ذهنی دانشآموزان نیز در كنار هوش كالمی و
شنیباری آنها تاكیب دارد.


تأکید بر روی انواع هوش یادگیری

اگر قرار باشب میزان پذیرش دانشآموزان را از طرق مختلف تحت عنوان هوش یادگیری بیان نماییم ،میتوان چنب نوع
هوش را تﻘسیم بنبی كرد كه مهمترین آنها شامل هوش شنیباری ،هوش دیباری ،هوش كالمی ،هوش ذهنی ،هوش
تصویری ،هوش منﻄﻘی و كاربردی میباشنب كه هر كبام از اینها با توجه به روشهای یادگیری توسﻂ نگارنبه نام گذاری شبه
است ،و شایب از نﻈر تﻘسیم بنبی روان شناسی نوع معروفی محسوب نگردد ،ولی براساس تجربیات آموزشی این دسته از
هوشهای یادگیری بیشتر فعال هستنب .
از آنجا كه در روش یادگیری سنتی و قبیمی بیش از همه معلم به عنوان حالل مسا ل و پاسخ دهنبهی نهایی و
سخنران محض بوده است ،لذا هوش شنیباری یادگیرنبه تحریک میشب و يجرم همین روش هم به عنوان تنها روش یاددهی
و یادگیری محسوب و مورد نﻈر قرار میگرفت .اما در روش استااده از روش فناوری رایانه ای میتوان عالوه بر هوش شنیباری
كه از طریق سی دیهای ﺻوتی و تصویری امكان پذیر است ،هوش دیباری و تصویری ،هوش ذهنی و هوش كاربردی و كالمی
هم در مسیر استااده از آموزش تحریک شبه و نهایتاً از تجمیﻊ موارد فوق یادگیری بسیار دقیق و منﻄﻘی و در عین حال دا می
خواهب شب و حافﻈهی بلنب مبت دانشآموز بیش از پیش فعال میگردد .پر واضح است نه تنها تنوع در تبریﺲ ،بلكه تنوع در
مكان و ﺻرفه جویی در وقت و هزینه و كاهش خسارات را نیز به همراه خواهب داشت ( .هر چنب در مبارس بسیاری از مناطق
كشور در حال حاضر با دشواری اجرا روبروست ولی به عنوان یک چشم انباز قابل طرح میباشب .).
 -3-29پژوهش در شیمی
تﻘریباً  11سال پیش ،با انجام اﺻالحات آموزشی در شیمی ،پژوهشها در زمینه آموزش شیمی،گسترش چشم گیری
یافت ،اما در عمل كار بست یافته های پژوهشی در فعالیت های آموزشی مشكل ساز بود .پژوهش در آموزش شیمی ،شاخه
جوانی از درخت دانش بشری است كه حتی از پژوهش در گستره های مختلف شیمی پیشرفته ،جوانتر به نﻈر می رسب .در آغاز
پژوهش های انجام شبه بیشتر بر برون دادهای آموزشی دانشآموزان متمركز بود و تعامل میان یاددهی – یاد گیری را در بر
نباشت .در پژوهش های مربوط به آموزش شیمی داده های مناسبی جمﻊ آوری شب كه می توانست به معلمان و كارشناسان
كمک كنب .اما معلمان شیمی به درستی موفق به استااده از این یافته های پژوهشی نشبنب .رابﻄه ی میان پژوهش های
آموزش شیمی و فعالیت های یاددهی شیمی در سﻄح مبارس متوسﻄه و همچنین دانشگاهها دارای مشكالتی است بنابراین در
عمل میان یافته های پژوهشی و عملكردهای آموزشی شكاف دیبه می شود.كه در اینجا بعلت محبود بودن مﻄالب مﻘاله به
ناچار به بررسی ديیل اﺻلی شكافها و روش های پر كردن آن نمی پردازیم .نتیجتاً یكی از روش های افزایش ارتباط میان

فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش نوآوریهای آموزشی

پژوهشگران و معلمان استااده از شبكه جهانی (اینترنت) است .بیشتر مجله های آموزشی به ﺻورت  on-lineدر شبكه جهانی
منتشر می شونب .اما تﻘریباً در همه آنها برای دسترسی به مﻘالهها بایب مبلﻐی پرداخته شود .این یكی از عوامل استااده معلمان
از مﻘاله های پژوهشی است زیرا بیشتر معلمان در مبارسی با بودجه ناكافی تبریﺲ می كننب و اشترا مجالت آموزشی تﻘریباً
ناممكن است .در برنامه ی درسی جبیب شیمی دوره متوسﻄه توجه به مهارتها و نگرشها و تالش برای تﻘویت آن اهمیت
چشم گیری یافته است كاهش مح توی ﺻورت گرفته وتﻐییرات اساسی در نحوه ارا ه مﻄالب خود حاكی از این است كه در
آموزش شیمی نیازمنب یک تحول اساسی هستیم كه پایه های آن از  11سال پیش با شروع این تﻐییرات ریخته شبه است. .از
آنجا كه در برنامه جبیب شیمی دوره متوسﻄه ،كتاب درسی،كتابی خود آموز نیست و تنهادر كالس و با حضور معلم و دیگر
دانشآموزان ،اهباف آن تحﻘق می یابب ،شرط وقوع چنین پبیبه ای منوط به استااده از رویكرد فعال و یادگیری فعالیت-محور
است كه ساختار و محتوای كتابهای شیمی متوسﻄه در پی تحﻘق آن هستنب.
كتاب های شیمی دارای مزایا و معایبی می باشنب كه بایب در حین تبریﺲ به آنها توجه كرد .ابتبا مزایای این
كتابها را بیان می كنم .مثالً در این كتابها به مشكالت روز دنیا پرداخته شبه است و فاﺻله موضوعی میان كتاب های درسی
با كتاب های دانشگاهی بسیار كاهش یافته است .در ضمن از طرح مسایل پیچیبه كاسته شبه و به مااهیم بنیادی بیشتر
پرداخته شبه كه بسیار مایب است .در تألیف كتابها از منابﻊ معتبر داخلی و خارجی استااده شبه است و از نﻈر تعباد شكل،
نمودار و جبول های مناسب ،كتابها مایب و غنی هستنب .این كتابها ظاهر نسبتاً خوبی دارنب و حتی در حاشیهها جای كافی
برای یادداشت مﻄالب يزم وجود دارد .بخش های «بیشتر ببانیب» كه در متن كتاب آمبه است نیز نه تنها برای دانشآموزان،
بلكه برای معلمان بسیار سودمنب است.اما این كتابها معایبی نیز دارنب .مثالً مﻄالب آورده شبه در كتابها پیوستگی نبارنب.
حجم شیمی آلی كم شبه است و اطالعات ناقصی از آن ارا ه شبه است .ارتباط عرضی میان كتاب های شیمی و فیزیک وجود
نبارد .به طوری كه سﻄح كتاب شیمی پایینتر است .با كمرنﮓ شبن نﻘش آزمایشگاه ،علم شیمی به خوبی آموخته نمی شود.
كتاب شیمی( ، )1كتاب خوبی است اما اختالف فاز زیادی میان مباحث درسی این كتاب با كتاب های شیمی سال های بعب
مشاهبه می شود .در كتاب های شیمی محتوا ارا ه شبه اما این محتوا برای معلم تحلیل نشبه است .در این كتابها مرجعی
معرفی نشبه است .به طوری كه در بعضی مواقﻊ معلم به درستی مﻄلب شک می كنب و منبعی برای برطرف كردن شک خود
در دسترس نبارد .كتاب های شیمی دارای كتاب معلم و  CDآموزشی نمی باشنب .مشكل دیگری كه معلم با آن مواجه است
ارزشیابی می باشب .كنكور سراسری و آزمون نهایی سبب شبه است كه معلمان نباننب چگونه ارزشیابی را به عمل آورنب.
درسها با یكبیگر ارتباط عرضی چنبانی نبارنب .مثالً دانشآموز هنوز در ریاضی نمودار را نخوانبه است ولی در شیمی بایب از
آن استااده كنب.
بزرگ ترین مشكلی كه كتاب های درسی دارنب نبود یا كمبود مسئله های برگزیبه در پایان فصل هاست .كارشناسان
آموزشی از معلمان انتﻈار دارنب كه تبریﺲ با رویكرد فعال داشته باشنب .اما آیا كتابها واقعاً رویكرد فعال دارنب؟
امروزه در دنیا روی فناوری و بسته های آموزش كار می كننب .اما آیا در كشور ما امكانات محلی به معلم اجازه تبریﺲ با
رویكرد فعال را می دهب؟
بنا به ديیل متااوت بعضی از شیوهها را نمی توان پیاده كرد .برای نمونه مﻘررات مبرسه اجازه نمی دهب كه به راحتی
بتوان با دانشآموزان در سایت های شبكه اینترنت كار كنیم .ضمناً بایب به خواسته های خانوادهها از معلم نیز توجه كرد .همه
آنها انتﻈار دارنب كه فرزنبانشان در دانشگاه قبول شونب .هبف از آموزش علوم تجربی ،پرورش مهارت علمی و مؤثر در
دانشآموزان است .ضرورت استااده از تبریﺲ فعال بر همگان مشخص است .اما هیچ روشی به تنهایی برای آموزش دروس
تجربی از جمله شیمی كافی نیست ،بایب از تركیب روش های گوناگون برای آموزش این دروس استااده كرد .

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان

فناوری رایانه ساختار كالس درس را نیز دگرگون می سازد .معلمان نیز در كنار دانشآموزان ،یاد می گیرنب .معلمان به
جای آموزش یک سویه؛ نﻘش تسهیل كننبه را در خودآموزی دانشآموزان به عهبه می گیرنب .در ارزیابی نیز به جای عواملی
چون مهارت ها ،بر توانایی حل مسئله و اشتیاق به یافته های علمی و دانش تأكیب می شود.

 -4یشنهاد و نتیجه گیری
 -4-9پیشنهادات
به منﻈور فراهم كردن شرایﻂ مناسب برای كاربرد  ITدر تبریﺲ درس شیمی پیشنهاد می گردد:



محتوای دروس تخصصی رشته های دبیری شیمی و تربیت معلم مورد بازبینی و تجبیب نﻈر قرار گیرد.
محتوای منابﻊ علمی در دروس تخصصی مثل روشها و فنون تبریﺲ بر مبنای ITتبوین گردد.
استادان دروس تخصصی كلیه رشتهها بخصوص رشته های دبیری شیمی و دیگر علوم و تربیت معلم از
اینترنت در تبریﺲ استااده كننب .یكی از عوامل اﺻلی عبم استااده معلمان از اینترنت ،احتمايً این است كه
آنها خود با روش سنتی آموزش دیبهانب و به این روش عادت كرده انب.



محتوای كتاب های درسی بازنگری و اﺻالح شود تا معلمان به استااده از  ITبا مشكالت كم تری مواجه
شونب و به تبریج نسبت به این روش نگرش مثبت پیبا كننب.



با برگزاری كارگاه های آموزشی و دوره های ضمن خبمت و دانش افزایی برای معلمان مشكالت موجود بر
سر راه به كارگیری اینترنت برطرف گردد .زیرا هنوز برخی از معلمان با بهره گیری از اینترنت موافق نیستنب
كه این امر می توانب ناشی از عبم آگاهی آنها از رونب اجرای روش یا عبم توانایی آنها در استااده عملی از
روش یا عبم آگاهی آنان از اثر بخشی این روش است.



مبارس به وسایل و امكانات آموزشی ،اطالع رسانی ،كامﭙیوتر و اینترنت مجهز شونب .به منﻈور استااده
معلمان از  ITبایب به توسعه و تجهیز كتابخانه های مبارس توجه خاﺻی مبذول شود تا دسترسی به منابﻊ
علمی جهت فعالیت های گروهی و انارادی تحﻘیﻘی امكان پذیر گردد .يزم به ذكر است كه یكی از رفتارهای
مورد نﻈر در مهارت برقراری ارتباط ،استااده از منابﻊ اطالعاتی است كه در بسیاری از مبارس امكان
دسترسی به آنها وجود نبارد.









به منﻈور ایجاد رغبت معلمان به استااده از  ITپیشنهاد می شود كه مسئوين آموزش و پرورش مناطق
معلمانی را كه از اینترنت در تبریﺲ استااده می كننب مورد تشویق قرار دهنب تا بهره گیری از این روشها به
حباكثر ممكن برسب و دیگر از روش های سنتی استااده نگردد.
بسیاری از والبین و دانشآموزان در مورد اهمیت به كارگیری اینترنت واقف نیستنب .از این رو پیشنهاد
می شود كه معلمان و مبیران مبارس در مورد توجیه والبین و دانشآموزان تالش كننب ،تا نتیجه بهینه از
اجرای این روشها به دست آیب.
در نﻈام ارزشیابی از دانشآموزان و معلمان تﻐییراتی ایجاد شود .ارزشیابی به عنوان یكی از مهم ترین مراحل
فراینب آموزشی ،در شرایﻂ كنونی به سﻄوح پایین حیﻄه شناختی محبود شبه است .همچنین در ارزشیابی از
كار معلمان نیز می توان یک محور را به میزان كاربرد  ITو اینترنت در تبریﺲ اختصاص داد.
برگزاری همایشها در زمینه تولیب محتوای الكترونیكی و كاربرد  ITو همچنین برگزاری دوره های پیشرفته
ICDLمی توانب نﻘش مهمی در تﻐییر نگرش معلمان در استااده از فناوری  ITداشته باشب.

فناوری اطالعات و ارتباطات و نقش نوآوریهای آموزشی





وجود یک كارشناس  ITدر مبارس به منﻈور راهنمایی دانشآموزان و معلمان برای دست یابی به اطالعات و
چگونگی تحلیل یا پردازش اطالعات می توانب كمک مؤثری در استااده هر چه بیشتر اینترنت در مبارس
باشب.
غنی كردن دوره های آموزشی ضمن خبمت دبیران می توانب كمک مؤثری به روش استااده اینترنت در
تبریﺲ باشب و فرهنﮓ استااده از اینترنت را در آنها ایجاد كنب.با توجه به پیشرفت های اخیر در فناوری
های گوناگون معتﻘبم كه معلمین بایب در شیوه های تبریﺲ خود تجبیب نﻈر كننب.

 -4-2نتیجه گیری
ا ز آنچه در سﻄور قبلی آمبه می توان به اهمیت فناوری های ارتباطی در زنبگی انسان امروزی پی برد .همانگونه كه
فناوری اطالعات و ارتباطات در بسیاری از فراینبهای كاری روزمره ماننب بانكباری الكترونیک ،تجارت الكترونیک ،پست
الكترونیک ،دولت الكترونیک ،و ...مورد استااده قرار می گیرد ،در حوزه آموزش و پرورش نیز استااده از این فناوریها امری
اجتناب پذیر است یادگیری الكترونیكی نمونه ای از كاربرد تكنولوژی های نو در عرﺻه آموزش است .حذف محبودیت های
مكان ،زمان و سن یادگیرنبه كه روزگاری دسترسی ناپذیر به نﻈر می رسیبنب ،امروزه دیگر محبودیت های بزرگی به نﻈر نمی
رسنب .از طرفی بایب توجه داشت كه به وجود آمبن نیازهای گسترده و جبیب در میان جوامﻊ با ادامه استااده از روش های
سنتی نﻈام آموزشی قابل تامین نیست .یادگیری مبتنی بر رایانه ،یادگیری مبتنی بر فناوری اطالعاتی ،كالس مجازی ،كتابخانه
های مجازی و  ...راه را برای پیبایی شیوه های نوین آموزش هموار ساخته است .و در سﻄوح مختلف تحصیلی و در حوزهها و
رشته های مختلف می توان از ابزارهای نوین ارتباطی و اطالعاتی چه به ﺻورت مستﻘل و چه در كنار روش های سنتی استااده
كرد .و این موضوع در برنامه های توسعه آموزشی اكثر كشورهای در حال توسعه گنجانبه شبه است .و از جمله در كشورمان
طبق برنامه توسعه چهارم برنامه زمانی برای تحﻘق دولت الكترونیک و از جمله در نﻈام آموزشی پیش بینی شبه است .حتی
موضوع طراحی شبك ه اینترنت ملی تحت مﻄالعه است كه می توانب گامی بلنب در راستای بكار گیری فناوری اطالعات در
زنبگی مردم باشب .كه البته در كنار برخورداری از مزایای بی شمار فاوری های نوین نبایب از آثار سوء منای آن نیز غافل مانب.
چرا كه امروزه مبیریت و كنترل بخش اعﻈم اطالعات جها ن در اختیار تعباد انگشت شماری قبرت استعماری است كه غالت از
آن در دراز مبت سلب هویت فرهنگی و تببیل شبن به آلت دست این جوامﻊ خواهیم شب.در كشورما فناوری اطالعات در
درس شیمی مثل سایر رشتهها مثل بﻘیه كشورهای توسعه نیافته ببيیلی پیشرفتی نباشته است كه امیب است با برنامهها
وتﻐییرات ایجاد شبه در نﻈام آموزش و پرورش و درمحتوی و ساختار كتب شیمی دوره متوسﻄه به این مهم سریعتر دست
یابیم.

سپاس گزاری
سﭙاس خبای را كه سخنوران ،در ستودن او بماننب و شمارنبگان ،شمردن نعمتهای او نباننب و كوشنبگان ،حق او را
گزاردن نتواننب .ببون شک جایگاه و منزلت معلم ،اجّل از آن است كه در مﻘام قبردانی از زحمات بی شا بهی او ،با زبان قاﺻر و
دست ناتوان ،چیزی بنگاریم .ازپبر و مادر عزیزم ...این دو معلم بزرگوارم ...كه همواره بر كوتاهی و درشتی من ،قلم عاو كشیبه
و كریمانه از كنار غالت هایم گذشتهانب و در تمام عرﺻههای زنبگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده انب؛ از همسر
عزیزم كه سایه مهربانیش سایه سار زنبگیم می باشب ،او كه اسوه ﺻبر و تحمل بوده و مشكالت مسیر را برایم تسهیل نموده و از
استاد با كمايت و شایسته؛ جناب آقای دكتر زمانی كه در كمال سعه ﺻبر ،با حسن خلق و فروتنی ،از هیچ كمكی در این
عرﺻه بر من دریغ ننمودنب و زحمت راهنمایی این مﻘاله را بر عهبه گرفتنب؛كمال تشكر و قبردانی را دارم باشب كه این
خردترین ،بخشی از زحمات آنان را سﭙاس گویب.

هشتمین سمینار آموزش شیمی ایران
6و7شهریورماه  ،9312دانشکده شیمی دانشگاه سمنان
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