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  :چكيده

يرات اين علم بر دروس علوم چنانچه تاث است، بشر تاثير گذاشته زندگي بر ابعاد گوناگون  (ICT)فناوري اطالعات و ارتباطات عصر حاضر در

دروس  در بسياري از كشورهاي دنيا گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش. اهميت است پايه از جمله درس شيمي نيز مشهود و حائز

آموزان برخي نشدر كشوري مثل ژاپن دا.صورت گرفته است ولي در برخي كشورها به داليل گوناگون توجه كمتري مورد توجه قرار گرفته است،

از گياهان و حشرات  ،راي ديگخدمات رايانه هاي ديجيتالي وبا استفاده از سيستم. گذرانندخارج از مدرسه مي هاي علوم خود رااز مدارس درس

بطور كلي  .رندها را از طريق وب سايت مدرسه ارسال مي داكنند و سپس آن ها را يادداشت ماندازه و محل آن و هاي ديجيتالي تهيه،عكس

اند ولي وجود برخي عوامل از قبيل ههاي خود بهبود بخشيدبه تدريج استفاده از فن آوري اطالعات و ارتباطات را در سرزمين كشورهاي آسيايي

 .در اين زمينه مشكالتي براي تعدادي از اين كشورها بوجود آورده است گذاريناهماهنگي در تربيت معلمان و ميزان سرمايه

  

  :دمهمق

تر از جمله هاي قديميابزاري سريعتر از رسانه ،براي استفاده از علوم جديد ،باشدبسيار سريع مي از آنجا كه پيشرفت علم در دنياي جديد

ران گيصورت گرفته تا فرا از طرفي آموزش علوم به موازات پيشرفت آن بايد .است ها مورد نيازنوشتاري در كتابخانه ها و مجالتكتب و روزنامه

در درس شيمي بسيار واجب و  هاي علوم پايه مثالًبويژه در دروس متوسطه و درس استفاده از فناوري اطالعات .را در عصر تكنولوژي ارضا كند

 ،از اين فناوري را در تدريس شيمي چند كه در ده سال اخير تغييرات ايجاد شده در كتب شيمي متوسطه استفاده هر .رسدنظر مي ضروري به

تجربه  سر راه استفاده مؤثر از آن وجود داشته است كه تا كنون اين روش از تدريس موانعي بر با اين حال ،فرا راه معلمان شيمي گذاشته است

وژي تكنول هاي فعال يادگيري،اين مقوله ابتدا بحث را از شيوه در. اين بازدهي آن حداقل در كشور ما مورد بررسي قرار نگرفته استنشده و بنابر

  .بحث خواهيم كرددر آموزش شروع كرده و سپس در مورد جايگاه آن در آموزش شيمي  آموزشي و فنĤوري اطالعات

 

- فعاليت صرفاً شنونده باشند، بلكه بايد در نبايد آموزان در كالس درس،بر اساس تحقيقات روانشناسي يادگيري، دانش :يادگيري فعال اهميت

 تحليل، تجزيه، :مانند باالتر هاي فكري سطوحدر فعاليت از همه مهمتر يا حل مسائل و مباحثه و ،رشانگ ،هاي ديگري از قبيل خواندن

درس  يادگيري فعال و درك درستي از اين صورت دانش آموز، در .كنند مشكالت آموزشي شركت حل مسائل درسي و ارزشيابي و آزمايش،

  .دارد

 

 :براي تكنيك فعال هاي آموزشيروش

هاي كوچك دانش آموزي گروه ،كه در بين اين دو مرحله است مرحله تدريس كوتاه مدت تشكيل شده از دو اين روش، :ورديروش بازخ - 1

 .پردازندموضوع مي مورد به بحث و تبادل نظر در

به دقت گوش مي  اريدآموزان بدون يادداشت بركه دانش اي دارددقيقه در اين روش ابتدا معلم يك تدريس بيست تا سي :روش هدايتي - 2

- بحث و تفسير يادداشت هاي كوچك بهو سپس ادامه كالس را در گروه شود تا يادداشت كنندپنج دقيقه فرصت داده مي هاكنند، سپس به آن
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  .هاي خود بپردازند

وجمع آوري  دگيريايجاد انگيزه براي يا ،چنانچه هدف از تدريس، يادگيري و حفظ اطالعات :عقالني روش بحث و گفتگوي منطقي و - 3

 .ترين استمناسب هاي فكري دانش آموز باشد اين روشهاي جديد و پرورش مهارتاطالعات به شيوه

ي آموزشي و دو شيوه .شودپرورش نيروي فكري دانش آموز مي هايي است كه باعث رشد واين روش نيز از روش :روش تحقيق ونگارش -4

 هاي فعال يادگيري، ساير شيوه .مطالعه پيگير الگوهاي آموزشي و هدايتي :عبارتند از ،است ›ل مسألهح‹الگوهاي  عملي رايج كه هدف آنها درك

 .مؤثر هستند گيري فعال بسيارهاي يادزمينه سازي در ايجادايفاي نقش و شبيه اي،همانند يادگيري مشاركت،مباحثه

  

 درس، كافي نبودن زمان كالس مدارس و معلمان، ي كافي درگيزهنبودن ان آموزشي قديمي، هاي نظاممحكم بودن پايه :موانع موجود

نبود مهارت  عدم يادگيري محتوا درحد كافي، نياز، نبود تجهيزات و منابع مورد كمبود بودجه، هاي پرجمعيت،مشكالت بكارگيري در كالس

  .الزم براي كنترل وهدايت كالس

- ريزي و صاحبنامهكارشناسان بر مشاركت و هدايت ،ش و پرورش مستلزم همكاريظام آموزايجاد چنين اصالحاتي در ن :هاي الزمتوصيه

 توانند با تبيين وتعريف اهميت يادگيري فعال در مجالت آموزشي معلمان را درآموزشي مي ريزانبرنامه .ران است كه مبهم و نامأنوس نباشدنظ

  ت.براي ايجاد چنين تغييراتي باشند بايد حامي معلمان يزن مسئوالن آموزش وپرورش. كاربرد روش يادگيري فعال تشويق كنند

 بخش انتقال دانش آن را به عهده گرفته سوادي كلي است كه تكنولوژي اطالعات و ارتباطات، تكنولوژي آموزشي به منزله :كنولوژي آموزشي

هاي پيشرفته و ، آموزش مهارتهاي پايهوزش مهارتمانند آم هايييادگيري مي تواند در زمينه - گيري فناوري در فرايند ياد دهيبكار. است

  .گيري را به اين شرح بهبود بخشدبگذارد و ميزان كمي و كيفي ياد ها اثريابي آموختهارز

ر وري در قالب نرم افزااز فنا. بهره گرفت ، از آموزش مبتني بر رايانهبراي طراحي و تدوين تمرينات :توانهاي پايه ميمهارت در آموزش -الف

را درفراگير  هاي سادههاي تصويري، مهارتبا استفاده از ديسك .موزش موضوعات استفاده كردهاي يادگيري در آبراي انواع سبك ،ايچند رسانه

صور نمود و با بوجود آوردن موضوعات آموزشي را قابل تجسم و ت هاي متنوعدر قالب شكل با استفاده از فناوري تصويري صوتي، .تقويت كرد

  .صورت واقعي بخشيد هابه آن هاي زياد،اذبهج

از جمله مي توان اين موارد را مد . هاي تعاملي استفاده كردياد گيري - هاي ياد دهياز فناوري :هاي پيشرفته مي تواندر آموزش مهارت-ب

در آموختن اطالعات پيچيده به فراگيران  ... رنتاينت هاي تصويري مناسب،ديسك گيرند،ها صورت ميهايي كه در رايانهسازيشبيه :داد نظر قرار

 ها را تشخيص داده و استنباط كنند، و چگونه با تعامالتها و افتراقكه چگونه شباهت و آموخت ها كمك كردبندي و سازماندهي آنو طبقه

هاي بهتري در به آنها كمك كرد تا مهارت .بگذارندميان  هاي پيشرفته با ديگران درهاي خود را با استفاده از از مهارتبيشتر با يكديگر يافته

  .مسائل بدست آورند زمينه سازماندهي امور و حل

تر پيشرفت اي ، به طور كاملبا استفاده از امكانات چند رسانه: مي توان با كاربرد تكنولوژي در ارزيابي ميزان پيشرفت تحصيلي فراگير -پ

و عملكردهاي براي فهرست يابي كارها تا  به فراگيران كمك كرد، ها ممكن ساختگير را در ارزيابيت فعال خود فراشركو  را سنجيد گيرانفرا

  .هاي الزم و مربوط را بدست آورندآگاهي گيري با توجه به شرايط خاصمشخص طي يك دوره ياد

هايي كه از مدرسه نتايج تحقيقات اخير نشان داده است.گير و ايجاد انگيزه در او استفاده كردفرا ها مي توان براي بر انگيختناز فناوري -ت

بهبود  كردهاي تحصيلي، باالتر بودن سطح نمرات آزمون،بهبود عمل   .آورند اند نتايج آموزشي چشمگيرتري به بار ميلحاظ فناوري غني شده

باال رفتن  مچنين خود گردان شدن دانش آموزان،آموزان و باال رفتن سطح اشتياق فراگيران در شركت در امور يادگيري و ههاي دانشنگرش

در  .دلخواهشان هايدهي درصد زيادي از فراگيران به سمت شغلو نتيجتاً سوق هاي خوداز آموخته قدرت حافظه و ياد آوري فراگيران

كا در زمينه كاربرد نرم افزارهاي در آمري 1994تحقيقي كه در سال  هاي گوناگون آموزشي مي توان بهدتاثير تكنولوژي آموزشي در زمينهمور

   .اشاره كرد آموزشي انجام گرفت

  :نتايج اين تحقيق نشان داد
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 همه سطوح تحصيلي در كليه موضوعات درسي و آموزان دربازده دانش كاركرد و اي برمالحظه تكنولوژي آموزشي اثرات مثبت وقابل -الف

  .آموزان داشته استهاي درس دانشدركالس

  .بوده است فراگيران نسبت به آينده تحصيلي خود مؤثر كنولوژي آموزشي در اميدواريكاربرد ت -ب

و  هااثر بخشي آموخته ، ميزانبندي فراگيراني گروهر نقش و كاركردهاي آموزگار، نحوهتأثي طراحي آموزشي، كارايي ،تعداد دانش آموزان-پ

  .بستگي داشته است س درسكيفيت درك فراگيران، به كاربرد عوامل فناورانه در سر كال

همچنين باعث تعامل  .گيري ايجاب مي كندبيشتري را در امر ياد شود و همكاريي رويكرد دانش آموز محوري ميفناوري سبب توسعه-ت

  .آموز مي شود بيشتر بين معلم و دانش

به استمرار در كاربرد تكنولوژي در فرايند  براي نتيجه دادن بلكه ،شوندطي يك دوره به يكباره احساس نمي تغييرات ايجاد شده در-ث

  .نيازمندند آموزش يادگيري

مشكل و پيچيده اي كه به صورت مجرد هستند حائز اهميتند و  ها و مفاهيمبه ويژه در صحنه آموزش مهارت ،ويديويي تعاملي تصويرهاي- ج

  .يادگيري دارند اثرات مثبتي بر اين نوع

كاربرد تكنولوژي در كه  نشان داد كشور سرتاسر كارهاي تيمي و گروهي در براي on-line راه دور به صورتاستفاده از امكانات ارتباط از - چ

  .افزايش كار گروهي است مهارتهاي تحصيلي موجب

  .دارند رهمكاري همياري و مشاركت بيشتري در مورد يادگيري با يكديگ ،مي كنند هاي رايانه اي استفادهدر شرايطي كه از شبكه ،فراگيران- ح

  

IT  كه قادرند داده هاي گيرندگاني را تربيت كنندكمك آن ياد توانند بهابزاري كه معلمان مي :يادگيري -  دهيونقش آن در فرايند ياد

اصله دست كنند و بر اساس نتايج ح ها را تجزيه و تحليلآن ،ها را به اطالعات تبديل كننداين داده ،استفاده قرار دهند بسيار گسترده را مورد

 قدرت تجزيه ،بندي اطالعاتيادگيرنده قدرت جمع آوري و طبقه يعني اگر .اين فرايند است گيري كامپيوتر تنها قسمتي ازبه كار .به عمل بزنند

 IT ساستوان گفت كه بر الي نميباشد به طور عم در نهايت قدرت توليد دانش را نداشته ي اطالعات وگيري و بسط و توسعهو تحليل، نتيجه

يادگيري - ياددهي يعني بايد فرايند و فضاي .ها به يادگيرنده ساده نيست اند و قدرت انتقال آنپيچيده ها بسياراما خود اين مهارت .كار مي كند

ات جديدش را به واند اطالعياد گيرنده نيز بايد بت .يادگيرنده به وجود آيد هايي در، چنين ظرفيتشود كه بر اساس آناي ترتيب داده به گونه

نقش معلم در . فرا شناختي را كسب كند هاي شناختي واي از مهارتهبه اين ترتيب بايد يادگيرنده مجموع .قبلي خود پيوند بزند هايدانسته

 ايد قدرت حلجا دانش آموز نه تنها بدر اين .هاي الزم استدست يافتن فراگير به مهارت جا فراهم ساختن زمينه الزم براي يادگيري واين

در اين شكل از آموزش  .را بيابندگيران جواب آنجمع فرا اي را هم داشته باشد تا خود ود بلكه بايد توانايي طراحي مسألهمسأله را داشته باش

 .را هدايت كند فراگيران بتواند مديريت زماني را داشته و تا قدرت استفاده از اطالعات را داشته باشد باشد، معلم بايد به دانش روز مجهز

هاي روش محتواي آموزش، نقش دانش آموز، عنصرهاي يادگيري اعم از معلم، همه شود،يادگيري وارد مي - دهيبه فرايند ياد IT هنگامي كه

- در عرصهد دهبه فراگير اجازه مي دهد ودر بين مدرسه و جامعه را كاهش ميو فاصله موجود  دهدرا تغيير مي ...يادگيري و  استراتژي تدريس،

آموزش آن را  شود كه قبالًنقشي براي معلم تعريف مي ITيادگيري بر اساس –ياددهي در فرايند .اش را بررسي كندهاي شغلي نيازهاي جامعه

چه بيشتر جيهي هر هاي توآموزشي با برقراري كالس ، و بايد نظاممعلمان بايد گام به گام جلو آمده ،بنابراين براي رفع اين مشكل .است نديده

دو رشته  براي IT هايي كه در اين زمينه برداشته شد برگزاري جشنواره روش تدريس مبتني برگام از يكي .ها را ياري كنددر اين زمينه آن

كنندگان و دست اندركاران برگزاري آن يك براي شركت اين جشنواره.در مدارس كشورمان برگزار شد 1384جغرافيا و شيمي بود كه در سال 

مشكل  .نشده بودند يادگيري روبرو-در فرايند ياد دهي IT اندركاران آموزشي به طور عملي با نقشاز دست تجربه بود زيرا تا به حال هيچ يك

،بايد آموزش به فضاي آموزشيIT اساسي كار كنيم يعني قبل از وارد كردن جامعه ما اين است كه بر خالف ساير كشورها ما بايد روي دو مسئله

  .را نهادينه كنيم شيوه ي فعالبه 

www.chemyazd.com



 

4 

 

 

   :نتيجه گيري

 .آنچه مي تواند و بايد تغيير يابد، نوع نقشي است كه معلم ايفا مي كند. مهمتر مي شود دركالس نقش معلم در فرايند يادگيري ICT با رواج

جهان خارج باز كند، جامعه هم مي تواند يك نقش را به  تواند درهاي كالسمي ICT يابد و از آنجا كهآموزان نيز متقابالً توسعه مينقش دانش

اقتدار منحصر به فردشان  يابد، معلمانبه مدل دانش آموز محور انتقال ميآنجا كه آموزش از مدل معلم محور  از. كالس داشته باشد جديد در

آموختن  ،وظيفه ابتدايي معلم. شناخته مي شوند) فرمانرواي مطلق به راهنماي راه از( كمتر شده و بيشتر بعنوان تسهيل كننده، ناظر و مربي 

درصورت ضرورت اطالعات يافته در  موز است كه چگونه سوال بپرسد و مسئله مطرح كند، فرضيه بسازد، اطالعات برساند و سپسآ به دانش

 براي معلمان است، معلمان هم از فراينديك تجربه جديد، حتي  ICT كه آموزش ارتقا يافته و از آنجا. رابطه با مسايل مطرح شده را ارزيابي كند

العات در درس شيمي مثل ساير فناوري اط ما در كشور ).2-1( موزان كشف مي كنندآدانشاي درميان گيرند و چيزهاي تازهآموزش ياد مي

آموزش و  ت ايجاد شده در نظامتغييرا بداليلي پيشرفتي نداشته است كه اميد است با برنامه ها و ها مثل بقيه كشورهاي توسعه نيافتهرشته

  .يابيم محتوي و ساختار كتب شيمي دوره متوسطه به اين مهم سريعتر دست پرورش و در
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