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  چكيده

هدف از پژوهش حاضر بررسي تفاوت هاي موجود ميان آموزش به شيوه سنتي با شيوه آموزش با بهره گيري فناوري اطالعات و 

 براي انجام دادن اين پژوهش ابتدا محتواي مورد نياز گردآوري، سپس اثر فناوري اطالعات و ارتباطات را بر آموزش با. ارتباطات است

دانش  تغير هاي وابسته يادگيري و تعاملاز فناوري اطالعات و ارتباطات روي م استفادهسنتي و آموزش با دو روش دوسطح آموزش به 

ابزار . يكي از مدارس ناحيه يك شيراز استنمونه مورد بررسي در اين پژوهش دو كالس درس . آموزان با يكديگر بررسي شده است

ر پيشرفت تحصيلي پس آزمون شيمي و براي متغير تعامل دانش آموزان با يكديگر، مشاهده آن ها ضمن گردآوري اطالعات براي متغي

نتايج . انجام شده استمقايسه مياتگين نمرات دوگروه تجزيه وتحليل نتايج آزمون با . آموزش و نظرخواهي مستقيم از آن ها بوده است

عات و ارتباطات در افزايش يادگيري دانش آموزان، افزايش تعامل آن ها با يكديگر و كه بهره گيري از فناوري اطالپژوهش نشان داده است 

  .دارد زياديتقويت روحيه انجام دادن كار گروهي در آن ها تأثير 
  

  اطالعات و ارتباطات، پيشرفت تحصيلي، يادگيري تعامل، كارگروهي، اينترنت، وبالگ آموزشي فناوري :كليدواژه ها
  

  :مقدمه

الب اطالعاتي ازيك سو و پيشرفت روزافزون فناوري ها از سوي ديگر، نظام آموزشي سنتي را از بسياري جهات به شدت تحت وقوع انق

سال دو برابر مي شود، تغيير رويكرد  5-5/5عدم كارآيي نظام سنتي حافظه مدار در شرايطي كه حجم علم در هر . تأثير قرار داده است

از اين رو . استشده نظام آموزشي  موجب تحوالتي درپيشرفت در فناوري هاي ارتباطي، نموده و لزامي سنتي به رويكرد حل مسئله را ا

معلمان با بهره گيري از نوآوري هاي آموزشي مي توانند شرايطي را فراهم  .استموزشي از اهميت ويژه اي برخوردار بررسي نوآوري هاي آ

  .ر ميان معلم و شاگرد و ميان هر يك از دانش آموزان با ديگر همكالسان صورت گيردكنند كه در آن تالقي هاي ذهني به صورت معنادا

انفجار اطالعاتي از طريق فناوري هاي الكترونيكي جديد از طريق رايانه، اينترنت، وب، فناوري هاي جديد ويديوئي از قبيل كنفرانس 

آن . ده استمي گيرند، تحوالت بنيادي پديد آور و در آن چه دانش آموزان فراماهيت دانستن را تغيير داده ...... هاي ويديوئي، ماهواره اي و 

و ها به جاي اين كه اطالعات را حفظ كنند، بايد ياد بگيرند كه آن را چگونه به دست آورند، از اطالعات به دست آمده چگونه استفاده كنند 

  .اطالعات به دست آمده را چگونه با هم تركيب كنند

به جاي اين كه اطالعات را از طريق معلمان و كتاب هاي درسي به دست آورند، بايد از طريق كاوش و اكتشاف، كار دانش آموزان 

  .در نگرش جديد ياد دهي و يادگيري، فناوري نقش ضروري را ايفا مي كند. مشترك و گروهي و بررسي منتقدانه به آن دست يابند

 .كارگيري رايانه، وسايل چندرسانه اي و موارد همانند آن ها در نظام آموزشي است منظور از بهره گيري از فناوري هاي جديد، به

  : استزير گسترش نوآوري هاي آموزشي در آموزش و پرورش براي رسيدن به اهداف 

 ترويج يادگيري مشاركتي يا گروهي در كالس درس،  �

 زه هاي درسي دانش آموزان، وتالش براي افزايش آم �

 ات معلمان، گسترش دانش و اطالع �

 پيشه كردن آموزش فعال در مدارس،  �
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 فردي كردن آموزش،  محور و -محور به دانش آموز - تالش براي تغيير دادن روش معلم �

 ايجاد امكان تبادل تجربيات ميان معلمان،  �

 دانش آموزان خالق،  تربيت �

 بهره گيري از فناوري هاي جديد در جريان آموزش،  �

 آور و مبتكر در نظام آموزشي، حمايت از معلمان و افراد نو �

 تربيت و جذب معلمان خالق و نوآور،  �

  .ترغيب معلمان به تحقيق و پژوهش �

ماهواره و رايانه انواع اطالعات از بانك هاي  اكنون شبكه هاي عمومي اطالع رساني با استفاده از فرستنده ها و گيرنده هاي مايكروويو،

ديگر دانش آموز براي يادگيري مقيد به مكان و زمان و ابزارهاي آموزشي محدود و معلم مشخص . دنبه سراسر جهان مي رسانرا اطالعاتي 

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

  .نمايدها را در دستگاه خود ذخيره  پرسش از انواع سايت ها اطالعات الزم را كسب كند و آن

قوي است كه تقريباً در تمام كشور هاي جهان آن را به منزله يك ابزار تدريس  اي اندازه بهاثر رايانه و اينترنت در آموزش و پرورش 

به منزله يك منبع اطالعات و استفاده از اينترنت  .پيشرفته پذيرفته اند و آموزش مبتني بر اينترنت را به جاي روش هاي سنتي برگزيده اند

تر فراگيرندگان، يعني انتخاب  از رايانه و اينترنت استقالل بيشبا استفاده يكي از پيامدهاي مهم آموزش . درويك رسانه ارتباطي به كار مي 

دانش آموز به نگيختن براتر تالش آن ها  ضمناً معلمان كم تر به انتقال مطالب مي پردازند و بيش .مكان و زمان و روش يادگيري است

از كتاب ها، برنامه هاي تلويزيوني و (، تفكر انتقادي )جمع آوري اطالعات، تجزيه و تحليل، كشف ارتباطات موجود و توليد دانش(كاوشگري 

  ..استو مهارت هاي زندگي ) رايانه ايبرنامه هاي 

وزان كشورهاي مختلف، اطالعات مورد نياز خود را جستجو دانش آموزان از طريق اينترنت و فرستادن پست الكترونيكي براي دانش آم

مي ان گستر وب در دسترس همگان قرار كنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون گزارشي تهيه مي كنند و از طريق شبكه جه

  .دهند

با كاربرد اين ابزار، . جهان را نشان مي دهداينترنت از اين نظر بسيار جالب است كه به دانش آموزان وابستگي و پيوستگي استفاده از 

ه دانش آموزان مي توانند با دانش آموزان و حتي دانشمندان سراسر دنيا ارتباط و تعامل برقرار كنند و ديدگاه هايي به دست آورند كه تا ب

د را به راحتي منتشر و ديدگاه هايشان حال دسترسي به آن ها ممكن نبوده است و همه دانش آموزان، براي اولين بار مي توانند عقايد خو

  .را با مخاطباني به گستردگي جهان مبادله كنند

با اين روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش مي تواند در . مزاياي بسيار زيادي دارد نيز استفاده از وبالگ آموزشي در تدريس

ي از دانش آموزان بخواهند يك مطلب علمي موجود در وبالگ را در براي مثال ممكن است بعض. موقعيت هاي مناسبي مطالب را بياموزد

. همچنين ممكن است سرعت خواندن و درك دانش آموزان متفاوت باشد. شب يا در طي ساعات اوليه صبح يا هرزمان ديگري مرور كنند

مي توانند سؤاالت درسي خود را از اين طريق آن ها همچنين . اما با استفاده از اين روش زمان يادگيري را خود دانش آموز تعيين مي كند

دانش آموزان از طريق وبالگ سؤاالتي مطرح مي كنند، آن ها بدون هرگونه .مطرح كنند و جواب خود را از همين روش به دست آورند

ات طريق وبالگ امكان پذير دغدغه اي، با تمركز فراوان به سؤاالت به راحتي جواب مي دهند و بنا به گفته آن ها چنان چه برگزاري امتحان

يعني كساني كه (كه دانش آموزان درونگرا  آموزش از طريق وبالگ موجب مي شود. مي بود، شايد نتايج قابل توجه تري به دست مي آمد

  .شته باشدروي پيشرفت تحصيلي آن ها نقش مؤثري دا شده و، اغلب برونگرا )از سؤال كردن در كالس خجالت مي كشند

يكي از كالس ها اين بررسي تدريس در در  .پرداخته شده است 2شيميدو كالس درس در روش تدريس مقايسه به ضر حادر پژوهش 

و در كالس ديگر از روش سنتي استفاده  انجام شدهبا استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات  وبا استفاده از نوآوري هاي آموزشي 

  .گرديده است
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  :سؤال هاي پژوهش

  :اين پژوهش دو سؤال مورد بررسي قرار گرفتدر 

 آيا بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس سبب پيشرفت تحصيلي و افزايش يادگيري دانش آموزان مي شود؟ .1

 آيا بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس، تغييري در نحوه تعامل دانش آموزان ايجاد مي كند؟ .2

  

  :ش پژوهشرو

در اين پژوهش براي سنجش تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات در يادگيري دانش آموزان از دو گروه غيرهمتا با پس آزمون استفاده 

به دليل جديد بودن محتواي آموزشي كه تدريس بود و  2صفحه اول از  فصل اول كتاب شيمي 9اين پژوهش مربوط به مطالب . شده است

از آن جا كه اجراي پژوهش و آموزش فراگيران به كمك رايانه نياز به تجهيزاتي داشت  .انجام دادن پيش آزمون ديده نشدمي شد نيازي به 

  .كه فراهم آوردن آن ها امكان پذير نبود از شيوه خاصي براي نمونه گيري استفاده نشده است

كالس به عنوان گروه آزمايش و ديگري به عنوان گروه كنترل يكي از اين دو . و مجهز به ويدئو پروژكتور بود ITمدرسه داراي اتاق 

. انتخاب دو كالس در يك مدرسه به اين دليل بود كه دانش آموزان از نظر سطح اقتصادي و اجتماعي تقريباً يكسان باشند. برگزيده شدند

   .گذشته از آن هم سطح بودن آن ها از نظر علمي موجب باال رفتن روايي داخلي طرح مي شد

  .دانش آموز بود 35دانش آموز و گروه آزمايش  34گروه كنترل داراي . هر دو گروه كالس دوم تجربي بودند

، بنابراين سطح علمي همه دانش آموزان تقريباً دانش آموزان هر دو كالس سال قبل نيز شاگردان پژوهشگر بودندالزم به ذكر است 

بنابراين مي توان . ش آموزان هردو گروه در آزمون هماهنگ كشوري مشابه هم بوددان) سال گذشته(1ميانگين نمرات شيمي. مشخص بود

روش تدريس در هر دو كالس سخنراني و حل مسئله و تمرين به همراه دانش آموزان بود با . نتايج كار را در حالت عادي يكسان فرض كرد

  .آموزشي به وسيله پژوهشگر انجام شده استاين تفاوت كه در گروه آزمايش، استفاده از رايانه، اينترنت و وبالگ 

آزمون با همكاري سؤاالت . مربوط به پژوهش از يك پس آزمون و يك نظرسنجي در پايان دوره استفاده شد براي گردآوري اطالعات

اين داراي روايي صوري ند، بنابرسؤاالت را مورد بازبيني قرار دادساير دبيران شيمي آن مدرسه طرح شد و پس از طراحي تعدادي از دبيران 

با يكديگر  براي مقايسه ميزان تعامل فراگيران .به دست آمد 71.5كردن آزمون  پايايي پس از به كارگيري روش دو نيمه .و محتوايي است

 همچنين در پايان دوره در يك. ت در طول دوره استفاده شداز روش مشاهده رفتار و عملكرد افراد در كالس و ثبت گزارش مشاهدا

  .ال قرار گرفتبا يكديگر مورد سؤ فراگيرانتعامل گزينه اي ميزان تأثير فناوري اطالعات و ارتباطات در  2نظرسنجي با مقياس 
  

  به گروه آزمايش  چگونگي تدريس با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات

و  شدهش آموزان به گروه هاي سه نفري تقسيم دان. دشتشكيل  مدرسه ITاتاق با هماهنگي مدير مدرسه دو جلسه كالس شيمي در 

رعايت كرده، به نظر هم گروهان نوبت را همچنين . آرام و بدون سروصدا كار كنند از گروه ها خواسته شد. وتر ها نشستنددر كنار كامپي

  .خود احترام بگذارند

اطالعات با استفاده از اصطالحات انگليسي دانش آموزان  ه شد تادر آغاز درس، كلمات كليدي و معادل انگليسي روي وايت برد نوشت

را  "نظريه اتمي"واژه  searchدر موتور جستجوي گوگل در قسمت  تا ه شداز دانش آموزان خواست. علمي پيشرفته را جستجو كنند

نظريه اتمي را سايت كه اولين  شد از آن ها خواسته. قرار گرفته بود ميليون ها سايت در پيش روي آن ها. نوشته و جستجو را شروع كنند

آن ها را ذخيره كنند و از اطالعات به دست آورده مقاله اي تهيه كنند و آن را به صورت سخنراني در كالس ارائه دهند يا  جستجو كنند و

ن را در گروه خود بحث سپس نظريه اتمي دالتون را انتخاب كرده و توضيحات مربوط به آ. آن كه براي تهيه روزنامه ديواري آماده كنند

و اگر گروهي سؤالي را  شدنمي داده تا دانش آموزان سؤالي نمي كردند، توضيح اضافه اي . پس از چند دقيقه زمزمه ها شروع شد. كنند

كتفا و درآخرين مرحله به پاسخ هاي كوتاه ا ي شدم هادمطرح مي كرد، ابتدا راه هاي جستجوي پاسخ از طريق اينترنت به آن ها نشان د

 معلمكس از  كه تقريباً هيچ ادامه يافتقدر  اين كار آن. بدين ترتيب دانش آموزان ترغيب مي شدند كه خود به جستجو بپردازند. شدمي 

  شت هاي گروه ها را جمع ايادد. شان با هم بحث مي كردند، به نتيجه مي رسيدند و يادداشت بر مي داشتنددآن ها خو. سؤالي نمي پرسيد
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تا گروهي بحث كنند و سپس سرگروه ها جواب را براي بقيه اعضاي گروه توضيح  شدرده و به صورت شفاهي سؤاالتي مطرح آوري ك

  .نظارت و هدايتگري بود معلمدر اين مرحله نقش . ندهد

ينترنتي سايت ابا معرفي . تا پرتوي كاتدي را جستجو كنند و مانند روش قبل ادامه دهند سپس از دانش آموزان خواسته شد

JCEonline مأخذ خوبي براي پرسش هاي مفهومي منبع و به دانش آموزان، به عنوان(conceptual questions)  و مسايل چالش

به منظور از پرسش هاي اين سايت  خواسته شد دانش آموزان عالقمند و آشنا به زبان انگليسياز  (challenge problrms)برانگيز 

تا پرسش هاي موجود در سايت را ترجمه كرده و در اختيار دانش آموزان كالس قرار  ه شدخواستآن ها  از ضمناً. استفاده كنندتمرين، 

تأييد مي  معلمو سرانجام از  هپاسخ مي دادند، در گروه بحث كرد و هدانش آموزان با عالقه فراوان تك تك پرسش ها را بررسي كرد. دهند

  . مدل اتمي تامسون و مدل اتمي رادرفورد مورد بررسي قرار گرفتو  يافتمه بعد نيز به همين شكل ادا اتجلس. دخواستن

 CDكالس شروع بنابراين قبل از  .آمد از ويدئو پروژكتورتدريس به عملاستفاده با هاي آموزشي  CDاز  در اين كالس همچنين

داده مي و نكات نامفهوم توضيح  شدبيان مي  به منظور آماده كردن دانش آموزان ابتدا خالصه اي از درس. شدبررسي مي  توسط معلم

و به بحث مي  كردهسؤاالتي مطرح معلم و در همان لحظه  شدتوجه دانش آموزان به نكات خاص جلب مي  CDدر هنگام تماشاي . شد

كه  شدبه آن ها يادآوري مي  و شدبه عنوان تكليف براي جلسه بعد برداشت هاي آن ها به صورت گزارش درخواست مي  .گذاشت

هدف نوشتن كل مطالب يا خالصه اي از مطالب موجود در (آموزشي را بنويسند CDبرداشت ها و تعبيرهاي خالقانه در رابطه با موضوع 

CD در بعضي مواقع به منظور تهيه ). نبودCD  و طراحي اين وسايل به  گرفته مي شدو رسانه هاي آموزشي از خود دانش آموزان كمك

و موجب پرورش  مي گذاشتتري در يادگيري آن ها  هايي كه توسط دانش آموزان تهيه مي شد تأثير بيش CD. شدي خود آنان واگذار م

  .خالقيت آن ها مي شد

دانش آموزان با استفاده از وبالگ . شدمي با دانش آموزان  علمتر م موجب تعامل بيشمعلم وبالگ آموزشي استفاده از همچنين 

كه  كردهحتي مقاالت مفيدي ارسال . ندفتريدند و جواب مي گت درسي خود را بدون هيچ واهمه اي مي پرسو سؤاال هدرتبادل اطالعات ك

  .دان قرار گيردتا مورد استفاده همه عالقمن شدبا نام خود آن ها در وبالگ ثبت مي 

مره سؤال تشريحي بود كه در آزمون شامل سه ناين . سان از هردو گروه به عمل آمديك يآزمون ،صفحه اول كتاب 9پس از تدريس 

  .يك نمره سؤال منظور شده بودرك و فهم و كاربرد، سطح هاي دانش، د
  

  تجزيه و تحليل داده ها

 يادگيري دانش آموزان  . أ

 1.04نفر دانش آموز 27و ميانگين گروه كنترل با  2.68، ميانگين دانش آموز نفر 27در گروه آزمايش با  ،با استفاده از شيوه هاي آماري

  .است 1.64آن كه اختالف حاسبه شد م
   

  جدول فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلف در گروه كنترل

  سطح كاربرد  سطح درك و فهم  سطح دانش  نمره

1  13  1  0  

0.75  5  1  0  

0.5  5  3  3  

0.25  2  10  4  

0  2  12  20  
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  در گروه كنترل تا يك براي سطوح مختلف نمودارفراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر

0

5

10

15

20

سطح دانش 13 5 5 2 2

سطح درك و فهم 1 1 3 10 12

سطح كاربرد 0 0 3 4 20

1 0.75 0.5 0.25 0

 
  

  

  جدول فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك براي سطوح مختلف در گروه آزمايش

  كاربرد  درك و فهم  دانش  نمره

1  27  21  7  

0.75  0  6  12  

0.5  0  0  7  

0.25  0  0  1  

0  0  0  0  

  

  

  در گروه آزمايش اي سطوح مختلفنمودار فراواني بر حسب نمرات كسب شده از صفر تا يك بر

0

10

20

30

دانش 27 0 0 0 0

درك و فهم 21 6 0 0 0

كاربرد 7 12 7 1 0

1 0.75 0.5 0.25 0
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  مقايسه پيشرفت تحصيلي در هريك از سطح هاو ميانگين كالس جدول

 سطح
 ميانگين

 گروه كنترل

 ميانگين

 گروه آزمايش

 1 0.73 دانش

 0.94 0.21 درك و فهم

 0.48 0.09 كاربرد

 2.68 1.04 ميانگين كل

  

  و ميانگين كالسمقايسه پيشرفت تحصيلي در هريك از سطح ها نمودار

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

گروه كنترل 0.73 0.21 0.09

گروه آزمايش 1 0.94 0.48

دانش  درك و فهم كاربرد

 
  

  .نشان مي دهد كه روش جديد تأثير مثبت در يادگيري دانش آموزان داشته استتفاوت مشاهده شده در ميانگين دو گروه 
  

 . تعامل دانش آموزان با يكديگر و با معلم .ب

به طوري كه در گروه . در كالس هاي گروه آزمايش و كنترل تفاوت چشمگيري در تعامل ميان دانش آموزان مشاهده و ثبت گرديد

در ضمن .آزمايش، دانش آموزان كامالً درگير بحث گروهي بوده و گاهي بحث آن ها بيش از زمان پيش بيني شده به طول مي انجاميد

دانش آموزان، هر وقت كه الزم بود با معلم خود وارد بحث مي شدند و به بررسي و رفع اشكاالت ايجاد شده در تجزيه و تحليل مشاهدات 

دانش . ، چنين تعاملي ميان دانش آموزان و دانش آموزان با معلم مشاهده نشددر حالي كه در كالس گروه كنترل. ود مي پرداختندخ

ه و بررسي مطالب درسي نمي پرداختند و تعامل آن ها با معلم نيز به پاسخ دادن به پرسش هاي طرح شده ثآموزان با يكديگر به مباح

وه براساس نظرخواهي كه در پايان دوره از دانش آموزان گروه آزمايش به عمل آمد يكي از بارزترين تأثيرات به عال. معلم محدود مي شد

 74.6دانش آموز در حدود  27 از مجموع .در كالس درس، برقراري تعامل ميان دانش آموزان بودبهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات 

كه بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات سبب شده كه به مقدار بسيار زياد به همكاري و تعامل  شتنددرصد از دانش آموزان اعتقاد دا

  .با همكالسي هاي خود بپردازند
  

  :نتيجه گيري

ر علمي همسطح بودند ظقريباً از نتآزمايش و كنترل، نشان داد با وجود اين كه افراد دو گروه  اينتايج مقايسه پس آزمون در گروه ه

بنابراين مي  .افراد گروه آزمايش در پس آزمون نمرات باالتري كسب كرده اند وبين دو گروه در ميانگين نمره اختالف مشاهده مي شود اما

دانش  افزايش يادگيري و پيشرفت تحصيلي توان نتيجه گرفت كه بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات در كالس درس، موجب
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 ، زندليفت)1380(ترجمه افتخارزاده،دالوز، )1380(چاريانين بخش از پژوهش، با نتايج پژوهش هاي نتايج اي .آموزان مي شود

، سزابو و )2000(، دسالواتور، گولدبرگر و ستين برگ)2001(كو و هارلين ،)1981(، سراتنيك)1984(، گودلد)2002(هونگ، )2001(استكرا

  .همسو است )2002(بازلي و همكاران، )2003(سوبون

از آن ها به تأثير بسيارزياد فناوري اطالعات و ارتباطات در % 80واهي از دانش آموزان در پايان دوره نشان داد كه در حدود نظرخ

 ،)1384(افضل نيا ،)1381(كريمي پور ،)1383(عبادياين نتيجه با نتايج پژوهش هاي  .تعامل با همكالسي هاي خود اعتقاد داشتند

  .همسو است) 2003تاگ( ،)1967(مك دانيل ،)1992(مك تينگل، )1376(باديتقي پورسهل آ، )1384(لركيان
  

 :پيشنهادها

 فراهم آوردن رايانه، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري و امكان اتصال آن ها به شبكه جهاني اينترنت در همه كالس ها  ∗

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

 ؛ITمان با روش هاي مبتني بر آموزش معل ∗

 ؛ITبه كاربردن شيوه هاي جديد ارزشيابي دانش آموزان مبتني بر  ∗

 ؛ITبه كار بردن شيوه هاي جديد برگزاري كنكور ورودي دانشگاه ها مبتني بر  ∗

به منظـور   ICDLو همچنين برگزاري دوره هاي پيشرفته  ITبرگزاري همايش ها در زمينه توليد محتواي الكترونيكي و كاربرد  ∗

 تغيير نگرش معلمان؛ 

غني كردن دوره هاي آموزشي ضمن خدمت دبيران با استفاده از اينترنت در روش تدريس به منظور فرهنـگ سـازي مبنـي بـر      ∗

 استفاده از اينترنت؛

 . بازنگري و اصالح محتواي كتاب هاي درسي ∗

  

  :منابع مورد استفاده

 .، زمستان2شيمي، رشد آموزش شيمي، دوره بيست ويكم، شماره جهاني شدن و آموزش) 1386(ارشدي، نعمت اهللا  .1

تلفيق فناوري در مدارس، مترجم، نونا حسن پور اينـانلو، رشـد تكنولـوژي آموزشـي، دوره بيسـت ويكـم،       ) 1385(بايرم، اليزابت؛ بينگهام، مارگارت .2

 .، ارديبهشت8شماره

ان تحقق اهداف شناختي درس علوم با روش هاي تـدريس سـنتي و كاوشـگري،    بررسي ميز) 1384(بختيارنصرآبادي، حسنعلي؛ علي نوروزي، رضا .3

 .، زمستان4فصلنامه تعليم و تربيت، سال بيست ويكم، شماره

 .، بهمن5كاربرد رسانه ها در آموزش، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست ويكم، شماره) 1384(تهذيبي، نسرين .4

 .، پاييز1، رشد آموزش شيمي، دوره بيستم، شماره ITش مبتني بر آموزش مفهوم مول به رو) 1385(توكلي، معصومه  .5

 ..بر برنامه ريزي درسي، دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي، كاردانش ICTتأثير ) 1380(چارياني، ابوالقاسم  .6

 .، اسفند6دوره بيستم، شماره افزايش پيشرفت تحصيلي، مترجم مريم عالي، رشد تكنولوژي آموزشي،) 1383(داتسون، جني ام .7

 .انتشارات عابد: آموزش براي قرن بيستم و يكم، ترجمه افتخارزاده، سيد فرهاد، تهران) 1380(دلوز، ژاك  .8

 .، تابستان9مدارس در عصر اطالعات، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره نوزدهم، شماره) 1382(ديناروند، حسن .9

 .، ارديبهشت8تغييرات تدريجي، رشد تكنولوژي آموزشي، دوره بيست ويكم، شماره: سفناوري آموزشي در كال) 1385(ديناروند، حسن .10

، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي و دفتر آموزش و پرورش نظري و پـيش دانشـگاهي، بهمـن    ITروش هاي فعال ياددهي يادگيري مبتني بر  .11

1383.  

 .1386، بهار1فصلنامه تعليم و تربيت، سال بيست و سوم، شماره .12

 .تنگناي فناوري، نويد و واقعيت رايانه در كالس هاي ما، انتشارات انجمن نظارت و برنامه ريزي درسي) 2004. (دي.فالم، ويليام .13

، 3اهميت استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش شيمي، رشد آموزش شـيمي، دوره بيسـت و يكـم، شـماره    ) 1387(كوچكي، خورشيد  .14

 .بهار

آيا همه دانش آموزان مي توانند از اينترنت ياد بگيرند؟، متـرجم، توحيـد صـيامي، رشـد تكنولـوژي آموزشـي، دوره بيسـتم،        ) 1384(گرگ، كرسي .15

 .، فروردين7شماره
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