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دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی
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نسرین انصاری
دکترای تکنولوژی آموزشی

سمانه سادات موسویان
دکترای تکنولوژی آموزشی

ضرورت و فایده کاربرد فناوری آموزشی در آموزش های مختلف بر 
کسی پوشیده نیست و استفاده از دانش فناوری آموزشی می تواند معلمان 
را سریعتر به اهداف قصد شده و مورد نظر خود برساند. اما نحوه استفاده 
از این دانش به مسائل بسیاری از جمله نوع دروس و اهداف آن، و ویژگی 
ویژه  پرونده  مانند  دارد.  بستگی  آموزان  دانش  و شخصیتی  های سنی 
کاربرد فناوری آموزشی در دوره ابتدایی که در مجله شماره 3 به چاپ 
رسید،  این بار سراغ آموزش متوسطه رفتیم و قصد داریم در این پرونده 
به کاربرد فناوری آموزشی در این دوره بپردازیم. از این رو توصیفی از 
جایگاه فناوری آموزشی در تعلیم و تربیت نوجوانان و شایستگی های 
مورد نیاز دبیران دوره متوسطه ارائه می شود و چالش ها و موانع کاربست 
فناوری آموزشی در دوره متوسطه را بیان و راهکارهایی برای برون رفت 
تعدادی  با  مجازی  میزگرد  یک  در  همچنین  کنیم.  می  معرفی  آن  از 
از همکاران دوره متوسطه اول و دوم به گفت وگو در خصوص مزایا و 
محدودیت های استفاده از فناوری های مختلف در آموزش این گروه 

سنی از دانش آموزان پرداختیم. 

سید محمد هاشمی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

محسن کردلو
دکترای فلسفه تعلیم و تربیت 
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از فناوری تا فناوری آموزشی۱
رشد روزافزون دانش همراه با رشد فناوری به طور دائم فرایندهای 
آموزش و تربیت را در برون و درون مدرسه و کالس های درس 
تحت  تأثیر قرار می دهد. فناوری با ارائة مجموعة متنوعی از شیوه های 
برای كسب آگاهی در زمینة  را  یادگیری، دانش آموزان  آموزش و 
مورد عالقه شان تشویق و یادگیری معنی دار را میسر می كند. انجمن 
ارتباطات و فناوری های آموزشی2  فناوری آموزشی را به عنوان »مطالعة 
تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد با ایجاد، استفاده و مدیریت فرایندها 
و منابعی از جنس فناوری های مناسب« تعریف کرده است. الزم به 
ذکر است، فناوری آموزشی شامل »نظریه و کارهای طراحی، توسعه، 
بهره برداری، مدیریت و ارزیابی فرایندها و منابع برای یادگیری« است. 
مربیان و متخصصان قاطعانه اظهار می کنند، فناوری های آموزشی از 
جمله ابزارها، وسایل و رسانه های آموزشی، قابلیت باالیی در آموزش 
و یادگیری دارند و نقش معلم، با آنچه به صورت سنتی در کالس ها 

ایفا می شد، فرق كرده است. 
از جمله فایده های فناوری آموزشی برای دانش آموزان، کمک به 
آن ها در بهبود قابلیت های یادگیری است. از آنجا که این فناوری 
پیوسته در حال تغییر است، به روزرسانی جدید آن ها به آسانی در اختیار 

دانش آموزان قرار می گیرد و برنامه های کالسی با کمک نرم افزارها 
آماده می شوند. در گذشته، آموزش وسیله ای برای تحصیل نخبگان 
و سرآمدان جامعه محسوب می شد و اقشار پایین تر جامعه در این 
مورد نادیده گرفته می شدند. با ورود فناوری آموزشی، تبعیض به شکل 
حاد وجود ندارد و همة افراد می توانند تا حدی به طور یکسان تحت 
تعلیم و تربیت قرار بگیرند. با کمک ابزارهای مطالعه، اطالعات به 
روش های متنوع قابل نمایش است. با استفاده از فناوری در زمینة 
آموزش، دانش به راحتی در دسترس تمام دانش آموزان در هر نقطه 
از دنیا قرار گرفته است. عالوه بر این موارد، می توان نکات بسیار 
دیگری را نیز در خصوص اهمیت و فایده های به کارگیری فناوری 

در آموزش برشمرد.

فناوری آموزشی و دورة متوسطه۳
دورة متوسطه از دوره های مهم، حساس و مؤثر در زندگی فردی 
و اجتماعی است؛ دوره ای است که به سبب وضع زیستی، اجتماعی 
و روانی، دانش آموزان آن با سایر دوره های تحصیلی مشترکات و 
تمایزاتی دارند. این دوره طیف وسیعی دارد که از نوجوانی شروع 
می شود و در انتهای طیف به دنیای جوانی می رسد. در دورة متوسطه، 
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قسمت اعظم استعدادهای اختصاصی نوجوان و جوان بروز می کند، 
قدرت یادگیری آنان به حد اعال می رسد، کنجکاوی شان جهت معینی 
می یابد و مسائل جدید زندگی نظیر انتخاب رشته، انتخاب حرفه و 
شغل، ادارة خانواده و گرایش به مرام و مسلک، ذهن آنان را به خود 
مشغول می دارد و به مرحلة ادراک ارزش های اجتماعی، اقتصادی 
و معنوی می رسند؛ از این رو، این دوره در نظام های تعلیم و تربیت 

کشورهای جهان اهمیت زیادی دارد. 
دورة متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی 
بسیار مهم است؛ دوره ای است که آموزش عمومی را به آموزش عالی 
پیوند می دهد و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا 
می کند. از این رو، هر نوع نارسایی و خلل در این دوره، به طور مستقیم 
بر عملکرد و کیفیت هر دو حلقة آموزش، عمومی و عالی، تأثیر بسزایی 
خواهد داشت. فناوری آموزشی با قابلیت هایی که دارد و پیش تر به 
پاره ای از آن ها اشاره شد، قادر است در آموزش و تربیت دانش آموزان 
دورة متوسطه که از حساسیت باالیی برخوردار است، سهم بسزایی 
داشته باشد. نتایج پژوهش های علمی از جایگاه مهم فناوری آموزشی 
و تأثیراتی حكایت دارد که در آموزش و تربیت دانش آموزان دورة 
فناوری  مثبت  تأثیرات  مهم ترین  جملة  از  است.  داشته  متوسطه 

آموزشی در دورة متوسطه می توان به این موارد اشاره کرد:
1.پیشرفتتحصیلیدانشآموزان: برای نوجوانی که از 
نظر عاطفی و هیجانی بسیار حساس و تأثیرپذیر است، کالس ها 
و کتاب های خشک و سنتی قادر نخواهند بود روحیات و نیازهای 
وی را ارضا کنند. فناوری آموزشی با جذابیتی که در طراحی و ارائة 
محتوا ایجاد می کند، تنوعی که به روش های آموزشی می دهد، و 
رسانه هایی که می توانند با نیازها و عالقه های فردی منطبق باشند، 
ارزشیابی هایی که فردی شده و بر حسب پیشرفت هر فرد هستند، و 
بازخوردهایی که مثبت و اصالح کننده اند، قادر است پیشرفت تحصیلی 
مطلوبی را برای شاگردان رقم بزند و موجب شود یاددهیـ  یادگیری 

تسهیل، تعمیق و تسریع یابد.
2.تحققعدالتآموزشی: فناوری آموزشی، به ویژه در 
سایة استفاده از فناوری اینترنت در دورة متوسطه، از طریق 
توسعة گستردة دسترسی، انعطاف پذیرکردن یادگیری فردی، 
انعطاف پذیرکردن یادگیری محیطی و ارائة بازخورد فوری، 
می تواند شکاف ها را هموار كند و در عدالت آموزشی 

نقش داشته است.
3.کمکبهرشدوپرورشمهارتهایاساسی:
 از انسـان قـرن 21 انتظـار مـی رود مهـارت ها و 
قابلیت هایی داشتـه باشـد که به کمک آن هـا خـود 
را در شرایط فعلی پیدا كند و در جهت رشد و اعتالی 
خود بکوشد. فناوری آموزشی می تواند با انعطاف و 
تعامالت مثبت و سازنده ای که در جریان یاددهی – 
یادگیری ایجاد می کند، بر رشد تفکر خالق در بین 
نوجوانان مؤثر باشد. با ایجاد موقعیت های الکترونیکی 

و برخط که معلم می تواند طراحی و اجرا كند، موقعیت ها و مسائل 
مختلفی پیش روی شاگردان قرار می گیرند و راهکارهای متعددی 
برای حل آن ها در پرتو فناوری های گوناگون به وجود می آیند. به این 
ترتیب، مهارت حل مسئله به کمک فناوری آموزشی پرورش می یابد. 
با تنوعی که در گزینش و انتخاب روش ها و رسانه های متنوع در 
پرتو به کارگیری فناوری آموزشی وجود دارد، همچنین امکان انتخاب 
مسیرهای مختلف و آزمون و ارزشیابی آن ها و عملکرد خود در پایان، 
امکان تعامالت برخط و مشاهده و ارزشیابی عملکرد همتایان توسط 

یکدیگر، تفکر نقاد پرورده می شود.
4.کمکفناوریآموزشیبهتربیتشهروندانیمطلوب:
فناوری آموزشی با محاسنی که در زمینة آموزش و تربیت ایفا 
می کند، قادر است نوجوانان دورة متوسطه را که در آستانة انتخاب 
مسیر شغلی و تحصیلی خود هستند، به نحوی آماده كند که بتوانند 
مهارت ها و شایستگی هایی را که از شهروند مطلوب برای ایفای 
وظایف شهروندی انتظار می روند، در خود ایجاد کند و پرورش دهد. 
فناوری و به ویژه فناوری های آموزشی که استفاده از آن ها در بین 
نوجوانان بسیار رایج است، کمک می کنند فرد خود و محیط پیرامون 
را به خوبی بشناسد، عالقه های خود را تشخیص دهد، اطالعات الزم 
را در خصوص مسائل و ندانسته های خود به دست بیاورد و تحلیل 
و ارزشیابی کند. در کنار همة این ها، در پرتو تعامالت ایجاد شده 
در کنار استفاده از فناوری و امکانات ارتباطی فراهم شده، نوجوانان 
قادر خواهند بود با ارزش ها و موازین اخالقی و اجتماعی آشنا شوند 
تا بتوانند در آینده ای نه چندان دور شهروندانی آگاه و دارای سواد 

فناورانه، مسئولیت پذیر و اجتماعی جلوه کنند.

جمع بندی
فناوری آموزشی در زمینة آموزش و تربیت دانش آموزان، به ویژه 
برای شرایط خاص دورة متوسطه، امکانات، محاسن و فرصت های 
بسیاری دارد. استفاده از فناوری آموزشی در دورة متوسطه می تواند 
در زمینة رقم زدن پیشرفت تحصیلی مطلوب دانش آموزان، تحقق 
نسبی عدالت آموزشی، رشد و پرورش مهارت های اساسی مطلوب 
دانش آموز دورة متوسطه در شرایط کنونی، و در نهایت به آموزش و 
تربیت شهروندانی که مطلوب جامعة جهانی قرن 21 هستند، کمک 
کند. انتظار می رود معلمان و همة دست اندرکاران تعلیم و تربیت، با 
شناخت هرچه دقیق تر و موشکافانه تر نقش فناوری آموزشی و نیز 
حساسیت ها و ویژگی های دورة نوجوانی و آموزش متوسطه، به رشد و 
بهینه سازی به کارگیری فناوری آموزشی در دورة متوسطه کمک کنند.

پینوشتها
1. Instructional Technology
2. AECT
3. Secondary Education
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 فنـاوری در عصـر کنونـی کاربردهـای زیـادی دارد کـه یـکی 
از  مهم ترین آن هـا به کارگیـری آن در آموزش و یادگیـری است. 
به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدرسه ها موجب تحول 
در سیاست های سنتی، مفاهیم سوادآموزی، نقش معلم و دانش آموز، 
روش های ارزشیابی، روش های تدریس، و تعامل معلم با دانش آموز 
دیگر،  سوی  از  ساموندیسواری، 2015(.  و  )سیواگامی  است  شده 
معلمان کارگزاران اصلی ورود و تعامل موفقیت آمیز فاوا در نظام 
آموزشی محسوب می شوند. درواقع، معلمان عامل تغییر بین نحوة 
یادگیری، یادگیرندگان و فناوری هستند که می توانند اسـتفادة مطلوب 

از فناوری در تدریس و آموزش را میسر كنند.
در  آن  از  استفاده  فناوری،  مهم  کاربردهای  از  یکی  بنابراین،   
کالس درس است. به کارگیری فناوری در مدرسه ها موجب تحول 
در سیاست های سنتی، تحول در نقـش معلم و دانش آموز، تـحول در 

شایستگی ها و نقش های 
دبیر فناورانه
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روش های تدریس و دیگر 
به زعم می شود.  فرایندهای کالس 
سبحانی نژاد و مالزهی )1391( معلمان با به کارگیری مناسب فناوری 
اطالعات و ارتباطات می توانند به عنوان یادگیرنده و پژوهشگر، در 
دانش آموزان ایجاد انگیزه كنند و به ارائة موضوعات اخالقی، قانونی 
و انسانی در زمینة استفاده از رایانه و سایر فناوری ها در برنامة درسی 
خود اقدام كنند. بنابراین، معلمان در کیفیت بخشی به نظام آموزشی 
نقش پررنگی دارند و درخشش آن ها در این زمینه نیازمند آن است 

که خود را به دانش و فناوری های جدید مجهز کنند.

شایستگی های مورد نیاز  دبیران برای آموزش و 
تدریس در دورة متوسطه در عصر فناوری

 به نظر می رسد برای اینکه دبیران متوسطه بتوانند تدریس اثربخشی 
داشته باشند، باید با ویژگی ها و میزان دانش فناورانة دانش آموزان 
متوسطه آشنا باشند. این دانش آموزان عالوه بر گذراندن کتاب های 
درسی مانند تفکر و پژوهش، تفکر و سواد رسانه ای، کار و فناوری 
و دیگر کتاب های مرتبط، از همان سنین اول زندگی با نحوة کار 
رایانه ها و گوشی های هوشمند آشنا هستند. زیرا در دورة بومیان 
دیجیتال1 زیست می کنند. بومی دیجیتال به فردی گفته می شود که در 
عصر دیجیتال به دنیا آمده است و رایانه ها، تلفن همراه و فناوری های 
نوین با زندگی او عجین است. این افراد که دانش آموزان متوسطة 
فعلی نیز هستند، در استفاده از فناوری، نسبت به نسل های گذشته 
مهارت و دانش بهتر و بیشتری دارند. بنابراین، دبیران متوسطة فعلی 
نیز نباید از این لحاظ مانند نسل های گذشته با دانش آموزان کار کنند. 
آنان در این زمینه نیازمند شایستگی هایی هستند. این شایستگی ها 

متعددند؛ از جمله:
1.اخالقحرفهای: دبیر متوسطه با ویژگی فناورانه کسی است 
که حریمش را در ارتباط با دانش آموزان حفظ می کند. در کالس با 
آمادگی قبلی حاضر می شود و دانش و اطالعات كلی و به روزی دربارة 

فناوری های نوظهور دارد.
2.شایستگیهایفردیواجتماعی:دبیر متوسطه در عصر 
دیجیتال مهارت باالیی در برقراری ارتباط )مجازی و حضوری( و 
تبادل واضح اطالعات با دانش آموزان دارد. از ابزارهای فاوا برای 
آموزش و یادگیری به درستی استفاده می کند، و روحیة کار و فعالیت 
مشارکتی را در کالس تشویق می کند. بنابراین، مهارت های اصلی 

این شایستگی که دبیران متوسطه باید کسب كنند، شامل کسب 
بازیابی،  برای جست وجو،  فاوا  ابزارهای  از  استفاده  در  تخصص 
ابزار،  از  استفاده  چگونگی  اطالعات،  انتشار  و  تحلیل  و  تجزیه 

امکانات و جهت یابی در کل محیط آموزش های مجازی است.
3.شایستگیشناختی: شایستگی شناختی به معنی یادگیری 
کارآمد محتوای درس، استفاده از دانش و اطالعات خود و درخواست 
کمک در صورت لزوم است. مهارت های اصلی شایستگی شناختی 
دبیران متوسطه شامل کسب معرفت در مورد این است که چگونه 
به اطالعات دوره )طرح، محتوا، برنامه و راهنمای دوره( و پشتیبان 
دسترسی داشته باشند، آن را دریافت، بازیابی و  از آن استفاده كنند 
و چگونه با به کارگیری دانش خود، با محیط یادگیری آنالین ارتباط 

منظم برقرار کنند.
4.شایستگیخودراهبری:شایستگی خودراهبری به معنی 
خودمدیریتی کارآمد، خود نظارتی و خودارزیابی در هنگام یادگیری و تدریس 
آنالین و غیرآنالین است. ویژگی های دبیر خودراهبر در دورة متوسطه 
در آموزش و یادگیری مجازی شامل مسئولیت پذیری برای یادگیری 
خود است که به معنی مستقل  و فعال بودن به جای واکنش پذیر 
بودن است. همچنین است ابتکار داشتن، انتقادپذیری، یادگیری از 
اشتباهات دیگران، تعهد و پایبندی به صداقت علمی، انعطاف پذیری 
و ناامید نشدن در برابر شکست و تحمل و تساهل در برابر عقاید 

دانش آموزان.
5.شایستگینگرشی:عامل تأثیرگذار دیگر، نگرش دبیران 
متوسطه به فناوری های نوظهور است. وات )1980( اظهار می دارد، 
عقاید و نگرش های معلمان در نحوة به کارگیری فناوری اطالعات 
در کالس درس نقشی اساسی دارند )به نقل از محمدی و جعفری، 
1391(. یكی از نكات بارز در این زمینه، نگرش دبیران متوسطه 
نسبت به فناوری و ورود آن به كالس درس است. دبیران به راحتی 
تغییر را نمی پذیرند. برای كمك به آن ها باید نگرانی هایشان را 
مدنظر قرار داد. می توان گفت، زمانی معلمان آمادگی دریافت و 
ورود فناوری به كالس خود را دارند که به دنیای فناوری وارد 
این منظور،  به  نمانند.  بی نصیب  علوم  این  بهره گیری  از  و  شوند 
برنامه های مقدماتی و کار با اینترنت می تواند شروع خوبی باشد. 
با افزایش مهارت معلمان در به کارگیری شخصی رایانه و كار با 
محیط های گوناگون، آشنایی با برنامه و ارزیابی نرم افزار و دیگر 
مهارت های مرتبط با فناوری الزم به نظر می رسد )خضرلو، 1393(. 
دبیران در دورة متوسطه به نگرشی نیازمندند که جسارت استفاده 
از فناوری و خطرپذیری را تقویت کند و الهام بخش تفکر یادگیری 
مستمر و مادام العمر آن ها باشد. بنابراین، میزان عالقه و نگرش 
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مثبت دبیران متوسطه به استفاده از فنــاوری ها در کالس درس 
مهم است. مثبت بودن نگرش دبیران متــوسطه نسبت به فناوری 
و انتقال این دیدگاه به دانش آموزان می تواند تبعات مثبتی برای 
آن ها داشته باشد. نگرش دانش آموزان متوسطه نسبت به یادگیری 
فناوری ممـکن اسـت تصمیـم آن هـا را بـرای تحصیـل در رشـتة 
دانشگاهی و کـار در زمینة فناوری، مهندسی و ریاضی که بنیادهای 
توسعة اقتصادی کشورهای پیشرفتـه در نظــر گرفته شده اند، تحت 
تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، به نظر می رســد اگر دانش آموزان به 
یادگیری فناوری نگاه منفی یا منفعالنه داشته باشند، در زمینه های 

مربوط به فناوری در آیندة شغلی با مشکل روبه رو خواهند شد.

نقش دبیران متوسطه در فرایند فناوری اطالعات و 
ارتباطات

مشاركت دبیران در فرایند برنامة درسی و تصمیمات مرتبط با آن، از 
زمان تخصصی شدن قلمرو برنامه ریزی درسی مطرح بوده، ولی دامنة 
مشاركت آن ها در نظام های برنامه ریزی متفاوت و متنوع بوده است. 
نظریه پردازی درحوزة برنامة  درسی و تعیین سهم عوامل و عناصر 
گوناگون در تصمیم گیری، از یك طرف نیازمند آشنایی با فرایند 
تصمیم گیری و از طرف دیگر مستلزم اعتقاد و باور به مشاركت است. 
باور و مشاركت دبیران تا آنجا پیش می رود که موفقیت و شکسِت 
بهترین یا ضعیف ترین برنامة درسی طراحی شده را در گرو كیفیت اجرا 
از جانب دبیران می دانند. همچنین، یكی از چالش هایی كه فناوری 
اطالعات و ارتباطات برای دبیران تدارك می بیند، تعریف نقش آن ها 
به عنوان تسهیل كنندة یادگیری، سازمان دهندة كار گروهی، و مدیر 
فعالیت های كالس  درسی است. به این ترتیب، دبیران بیشتر وقت 
خود را صرف پشتیبانی تک تک افراد یا گروه ها خواهند کرد و کمتر 
به تدریس در کالس خواهند پرداخت. به کارگیری فاوا، محیطی با 
قابلیت ویژه دركالس  درس ایجاد می کند که به طور مسّلم در ظهور 

ظرفیت های پنهان دانش آموزان اثرگذار خواهد بود.
بنابراین، در عصر فاوا نقش دبیر تغییر یافته است. کاربرد مفاهیمی 
چون مدرس، نمایش دهنده، مدیر پروژه، مشاور، فراهم آورندة اطالعات، 
تسهیلگر، راهنما، پرسشگر، توجیه کننده، مشاهده گر، یادگیرنده، الگو، 

همیار و یادگیرنده، از این تغییرات نشان دارد.
عطاران)1383( در تبیین نقش دبیران در عصر فاوا، الگوی دانشگاه 
نیوکاسل را مورد توجه قرار داده است. طبق این الگو، کارکرد دبیر 
در کالس درس و محیط های آموزشی از این عوامل تأثیر می پذیرد: 
نگاه معلم به تدریس؛ نگرش معلم نسبت به رشتة مورد تدریس؛ دانش 
معلم در زمینة رشتة مورد تدریس؛ دانش تربیتی معلم؛ مهارت معلم 
در سازمان دهی و مدیریت؛ ویژگی های شخصیتی؛ رفتارهای آموزشی 
معلم؛ موقعیت تدریس. در عصر فاوا کلیة این عوامل دچار تحول و 

دگرگونی شده اند.
بنابراین، نقش دبیران دورة متوسطه در محیط های یادگیری مبتنی 

پینوشت
1. Digital Native

منابع
1. خضرلو، مسلم )1393(. بررسی نقش کالس های تولید محتوای الکترونیکی برگزارشده، در 
شیوة تدریس معلمان مشمول طرح شهرستان چایپاره. پایان نامة کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی. 

دانشگاه آزاد ارومیه.
توسعة  مؤسسة  تعلیم و تربیت.  و  اطالعات  فناوری  )1383(. جهانی شدن،  2.  عطاران، محمد. 

فناوری آموزشی مدرسه های هوشمند. تهران.
3. محمدی، مهدی و جعفری، سکینه )1391(. رابطة ویژگی های سازمانی، دانش، مهارت و 
نگرش معلمان مقطع دبیرستان با احساس اعتمادبه نفس آنان در به کارگیری ICT در تدریس؛ 

ارائة مدل توضیحی. مطالعات آموزش و یادگیری.4)1(.

بر فناوری می تواند چنین باشد:
 به جـای سخنرانـی و ارائة اطالعات بـه یادگیرندگان، آن هـا را 
راهنمایی و هـدایت می كنند. زیـرا دانش آموزان در دورة متوسطه با 
آموزش های متعددی که دریافت کرده اند، با فرایند جست وجو و دیگر 
مهارت های مورد نیاز در اینتـرنت آشنا هستند و به راحتی می توانند 
اطالعات الزم در ارتباط با درس را جمـع آوری کننـد. در این بین به 

راهنمایی معلم نیاز دارند تا به سازمان دهی اطالعات خود بپردازند.
 به جـای ارائة مستقیـم پاسـخ سـؤال هـای یادگیرندگان، نقش 
تسهیلگری و هدایتگری برای یافتن پاسخ سؤال های دانش آموزان 
خود دارند. کار معلم رهبری، رفع اشکال، و یاددادن شیوة تفکر و 
اندیشیدن است. بنابراین، روش آموزش بیشتر یادگیرنده محوری است 

تا معلم محوری.
 از دیدگاه های متفاوت موضوع درسی را ارائه می دهند و بر مهم ترین 

دیدگاه ها تأکید می کنند.
  به صورت گروهی با دانش آموزان تدریس می کنند و نقش متکلم 

وحده را ندارند.
 به جای آنکه صرفًا محتوا را تهیه و تولید کنند، به طراحی تجربه های 
دورة  دانش آموزان  زیرا  می پردازند.  دانش آموزان  برای  یادگیری 
متوسطه توانایی دارند با سواد فناورانه ای که کسب کرده اند، خود به 

تولید دانش  بپردازند.
  چارچوب اصلی موضوع درسی را طراحی می كنند و از یادگیرندگان 

می خواهند در فرایند یادگیری خود و دیگران فعال باشند.
  از اعمال نظر و سلیقه های شخصی خودداری می کنند.

جمع بندی
 به نظر می رسد بهره گیری دبیران متوسطه از فناوری اطالعات 
و ارتباطات در کالس درس نیازمند آن است که آن ها به دانش، 
نگرش و مهارت های مورد نظر مجهز شوند تا بتوانند فرایند یاددهی- 
یادگیری را به نحو شایسته هدایت کنند. زیرا در عصر حاضر، اکثر 
دانش آموزان در حوزة فناوری و کاربرد آن مهارت هایی دارند و دبیر 
پررنگ تری  نقش  دانش آموز،  به  نسبت  حوزه،  این  در  بتواند  باید 
داشته باشد و با استفاده از فناوری، به خصوص فناوری های نوظهور، 

جوابگوی نیازهای درسی آن ها باشد.
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گانیه، یکی از متخصصان تعلیم وتربیت، در تعریفی از فناوری آموزشی 
می نویسد: »فناوری آموزشی شامل فن های عملی ارائـة آموزش 
است که به طور سامان مند یادگیری مؤثر را هدف قرار مـی دهند؛ 
خواه استفاده از رسانه را در نظر داشته باشد یا نـه. استـفاده از 
روش های معتبـر در طراحـی و ارائة دستورالعمل های آموزشی و 
به کارگرفتن برنامه های کاربردی از اهداف اساسی فناوری آمـوزشی 
اسـت«. بنابراین، فناوری آموزشی شامل طراحی، تولید، استفاده، 
از  مسیر  این  در  و  است  یادگیری  فرایـند  ارزیـابی  و  مدیریـت 
فناوری های نوین سود می جوید. با این تعریف به نظر می رسد برای 
رسیدن به آموزش اثربخش در همة دوره های تحصیلی، ناگزیریم از 
فنـاوری آموزشی و توصیه های آن استفاده کنـیم و بیش از پیش 

به آن بها بدهیم.
در کشور ما، در سال های اخیر مشاهده می شود معلمان دورة ابتدایـی 
می كوشند با استفاده از رسانه هــای آموزشی مناسـب، فـن هـا و 
فنـون تـدریس کارآمد و تـوجه بـه حـدود توانایی دانـش آموزان و 
نیازهای آنـان به اهـداف آمـوزشی دســت یابـند. گویا دریـافته اند 
تـوجه نكردن به توصیه هـای متخصصان فناوری آموزشـی تبعـــات 
زیان بار دارد و آن ها ناگـزیرند در بسیـاری موارد به این علم رجـوع 
کـننـد. امـا در این باره در دورة متـوسطه چه می توان گفــت؟ آیـا 
مـدرسـه ها و معلمــان متـوسطـه نــیز به  اندازة کافــی بـه این 
متوسطه چه چالش هایی  در مدرسه های  بـها می دهنـد؟  موضوع 
مـانـع از کاربـست فنـــاوری آمـوزشـی می شود؟ برای برطرف کردن 

این موانع چه راه هایی پیشنهاد می شوند؟
در پاسخ اجمالی به این سؤال، می توان هفت چالش را پیش روی 
کاربست فناوری در دورة متوسطه برشمرد که در ادامه معرفی و شرح 

مختصر هر یک آمده است.
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۱. محدودیت های بودجه ای
بسیاری از طرح ها نیازمند تأمین بودجه برای اجرا هستند، طوری 
که اگر بودجة کافی اختصاص نیابد، اجرای طرح یا متوقف می شود 
یا با انحراف از مسیر و هدف همراه خواهد بود. در زمینة کاربست 
فناوری آموزشی در دورة متوسطه و توجه به توصیه های آن در 
آموزش این دوره براساس اقتضائات سنی مخاطبان آن، به سرمایة 
مالی یا انسانی نیاز داریم تا مدرسه ها را به ابزارهایی مجهز كنیم. 
این شرایط در بسیاری موارد یا هزینه برند یا آموزش نیروهای 

متخصص را برای استفاده و به کارگیری آن تجهیزات می طلبند.
 همچنین، در این زمینه باید گفت، در زمانی که بودجه هایی 
حتی کالن برای طرح هایی در نظر گرفته شود اما سهمی برای 
ورود متخصصان طراحی آموزشی و فناوران آموزشی به آن دیده 
نشود و طرح ها با نظرات غیرتخصصی و کارشناسی نشده راهبری 
و اجرا شوند، ممکن است بودجه به هدر رود و هدفی متعالی که 
از ارائة طرح وجود داشته است، محقق نشود. بنابراین، چنانچه بعد 
از انتخاب طرح و اختصاص بودجه به آن، از طراحان و فناوران 
آموزشی برای تدوین برنامه های کاربردی و راهبردهای اجرای 
طرح استفاده شود، چه بسا طرح ها حتی با هزینة کمتر اما به مراتب 

اثربخش تر به اجرا درآیند.
از تخته های  از استفاده  به نظر می رسد پس  از طرف دیگر، 
هوشمند در سال های گذشته، طرح های چندانی در زمینة کاربست 
فناوری آموزشی در دورة متوسطه به چشم نمی خورند. گویا این گونه 
طرح ها مانند »اتاق بازی و یادگیری« در مدرسه ها و مانند آن، 
بیشتر برای دورة ابتدایی پیش بینی شده اند. در این زمینه هم شاید 

نیازمند بازنگری باشیم!

۲. معلمان مقاوم در برابر تغییر
الزم است به خاطر داشته باشیم، همیشه بهترین برنامه ها با 
بدترین مجریان آن برنامه، محتوم به شکست هستند. بنابراین، 
دیدگاه معلمان در اجرای طرح ها و توصیه های فناوری آموزشی 
بسیار حائز اهمیت است. گاه راهکاری عملی که از نظر علمی 
بسیار هم معتبر است، با وجود شفافیت، در استفاده با مقاومت 
مشاهده  معلمان کسانی  بین  در  هنوز  می شود.  روبه رو  معلمان 
می شوند که در این زمینه تابع رأی و تجربة زیستة خود هستند و 
در مقابل هر تغییری مقاومت نشان می دهند. گویا در آنان اعتماد 
کافی به علم »فناوری آموزشی« وجود ندارد؛ در حالی که با اندک 
تغییر در نگرش هایشان می توانند تجربه های مفیدتری برای خود و 

یادگیرندگان رقم بزنند.

۳. زیرساخت و امکانات ناکافی
در بسیاری از طرح ها و برنامه های توصیه شده توسط فناوری 
آموزشی، به نظر می رسد ناگزیر به گذر از شیوه های سنتی و رایج 
به سمت شیوه های نوین و متناسب با پیشرفت فناوری در زندگی 
مردم هستیم. این کار عالوه بر افزایش کارایی و کیفیت بخشی به 
تعلیم وتربیت، می تواند وجهة مدرسه های ما را در دید دانش آموزان 
به  فراوانی  انتقادات  زمینه  این  در  بخشد.  اعتبار  مردم  آحاد  و 
که  یادگیرندگان می خواهند همان گونه  واردند.  آموزش وپرورش 
فناوری در جای جای زندگی مردم رسوخ کرده و نوع فعالیت ها 
و میزان دستیابی به نتایج را برایشان دگرگون ساخته، از جمله 
کشاورزی مکانیزه، به کارگیری اینترنت اشیا در صنعت و حتی 
منازل، بحث دولت الکترونیک و نظایر آن، در کالس های درس 
نیز تأثیر بگذارد و معلمان و دانش آموزان از فناوری های نوین سود 
جویند؛ نه اینکه به سبک 50 سال پیش دانش آموزان در مقابل 

معلمان بنشینند و از آن ها انتظار اطاعت و دستورپذیری برود!
توصیه بر تغییر سیستم آموزشی و توجه به تفاوت های فردی 
که بسیاری از معلمان اذعان می دارند با روش های سنتی یک 
آرزو و آرمان دست نایافتنی بیش نیست، امروزه به مدد فناوری های 
نوین و فناوری آموزشی به امری امکان پذیر در محافل 
تعلیم وتربیت تبدیل شده است، اما نیازمند فراهم سازی 
زیرساخت هایی از نظر تجهیزات، امکانات و فرهنگ 
آرمان ها  این  نباشد،  تا  که  است  آن  با  مواجهه 

همچنان دست نایافتنی خواهند بود.

۴. تلفیق نشدن برنامة درسی با فناوری
در زمینة تلفیق برنامة درسی با فناوری، مدت هاست در کشور 
گفت وگوهایی در جریان است و پژوهش هایی نیز در این زمینه 
انجام شده یا در حال انجام هستند. و این جای بسی خرسندی 
کنار  در  آموزشی  فناوران  جایگاه  هنوز  اما  دارد.  امیدواری  و 
برنامه ریزان درسی، در تلفیق فناوری و برنامة درسی، به درستی 
تبیین نشده است و اصواًل بسیاری از افراد در وجود چنین جایگاهی 
یا ضرورت آن تردید دارند و به وضوح آن را ابراز می کنند. چنانچه 
به رفع موانع در زمینة کاربست فناوری آموزشی می اندیشیم، برای 
این فاصله باید فکری اساسی کرد. در این زمینه نیازمند گفت وگو 

و تعامل بیشتر بین صاحب نظران هستیم.

از تخته های  از استفاده  به نظر می رسد پس  از طرف دیگر، 
هوشمند در سال های گذشته، طرح های چندانی در زمینة کاربست 
فناوری آموزشی در دورة متوسطه به چشم نمی خورند. گویا این گونه 
طرح ها مانند »اتاق بازی و یادگیری« در مدرسه ها و مانند آن، 
بیشتر برای دورة ابتدایی پیش بینی شده اند. در این زمینه هم شاید 

تعلیم وتربیت تبدیل شده است، اما نیازمند فراهم سازی 
زیرساخت هایی از نظر تجهیزات، امکانات و فرهنگ 
آرمان ها  این  نباشد،  تا  که  است  آن  با  مواجهه 

همچنان دست نایافتنی خواهند بود.
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برای عبور از این چالش هـا پیشنـهاد مـی شود به کـاربست 
فناوری در پرورش دانش آموزان متوسطه و لـزوم تعمیق یادگیری 
در مخاطبان این دورة حسـاس که زودبازده تر از سایر دوره های 
تحصیلی هستند، بیشتر بـها داده شـود و به مـنظور كـمك به 
یادگیرندگان ایـن دوره در غنی سازی محیـط های یادگیری شان، 

اقدامات الزم در دستور کـار قرار گیرند.
در آموزش های معلمان و مدیران دورة متوسطه، نبود باور به  
ضرورت فناوری آموزشی را مانع اصلی کاربست آن هدف بدانیم 
و سعی کنیم به این عزیزان بقبوالنیم اگر حتی به کسب نتیجه 
در کنکور سراسری می اندیشند، قطعًا فناوری آموزشی پاسخ های 
بهتری برای افزایش کیفیت یادگیری و بهره وری دانش آموزان 
خواهد داشت و مسیر تسهیلگری آموزشی را برای معلمان هموار 
خواهد کرد. توجه به اصول مؤثر بر یادگیری، استفادة مناسب 
عملکرد  از  مناسب  ارزشیابی  طراحی  رسانه ها،  از  صحیح  و 
دانش آموزان و جلب توجه و درگیر ساختن یادگیرندگان، مواردی 
هستند که صرف نظر از نگاه به آموزش و نتایج آن، در هر دوره ای 
می توانند سرلوحة فعالیت های معلمان باشند. بنابراین، تغییر نگرش 
در سطح مدیران ارشد، میانی و اجرایی و همین طور معلمان و اولیا 
و دانش آموزان اصلی ترین اقدامی است که به دنبال آن ضرورت 
تخصیص بودجة کافی، اجرای دقیق و گام به گام دستورات و 
برنامه ها را در پی خواهد داشت و از اعمال سلیقه های رنگارنگ 

خواهد کاست.
تلفیق برنامة درسی با فناوری به معنای واقعی و 
انجام پژوهش های مفید و مناسب و تخصصی 
در این حوزه می تواند غنای علمی و به دنبال 
آن تقویت راهبردها و دستورالعمل های عملی 

را به دنبال داشته باشد.

۵. آموزش حرفه ای ناکافی
دست اندرکاران،  و  مدیران  معلمان،  حرفه ای  آموزش های  در 
بیشتر به نگاه ابزاری یا آشنایی با تئوری ها تأکید می شود. فهرست 
آموزش های دوره های ضمن خدمت گواه این ادعا هستند. البته در 
دانشگاه فرهنگیان درس هایی مانند کاربرد فناوری اطالعات و 
ارتباطات در آموزش، طراحی آموزشی، طراحی واحد یادگیری و 
مانند آن، تا اندازه ای در آشنایی معلمان با مقولة فناوری آموزشی 
و تغییر دیدگاه آنان كوشیده اند، اما به طور قطع این آموزش ها باید 
به شیوة مدون و مستمر و در تمام طول مدت خدمت برای معلمان 

دست یافتنی و تکرارپذیر باشند.
 وجود مجلة فناوری آموزشی هم برای ترویج فناوری آموزشی 
بسیار مفید و کارآمد است، اما باید از خود بپرسیم چند درصد 
معلمان خود را ملزم به پیگیری مباحث آن می دانند؟ و چرا خواندن 
این نشریه برای معلمان در زمرة موارد دانش افزایی نیست؟ یا چرا 

از محتوای آن آزمون  ضمن خدمت به عمل نمی آید؟ به 
نظر می رسد استفاده از فناوری آموزشی در مدرسه ها یا 
آگاهی از این علم اختیاری است و هنوز به اجبار و 

ضرورت تبدیل نشده  است.

۶. اولویت نداشتن فناوری آموزشی در اهداف مدرسه
در سند تحول بنیادین، به وضوح به استفاده از فناوری های نوین 
در تعلیم وتربیت اشاره شده است. اما چقدر مدیران مدرسه ها ورود 
به این بحث را در راستای تحقق اهداف مدرسه می دانند و چقدر 
آن را به عنوان یک موضوع در کنار صدها موضوع دیگر و چه بسا 
مهم تر از کاربرد فناوری آموزشی، قرار می دهند و سپس دست 
به انتخاب می زنند؟ در مواجهه با مدیری که معتقد است معلمان 
متوسطه با توجه به موضوع کنکور سراسری، آن قدر دغدغه دارند 
و  گفت؟  می توان  چه  بیندیشند،  موضوعات  این  به  نتوانند  که 
آیا در چنین نگاهی، به اولویت دادن به فناوری آموزشی امیدی 
هست؟ بنابراین، اینکه اهداف مدرسه به گونه ای تعبیر شوند که اگر 
توانستیم یا خواستیم می توانیم به فناوری آموزشی نیز بیندیشیم، 
خطای استنباطی بزرگی در به کارنبستن فناوری در مدرسه های 

متوسطه است.

۷. نبود مطالعات تخصصی و پژوهش
آیا در زمینة کاربست فناوری آموزشی در مدرسه های متوسطه، 
مطالعات مستمری در حال انجام هستند؟ آیا خود گروه برنامه ریزان 
از جدیدترین فناوری ها یا راه های استقرار آن مطلع هستند؟ آیا ما 
نیازمند گروهی تحقیقاتی و قوی برای تکمیل این فرایند هستیم؟

گاه شاهدیم در زمینه های پژوهشی نیز به حداقل ها اکتفا می شود 
و با دستاویزهایی چون زمان کم، بودجة ناکافی، استفاده از منابع 
در دسترس و مانند آن، متخصصان و افراد خبره کمتر به کار گرفته 
می شوند. در این صورت، نتایج به دست آمده شاید نتوانند پاسخی 
دلگرم کننده برای جلب اعتماد معلمان، مدیران و دانش آموزان در 

کاربست فناوری آموزشی داشته باشند!

از محتوای آن آزمون  ضمن خدمت به عمل نمی آید؟ به 
نظر می رسد استفاده از فناوری آموزشی در مدرسه ها یا 
آگاهی از این علم اختیاری است و هنوز به اجبار و 

تلفیق برنامة درسی با فناوری به معنای واقعی و 
انجام پژوهش های مفید و مناسب و تخصصی 
در این حوزه می تواند غنای علمی و به دنبال 
آن تقویت راهبردها و دستورالعمل های عملی 
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مقدمه
نیازهای روزافزون آموزش به بهره مندی فرایند یاددهی ـ یادگیری 
از فناوری های روز، به ویژه در آموزش علوم تجربی، بر همه مبرهن 
است. از این رو هر آموزشگر و کارشناس آموزشی وظیفه دارد برای 
پاسخ گویی به این نیاز، فرایند آموزشی را در مدرسه ها و کالس های 
درس، با بهره گیری از فناوری های گوناگون، توسعه دهد و متحول 
كند. پژوهش های بسیاری به نقش و اهمیت آموزش علوم اشاره 
داشته اند. بیش از 40 درصد پژوهش ها معتقدند، آموزش علوم، بر 
براساس  و  افراد  به سالمت  مربوط  شخصی  مراقبت های  محیط، 
اروپایی  )کمیتة  داشت  خواهد  مثبتی  تأثیر  آینده،  زیرساخت های 
تحقیق، 2014(. همچنین، از گذشته تا به امروز، با توجه به تأثیر 
شگرف فناوری ها در کیفیت بخشی به فرایند آموزش، آموزشگران در 
تالش بوده اند روش های نوین فناورانه را در آموزش علوم به کار 
گیرند. یکی از این تالش ها که مثمر ثمر واقع شده  است، استفاده 
تلفیقی در آموزش علوم است. سایت »وایز1« یکی از  از آموزش 
سایت های آموزشی است که در آموزش ها، به ویژه آموزش علوم، تأثیر 

شایان توجهی داشته است.

امكانات سایت وایز
سایت آموزشی وایز در زمینة آموزش علوم تجربی این امکان را برای 
دانش آموزان فراهم کرده است که درگیر حل مسائل زندگی واقعی شوند 
و از حل مشارکتی این مسائل با دوستان خود لذت ببرند. می توان گفت، 
مبنای آموزش های ارائه شده در این سایت، بیش از سایر رویکردها، 
سازنده گرایی است. زیرا دانش آموزان را در حل مسئلة زندگی و طبیعتی 
که با آن سر و کار دارند درگیر می کند. اما قطعًا می توان حضور دیگر 

رویکردهای روان شناسی را نیز در این آموزش تحلیل كرد.
روش به کارگرفته شده و پیش فرض این آموزش، روش تلفیقی 
است. از تعریف های معمول آموزش تلفیقی، تعریف سینگ و رید 
)2001( است. آن ها معتقدند، آموزش تلفیقی زمانی اتفاق می افتد که 
برای ارائة مطالب به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، بیش 
از یک روش به کار گرفته شود. این روش نباید مساوی با ترکیب 
نظام های گوناگون آموزشی برای ایجاد الگوی آموزشی در نظر گرفته 
شود، بلکه در آن بر هارمونی و تعادل نظام آموزشی به منظور افزایش 
کیفیت تمرکز می شود. آموزش تلفیقی را می توان مثل شبکة جهانی 
وب دانست. در شبکة جهانی افراد و گره ها مهم نیستند، بلکه چگونگی 
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ارتباط و اتصال آن ها مهم است. سینگ )2003( معتقد است، آموزش 
تلفیقی باعث کاهش 50 درصدی در زمان، کاهش کمتر از 50 درصد 
در هزینه و افزایش 10 درصدی پیامدهای آموزشی خواهد شد )زارعی 

و اهلل کرمی، 1393: 55-39(.
روش تلفیقی به کار گرفته شده در این آموزش بدین صورت است 
برای  ابتدایی تدریس می کند.  را به صورت  ابتدا مفاهیم  که معلم 
مثال، در درس فتوسنتز مفاهیمی مانند کلروفیل و معنای فتوسنتز 
را با روش های فعال برای دانش آموزان تعریف و مفاهیم را تشریح 
می  كند. سپس دانش آموزان گروه بندی  می شوند و در قالب گروهی، 
با استفاده از ابزارهایی مانند رایانه، با دسترسی وب، درگیر پروژة 

فتوسنتز می شوند.
آموزش انتخابی در این مقاله، برنامة آموزشی علوم مبتنی بر وب 
به نام »وایز« است که در لینک زیر قابل مشاهده است. البته برای 
موضوع فتوسنتز چندین برنامه در سایت وجود دارند که تمرکز بحث 

پیش رو بر برنامه ای است که لینک آن در دسترس است:
ht tp : / /w ise .berke ley.edu/prev iewpro jec t .
html?projectId=10636

این لینِک یكی از درس های قرار داده شده در این سایت با نام 
فتوسنتز است که برای دانش آموزان سال هشتم تعریف شده است 
)سطح 6 تا 8(. میزان ساعات برنامه 4 تا 5 ساعت مشخص شده و بنا 
به تشخیص معلم، در چند جلسه به صورت گروهی، مشارکتی و تلفیقی 
ارائه می شود. ابتدا الزم است معلم یا مربی در سایت ثبت نام كند و 
پس از ورود به سایت، پروژة مورد نظر خود را بیابد. در اینجا پروژة 

مورد نظر فتوسنتز است.
به راحتی  این سایت »منبع باز2« است،  اینکه  به  با توجه  نکته: 
می توان مجددًا پروژه را با تغییر کدها برای دانش آموزان به فارسی 

بازنویسی کرد.

 

در این سایت کتابخانه ای حاوی بسیاری از مفاهیم علوم وجود 
دارد که معلمان براساس سن دانش آموزان خود قادر به انتخاب از 

بین آن ها هستند.

ثبت نام در این سایت آموزشی به دو صورت شکل می گیرد. یکی 
در نقش دانش آموز و دیگری به عنوان معلم. البته دانش آموزان به دو 
صورت آزاد یا با کد دریافتی از معلم می توانند به برنامه های آموزشی 
دسترسی داشته باشند. این سایت امکاناتی فراهم کرده است که 
معلمان قادر باشند براساس محتوای موضوع مورد آموزش در کالس، 
درس خود را به صورت آنالین و منحصرًا برای دانش آموزان خود 
تعریف کنند. در قسمت مدیریت، معلم قادر خواهد بود میزان جلساتی 
را که فکر می کند برای موضوع یا پروژة مورد نظر الزم است، و نیز 
کار گروهی را برای دانش آموزانش در گروه های تعیین شده مشخص 
 كند. به معلم این امکان داده شده است که دسترسی دانش آموزان 
را به صورت فردی برقرار كند. همچنین، او قادر است این آموزش را 
به صورت گروهی تعریف كند. این قابلیت بسیار مفید، حق انتخاب 
براساس شرایط یادگیرندگان و شرایط یادگیری و محیط یادگیری 
را به معلم داده است. معلم باید شناخت صحیحی از محیط یادگیری 
اساسی  مراحل  بتواند  تا  باشد  داشته  خود  دانش آموزان  و  کالس 

آموزش را به دقت طراحی كند.
 

شکل 1. مشخصات کلی برنامه براساس موضوع و سن و دورة 
دانش آموزان و میزان ساعات اختصاص داده شده و زبان برنامه

Wise شکل 2. کتابخانة

شکل3: مدیریت کالس درس آنالین

شکل 4. تعیین تعداد جلسات
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طراحی برنامه براساس یک درس با مدیریت معلم )تعداد جلسات، 
تعداد گروه ها و ارزیابی پاسخ های کیفی( طراحی شده است؛ به خصوص 
ارزشیابی های تکوینی برنامه نیز بر این اساس طرح ریزی شده اند. معلم 
براساس نیاز و دانش پیشین دانش آموزانش تعداد جلسات درس مورد 
نظر و تعداد جلساتی را که مایل است این درس ارائه شود، انتخاب 

می كند )شکل 4(.
دانش آموزان در کار با پروژه ها و درس های وایز، از طریق بحث 
و تأمل، توضیحات مبتنی بر شواهد را می سازند. از پروژه های وایز 
مهارت آموزی  و  علوم  در  خود  موفقیت  برای  دانش آموزان  نه تنها 
استفاده می کنند، بلکه همچنین مهارت هایی را یاد می گیرند که برای 

هر شهروند مسئولیت پذیر، متفکر و خالق نیز ضروری است.
هر  متنوع  بخش های  در  وایز: در یادگیری رویکردهای
آموزشی در وایز مانند فتوسنتز می توان تلفیقی از رویکرد سازنده گرایی، 
شناخت گرایی و رفتارگرایی را مشاهده کرد. اما رویکرد سازنده گرایی 
با توجه به روش مبتنی بر پژوهش، مورد تمرکز طراحی این آموزش 
است. برای مثال، در اولین مرحلة آموزش، دانش آموز را با سؤالی 
چالش برانگیز و نزدیک به زندگی واقعی روبه رو می کند )وابسته به 
زمینه( که انگیزه ای برای ادامة پژوهش ایجاد می كند و با تشریح 
اختیار  در  غیرمستقیم  به صورت  را  پژوهش  درواقع موضوع  سؤال 
یادگیرندگان می گذارد. در این قسمت، برای اینکه دانش آموز را با 
اهداف این فعالیت آماده و او را کنجکاو کند، یک سؤال و داستان 
چندجمله ای طرح کرده است که دانش آموز را به سمت تعامل با 
محیط اطراف برای یادگیری سوق می دهد. بنابراین، می توان گفت 
از رویکرد سازنده گرایی پیروی می کند. اساس رویكرد سازنده گرایی 
این است که اگر یادگیرندگان بخواهند اطالعات پیچیده را متعلق به 
خودشان کنند، باید شخصًا به آن پی ببرند )آندرسون، گرینو، ِردر و 
سیمون 2000، استفه و گیل 1995؛ واکسمن، پادرون و آرنولد 2001(. 
اکثر آموزش ها از جمله آموزش فتوسنتز با یک سؤال شروع می شود 
که از یک روایت استخراج شده است و با سؤاالت تفکر برانگیز 
دیگر ادامه می یابد. اما در سایر بخش ها مانند اهداف و ذکر مفاهیم، 

رویکردهای رفتارگرایی و شناخت گرایی مطرح هستند.

پینوشتها
1. wise
2. open source

منابع
1. فردانش، هاشم )1392(. طراحی آموزشی؛ مبانی، رویکردها و کاربردها. چاپ اول. انتشارات 

سمت. تهران.
2. فردانش، هاشم )1387(. طبقه بندی الگوهای طراحی سازنده گرا براساس رویکردهای یادگیری 

و تدریس. مطالعات تربیتی و روان شناسی. دورة 9. شمارة 5.
3. اهلل کرمی، آزاد. زارعی زوارکی، اسماعیل )1393(. مقایسة اثر آموزش تلفیقی با آموزش سنتی 

بر تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان. فناوری اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتی. دورة 4. 
4. Anderson, J.R, Greeno, J.G., Reder, L. M., & Simon, H. (2002). 
Perspectives on learning, thinking and activity.Educational 
Researcher.
5. Singh, H., & Reed, C. (2001). A white paper: Achieving success 
with blended learning. Retrieved January 13, 2008, from http://
www.centra.com/download/ whitepapers/blendedlearning.pdf
6. European Commission. (2014) Special Euro barometer 
419. Public Perceptions of Science, Research, and Innovation, 
Brussels: (DG COMM “Research and Speechwriting” Unit). http://
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_419_en.pdf
7. European Commission. (2013). Euro barometer Responsible 
Research and Innovation, Science and Technology”, Press 
Release. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO13-987- 
en.htm; VOICES Project at http://www. voicesforinnovation.eu/
phase_9_new.html
8. What is Inquiry Based Learning (EBL)? Centre for Excellence 
in Enquiry-Based Learning. University of Manchester. Retrieved 
October 2012

تحلیل نتایج ارزشیابی های موفقیت یادگیرندگان در این برنامه، 
در صورتی  وایز،  آموزشی  برنامة  موفقیت  که  است  این  از  حاکی 
که معلم در حوزة مورد نظر )علوم( تخصص الزم را داشته باشد، 
کاماًل مثبت ارزیابی شده است. )منظور از موفقیت، میزان کسب 
امتیازات الزم در یادگیری دانش آموزان از اجرای هر برنامه براساس 
استانداردهای مشخص شده است(. همچنین، اگر معلم بر محتوای 
ارائه شده تسلط کافی داشته باشد و از ابزارهای سکوسازی فراهم شده 
نیز به نحو مؤثری استفاده كند، میزان موفقیت او در اجرا و ارتقای 

روش مبتنی بر پژوهش بیشتر است.

شکل 6. ارائه و ارزیابی

شکل 5. شروع آموزش با سؤال پژوهشی
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  ضمن سپاس از همکاران محترمی که برای شرکت در این میزگرد مجازی با موضوع کاربرد فناوری های 
آموزشی در آموزش متوسطه قبول زحمت کردند، در خدمت جناب آقای دکتر واحدی، سردبیر مجلة رشد 

فناوری آموزشی هستیم تا بحث را آغاز کنند.

  امیدوارم نکاتی که در این گفت وگوی مجازی مطرح خواهند شد، برای مخاطبان مجلة رشد فناوری  
آموزشی قابل استفاده باشند.

نکتة اولی که می خواهم عرض کنم، به موضوع اهمیت استفاده از فناوری های نوین آموزشی در فرایند 
یاددهی یادگیری، به طور عام، برمی گردد؛ فارغ از اینکه در مورد دورة تحصیلی خاصی صحبت کنیم. امروزه 
موضوع استفاده از فناوری ها به راحتی جای خود را در تعلیم وتربیت باز کرده است. طبیعی است به دالیلی این 
اهمیت ایجاد شده است، از جمله اینکه تجربه و تحقیق نشان داده است، استفادة به جا و همراه با تفکر عالمانه 
که ما به آن طراحی آموزشی می گوییم، عالقة دانش آموزان را بیشتر می كند و طبیعی است این عالقه یکی 
از ارکان یادگیری در یادگیرندگان است. یا اینکه استفاده از فناوری ها در آموزش، به نوعی تنوع بخشیدن به 
روش های یاددهی - یادگیری هم هست و این تکثر و تنوع، خودش موجب اهمیت  یافتن فناوری و استفاده 
از آن می شود. از طرفی، اساسًا از اهداف استفاده از فناوری ها در فرایند آموزش مسئله، تسهیل و تعمیق 
یادگیری است. یعنی وقتی ما از فناوری ها بجا و صحیح استفاده کنیم، هم تسهیل، هم تسریع و هم تعمیق 
در یادگیری اتفاق می افتد. یعنی انتظار می رود استفادة درست از فناوری ها در فرایند آموزش باعث دستیابی 
به سطوح باالتر شناختی در یادگیری دانش آموزان شود. نکتة بعدی اینکه مجموعًا اتفاقاتی از این دست مثل 
ایجاد عالقه و ایجاد تنوع و تکثر و تسریع و تعمیق یادگیری، کمک می کنند کیفیت و حتی کمیت یادگیری 

اعضای میزگرد:
دکتر مهدی واحدی

سردبیر مجلة رشد فناوری آموزشی
پروانه دهنادی

مدیر مدرسة متوسطة اول شهید بینایی، منطقة 
15 آموزش وپرورش

عاطفه محمودی
دبیر معارف متوسطة دوم و هنرستان روشنگر، 

منطقة 4 آموزش وپرورش
وحید خاکدان

دبیر مطالعات اجتماعی متوسطة اول پروفسور 
سمیعی، شهرستان شهریار

سمیه مهتدی
دبیر پروندة ویژة مجلة رشد فناوری آموزشی

مهتدی: 

دکتر واحدی:

در این پرونده در فضای مجازی 
پای صحبت تعدادی از همكاران 

فرهنگی كه به صورت مستقیم 
با د انش آموزان دوره متوسطه 

ارتباط دارند نشستیم و نظرات 
و دغدغه هایشان را در خصوص 
كاربرد فناوری های آموزشی در 

دوره متوسطه شنیدیم.
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تحت تأثیر قرار بگیرد. همة این ها از اهمیت استفاده از فناوری ها در فرایند یاددهی- یادگیری نشان دارد.
آموزشی در مورد دورة متوسط می خواهم  نوین  فناوری  از  استفاده  را اختصاصًا در بحث  نکتة دوم 
عرض کنم. آنچه در ادبیات رشتة تکنولوژی آموزشی دیده می شود، این است که هرچه به دوران پایین تر 
تحصیلی، مثل دورة ابتدایی، نظر می کنیم، توصیه ها به استفاده از فناوری های مجازی و به تعبیری مبتنی 
بر شبکه، کمتر است و بیشتر توصیه می شود فناوری های مورد استفاده، فناوری های ملموس تری باشند. 
اما در دورة متوسطه می رویم به این سمت که توصیه به استفاده از فناوری های متنوع تر، به جهت رشد 
شناختی و ویژگی های سنی و توانایی اندیشه های انتزاعی و برقراری تعامالت ارتباطاتی، بسیار است. در 
دورة متوسطه، هرچه به سمت پایان دوره پیش می رویم، به وفور توصیه هایی برای استفاده از فناوری ها 
دیده می شود. زیرا همان طور که عرض کردم، هم متناسب با فرایندهای رشدی دانش آموزان است و هم 
اقتضای این دوران. از این جهت که دانش آموزان ما در این سنین خیلی جدی در دنیای شخصی خود 
و خارج از مدرسه، به جد با فناوری ها در هم می آمیزند و درک به نسبت مطلوبی از چیستی و چگونگی 
فناوری ها دارند، طبیعی است نسبت به استفاده از انواع فناوری ها عکس العمل های معمواًل مثبتی نشان 

می دهند.
آخرین نکتة من به طور مشخص بر وضعیتی متمرکز است که در این یک ساِل همه گیری ویروس کرونا 
داریم؛ توسعة آموزش های مجازی. ما باید متوجه باشیم خود این آموزش های مجازی برای بچه های 
دورة متوسطة ما چه اختصاصات و مالحظاتی دارد؟ چه مراقبت هایی نیاز دارد؟ معلمان ما، مخاطبان ما و 
یادگیرندگان ما چه شایستگی ها و مهارت هایی را باید کسب کنند؟ به اضافة اینکه در دوران پساکرونا طبیعی 
است دانش آموزان، معلمان و اولیای مدرسه به خاستگاه تعلیم وتربیت خودشان یعنی مدرسه بازخواهند گشت. 
در آن دوران که زمانة آموزش های تلفیقی خواهد بود، به هیچ  وجه بازگشت کامل به پیش از کرونا متصور 
نیست. یعنی حتی اگر ما معلمان همچنین اراده ای داشته باشیم، این امکان تحقق پیدا نخواهد کرد! چون 
تجربة یکسالة آموزش مجازی، در کنار تمام کاستی ها و معایب، محاسنی را به کاربران، دانش آموزان و 
خانواده ها داده است که آن را رها نخواهند کرد و اساسًا رها کردن هم به مصلحت نیست. یعنی کرونا در 
کنار تمام معایب و آسیب هایی که وارد کرد، بستری برای رشد خیلی جدی فناوری ها در آموزش ایجاد كرد. 
من فکر می کنم در دوران پساکرونا نظام تعلیم وتربیت ما با رویکردی تلفیقی مواجه خواهد شد که از امروز 
باید آمادة مواجهه با آن باشیم. من این سه نکته را به عنوان مقدمه عرض کردم که فضای بحث مقداری 

آماده شود تا از فرمایشات همکاران عزیز استفاده کنیم.

  از همکاران به عنوان کنشگرانی که در صف آموزش وپرورش هستید و با دانش آموزان ارتباط مستقیم 
دارید، می خواهیم از تجربه های زیستة خود در استفاده از فناوری های آموزشی در کالس ها بگویید. به خصوص 
االن که بیش از یک سالی است درگیر کرونا هستیم. لطفًا بفرمایید االن در کالس ها چه اتفاقی می افتد؟ از 

چه چیزی استفاده می کنید؟ و چه کارهایی انجام می دهید؟

  ما از سال گذشته تاکنون خیلی تغییرات ایجاد کردیم. روزبه روز جدیدتر شدیم و بیشتر یاد گرفتیم. من 
احساس می کنم هنوز خیلی مانده است که بتوانیم به درجة نهایتش برسیم. مثاًل سال گذشته که آموزش 
مجازی را شروع کردیم، خیلی مشکل بود که به یکباره از کالس های حضوری به فضایی وارد شویم که 
دانش آموزان را نمی دیدیم. اینکه بخواهیم بچه ها داخل کار بیایند و در بین آن ها مشارکت ایجاد کنیم، 
سخت بود. ولی امسال یک مقدار کار راحت تر شد. توانستیم از سیستم های بهتری استفاده کنیم که در آن ها 
مشارکت بچه ها را داشته باشیم. مثاًل از اسکای روم و کارسنج استفاده کردیم. در این سیستم ها می توانیم 
تصویر و صدای دانش آموزان را به صورت هم زمان داشته باشیم و کار برای ما راحت تر شد. در ساعت های 
تدریس هم بچه ها را مراقبت می کنیم و مابین درس سؤال می پرسیم تا ببینیم آیا بچه حضور دارد، حواسش 
هست و یا درس را متوجه شده  است یا نه. چون در هنرستان هستم، درس های عملی را می بینم که واقعًا 

مشکل دارند و جاهایی هست که حتمًا نیاز به حضور است.
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  ما بیشتر از نرم افزار شاد استفاده می کنیم. عکس ها و فیلم هایی که می فرستیم، صرفًا در فضای برنامة 
شاد است. البته به نظر من آن تدریسی را که در فضای حضوری انجام می شود، هیچ گاه نمی توان در فضای 
مجازی انجام داد. به طور مثال، در مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی که من تدریس می کنم، مباحثی هستند 
که مفهومی اند و نیاز به توضیح دارند. با فیلم و عکس و یا فایل های صوتی نمی توان برخی از مفاهیم اجتماعی 
را به دانش آموز منتقل کرد. ولی خب تا جایی که امکان داشته باشد، سعی می کنیم با روش های مختلف این 
کار را انجام بدهیم. مثاًل از دانش آموز می خواهیم یک کار تحقیقی انجام بدهد و داخل خانواده و خانه یا در بین 
اقوام، فعالیتی داشته باشد. به عبارت بهتر، سعی می کنیم از طریق فعالیت های میدانی و تکالیفی که به دانش آموز 

می دهیم، باعث شویم این جنبه از ذهنیت اجتماعی آن ها شکل بگیرد و پرورش پیدا کند.

  چون فرمودید از بعد مدیریتی دربارة کاربرد فناوری ها در آموزش بگویم، در واقع یاد ده دوازده سال پیش 
افتادم که چقدر ما مدیران مدرسه ها، قبل از اینکه زمینه و بستر استفاده از فناوری در آموزش را به دست 
بیاوریم و به مجموعة خود انتقال دهیم، در پی این بودیم که سخت افزارها را آماده کنیم و در کالس ها قرار 
بدهیم. در این مدت در پروژه های هوشمندسازی مدرسه ها چقدر سخت افزارها با فشارهای زیاد اقتصادی 
خریداری می شد، ولی بعد از مدتی که نگاه کمرنگ تر می شد، این سخت افزارها بالاستفاده بودند و کاربردی 
نشدند، تا چالشی به نام بحران کرونا به وجود آمد. به نظر من، یکی از نتایج مثبت کرونا برای آموزش، تلنگری 
بود که شاید سال های سال به آن نیاز داشتیم. این تلنگر نشان داد ما چقدر از آموزش از راه دور و فضای 
مجازی که دنیای واقعی بچه های امروز است، دوریم. ما مسئوالن عرصة تعلیم وتربیت از بچه ها چقدر فاصله 
داشتیم! ما مربیان از متربیان چقدر فاصله داشتیم! دنیای آن ها چقدر با دنیای ما فرق داشت؟ دنیای ما گچ 
و تخته و سنتی بود، دنیای آن ها داشتن گوشی از سنین بسیار پایین و حتی سنین قبل از آموزش مدرسه ای. 
بعد از شیوع کرونا و شروع آموزش های غیرحضوری، با شوراهایی که با معلمان، خانواده ها و دانش آموزان 
برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم که آموزش را »میکرو لرنینگ« کنیم. یعنی آمدیم آموزش در فضای 
مجازی را لقمه لقمه کردیم. به جای آنکه فایل های زیاد و طوالنی در اختیار بچه ها قرار بدهیم و بچه ها را 
شبانه روز درگیر کنیم، آمدیم آموزش را کوچک و کوچک کردیم. مثاًل اگر زمان آموزش کالسی50 دقیقه 
است، دبیر من کالس را به ده قطعة پنج دقیقه ای تبدیل کرد. هر پنج دقیقه فیلمش را می گذاشت، پرسش 
و پاسخ انجام می داد، صحبت و گفت وگو می کرد و بعد دوباره فضای جدید. یا برای درس های آزمایشگاهی 
و کارگاهی که نیاز به تعامل دارند، از دو روش استفاده کردیم. در یک روش، بچه ها تکالیف این درس ها را 
به طور عملی انجام می دهند، فیلم می گیرند و برای دبیر خود می فرستند و بهترین فیلم به عنوان نمونه کار در 
کالس بارگذاری می شود. سپس فیلم در کالس نقد می شود. یک روش هم اینکه ما از ابزارهایی مانند ادوبی 
کانکت، بیگ بلو باتن و کارسنج استفاده می کنیم. در این ابزارها تعامل چهره به چهره وجود دارد و راحت تر 

می توان درس های عملی را ارائه داد.
اینجا الزم است این نکته را بگویم، از مزایای خوب فضایی که االن در آن قرار داریم، آموزش همتا به همتا 
بین فرهنگیان است. در این ایام در فضای مجازی می بینیم همکاران از شهرهای کوچک و بزرگ روش های 

بدیع و دانش خودشان را به مشارکت می گذارند و این یکی از مزایای این دوران است.

 به نظر شما چه چالش ها، مشکالت و آسیب هایی در استفاده از فناوری ها در کالس ها وجود دارد كه 
مدرسه ها، معلمان و حتی خانواده ها با آن درگیرند؟

  تفاوت نسل و آشنایی با ابزارهای نوین، یکی از چالش هایی است که وجود دارد. ما معلمان خیلی با فناوری 
آشنا نیستیم و این نیاز وجود دارد که همکاران برای استفاده از فناوری بیشتر آموزش ببینند. البته این مطلب 
را هم بگویم که به نظر من هیچ وقت هیچ فناوری یا نرم افزاری نمی تواند جای آموزش حضوری را بگیرد. 
یعنی شما وقتی آموزشی را رو در رو و چهره به چهره به دانش آموزان ارائه دهید، دانش آموز مفهومی را که 
شما می خواهید منتقل کنید، با تمام حس های خودش می تواند درک کند. این احساس می تواند تکامل پیدا 

کند. هیچ نرم افزار یا ابزاری نمی تواند این کار را انجام دهد و جای آن را بگیرد.
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  یکی از مشکالتی که خانواده ها با آن درگیر هستند، مصرف باالی اینترنت است. یک مشکل دیگر ضعف 
بینایی یا مشکالت جسمانی است که نحوة استفادة نادرست از گوشی و تبلت برای دانش آموزان ایجاد می کند. 

مشکل دیگر موضوع تمرکز دانش آموزان در آموزش مجازی است.

  من تعدادی از چالش ها را تیتروار عرض می کنم: نابسامانی در پهنای باند و نبود زیرساخت فضای اینترنتی 
کشور، دشواری مدیریت دانش آموزان در کالس مجازی به دلیل ضعف مدیریتی دبیران در این زمینه و 

همچنین نداشتن چارچوب یا قانون مناسب در فضای مجازی و کالس ها.

 به عنوان آخرین سؤال و به نوعی جمع بندی صحبت ها، بفرمایید چه انتظارات و درخواست هایی از نظام 
از  خود  در کالس های  بتوانید  اینکه  برای  دارید  خانواده ها  و  دانش آموزان  همکاران،  آموزش وپرورش، 

فناوری های متنوع آموزشی استفاده کنید؟

من از مسئوالن توقع داشتم مدیر را درست انتخاب کنند. مدیری که خودش انگیزه داشته باشد، دغدغه اش 
آموزش های نوین باشد، در بدترین و کم برخوردارترین مناطق هم که قرار بگیرد، تا آن اندازه که توان دارد، 
تغییر ایجاد خواهد کرد. اگر مدیر نگاهش تغییر رو به جلو و پیشرفت باشد، با همین دنیای نت که در اختیار 
دارد، می تواند کل دنیا را داخل مدرسه اش بیاورد. همکاران ما باید بدانند که فناوری های نوین رقیب آن ها 

نیستند و قرار است در کنار آن ها قرار گیرند و یار معلمان باشند.

یک مطلب مهم ضعف بعد عاطفی آموزش در فضای مجازی است. در این یک سال ما خیلی از این بعد 
عاطفی فاصله گرفتیم. من خیلی دوست دارم بشود به نوعی در فضای مجازی این بعد را بیشتر مورد توجه قرار 
داد. نکتة دیگر اینکه ما دبیران با چالشی روبه رو هستیم که نمی دانیم در آن سمت دانش آموز چه می کند. بعضًا 

ارتباط تصویری و چشم در چشم وجود ندارد و این کار را برای همکاران سخت می کند.

در جواب به این سؤال، به نظر من در درجة اول نیاز به آموزش است. من از مدیر مدرسه این تقاضا را 
خواهم داشت که برای والدین و دانش آموزان آموزش های مرتبط و منظم ترتیب دهند. همچنین، انتظار دارم 
زیرساخت های مناسبی فراهم شود. از مسئوالن هم توقع دارم وقتی ابزاری را در اختیار معلم قرار می دهند، 
آن را رها نکنند. در کنار معلم باقی بمانند و مشکالت را رفع کنند. به تعبیری، خدمات پس از فروش هم 
داشته باشند. مثاًل نواقص آن را برطرف کنند، برایش محتوا تولید کنند و ... من فکر می کنم ما پس از دوران 
کرونا به چنین ابزارها و فضاهایی نیاز داریم که می توانند فضای تکمیلی و مکمل تدریس حضوری باشند. به 
نظر من همکاران می توانند در استفاده از فناوری های مختلف خالقیت به خرج دهند و طوری در تدریس خود 

برنامه ریزی کنند که فناوری ها به عنوان مکمل تدریسشان به كار روند.

ممنون از همة همکاران گرامی. آقای دکتر منتظر سخنان پایانی شما هستیم.

من عرض خاصی ندارم و مجددًا سپاسگزاری می کنم از برگزاری این جلسه. برای همکاران در نظام 
آموزش وپرورش کشور آرزوی توفیق دارم و امیدوارم با دعای خیر خوبان، وضعیت همه گیری ویروس کرونا 
ان شااهلل به پایان برسد و ما بتوانیم به کالس ها برگردیم و حضور بچه ها را داشته باشیم. البته با ذکر این نکته 

که توقع بازگشت به دوران پیش از کرونا در آموزش وپرورش توهم هست و اتفاق نخواهد افتاد.

ممنون آقای دکتر. من هم تشکر می کنم از همکارانی که قبول زحمت کردند. امیدوارم به زودی بتوانیم در 
جلسات و فضاهای حضوری به دور از دغدغة این روزها با یکدیگر مالقات و گفت وگو کنیم.
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