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هما مقدم
معلم شيمي كرج

مند
هوش هاى  كالس  آموزش شيمى در 

مقدمه 
شيمي همچون ديگر علوم پايه در ميان دانش آموزان كشور ما جايگاه مطلوبي دارد. نتايج آزمون ها، 
ــته، همه از كارنامة  همايش ها، المپيادهاي داخلي و خارجي و نيز توليد محتواهاي علمي در اين رش
ــي موجود، فناوري هاي  ــرايط، بي ترديد منابع درس موفق دانش آموزان ما حكايت مي كنند. در اين ش
ــترس، وضعيت كّمي و كيفي آزمايشگاه ها، وسايل كمك آموزشي و روش هاي سنتي  آموزشي در دس
ــند. از اين رو،  ــبي براي نيازهاي امروزي پويندگان اين علم باش ــخ گوي مناس تدريس نمي توانند پاس
ــي و كمك آموزشي، با ايجاد تغييراتي شايسته،  بازنگري كلي در روش هاي تدريس و امكانات آموزش
ضروري به نظر مي رسد. اجراي طرح هوشمندسازي كالس هاي درس در راستاي تحقق همين منظور 
ــت تا دانش آموزان ما بتوانند در كنار بهره گيري از فناوري آموزشي جديد، با آهنگ پيشرفت  بوده اس

دانش روز در جوامع ديگر همراه شوند.
در اين مقاله، آموزش شيمي در كالس هاي هوشمند مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

كليدواژه ها: كالس هوشمند، فناوري آموزشي، فناوري اطالعات و ارتباطات، روش هاي تدريس

ــابقة 20 سال تدريس  به عنوان معلمي، با س
ــيمي در پايه هاي مختلف، براي آگاهي بيشتر  ش
ــمند در  ــي مدارس هوش ــارة وضعيت فعل درب
ــتاوردهاي آن در  ــرعت پيشرفت دس ايران و س
ــورهاي ديگر، به پايگاه هاي مختلفي سرزدم  كش
ــه در آن ها به  ــي برخورد كردم ك ــه مقاله هاي و ب
ــي  ــات در فرايند آموزش ــاوري اطالع نقش فن

مدارس هوشمند پرداخته شده بود. بخش عمدة 
ــاوري عصر حاضر در  ــن منابع، به اهميت فن اي
ــي  ــازي فرايند آموزش در نظام هاي آموزش نوس
كشورهاي مختلف اشاره مي كرد و فعاليت هايي 
را مورد بررسي قرار مي داد كه آموزش وپرورش 
ــدام  ــت اق ــان در دس ــور خودم ــان كش و معلم
ــاره به  ــد. به طور خالصه اين مقاله ها، با اش دارن

نقدي بر هوشمندسازي مدارس
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ــي  ــواري هاي راه، ضرورت بازنگري اساس دش
ــاني  ــنتي و به روزرس ــيوه هاي تدريس س در ش
روش هاي آموزشي موجود به كمك فناوري هاي 
ــد قرار داده  ــه اين ترتيب مورد تأكي ــد را ب جدي

بودند: 
هم اكنون كه آموزش عمدتًا به سبك شنيداري 
صورت مي گيرد و آزمايشگاه، كتابخانه و وسايل 
ــي  ــي مطلوب ــود، از كاراي ــي موج كمك آموزش
برخوردار نيستند، مي توان به كمك فناوري هايي 
ــون فيلم هاي علمي، تصويرهاي گرافيكي،  هم چ
ــازي و  ــازي مج ــگ، شبيه س ــي، نماهن پويانماي
ــكل  ــاي الكترونيكي، آموزش را از ش كتابخانه ه
ــاختارها و  ــي آن بيرون آورد و با ارائة س توصيف
واكنش هاي شيميايي، آن را از وضعيت شنيداري 
به ديداري ـ شنيداري تبديل كرد تا پرداختن به 
جنبة مفهومي، زمينة شكوفايي نيروهاي خالق و 

نوآوري ها را فراهم كند.

اثر كالس هاي هوشمند بر دانش آموزان
دانش آموز در يك كالس هوشمند در كانون 
توجه قرار دارد و با بهره گيري از امكانات جديد 
مي تواند استعدادهاي دروني خود را بروز دهد. 
در حالي كه معلم محوري در كالس جاي خود را 
به پژوهش محوري داده است، او ديگر كالس را 
به تخته سياه و تعدادي پوستر، محدود نمي بيند. با 
اين شرايط، امكان يادگيري دانش آموز در خارج 
ــه نيز فراهم مي شود و ارتباطي همه جانبه  مدرس
ــاني كه در مجموعة فعاليت هاي مرتبط  ميان كس
ــري دانش آموز دخالت دارند  با ياددهي ـ يادگي
ــكاري معلمان،  ــه، هم ــود چنانك ــرار مي ش برق
ــوزان، تبادل  ــه و خانوادة دانش آم اولياي مدرس
ــه و دوره اي مربوط به روند  گزارش هاي روزان
پيشرفت آموزش دانش آموزان، همه مي تواند به 

صورت هوشمند انجام گيرد.

تولد هوشمندسازي كالس ها
ــدن فناوري اطالعات،  هم زمان با فراگير ش
ــبي  ــي مناس ــرايط آموزش ــورهايي كه از ش كش
ــه، انگليس و  ــد فرانس ــد مانن ــوردار بودن برخ

ــدند كه از دستاوردهاي فناوري  مالزي، بر آن ش
ــدارس خود بهره  ــد در مديريت آموزش م جدي
ــتين كشوري بود كه در سال  گيرند. مالزي نخس
ــمند را در  ــمي مدارس هوش ــور رس 1998 به ط
ــت. از آن پس،  ــي خود به كار گرف نظام آموزش
كشورهاي ديگر با استفاده از تجربه هاي به دست 
ــي مالزي، با فاصلة زماني  آمده از الگوي آموزش
ــدارس خود اقدام  ــازي م كوتاهي به هوشمندس

كردند.
ــدارس به  ــز م ــعه و تجهي ــا توس ــم گام ب ه
ــورهاي مختلف، بخش  سامانة هوشمند در كش
خصوصي با تشكيل مؤسسه هاي خدماتي براي 
ــازي  ــي برنامه هاي هوشمندس ــت اجراي مديري
حضور يافت. ارائة خدمات نرم و سخت افزاري، 
ــخت افزاري،  ــامانه هاي س تعمير و نگهداري س
به روزرساني نرم افزارها از نظر كّمي و محتوايي، 
ــاني براي تداوم  ــان و نيروي انس آموزش معلم
فعاليت پيمانكار پس از پايان قرارداد و سرانجام، 
طراحي و ارائة انواع خدمات آموزشي موردنياز 
كارفرما، از جمله خدماتي بود كه اين مؤسسه ها 

به عهده گرفتند.
ــور ما نيز سياست گذاران از مدت ها  در كش
ــترهاي  ــش، به اين نيازها پي برده بودند و بس پي
ــدارس موجود به  ــور هدايت م ــه منظ الزم را ب
سوي سامانة هوشمند، در دستور كار قرار دادند. 
ــتان البرز  ــه مديركل آموزش وپرورش اس چنانك
ــش از دو هزار كالس  ــاره به تجهيز بي ضمن اش
درس به اين سامانه، ادامة هوشمندسازي جدي 

در يك كشور، شرايط فرهنگي 
و بومي شهرهاي بزرگ در 

مقايسه با مكان هايي همچون 
شهرهاي كوچك تر و روستاها 
بسيار متفاوت است و گاه بافت 

فرهنگي خانواده ها آمادگي 
پذيرش آموزش در كالس هاي 

هوشمند را ندارد
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مدارس اين استان را نويد داد.
به هر حال، پيمودن اين راه ناهموار، نيازمند 
ــير  ــت. در مس ــات و اقدامات فراواني اس مقدم
ــه به نمونه اي از  ــتيابي به اين هدف، در ادام دس

ناهمواري ها اشاره مي شود.

 آگاهي بخشي و اطالع رساني
ــمند كارايي  ــت كه مدارس هوش بحثي نيس
ــر جهان به  ــال دانش از سراس ــژه اي در انتق وي
ــوزان در همة  ــا دانش آم ــا دارند اما آي كالس ه
ــود  ــان س ــزار به طور يكس ــن اب ــورها از اي كش
ــور، شرايط فرهنگي  مي برند؟ حتي در يك كش
و بومي شهرهاي بزرگ در مقايسه با مكان هايي 
ــتاها بسيار  ــهرهاي كوچك تر و روس همچون ش
ــت فرهنگي خانواده ها  ــت و گاه باف متفاوت اس
آمادگي پذيرش آموزش در كالس هاي هوشمند 
را ندارد. رفع اين مشكل به فرهنگ سازي از راه 
ــاني گسترده نيازمند است و  آموزش و اطالع رس
ــك برنامة از  ــد به طور علمي و با ي ــن كار باي اي
ــده، قبل از دايرشدن اين كالس ها  پيش  تعيين ش
ــازي براي  ــه، هوشمندس ــرد وگرن ــورت گي ص
ــنتي عادت كرده اند،  ــيوة س مكان هايي كه به ش

كارايي نخواهد داشت.

ــان انگليســي در معلمان و                ــت زب  تقوي
دانش آموزان 

ــاط ميان  ــاد ارتب ــزار ايج ــي، اب ــان فارس زب
ــان به كاربرد  ــت. هرچه معلم ــي زبانان اس فارس
ــند از  ــلط تر باش ــم و قواعد اين زبان مس مفاهي
ــاتري  ــتاري رس ــاري و متون نوش ــرة گفت زنجي
ــراي آموزش، زبان  ــوردار خواهند بود اما ب برخ
ــت بلكه به منظور  ــي به تنهايي كافي نيس فارس
استفادة بهتر از منابع علمي و پژوهشي در سطح 
ــلط بر آن  ــتن يك زبان بيگانه و تس جهان، دانس
ــت.  ــان و دانش آموزان ضروري اس ــراي معلم ب
ــتردگي و كاربرد بيشتري در  زبان  انگليسي گس
ــي دارد. بنابراين معلمان  ــراري ارتباط جهان برق
ــان مي توانند از متون،  ــلط كافي بر اين زب با تس
ــورد نياز براي تدريس آگاهي  مقاله ها و منابع م

ــه خوبي  ــم علمي، ب ــال مفاهي ــد و در انتق يابن
ــوزان خود را  ــايي هاي معلوماتي دانش آم نارس
برطرف كنند. بنابراين اگر معلم از نظر معلومات 
ــي در وضعيت مناسبي نباشد، براي  زبان انگليس
ــمند، واجد شرايط  تدريس در كالس هاي هوش
ــة معلمان بايد  ــي رود. از اين رو هم ــمار نم به ش
ــطح نيمه پيشرفته  ــت كم تا س اين مهارت را دس
و به تدريج، پيشرفته در خود تقويت كنند. جاي 
ــوي متوليان آموزش وپرورش  آن است كه از س
اقدامات و پشتيباني الزم صورت گيرد تا معلمان 
ــز، در دوره هاي  ــم و متمرك ــك برنامة منظ با ي
ــي، مورد  ــطح معلومات زبان انگليس ارتقاي س

آموزش قرار گيرند.

ــد  جدي ــتاوردهاي  دس از  ــتفاده  اس  
آموزش وپرورش در كالس

ــتر زمان  از آنجا كه آموزش وپرورش در بس
ــتخوش تغيير مي شود  و در كنار علوم ديگر دس
ــراي ادارة مؤثر كالس در  ــاي تازه اي ب راهكاره
اختيار معلمان قرار مي گيرد، به كمك فناوري هاي 
جديد در نظام هاي آموزشي، آموزش هاي مربوط 
ــي و ادارة كالس ها نيز تغيير  به مديريت آموزش
ــناخت نقش برجستة علوم  مي يابد. از اين رو، ش
ــاي تدريس ضروري  ــي در بهبود روش ه تربيت
ــت. اگر معلمان از ديدگاه مباني علوم تربيتي  اس
در انتقال مفاهيم و آموزش درست، ناتوان باشند 
ــوزان، به گونه اي كه  نيروهاي خالق در دانش آم
ــود و هدايت  ــت بيدار نمي ش الزمة آموزش اس
ــابي و رعايت مالحظات  انگيزه هاي ذاتي، اكتس
مربوط به تفاوت هاي فردي دانش آموزان نيز در 
ــد گرفت. پس الزم  ــير مطلوب قرار نخواه مس
ــتاوردهاي علم روان شناسي  است يافته ها و دس
ــان قرار گيرد تا  ــي همواره در اختيار معلم تربيت
ــاية همراهي و آميختگي آموزش وپرورش  در س
ــي، روش هاي تدريس كاراتري از  و روان شناس

سوي معلمان به كار گرفته شوند.
ــب و تجهيز  ــس مناس ــاب روش تدري انتخ
ــي  ــرفتة آموزش ــه فناوري هاي پيش ــدارس ب م
ــت به شرط آنكه معلم بتواند از  اقدامي مؤثر اس

دانش آموز در يك كالس 
هوشمند در كانون توجه قرار 
دارد و با بهره گيري از امكانات 
جديد مي تواند استعدادهاي 
دروني خود را بروز دهد

جاي آن است كه از سوي 
متوليان آموزش وپرورش 
اقدامات و پشتيباني الزم 
صورت گيرد تا معلمان با 
يك برنامة منظم و متمركز، 
در دوره هاي ارتقاي سطح 
معلومات زبان انگليسي، مورد 
آموزش قرار گيرند
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ــت. معلمان مي توانند تا آماده شدن  هوشمند اس
ــمند، به  ــات تدريس در كالس هاي هوش مقدم
پايگاه هاي موجود مراجعه كنند و براي پرمحتوا 
ــي، مطالب  ــاي درس ــردن موضوع ه و جذاب ك
ــاي خود را  ــا طرح درس ه ــم مرتبط ب و مفاهي
جست وجو كنند. براي نمونه، مي توانند فيلم هاي 
ــت، تصاوير  ــورت پاورپوين ــي را به ص آموزش
مرتبط با مفاهيم، پويانمايي و فيلم هاي آموزشي 
آزمايشگاهي را ذخيره كنند و به عنوان جزئي از 
طرح درس خود، آن ها را براي كالس به نمايش 
بگذارند. بي ترديد اين كار در جذابيت و پرمحتوا 
شدن آموزش، نتايج چشمگير و رضايت  بخشي 

خواهد داشت.

نتيجه
ــاوري ارتباطات و  ــرفت در فن با وجود پيش
ــت  ــم آن در آموزش، نبايد انتظار داش نقش مه
ــد دگرگوني هاي  ــده به تنهايي بتوان كه اين پدي
ــد به نقش  ــد. زماني باي ــاد كن ــته اي ايج برجس
واقعي اين اقدام اميدوار بود كه فرهنگ ياددهي 
ــود.  ــتخوش تغيير ش ـ يادگيري در آموزش، دس
ــاي جديد در  ــگاه واقعي فناوري ه معرفي جاي
آموزش، به تغيير ساختار نظام آموزش وپرورش 
ــته است. حركت از مدارس سنتي به سوي  وابس
ــد برنامه ريزي دقيق  ــمند، نيازمن ــدارس هوش م
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ــب كند. يعني پيش نياز تحقق  ــتفادة مناس آن اس
ــد، تربيت  ــاره ش ــته هايي كه به آن ها اش خواس
ــت. شايد تا يك دهه  ــاني كارآمد اس نيروي انس
ــنايي  ــلط معلم به منابع تدريس و آش پيش، تس
ــرورش براي ادارة  ــا مباني حاكم بر آموزش وپ ب
ــا اكنون كه پنجرة  ــك كالس كفايت مي كرد ام ي
ــيمي گشوده شده  ــني در برابر آموزش ش روش
ــلط به منابع، با  ــت معلمان بايد افزون بر تس اس
ــوم تربيتي ـ  ــگران عل ــاي جديد پژوهش يافته ه
ــاي تدريس روز مربوط  ــه به اصول و روش ه ك

مي شود ـ نيز آشنايي يابند.
ــازي كالس ها، فراهم  به هر حال هوشمندس
ــي در كالس و  ــبكة جهان ــا ش ــدن ارتباط ب ش
دسترسي دانش آموزان به آخرين يافته هاي علمي 
ــي جهان، مسئوليت سنگين ديگري را  و پژوهش
ــان مي گذارد؛ معلم بايد افزون بر  بر دوش معلم
ــتفادة خود،  ــلط روي منابع تدريس مورد اس تس
با مباني و فنون جديد آموزش وپرورش آشنايي 
ــد و در زمينة به كارگيري درست و  ــته باش داش
مؤثر فناوري هاي جديد آموزشي، آموزش ديده 
باشد. همچنين اين آموزش ها بايد استمرار يابند 

تا معلومات عمومي معلمان، به روز باشد.

 ايجاد انگيزه در معلمان 
ــرد  ــد و كارب ــاي جدي ــك روش ه ــه كم ب
فناوري هاي ارتباطات انگيزة معلمان به تدريس 

ــود.  مي ش ــدان  دوچن
كرد  ــوش  فرام ــد  نباي
ــد براي  ــه معلم باي ك
ــل با  ــرش و تعام پذي
ــد  جدي ــاي  روش ه
جدي  به طور  تدريس 
كارآمد  ــود.  ش متقاعد 
ــته  وابس معلمان  بودن 
ــن  گرفت ــه  فاصل ــه  ب
از  ــا  آن ه ــي  تدريج
تدريس  ــنتي  س سبك 
ــه رويكرد  ــل ب و تماي
ــاي  كالس ه ادارة 


