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چکیده:

آهدف از این پژوهش مروری بر استفاده از شیوه های آموزشی نوین برای تدریس است .در مقاله
حاضر سعی بر آن شده است تا بر آموزش هوشمند و فواید آن تمرکز شود .آموزش مهمترین بخش
یک کشور است که می تواند زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد و نقش مهمی را برای داشتن
آینده بهتر ایفا کند ،هر تغییر بزرگی با ایده های نو آغاز می شود و ایده های نو در طول آموزش
ظاهر می گردند .مدارس مکان های بسیار مهمی برای آینده جامعه هستند بی شک برای اجرا
هرگونه تحولی در سیستم آموزشی کشور نیاز به توجهی دو چندان به مدارس احساس می شود.
بر این اساس پژوهش پیش رو به روش توصیفی -تحلیلی بر آن است تا بر افزایش بازده یادگیری با
استفاده از فناوری های نوین اشاره کند ..ارائه برخی امکانات آموزشی تسهیل گر در آموزش زیست
شناسی و اهداف تالیف کتب درسی از جمله مواردی هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار
گرفته است.
کلمات کلیدی :آموزش و پرورش -فناوری -مدارس هوشمند -امکانات آموزشی -آموزش زیست
شناسی
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مقدمه و بیان مسئله

دنیای امروز دنیای پیشرفت و توسعه در لحظه است با گذشت هر ثانیه ستاره ای بر آسمان
درخشان علم افزوده می شود و بر زیبایی آن می افزاید بدیهی است که دائما اطالعات و علم روز
جای خود را به روش ها و پژوهش های قدیمی بدهند و آن ها را از درجه اعتبار ساقط کنند در این
میان افرادی که تالش میکنند خود را با این جریان همسو کنند غالبا موفق ترند و نقش بیشتری را
در جامعه ایفا می کنند در اینجا نقش بیشتر به معنای تاثیر بیشتر است تاثیری که میتواند آینده و
سرنوشت یک جامعه را به طور کلی متحول سازد و آن را به سوی رشد و کمال سوق دهد .آموزش
و پرورش هر کشور به عنوان مهمترین نهاد برای توسعه علم و علم آموزی شناخته می شود چرا که
مخاطبان آن افرادی با سنین کم و کامال آماده جهت دریافت مفاهیم پایه ای و اساسی هستند اگر
این مفاهیم به شکل صحیح و اصولی به فراگیران منتقل شوند وظیفه و رسالت این نهاد به درستی
انجام شده است .در این صورت نیروی انسانی با توان مدیریتی و علمی باالیی خواهیم داشت اگر
نگاهی به علل موفقیت سیستم آموزشی ژاپن بیاندازیم با عواملی چون توجه به شخصیت دانش
آموز ،تاکید بر ارزشهای اجتماعی ،ایجاد حس تعلق به مدرسه و کالس درس در دانش آموزان،
بهرهگیری از روش یادگیری مشارکتی ،تاکید بر زندگی گروهی ،توجه به خوداندیشی ،سازماندهی
محیطی شوقانگیز برای دانش آموزان در مدرسه و البته استفاده از امکانات بروز ،مواجه می شویم
( سرکارآرانی  .) 1382 ،حداکثر اقدامات نوین در مورد موضوعات آموزشی ،نصب برخی پوسترهای
رنگی بر روی تخته سیاه کالس در آموزش بصری  -شنیداری است .در مدارس عمومی ،برنامه
های درسی معلمان شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها ،برنامه درسی ،سواالت تمرینی اضافی
و امتحانات کالس است اما در مدارس هوشمند عالوه بر این ،معلم از مطالب آموزشی چندرسانه
ای شامل فیلم ،عکس ،صدا و اسالیدها نیز استفاده می کند تا کیفیت آموزش را بهبود بخشد.
این اولین قدم به سوی مدارس هوشمند است( سلطانی .)2012،تحقیقات در آمریکا نشان می
دهد که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش فقط پس از نه سال خودش را باز پرداخت می کند.
امروزه چنین سرمایه گذاری هایی فوق العاده سودآور است و بسیاری از مردم بدین طریق در خود
و فرزندانشان سرمایه گذاری می نمایند(پرند و احمدی .)1396 ،آموزش و پرورش از دو بخش
اصلی آموزش و پرورش تشکیل شده که بی شک هر بخش ارزش و جایگاه خاص خود را دارا
میباشد تالش داریم تا در این مقاله بیشتر به بخش آموزش و محتوی آموزشی کشور بپردازیم .اگر
بخواهیم نگاهی اجمالی به محتوی آموزشی نظام آموزشی بیاندازیم ،شاهد وجود دروس پایه ای
و مهمی چون زیست شناسی هستیم .آموزش این درس در سال های نخستین آموزش فراگیران
در غالب درس علوم تجربی اتفاق می افتد سپس با گذشت سال های متوالی و فرارسیدن دوران
آموزشی متوسطه دوم این درس به شکل تخصصی تر و تفکیک شده ارائه می شود آن زمان است
که واژه زیست شناسی در میان دروس رشته تجربی به چشم میخورد در شاخه علوم تجربی درس
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زیست شناسی به عنوان درس پایه ای و اساسی جلوه می کند و ضریب باالی این درس در آزمون
های ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حاکی بر این اهمیت است که آموزش درس زیست
شناسی در پایه های دهم ،یازدهم و دوازدهم به شکل مستقیم و در پایه های پایین تر به شکل
غیر رسمی و غیر مستقیم صورت می گیرد .به طور کلی می توان گفت که دائما به مطالب موجود
در کتاب درسی اتکا می شود گاهی این اتکا همراه با تاکید جدی است که لزوما همین مطالب در
آزمون های ورودی مورد ارزشیابی قرار بگیرند که این مورد به خودی خود سبب ایجاد مشکالت
عدیده ای شده است .از جمله این مشکالت میتوانیم به تئوری محوری بودن و تاکید جدی بر
جنبه حفظی کتاب درسی اشاره کنیم توجه بيش از حد به محوريت آموزش كتاب هاي درسي،
دانش آموزان را از نيل به ساير اهداف اصلي مانند تربيت اخالقي و كسب مهارت هاي زندگي دور
مي كند در مدارس برخي از کشورها دانش آموزان چيزي به عنوان کتاب درسي ندارند و يا اگر
هم كتاب درسي دارند ،نقش و جايگاه آن ،فراتر از کتاب هاي كمك درسي نيست و دانش آموزان
در مواقع لزوم و به توصيه معلم به آن ها مراجعه مي كنند .نخبه گرايي به جاي آموزش عمومي
به دليل متمركز شدن نظام آموزشي بر مدارس خاص مانند مراكز استدادهاي درخشان و  ...توليد
انتظارات بي جا در جامعه و والدين ،که در اثر تكرار رقابت هاي ناسالم علمي اتفاق افتاده است از
جمله مشکالت دیگری است که در این راستا اتفاق افتاده است.
و به همين دليل ،امروزه در جامعه ما آموزش ،مانند يک کاال داد و ستد مي شود هر کس که
کتاب درسی را بیشتر توضیح دهد و از آن نکات پنهان بیشتری استخراج کند کتاب پر فروش تر
و به اصطالح موفق تری خواهد داشت .نتايج يک تحقيق دانشگاهي که سيستم آموزشي ايران را
با چند کشور دنيا مقايسه کرده است ،نشان مي دهد در شيوه هاي تدريس مورد استفاده توسط
معلمان علوم در ايران ،روش پرسش و پاسخ و نيز سخنراني متداولترين شيوه هاي تدريس بوده
و روش گردش علمي كاوشگري حل مسئله و آموزش كارگاهي كمترين روشهاي مورد استفاده
در آموزش علوم محسوب ميشوند در كشورهاي مورد مطالعه سنگاپور ،ژاپن ،انگلستان ،استراليا و
اياالت متحده وضعيت كام ً
ال بر عكس بوده و از روشهاي اكتشافي و حل مسئله در قالب رويكرد
ساختنگرايي به ميزان زيادي استفاده ميشود .در نقطه مقابل محوريت كتاب هاي درسي ،نقش
ِ
پزشك روح و روان دانش آموز بدانيم ،كتاب درسي
حياتي و بي بديل است .اگر معلم را به مثابه
مانند داروست .كسي كه به نوشتن كتاب درسي مشغول است ،مانند دارو سازي است كه براي
همه مردم دنيا دارو مي سازد .پزشك حاذق كسي است كه تشخيص مي دهد كدام دارو و به چه
نسبت بايد تجويز شود .لذا تشخيص پزشك در شفا بخشي دارو حرف اول را مي زند و نه خود
دارو .اين مثال به خوبي نقش محوري معلم را نشان مي دهد و جايگاه كتاب درسي را آن گونه كه
بايد باشد ،ترسيم مي كند در گفت و گو با معلمان هميشه اين مسئله مطرح مي شود كه بازرسان
ادارات مناطق و استان ها و نيز مدير مدرسه در بازديدهاي گاه و بيگاه از كالس درس ،اول از همه
سراغ جدول زمان بندي تدريس كتاب درسي را مي گيرد و بقيه سؤال ها هم در ادامه همين
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موضوع شكل مي گيرد .آن ها مي گويند  :موضوع تربيت و حتي يادگيري دانش آموز کمتر بررسي
می شود و اغلب آموزش معلم محور مورد ارزيابي است .همين رويكرد باعث شده است تربيت و
يادگيري دانش آموزان خواسته و يا ناخواسته از اهميت الزم برخوردار نباشد .مهم ترين دليل بروز
چنين مشكلي مي تواند حاكميت و پادشاهي كتاب هاي درسي در آموزش و پرورش باشد .در سند
تحول بنيادين آموزش و پرورش 47 ،مرتبه به واژه معلّم و دو بار به موضوع معلّم محوري اشاره و
تأكيد شده است .يك بار در بند  8درباره افزايش مشارکت نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي و
مدرسه و معلمان و دانشآموزان در رشد و تعالي کشور در عرصههاي ديني ،فرهنگي ،اجتماعي
در سطح محلي و ملي به عنوان نهاد مولد سرمايه انساني ،فرهنگي ،اجتماعي و معنوي و يك بار
هم در بند  21درباره بازنگري و بازمهندسي ساختارها و رويهها و روشها چنين بيان شده است
تأکيد بر معلم محوري در رابطه معلم و دانشآموز در عرصه تعليم و تربيت؛ و جلوگيري از اجراي
هر سياست و برنامه نظري و عملي که اين محوريت را مخدوش نمايد و حاکميت برنامه محوري
به جاي کتاب محوري و توليد بسته آموزشي در برنامههاي درسي با رعايت اصل معلم محوری
میتواند راهکار باشد .پس تا اینجا راهکار را در این یافتیم که تاکید بر جایگاه معلم به عنوان منبع
اصلی انتقال دانش راه چاره است اما معلم در این راه با چه مشکالتی روبرو است؟ چگونه میتوان بر
کیفیت و بازده آموزشی افزود؟ معلم برای افزایش سطح یادگیری دانش آموزان چه ابزار هایی را در
اختیار دارد؟ بی شک بررسی سواالت فوق می تواند راه گشا باشد .در این مقاله سعی بر این است
که به پرسش های مطرح شده پاسخ دهیم ،به این صورت که ضمن بررسی ابزارهای موجود برای
تدریس ،روش های به کارگیری آن ها را برای افزایش بازده آموزشی تبیین کنیم.

روش پژوهش

روش پژوهش در این مقاله توصیفی  -تحلیلی است .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ،از روش
مطالعه کتابخانه ای ،اسنادی و بررسی منابع چاپی و الکترونیکی استفاده شده است.
امکانات آموزشی عاملی تسهیل گر در آموزش زیست شناسی
از وظایف مهم نظام های آموزشی به ویژه آموزش عالی تربیت نیروی انسانی متخصص است در این
راستا در چند دهه اخیر تاثیر به کارگیری فناوری های آموزشی در عرصه های آموزشی به خصوص
در فرآیند یاددهی و یادگیری کامال محرز شده است .در حقیقت فناوری آموزشی ابزاری است که از
طریق آن می توان از مجموعه یافته های علم بشری در مباحث علوم تربیتی در عمل استفاده کرد.
آشکار است که تمرکز کشور ها باید بر توسعه دوره های فراتر و باال تر از آموزش عمومی قرار گرفته
و آموزش متوسطه را هدف اصلی خود قرار دهند گزارش یونسکو در مورد وضع جهانی آموزش در
سال  2005میالدی در بر دارنده ی چشم انداز های گوناگونی از اوضاع کشور ها در این خصوص
است یافته های یک پژوهش در اندونزی نشان می دهد که سطح سواد باالی والدین به خصوص
پدر خانواده تاثیر زیادی بر نرخ ثبت نام نوجوانان برای ورود به دوره متوسطه دارد (حسنی جعفری
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و همکاران  .)1396،امکانات آموزشی را می توانیم مجموعه عوامل تسهیل گر در فرآیند آموزش
معرفی کنیم وجود امکانات آموزشی مناسب تعیین کننده موفق بودن و یا شکست یک سیستم
آموزشی نیست بلکه می تواند تنها نقشی مثبت در جهت پیشبرد آموزش ایفا کند امکانات آموزشی
گستره وسیعی را در بر می گیرد از گچ و تخته و خودکار گرفته تا سیستم های مجازی متصل
به اینترنت که ارتباط لحظه به لحظه دانش آموز را با دنیا فراهم می کند .یادگیری مشارکتی یک
رویکرد یادگیری مبتنی بر گروه است که در آن دانش آموزان به طور هماهنگ برای دستیابی به
یک هدف یادگیری یا تکمیل یک تکلیف یادگیری به صورت متقابل فعالیت می کنند .با پیشرفت
های اخیر در فن آوری گوشی های هوشمند ،توانایی پردازش و قابلیت ذخیره سازی تلفن های
همراه ،توسعه پیشرفته و استفاده از برنامه ها امکان پذیر شده است .بسیاری از توسعه دهندگان
نرم افزار و متخصصان آموزش و پرورش ،برنامه های گوشی های هوشمند و تبلت ها را به عنوان
وسیله ای برای یادگیری مشارکتی مورد بررسی قرار داده اند رایانه ها و تبلت ها دسترسی دانش
آموزان و مربیان به وب سایت ها و برنامه های کاربردی را فراهم می کنند .بسیاری از دستگاه
های تلفن همراه از یادگیری سیار پشتیبانی می کنند دستگاه های سیار مانند کلیکر ها و گوشی
های هوشمند می توانند برای بازخورد واکنشی تعاملی استفاده شوند .یادگیری سیار شرایطی را
فراهم می کند که عملکرد از چک کردن زمان ،تنظیم یادآورها ،بازیابی برگه ها و دستورالعمل های
آموزشی پشتیبانی کند چنین دستگاه هایی مانند آی پدها به کودکان ناتوان در توسعه ارتباطات و
نیز بهبود فعالیت فیزیولوژیکی کمک می کند .صفحات وب ،وبالگ ها ،ویکی ها و توییتر اجازه می
دهند آموزگاران و مربیان افکار ،ایده ها و نظرات خود را در یک وب سایت در یک محیط آموزشی
تعاملی ارسال کنند .سایت های شبکه های اجتماعی ،جوامعی مجازی هستند که عالقمند به یک
موضوع خاص از طریق صدا ،چت ،پیام فوری ،کنفرانس ویدئویی یا وبالگ ها می توانند با همدیگر
ارتباط برقرار کنند .امروزه درصد باالیی از دانش آموزان به تکنولوژی های شبکه های اجتماعی
دسترسی آنالین دارند و از آن ها استفاده می کنند و بیشتر آن ها در شبکه های اجتماعی در مورد
آموزش و مدرسه صحبت می کنند .شبکه های اجتماعی مشارکت و همکاری را تشویق می کنند
و می تواند یک ابزار انگیزشی برای خود کارآمدی در میان دانش آموزان تبدیل شوند.
محیط یادگیری مجازی که به عنوان یک پلت فرم یادگیری نیز شناخته می شود ،یک کالس
درس مجازی یا جلسات مجازی را با تلفیق چندین تکنولوژی ارتباطی شبیه سازی می کند،
نرم افزار وب کنفرانس را امکان برقراری ارتباط بین دانش آموزان و مربیان را ،از طریق وب کم،
میکروفون و چت به صورت بالدرنگ و در یک محیط گروهی فراهم می کند .شرکت کنندگان
می توانند دست خود را بلند کنند ،نظرسنجی ها را پاسخ دهند یا امتحان دهند .دانش آموزان می
توانند در زمانی که تکلیفی توسط معلم داده می شود ،تخته سفید و اسکرین کست را در اختیار
داشته باشند ،معلم کسی است که سطوح اجازه برای یادداشت های متنی ،میکروفون و کنترل
ماوس را مشخص می کند .طراحى به فرایند طرح ریزى تجارب یادگیرى مناسب براى دانش
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آموزان اطالق می شود .براى درك چگونگى طراحى مؤثر فرصتهاى یادگیرى براساس فناورى،
ابتدا باید به تأثیرات عمیق آنها در جامعه ،مدرسه و برنامه ریزی هاى آموزشى پى ببریم .فناوریهاى
جدید الکترونیکى عامل بسیار مهمى در شکل گیرى بافتهاى اجتماعى و فرهنگى جدید به شمار
می رود و بافتهاى جدید ،محیطهاى جدید آموزشى و راههاى جدید طراحى آموزشى را ایجاب می
کند .متخصصان آموزشى باید تجارب یادگیرى را متناسب با این وضعیت طراحى کنند .استفاده
از فناوری هاى الکترونیکى و تلفیق آنها با تجارب یادگیرى دانش آموزان ،آنان را در یادگیرى
موارد ذیل یارى خواهد داد :تصمیم گیرى ،سرمشق قرار دادن ،بررسیهاى علمى ،تجربه کردن ابعاد
متعدد هنر ،حل مسائل و مشکالت حقیقى و سرانجام شرکت در بسیارى از مجامع و گروههاى
بشرى آموزش و پرورش وسیله اى مهم در انتقال فرهنگ جامعه و نشر آن است .قسمت عمدهاى
از آنچه دانش آموزان درباره اختیارات و امکانات زندگى خود می آموزند مربوط به تجاربى است که
متخصصان آموزشى طراحى کرده اند (ذوفن.) 1394،

کتاب درسی

در الگوي نظام آموزش و پرورش ايران ،اغلب ف ّعاليت هاي آموزشي و پرورشي ،در چارچوب کتاب
مهمي
هاي درسي صورت مي گيرد .کتب درسي از کار آمدترين ابزارهايي است که مي تواند نقش ّ
در انتقال و توسعه علمي و فرهنگي كشور داشته باشد.
کتاب هاي درسي مي تواند عامل انتقال و توسعه ميراث ملي و ديني و زمينه ساز تح ّقق رفتارهاي
عملي متناسب با ارزش هاي اسالمي در کساني باشد که انتظار مي رود در آينده ادامه دهنده
اين ارزش ها باشند .زول سیمون بیان می کند :هر ملتي كه داراي بهترين مكاتب است بهترين
و قوي ترين ملت به شمار مي رود .اگر امروز نيست ،فردا خواهد شد .در این ارتباط جان ديويي
می گوید :مدرسه مي تواند نظام و اجتماع را به اندازه اي تغيير دهد كه از عهدة ساير مؤسسات
اجتماعي خارج است (معدن دار آرانی و سرکار آرانی.)1396،کتب درسي در دسترس ترين رسانه
هاي آموزشي است که نقش ارزشمندي در تعليم و تربيت ايفا مي کند .در نظام آموزشي ،تهيه
و تدوين کتاب هاي درسي مناسب ،در دستيابي به نتايج آموزشي مو ّفقيت آميز ،سهم به سزايي
دارد و به رغم تنوع و تکثير وسايل جديد آموزشي و ّاطالع رساني ،از مهم ترين ابزار آموزشي در
همه سطوح به شمار مي رود و در تح ّقق اهداف آموزشي و ّاطالع رساني نقش اساسي ايفا مي
كند .توجه به اهداف پرورشی در کنار آموزش ،می تواند برای شرکای آموزشی ( مدیران معلمان
اولیا ) راهگشا باشد تا عالوه بر پی گیری سطح آموزشی فراگیران ،در جهت پرورش آنان نیز کوشا
باشند( .گروه مولفین برگزیده  )1398،تفاوت کتاب درسی با ساير كتاب ها در تعريف آن است.
به مجموعه مطالبي كه بر اساس برنامه درسي براي رسيدن به اهداف آموزشي و تربيتي براي پايه
تحصيلي خاص تأليف مي شود و وسيله اصلي آموزش معلم بشمار مي رود ،کتاب درسی می
گویند .شواهد نشان می دهند که در سالهای اخیر ،توسعه برنامه ریزی درسی در ایران ،بر بنیاد

اهداف تالیف کتاب درسی

در چند دهه اخير ،نگرش جهانيان در مورد فرآيندهاي يادگيري به طور كامل تغيير كرده است.
کتابهاي درسي بر پايه اهدافي چون دانش آموز محوري و کنش بنيادي ( تعاملي) ،شادي آور
تاليف مي شود.
در واقع هدف از تأليف كتاب درسي اين است که دانش آموز شهروندي شاد و جست و جوگر تربيت
شود کتاب های درسی در ایران هر ساله دچار تغییراتی می شوند بر خالف آنچه انتظار می رود این
تغییرات غالبا در زمینه نگارشی بوده و شاهد تغییرات بسیار کمی در محتوی علمی هستیم البته
برای این موضوع دالیلی وجود دارد که ازجمله مهمترین آن ها می توانیم به کنکور سراسری اشاره
کنیم در واقع اگر تغییرات کتاب درسی گسترده باشد نیاز به تغییرات گسترده در کتاب های کمک
درسی نیز به شدت حس می شود چرا که بار اصلی پوشش مطالب کنکور بر عهده این کتاب ها
است .این تغییرات نیاز به هزینه باالیی دارد و انتشارات گوناگون را دچار خسارات مالی شدید می
کند اما اگر نگاهی به مطالب موجود در کتاب درسی به عنوان اصلی ترین و شاید هم تنها منبع
مطالعاتی رسمی فراگیران بیاندازیم مشاهده می کنیم که با وجود فعالیت های متنوع و مطالب پویا
و آزمایش های فراوان جهت انجام زمینه برای اجرای صحیح آموزش در کالس های درس فراهم
نیست در کتاب زیست شناسی فصل ها با حجم های مختلف یکی پس از دیگری تدریس می
شوند اما آزمایش ها شکل ها و فعالیت ها به طور کامل در کالس ها بحث و گفت و گو نمی شوند
عوامل گوناگونی در این زمینه دخیل هستند که سبب می شوند نتیجه نهایی حاصل شود .ازجمله
تعداد فراگیران در یک کالس امکانات آموزشی ساعت آموزشی در اختیار معلم و ...ما در این مقاله
به سراغ یک عامل مهم به نام امکانات آموزشی می رویم.

آموزش زیست شناسی با رویکرد فناورانه

تجربه های گذشته ،الزامات جهانی و شرایط کنونی جامعه ایرانی در جستجوی هویتی تازه است
بنابراین صورت بندی پژوهشهای ویژه در ابعاد مختلف برنامه ریزی درسی و روابط آن با سایر پدیده
های نظام های آموزشی ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد( شریفی.)1394 ،

کالس مجازی

یک کالس مجازی فرصتی برای دانش آموزان فراهم می کند تا آموزش مستقیم را از یک معلم
قوی و عالی و در یک محیط تعاملی دریافت کنند .دانش آموزان می توانند به معلم خود دسترسی
فوری و به صورت مستقیم داشته باشند .کالس مجازی یک برنامه ساختاری از کالس ها فراهم
می کند که می تواند برای دانش آموزانی مفید باشد که فکر می کنند یادگیری ناهمزمان آزاد را
غیر مفید می دانند .عالوه بر این ،کالس مجازی یک محیط یادگیری اجتماعی فراهم می کند که
جایگزین «آجر و مالت» کالس های سنتی می شود .اکثر اپلیکیشن های کالس مجازی امکان
ضبط را فراهم می کنند .هر کالس در یک سرور ثبت شده و ذخیره می شود ،که اجازه پخش
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فوری هر کالس در طول سال تحصیلی را می دهد .که می تواند برای دانش آموزان برای یادآوری
مطالب فراموش شده یا مرور مفاهیم برای امتحان های پیش رو بسیار مفید باشد .والدین امکان
نظارت بر هر کالس را دارند تا اطمینان حاصل شود که آنها از تحصیالتی که دانش آموزان دریافت
می کند راضی هستند .یک محیط یادگیری مجازی گاهی اوقات ،به ویژه در آموزش عالی ،با یک
سیستم مدیریت اطالعات همراه است تا یک محیط آموزشی مدیریت شده ایجاد شود که در
آن تمام جنبه های یک دوره از طریق یک رابط کاربری ثابت در سراسر موسسه انجام می شود.
دانشگاه های فیزیکی و دانشگاه های آنالین جدید ،مدارج دانشگاهی و مدارک تحصیلی را فقط از
طریق اینترنت ارائه می دهند .بعضی از برنامه ها به حضور دانش آموزان در کالس ها نیاز دارند ،اما
بسیاری از آن ها به طور کامل به صورت آنالین ارائه می شوند .چندین دانشگاه خدمات پشتیبانی
دانشجویی آنالین ،مانند مشاوره و ثبت نام آنالین ،مشاوره الکترونیکی ،خرید کتاب های آنالین و
روزنامه های دانشجویی ارائه میدهند .اولین اقدام جهت حرکت به سوی داشتن کالس هوشمند
استفاده از فیلم های آموزشی و اسالید ها در کالس درس است که امروزه شاهد وقوع آن در برخی
مدارس کشور هستیم .در واقع هدف اصلی از تشکیل کالس مجازی برای نسل آینده آشنایی کافی
با پیشرفت های صورت گرفته در علم برای فراگیران و ایجاد حس آگاهی در آنان است  .کالس
های مجازی نسل آینده محدود به تبلت و موبایل و ...نخواهند بود(هاولت و همکاران.)2015 ،

واقعیت افزوده

واقعیت افزوده به دانش آموزان و معلمان فرصتی را برای ایجاد الیه های اطالعات دیجیتالی ،که
هم شامل دنیای مجازی و هم شامل عناصر دنیای واقعی است و شرایط برقراری ارتباط در زمان
واقعی را فراهم می کند .به عنوان مثال ،یک شیشه هوشمند ترکیبی با واقعیت است که به معلم ها
توانایی تجزیه و تحلیل بالدرنگ از هر دانش آموز در کالس درس را فراهم می کند .مطالعات انجام
شده نشان می دهد که لومیلو می تواند دینامیک کالس درس را تغییر دهد و زمان و توجه معلم
ها را به دانش آموزانی که نیازمند کمک های انسانی بیشتری هستند معطوف کند .با استفاده از
این ابزار ،معلم ها قادر خواهند بود که قبل از اینکه دانش آموزی دست خود را برای سوال پرسیدن
باال ببرد به او کمک کنند.
تکنولوژی واقعیت افزوده نقش مهمی در کالس های درس آینده بازی خواهد کرد ،کالس
هایی که در آن ها هوش مصنوعی با انسان همکاری خواهد کرد .دانش آموزان می توانند به
طور دینامیک و با توجه به سرعت یادگیری خودشان ،بین یادگیری فردی یادگیری اجتماعی
و مشارکتی حرکت کنند .در حالی که معلم ها با کمک واقعیت افزوده روی کالس درس
نظارت می کنند و مداخالت الزم را برای مواردی که هنوز برای آن ها سیستم های کامپیوتری
طراحی نشده اند ،انجام می دهند .از این دیدگاه ،نقش تکنولوژی ارتقا است نه جایگزین شدن
با توانایی های معلم های انسانی.

بررسی ها نشان می دهد که ارزشیابي هدف -محور به منزلة الگوی اصلی ارزشیابی در نظام برنامه
ریزی درسی ایران بیشترین رواج را داشته است .ارزیابی کامپیوتری از تست های گزینه ای خودکار
تا سیستم های پیچیده تر را شامل می شوند .با برخی از سیستم ها ،کامپیوتر می تواند در مقابل
برخی از اشتباهات دانش آموزان بازخورد دهد یا می تواند دانش آموز را از طریق مجموعه ای از
سواالت مطابق با آنچه به نظر می رسد دانش آموز آموخته ،هدایت کند .ارزشیابی تکوینی ،پاسخ
های اشتباه را بی پاسخ و بدون هیچ گونه بازخوردی رها می کند و سپس این سواالت توسط معلم
و در زمان دیگری توضیح داده می شود .سپس یادگیرنده با سواالتی در آن زمینه ها که با تغییراتی
جزئی طرح شده اند ،تمرین می کند .این فرآیند با ارزیابی خالصه که با استفاده از مجموعه ای
جدید از سواالت که تنها شامل موضوعاتی که قبال تدریس شده اند هستند.
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ارزشیابیهوشمند

نتیجهگیری

خوشبختانه به لطف پیشرفت فناوری در سراسر دنیا امکان دسترسی به آخرین اطالعات روز برای
همه ما فراهم شده امروزه شاهد آن هستیم که در هر خانواده حداقل یک تلفن همراه هوشمند و
یا یک دستگاه رایانه موجود است اگر هم نباشد در هر مدرسه تعدادی از این لوازم هر چند اندک
به راحتی به چشم میخورد فراگیران امروز با گذشته کامال متفاوت اند اینان همان کودکانی هستند
که در خردسالی با تلفن همراه و رایانه آشنا شدند و اکنون حتی برای سرگرمی و بازی هم که
شده به آن تسلط دارند آمار ها نشان می دهند که درصد زیادی از فراگیران بیشتر زمان تفریح
و استراحت خود را در جهت استفاده از این لوازم می گذرانند اما چرا؟ پاسخ روشن است تنوع و
خالقیت هایی که در بازی ها و برنامه های رایانه ای وجود دارد به هیچ وجه در کتاب های خشک
و بی روح درسی دیده نمی شود فراگیران ما به دنبال بازی و تنوع می گردند و تا زمانی که مطالب
درسی در قالب سرگرمی به آن ها ارائه نشوند آن ها را مطالعه نمی کنند یا اگر مطالعه کنند نمی
آموزند .به نظر می رسد که می شود از شرایط موجود به بهترین شکل جهت آموزش فراگیران
استفاده نمود به گونه ای که هم آموزش به بهترین شیوه خود ارائه شود و هم هزینه های مالی
زیادی بر کشور تحمیل نگردد ما هر چقدر هم در زمینه تجهیز آزمایشگاه ها بودجه صرف کنیم
باز هم با کسری مواجه می شویم .اگر نگاهی به سیستم آموزشی کشور های توسعه یافته بیاندازیم
می فهمیم که شاید اصال نیازی به ساختن آزمایشگاه در همه مدارس و مراکز آموزش عالی نباشد
و بشود به راحتی در کسری از ثانیه آزمایشگاه را در دور ترین نقاط کشور فراهم کرد .در کشور ما
بحث دسترسی به آزمایشگاه جدی شده است به شکلی که بعضی رشته ها از جمله زیست شناسی
در شهر سکونت فراگیر با وجود فراهم بودن مرکز آموزش عالی صرفا به دلیل نبود آزمایشگاه ارائه
نمی گردد و فراگیر جهت ادامه تحصیل مجبور است صد ها کیلومتر از محل سکونت خود فاصله
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بگیرد که این خود هزینه ها و مشکالت زیادی را بر کشور تحمیل می کند در صورتی که می شود
تنها با چند تغییر ساده و تجدید نظر در سیستم آموزشی این مشکالت را به طور کلی حل کرد.
همانطور که در مقاله اشاره شد اولین گام های هوشمند سازی سیستم آموزشی انجام شده اما این
اقدامات بسیار محدود و سطحی است در نخستین گام می توانیم با کمترین هزینه بیشترین بازده
را دریافت کنیم به این صورت که مثال در درس زیست شناسی که یک درس مهم و مفهومی است
و نیاز به درک و منطق دارد ما با چالش های زیادی در انتقال مفهوم درس روبرو هستیم برای
فصلی مثل گردش مواد یا دستگاه گوارش نمی شود انتظار داشت که تنها با نشان دادن چند شکل
رنگی موجود در کتاب درسی فراگیر به تمامی اهداف آموزشی آن مبحث دست یابد .تنها با استفاده
از چند برنامه شبیه سازی ساده که قابل نصب بر روی رایانه موجود در مدرسه و یا دستگاه های
تلفن همراه دانش آموزان باشد ،می توان مبحثی مثل دستگاه گردش خون و قلب را شرح نمود.
در دنیای امروز که دنیای سرعت تبادل اطالعات است نمی توان تنها با یک الگو قدیمی زندگی
کرد و توسعه یافت .در نتیجه اگر بخواهیم که تحولی نوین در جامعه خود ایجاد کنیم نیازمند یک
سیستم آموزشی کار آمد هستیم که این خود نیازمند عزم جدی جهت به روز و همگام شدن با
دنیای پیرامون است .به نظر می رسد که با تغییر و تحول در شیوه های آموزش و نحوه ارتباط
بین فراگیران و مراکز آموزشی و تجارب و یادگیری و مطرح شدن آموزش مجازی دانش فناوری
آموزشی بیش از گذشته در تحوالت نظام آموزشی به ویژه از جنبه برنامه ریزی آموزشی و درسی
موثر واقع شود و در صورت تحقق چنین هدفی می توان به آینده این دانش و نقش تعیین کننده
آن در نظام آموزشی امیدوار بود (ذوفن.)1394،

 پرند ،رویا و احمدی غالمعلی ( . )1396نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اجتماعی .پنجمینکنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت.
 حسنی جعفری ،فتانه؛ الریجانی ،مریم؛ شاه محمدی ،نیره؛ میر عابدینی شیرین ( )1396فناوری آموزشی.تهران :انتشارات پیام نور.
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 شریفی علیرضا ( .)1394بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران.انتشارات دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار.
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Abstract

The main purpose of this study is to emphasize on the use of modern teaching
methods for teaching. Education is the most important part of a country that can
affect people›s lives and play an important role in having a better future,Therefore,
attention to education can be very effective in the way people live in a society and drive
society to grow, every major change begins with new ideas and new ideas emerge
during education. Schools are crucial places for the future of society. Undoubtedly,
for every big change the need for schools is felt Accordingly, the present study is
a descriptive-analytical method to increase the efficiency of learning using new
technologies. Providing some facilitative educational facilities in biology education
and the objectives of textbook writing are among the items examined in this study.
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