
 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

1 

 

 الگوهای مناسب تدریس در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات

 راضیه یونسی ، سیمین یونسی 

 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه یزد -1

r.yonesi6559@gmail.com 
 دکترای سیستماتیک گیاهی و دبیر آموزش و پرورش -2

 simin.dionysia@gmail.com  

 چکیده

ن دانایی و عصر اطالعات و دانش است . تغییراتی که در نتیجه عصر فناوری اطالعات ایجاد شده است را می قرن بیست و یکم ، قر

توان به مثابه مرحله ای نو در جوامع امروز تلقی کرد که در زمره الگوی جدید آموزشی مشخص شده باشد . امروزه تغییر و تحول 

رگونی هایی در آموزش و پرورش گردیده و موجب پیدایش اهداف حاصل از عصر فناوری اطالعات و ارتباطات موجب دگ

جدید ، رویکردهای یاددهی و یادگیری جدید و حتی تغییر نقش معلم و دانش آموز گشته است . از آنجایی که این سازگاری های 

رس مجازی و مدارس نوآورانه در آموزش و پرورش صورت گرفته است ، دو دستاورد بسیار با ارزش حاصل گشته که شامل مدا

هوشمند است . تدریس در این مدارس با الگوهای تدریس پیشین قابل اجرا نیست و به دلیل وجود تکنولوژی پیشرفته ای مثل 

کامپیوتر و تخته های هوشمند معلمان برای تدریس نیاز به الگوهای تدریس بازبینی شده دارند . در این مقاله الگوهای تدریس فعال 

 نهادی با توجه به شرایط مدارس هوشمند و مجازی ، بازبینی شده و بیان گشته است.به صورت پیش

 فناوری اطالعات ، آموزش ، الگوی تدریس :کلید واژه ها
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 مقدمه

قرن بیست و یکم ، قرن دانایی و عصر اطالعات و دانش است . از ویژگی های جوامع قرن بیست و یکم ، فراگیر شدن تغییر و 

عرصه های زندگی فردی و اجتماعی است . این تغییر و تحول بر عکس دوره های بدوی و سنتی با سرعت فوق  تحول در همه ی

العاده ای و با کیفیت باالتری رخ می دهد. این تغییرات موجب متحول شدن بستر کسب وآگاهی و دانایی وفرایند یاددهی و 

العات در تعلیم و تربیت از جمله دیدگاه مبتنی بر خود یادگیری ، یادگیری شد . رویکرد های بر آمده از عصر جدید فناوری اط

یادگیری فراشناختی یا یادگیری فرایند مدار ، موجب باز تعریف مفاهیم اساسی چون سواد ، علم ، تدریس ، معلم ، دانش آموز ، 

ا عصر فناوری اطالعات باید قدرت بستر یادگیری ، محتوای درسی و مدرسه نموده است . بنابراین آموزش و پرورش در مواجه ب

مواجه انسان را باال ببرد و فرد را طوری آموزش دهد که به سرعت خود را با تغییرات مداوم انطباق دهد . انسان باید یاد بگیرد 

ی ( . این تغییرات در ساختارها 1831درباره آینده اش به پیش فرصت های مکرر و محقق و دراز مدت برسد ) رحیم عبادی ، 

آموزشی ، الگوهای رفتاری درون نظام آموزشی و حتی محتوای آموزشی را نیز تغییر خواهند داد. بسیاری از کارشناسان در امر 

آموزش و پرورش معتقدند که نظامهای آموزشی به جای انتقال اطالعات باید برنامه تغییر را آموزش دهند و فراگیران را برای 

( اعتقاد دارد  1831نند. به قول پیتر دراکر در کتاب جامعه پس از سرمایه داری )به نقل از عبادی ، مواجه شدن با تغییرات آماده ک

یک چیز را به خوبی می توانیم پیشگویی کنیم و آن این است که بزرگترین تغییر و دگرگونی همانا تغییر و دگرگونی در دانایی 

وری اطالعات بسیار ساده و آسان است . اما توانا نمودن این دانایی کاری خواهد بود. رسیدن به سطح دانایی به ویژه در عصر فنا

 دشوار و در دست معلم است . معلم نیز باید توانا باشد تا بتواند فراگیران را به سطح توانایی رهنمود کند . توانایی معلم همان مهارتی

در این امر و در عصر فناوری اطالعات دارای دو نقش مهم هستند است که یاد می دهد تا یاد بگیرند که چگونه توانا باشند . معلمان 

، نقش اولشان کسب دانش و آموزش و ارتقای سطح دانش و مهارتهای شغلی به طور مستمر و روزآمد و نقش دوم ،مدیریت دانش 

ناوری اطالعات و با (. در عصر ف1831و اطالعات و تالش در جهت نقش مربی و راهنما و هدایت کننده است )رحیم عبادی ، 

وجود فراگیرانی دانا ، از آموزش و پرورش انتظار می رود که بر پرورش خالقیت و نوآوری بیاندیشد . این در حالی است که 

توسعه فناوری اطالعات ، بستر الزم را خود به خود فراهم می کند . نظام آموزشی همچنین باید به تفاوتهای فردی توجه نموده و 

دام العمر را مدنظر قرار دهد . فراگیر باید یاد بگیرد که همیشه در حال یادگیری باشد و این امر را تنها مرتبط به مدرسه و یادگیری ما

کتاب درسی نداند. در واقع باید یادگیری فراشناختی و فرایند مدار را در عصر حاضر مورد توجه قرار داد تا یادگیری فعال حاصل 

ی حاضر ، سعی بر آن است که با بررسی الگوهای مختلف تدریس ، الگوهای مناسب را در جهت تدریس گردد. در مقاله فراتحلیل

 در عصر فناوری اطالعات تعیین نمود .

 الگوهای تدریس بازبینی شده پیشنهادی برای تدریس در عصر فناوری اطالعات :

 الف( الگوی تدریس سقراطی ) پرسش و پاسخ (

 بیان پیشگفتاری توسط معلم در ارتباط با فیلمی که قرار است از طریق سیستم مجازی برای فراگیر پخش شود.-1



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

3 

 

ادامه پرسش و -5پاسخ دادن شاگردان -1پرسش سوال درباب موضوع موردنظر از شاگردان -8پخش فیلم با موضوع موردنظر -2

 شده با بهترین جوابپخش فیلم بازبینی -6پاسخ تا بدست آمدن نتیجه موردنظر 

 ب( عرضه مطالب ) پیش سازمان دهنده (

ارائه پیش -2بیان پیشگفتاری توسط معلم در ارتباط با فیلمی که قرار است از طریق سیستم مجازی برای فراگیر پخش شود. -1

صویری همراه عرضه مطالب اصلی به صورت ت-1حدس موضوع کلی توسط فراگیر -8سازمان دهنده به صورت یک فیلم آموزشی 

 تحکیم سازمان شناخت در فراگیر-5با توضیحات معلم 

 ج( الگوی تدریس آموزش برنامه ای

شود تا در تمامی پاسخدهی فعال)از یاد گیرنده خواسته می-2ارائه مطالب در گامها یا مراحل کوچک در برنامه آموزشی  -1

تقویت  -8ای را حل نماید (.اب دهد، شکلی را رسم کند، یا مسئلهمراحل یادگیری به طور فعال در گیر شود، مثالً سئوالی را جو

سرعت شخصی یادگیرنده در جریان -1شود.(. فوری از راه دریافت باز خورد ) پاسخ مطلوب یادگیرنده بالفاصله تقویت می

طابق با توانایی و با سرعت یادگیری )در این آموزش یادگیرندگان مختلف مجبور نیستند پا به پای هم حرکت کنند، بلکه هر کس م

 مناسب خودش به پیش می رود(.

 د( الگوی پژوهش گروهی

 واکنش دادن دانش آموز نسبت به مسئله مورد نظر فیلم-2تماشای یک فیلم دارای مسئله مهیج و برانگیزنده  -1

آموز به تفاوتهای موجود درمسئله عالقه مند شدن دانش -1جلب توجه فراگیران نسبت به تفاوتهای موجود در مسئله توسط معلم -8

انجام -7تحلیل نقشهای موجود درمسئله توسط دانش آموز -6هدایت کردن فراگیران به سوی تدوین و بیان مسئله توسط معلم -5

 نمایش فیلم بازبینی شده با راه حل منتخب-9ارزیابی راه حلهای خود در پرتو اهداف اولیه -3اقدامات الزم و گزارش اقدامات 

 ( ایفای نقش توسط کامپیوتره

تجارب -5بحث و ارزشیابی -1پخش دوباره فیلم با ایفای نقشهای اصالح شده -8بحث و ارزشیابی -2پخش فیلم دارای مسئله -1

 مشترک و تعمیم که از طریق موقعیت دارای مسئله به تجربه واقعی و مسائل جاری و کشف اصول کلی رفتار صورت می گیرد.

 یوه محاکم قضایی به کمک تکنولوژیو(کاوشگری به ش

پخش تصویری برخی از حقایق پیرامون -2جهت دهی به مورد حقوقی ) معلم مطالب را معرفی و حقایق را مرور می کند (. -1

اتخاذ موضع ) شاگردان -1شناسایی مسائل جاری ) شاگردان حقایق را به مسائل جاری پیوند می دهند ( . -8موضوع مورد نظر 

کشف مورد مثال برای موضع ، طرحهای استدالل ) اثبات -5ضع مبتنی بر ارزش اجتماعی مورد نظر را بیان می کنند(. اساس مو

اصالح و مناسب ساختن -6نتایج مطلوب یا نامطلوب یک موضع برای روشن ساختن تعارض در ارزش موردنظر از طریق قیاسها (. 

 پس موضعهایی که مناسب گردیده اند .آزمون پیش فرضهای واقعی در -7موضعهای موردنظر 

 د( حل مسئله
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در نظر گرفتن راه حلهای ممکن -8حدس زدن یا مشخص کردن علل مسئله توسط فراگیر -2بیان مسئله از طریق فیلم آموزشی -1

 اجرای راه حل انتخابی و نتیجه گیری در قالب فیلم آموزشی بازبینی شده -5انتخاب بهترین راه حل -1

 : نتیجه گیری

نتیجه حاصل از این بررسی ، الگوهای تدریس بازبینی شده پیشنهادی برای تدریس در مدارس هوشمند و مجازی است . نکاتی که 

در اینجا دارای اهمیت است ، آمادگی قبلی معلم و فراگیر است . معلم باید قبل از شروع تدریسش در مدارس هوشمند و مجازی ، 

می و به روز بودن اطالعاتش آماده کند ، همچنین معلم باید فیلمها و تصاویر مربوط به موضوع خود را از جهات افزایش بار عل

تدریسش را قبل از شروع آماده کند و از سالم بودن سیستم تکنولوژی اجرایی در کالس مطمئن گردد. فراگیر نیز برای تحصیل در 

 وبی بداند تا در هنگام تدریس معلم دچار سردرگمی و مشکل نگردد.مدارس هوشمند و مجازی ، باید نحوه کار با کامپیوتر را به خ

 منابع

 . تهران: انتشارات توسعه فناوری آموزشی مدارس. فناوری اطالعات و آموزش و پرورش( .  1831عبادی ، رحیم . ) -

 علم استادان.. تهران: انتشارات  اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی( .  1898فتحی واجارگاه ، کوروش . ) -

( . هستی شناسی فناوری اطالعات: بازخوانی چرائی بهره گیری از فناوری اطالعات در تربیت .  1891ضرغامی ، سعید . بازقندی ، پروین . ) -

 . 2، سال دوم ، شماره پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت 

 : انتشارات سمت.. تهران دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی( . 1892مشایخ، فریده .) -

 

 

 

 

 


