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Abstract: This study investigates the
effects of using educational software on
improving the writing skills of third
graders in Kermanshah, Iran. This study
was conducted through an experimental
method. From the statistical population,
four schools were selected as the
reseach sample through random sample.
The mean scores of the students were
gathered, analyzed, and compared in
order to measure the effects of
educational software on writing skills.
The findings of this study indicated that
the mean scores of the students
increased significantly in dictation and
reading writing lessons. However, there
was no significant difference in essay
writing. On the other hand, the elearnin raised students' interest in
writing skills.
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الهام نظیری

دكتر حسین قاسم پور مقدم

 این پژوهش با هدف بررسی میزان تأثیر استفاده:چکیده
از نرمافزارهای آموزشی در تقویت مهارت نوشتاری
 روش.دانشآموزان پایه سوم شهر کرمانشاه انجام گرفت
 تجربی،این تحقیق با توجه به گروههای مورد مطالعه
 چهار دبستان به صورت، از میان جامعه آماری.است
 پس از تجزیه و.تصادفی نمونه آماری را تشکیل دادهاند
تحلیل و مقایسه بین میانگین نمرات گروهها تأثیر
آموزشهای نرم افزاری در تقویت مهارت نوشتاری تأیید
 نمرات در دو درس امال و بنویسیم فارسی بهطور.شد
معنیداری افزایش پیدا کرده بود اما در درس انشای
 از سوی دیگر.فارسی تأثیر معناداری نداشته است
آموزشهای الکترونیکی عالقهمندی دانشآموزان را به
.مهارتهای نوشتاری افزایش داده است
 فناوری، انشا، امال، نرمافزار آموزشی:كلیدواژهها
 مهارت نوشتاری،آموزشی

 شهرستان کرمانشاه9 آموزگار منطقه،  کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی.4
 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.9
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مقدمه
روند رو به رشد و پرشتاب تحوالت در زمینههای مختلف زندگی بشر تنها در طول چند دهه
گذشته تغییرات شگرفی در عرصه زندگی و گستره فکر او به وجود آورده و حتی دور نمای
آینده را نیز به کلی دگرگون کرده است .پیشرفتهای اخیر انسان در علوم و تکنولوژیهای
مختلف از قبیل تکنولوژی ارتباطات ،رایانه ،سینما ،تلویزیون ،دستگاهها و نرمافزارهای
چندرسانهای و دسترسی به دادههای گسترده در شبکههای اطالعاتی مختلف در همه عرصهها
بهخصوص آموزشوپرورش ،نیاز به تجدیدنظر کلی در روشهای یاددهی و یادگیری را ایجاد
کرده است و بهخصوص انجام تحقیقات آموزشی در این زمینه ،ضرورتی مسلم است .با ورود
رایانه و نرمافزارهای آموزشی به مراکز آموزشی و مدارس نحوه آموزش در شرف تحوالت
عظیمی قرارگرفته است (ذوفنون .)4601 ،ویژگی بارز عصر امروز انفجار اطالعات است.
سرعت حیرتانگیز توسعه فنآوری اطالعات ،فضایی را ایجاد کرده است که ضروری است
تمامی سازمانها و مراکز آموزشی با تمام توان آمادگی الزم را برای مواجهه با آن را داشته باشند
تا در مسیر رشد و توسعه از این حرکت پویا بازنمانند (سیف الهی .)4600،اگر محتوای
برنامههای درسی با استفاده از صدا ،تصویر ،متن ،فیلم و  ...ارائه شود ،بهرهگیری ،تعامل و
ارتباطات دوسویه و چند سویه بین معلم و شاگرد و نیز بین شاگردان ایجاد میشود و کیفیت
فرآیند یاددهی و یادگیری را به باالترین سطح خودمی رساند .میدانیم که یکی از اهداف عالی
نظام تعلیم و تربیت ،افزایش کیفیت یادگیری میباشد .لذا پسندیده است نظام آموزشی به دنبال
سیاستهای ابالغی خود از جمله برنامه درسی ملی یا سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،با
رشد و گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس در جهت این هدف اصلی گام بردارد
(سراجی .)4600،
با توجه به اینکه در آموزش و یادگیری الکترونیکی ،یادگیرندگان نقش اصلی را ایفا میکنند،
هر آنچه که طراحی میشود باید با نیازها ،باورها ،اندیشهها و ارزشهای فرهنگی یادگیرندگان
سازگاری داشته باشد تا عالقه آنان جلب شود و انگیزهی الزم را برای ادامه و تکمیل دوره پیدا
کنند .یکی دیگر از ویژگیهای مهم یادگیری الکترونیکی آن است که روند تداوم دروس باید بر
اساس تواناییهای یادگیرندگان تنظیم شود .به دلیل اینکه در بسیاری موارد ،یادگیرندگان
بهتنهایی میآموزند و اراده و پشتکار آنها برای ادامه دوره ضروری است ،کشف نیازهای آنان
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نقش بسزایی در طراحی دوره ایفا میکند .اطالعات به دست آمده از نیازها و باورهای
یادگیرندگان باید در کنار نظریههای آموزشی و یادگیری قرار گیرد و متعادل شود تا امکان عرضه
آموزش با کیفیت بهتر فراهم شود (شعاری نژاد.)4600 ،
بهرهگیری از تکنولوژی آموزشی به مفهوم جدید آن بیشک یکيی از نيوآوریهيای آموزشيی
محسوب میشود .تکنولوژی آموزشی یا فناوری آموزشی صيرفا کياربرد دسيتگاههيای سيمعی و
بصری نیست .آموزش امروزه مفهوم جدیدی پیدا کرده است .مواد و وسایل آموزشی هيم تنيو
بیشتری یافتهاند و کتاب درسی تنها یکی از آنها بهحساب میآید .نقش معلم هم بیشتر راهنمایی
و رهبری و هدایت است تا متکلم وحده بودن .در دهههای اخیر رویکرد سنتی یادگیری با ظهور
فناوریهای جدید مانند چندرسانهایها ،فرارسانهایها و ارتباطات از راه دور دستخوش تغییرات
اساسی شده است .فناوری همواره فرآیند تدریس و یيادگیری را دچيار تغییير و تحيول سياخته
است .یافتههای جدید تأثیر فناوری بر یادگیری را تأیید میکند .مسعودی ( )4608در تحقیقی بيا
عنوان "تأثیر برنامههای تلویزیون آموزشی در فراگیری درسی دانشآموزان دوره ابتدایی" به ایين
نتیجه رسیده است که برنامههای تلویزیيون آموزشيی در میيزان یيادگیری و پیشيرفت تحصيیلی
دانش آموزان مؤثر بوده است .رسيتگار پيور و عبيدالهی ( )4601در مقاليه "راهبردهيای توسيعه
فنّاوری اطالعات و ارتباطات" بیان میکنند که بعضی از والدین معتقدند تلویزیيون آموزشيی بير
مهارتهای تحصیلی فرزندانشان اثر منفيی ميیگيذارد .مجیيدی ( )4600در تحقیقيی بيا عنيوان
"بررسی تأثیر نرمافزارهای کمک آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دختران" نتایج بیان نميوده
که فیلمهای تربیتی -آموزشی انتخاب شده قادر بودند انگیيزه پیشيرفت تحصيیلی دانيشآميوزان
دختر دبستانی را باال برده و سبب افزایش مقاومت آنان در برابر مشکالت تحصیلی شيوند .اميین
الرعایایی یمینی ( )4600به بررسی یادگیری مهارت های هندسی به کمک نرم افزارهای هندسيه
پویا در دوره راهنمایی تحصیلی پرداخته است و مؤثر بودن یادگیری مهارتهای هندسی با کميک
نرم افزارهای هندسه پویا ،نسبت به کالسهای متداول تأیید کرد .ضرابیان و همکياران ( )4638در
تحقیق خود با عنوان "طراحی آموزشی برنامه یادگیری امالی فارسی" نشان میدهند کيه جهيت
طراحی آموزشی یک برنامه یادگیری الکترونیکی مطلوب ویژه دانشآموزان اولین اقيدام طراحيی
آموزشی ،انتخاب یک الگوی طراحی مناسب است .این الگيو شيامل ویژگيیهيای ظياهری وب
سایت و عناصر فنی ،پشتیبانی و ارتباطی میباشد .نتایج پيژوهش غميین و نيوروزی ( )4634بيا
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عنوان " تأثیر چندرسانهای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسيی" حياکی از
افزایش یادگیری دانشآموزان در حیطيه سيمت شناسيی ،مهيارت همياهنگی چشيم و دسيت و
تشخیص شکل لوحه است .یادگیری فراگیران در مقولههای ذکر شده به موازات کاربرد نرم افزار
آموزشی لوحه نویسی به مراتب بهتر و بیشتر از روش سنتی بوده است و همچنین تأثیر این چند
رسانهای بر یادداری سمت شناسی مورد تأیید میباشد .عملکرد دانشآموزان در حیطه یيادداری
مهارت هماهنگی چشم و دست و یادداری تشخیص شکل لوحيه در هير دو گيروه آزميایش و
کنترل تفاوت چشمگیری ندارد .در نهایت ،تأثیر کاربرد چندرسانهای بر افزایش یادگیری دانيش-
آموزان مورد تأیید است.
تحقیقات متعدد خارجی نیز مؤید تأثیر آموزش الکترونیکی بير یيادگیری اسيت .هورسيلی 4و
ریچارد )9886( 9پس از بررسی تحقیقات و مطالعه درباره یيادگیری از روی فيیلم نتیجيهگیيری
کردند که دانشآموزان از روی فیلم بهتر یاد ميیگیرنيد .تيأثیر تلویزیيون ،فيیلم و آميوزشهيای
تصویری و نرم افزاری را میتوان با تکرار آن و توضیحات معلم افيزایش داد .گيادفری)9881( 6
در تحقیقی با عنوان "وضعیت فن آوریشنیداری–دیداری"به این نتیجه رسيید کيه درصيد نسيبتا
باالیی از این فناوری باید در دوره ابتيدائی روا پیيدا کنيد .تیميویی )9881( 1تيأثیر اسيتفاده از
شبکههای آموزشی در یادگیری مهارتهای زبانی را مهم ارزیابی نموده و تلفیق کامپیوتر و برنامه
درسی زبان را موجب بهبود نگرش دانشآموزان نسبت به تميرین نوشيتن و هجيی کيردن بیيان
نموده است .بال )9882( 1در پژوهشی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که مشاهده بعضی
از برنامههای آموزشی بر یادگیری واژگان کودکان  6تا  1ساله مؤثر بيوده اسيت .کيارن)9883( 3
نیز کاربرد اینترنت را در آموزش زبان منجر به رشد مهيارت زبيانی خصوصيا در تلفي صيحیح
کلمات میداند .دانشگاه کالیفرنیا در سال  9883تحقیقی در زمینه تأثیر رسانهها انجام داده اسيت
که با  31درصد اطمینان در  69درصد از نمونهها رسانههای آموزشی مؤثر بوده است .آموزش بيا
کامپیوتر بر روی دانشآموزان با اختالل یادگیری تأثیر مثبيت داشيته اسيت ماننيد :افيزایش در
1. Horsley
2. Richard
3. Gadferi
4. Timoie
5. Ball
6. Karen
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خواندن در کودکان ناتوان یادگیری میراچر 4و همکاران در سال  9882و آميوزش روخيوانی بيه
دانشآموزان مبتال به نارسا خوانی موسلی 9در سال  ،9880و آموزش مهارت هجی کردن توسي
هييال و همکيياران در سييال  9883و کيياربرد مييدلهييای دوگانييه خوانييدن توسيي مونتييالی 6و
لیواندوسکی 1در سال  9883صورت گرفته است که نتایج این تحقیقات اثربخش بيودن آميوزش
از طریق کامپیوتر را تأیید کردهاند .نتایج این پژوهشها با یافتههای ایين پيژوهش کيه اثربخشيی
روشهای درمانی با استفاده از رایانه را ثابت میکند مشابه به هيم هسيتند و بيا یکيدیگر همسيو
میباشند .لورنز 1و همکاران ( )9844با تحلیلی که از تأثیر چند رسانهای گرافیکی بر فرآیند پیش
نوشتاری دانشآموزان دوره ابتدایی داشته است معتقد است که استفاده از چندرسانهای گرافیکی
مزایایی درافزایش مهارت نوشتن برای دانشآموزان دبستانی در بردارد.
جدول :4نقشهای چهارگانه ،در زمینه کاربرد فناوری اطالعات در مدارس
رویکرد
اول :ارتباط دهنده
دوم :هدایتکننده آموزشی
سوم :تسهیل کننده دانشآموز
چهارم :ابزار طراحی و تولید تعاملی

اهداف
 برقراری ارتباط میان معلم و دانشآموز کاهش محدودیتهای زمانی و مکانی دسترسی آسان به منابع جدید دستیابی به مواد آموزشی باکیفیتی باالتر از پیش افزایش کیفیت یادگیری تسهیل ارتباط میان مدیر دروس ،معلم و دانشآموز ایجاد مواد آموزشی تعاملی -ایجاد مواد آموزشی با کیفیت باال

هدف کلی این پژوهش تعیین میزان تأثیر نرمافزارهای آموزشی بر یادگیری دروس نوشتاری
است .در این تحقیق دو فرضیه مورد تجزیه و تحلیل و سنجش قرارگرفته است -1 :بین استفاده
از نرمافزارهای آموزشی در مهارتهای نوشتاری (امال ،انشا و بنویسیم) دانشآموزان پایه سوم
1. Miracher
2. Mosli
3. Montali
4. Livandoski
5. Lorenz
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ابتدایی و عدم استفاده از آنها تفاوت معنیداری وجود دارد -9.استفاده از نرمافزارهای آموزشی
در کالسهای دروس نوشتاری پایه سوم ابتدایی موجب عالقهمندی دانشآموزان به مهارت
نوشتاری میشود.
روش تحقیق
این تحقیق چون در حوزه تحقیقات شبه تجربی است ،با توجه به گروههای مورد مطالعه ،تجربی
است .جامعه آماری کلیه دانشآموزان دختر پایه سوم ابتدایی مناطق سهگانه شهر کرمانشاه
میباشند که در سال تحصیلی  4638-34مشغول به تحصیل بودهاند .جامعه نمونه ،چهار دبستان
و در هر دبستان دو کالس  66نفری و جمعا  1کالس به تعداد کل  469نفر دانشآموز پایه سوم
است که به روش تصادفی انتخاب شدند .دو کالس بهعنوان گروه آزمایشی و دو کالس بهعنوان
گروه گواه در نظر گرفته شدند .متغیر مستقل دارای دو سطح آموزشهای الکترونیکی و سنتی
است که هر کدام از آنها به یکی از گروهها اختصاص داده شده است .الف) گروه اول ،آموزش
بهوسیله خود محقق و با همکاری آموزگار هم پایه بهعنوان معلم مدرسه مورد آزمایش با استفاده
از نرمافزارهای آموزشی (گروه آزمایشی) .ب) گروه دوم ،آموزش بدون استفاده از نرمافزارهای
آموزشی توس

معلمین مربوطه در مدرسه دیگر (گروه گواه) .بدیهی است چون این متغیر

مستقل (آموزش با دو سطح مختلف) یک متغیر کیفی است در مقوله مقیاسهای طبقهای اسمی
قرار میگیرد .آزمونهای پیشرفت تحصیلی معلم ساخته است که پس از بررسی اعتبار آنها و
داشتن روایی مناسب بهوسیله (شورای متخصصین بررسی سؤاالت و روایی درونی و بیرونی
آنها) برای تمام گروهها در پیشآزمون و پسآزمون انجام شد .محتوای سؤاالت با توجه به مواد
درسی کتابهای مورد مطالعه در درس امال تعدادی لغت موردنظر قرار گرفته در پیشآزمون
پرسیده شدند و سپس در پسآزمون همان لغات و یا لغات مشابه آنها مجددا پرسیده شدند تا
تأثیر آموزش بر آن بررسی شود .در درس بنویسیم نیز محتوای سؤاالت تمرینات کتاب درسی
که در یادگیری این درس تأثیر مهمتری داشتند با نظر کارشناسان انتخاب شد .در آزمون انشا هم
از تمرینات نوشتاری کتاب درسی و نیز موضوعات مطرحشده استفاده گردید .نرمافزارهای
آموزشی که مورداستفاده قرار گرفتند از بین انوا

لوحهای فشرده تأییدشده وزارت

آموزشوپرورش که به مدارس ارسالشده بودند و نیز برخی از نرمافزارهای موجود در بازار که
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به تأیید وزارت آموزشوپرورش رسیده بودند و نیز از نرمافزارهای محتوا ساز استفاده شد.
پژوهش حاضر در سه مرحله انجام شد -4:پیشآزمون  -9تدریس در کالس با استفاده از
نرمافزارهای آموزشی و تدریس به روش سنتی به مدت شش هفته برای گروههای آزمایشی (دو
گروه) دانشآموزان از مطالب آموزشی که از طریق رایانه و دیتا و بهوسیلهی پرده ویدئو
پروژکتور نمایش داده میشد استفاده کردند .در زمان نمایش نرمافزارهای درسی هر درس کتاب
هر جا معلم احساس میکرد نیاز به توضیحات اضافی است ،توضیحات الزم را بیان میکرد-6.
پسآزمون .اطالعاتی که از اجرای آزمون و پرسشنامهها بدست آمده ،جمعآوری ،کدگذاری و
وارد رایانه شد و با استفاده از نرم افزار  SPSSدر دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
يافتههای تحقیق
با استفاده از جداول توزیع فراوانی ،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی به توصیف
نتایج پرداخته شده است.
جدول  :9میانگین و انحراف استاندارد میزان اضطراب امتحان دانشآموزان به تفکیک گروه کنترل و آزمایش
گروهها

متغیر

امال

استفاده از نرمافزارهای آموزشی

انشا

نوشتن

پیشآزمون

آزمایش ()n=33

کنترل ()n=33

M

SD

M

SD

41/014

9/860

41/013

4/329

پسآزمون

41/383

4/11

41/010

9/826

پیشآزمون

41/90

4/003

41/90

4/064

پسآزمون

41/14

4/319

41/624

9/842

پیشآزمون

41/383

9/803

41/341

9/831

پسآزمون

41/91

4/369

41/106

9/843
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بر اساس اطالعات جدول باال ،اگرچه نمرات پیشآزمون استفاده از نرمافزارهای آموزشی در
کالس گروه کنترل و آزمایش تقریبا یکسان است اما نمرات پسآزمون افراد گروه آزمایش در
مقایسه با گروه کنترل ،بجز در رابطه با مهارت انشا افزایش یافته است.
استفاده از نرمافزارهای آموزشی در کالس درس ،نمرات امالی دانشآموزان دختر سوم
ابتدایی را بهطور معنیداری افزایش میدهد .میزان آن نیز بیانگر آن است که تقریبا  18/9درصد
از نمرات دانشآموزان تحت تأثیر گروه (آزمایش و کنترل) تغییر میکند .این نتایج بهخوبی در
نمودار تعاملی زیر نیز نمایان است.
نمودار  :4نمودار خطی نمرات مهارت امالی گروههای آزمایش و گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون

همانطور که در نمودار  4مشاهده میشود نمرات امال هر دو گروه در پیشآزمون تقریبا
یکسان است ،اما نمرات دانشآموزان پس از استفاده از نرمافزارهای آموزشی در گروه آزمایش
بهطور قابلتوجهی افزایشیافته است این در حالی است که در گروه کنترل چنین نیست .شیب
تند خ مربوط به گروه آزمایش نیز بیانگر همین نتیجه است.
چنانکه در نمودار  9مالحظه میگردد نمرات مهارت انشای دانشآموزان پس از استفاده از
نرمافزارهای آموزشی در گروه آزمایش افزایش یافته است اما این مقدار افزایش چشمگیر و قابل
مالحظه نمیباشد .شیب تند خطوط مربوط به گروه آزمایش نیز بیانگر همین نتیجه است.
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نمودار  :9نمودار خطی نمرات مهارت انشا در گروههای آزمایش و گروه کنترل

چنانکه در نمودار  6مشاهده میشود نمرات درس بنویسیم هر دو گروه در پیشآزمون تقریبا
یکسان است ،اما نمرات دانشآموزان پس از استفاده از نرمافزارهای آموزشی در گروه آزمایش
بهطور قابل توجهی افزایش یافته است این در حالی است که در گروه کنترل چنین نیست .شیب
تند خ مربوط به گروه آزمایش نیز بیانگر همین نتیجه است.
نمودار -6نمودار خطی نمرات درس نوشتن در گروههای آزمایش و گروه کنترل
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بحث و نتیجهگیری
تمرینات درس بنویسیم در نرمافزارها تا حدودی از کیفیت خوبی برخوردار بودند نکته قابل بیان
در حین آموزش بهوسیله نرمافزارها این است که همان تمریناتی را که قبال دانشآموزان تصاویر
آن را در کتاب درسی دیده و به سختی و یا تعداد کمی آنها را فرا میگرفتند همان تصاویر
وقتی به شکل متحر

نمایش داده میشد جذابیت بیشتری به همراه آورده و یادگیری را بسیار

آسان و سریع کرده است .هورسلی 4و ریچارد )9886( 9پس از بررسی تحقیقات و مطالعه درباره
یادگیری از روی فیلم نتیجهگیری کردند که دانشآموزان از روی فیلم بهتر یاد میگیرند.
تأیید فرضیه افزایش ایجاد عالقه و انگیزه در دروس نوشتاری توس

آموزشهای

الکترونیکی با تحقیق زیر همسو میباشد .برنامههای تلویزیون آموزشی در میزان یادگیری و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر بوده است (مسعودی .)4608 ،همچنین نظرات معلمان و
سایر افراد نمونه تحقیق ،بیانگر مؤثر بودن برنامههای تلویزیون آموزشی بوده است .در پژوهش
حاضر ایجاد عالقه و انگیزه مشهودترین و بارزترین نتیجه این تحقیق بود در طول مدت
آموزشهای الکترونیکی دانشآموزان برای رسیدن ساعت دروس نوشتاری لحظه شماری
میکردند در ساعت شرو کالس برای رفتن به سالن سمعی بصری بر هم پیشی میگرفتند و با
دقت به دروس و تمرینات آن توجه میکردند و حتی اصرار داشتند که در ساعت تفریح و
استراحتشان هم در کالس بمانند و به بحث ادامه دهند.
بنابراین با توجه به تحقیقات انجام شده و تجربیاتی که برای محقق در حین انجام این
تحقیق به دست آمد حاکی از آن است که میتوان با استفاده از تصاویر اسالیدها و تدابیر دیگر
که بهوسیله آموزشهای نرمافزاری ممکن یادگیری دانشآموزان را در دروس امال و بنویسیم
فارسی افزایش داد ولی نرمافزارهای حاضر بر یادگیری درس انشا تأثیر چندانی نداشته است که
ممکن است یکی از دالیل آن مربوط به تفاوت درس انشا با سایر دروس نوشتاری باشد چراکه
انشا عالوه بر نوشتن ،نوعی خالقیت بوده که با تفاوتهای فردی دانشآموزان و تجارب
شخصی آنها در موضوعات مختلف ازجمله خاطرهنویسی ،داستان نویسی رابطه مستقیم دارد.

50. Horsley
51. Richard
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همچنین این نرمافزارها باعث به وجود آوردن عالقهمندی بیشتر دانشآموزان در یادگیری دروس
نوشتاری گردیده است.
در مجمو با توجه به تحلیل دادههای بدست آمده از این پژوهش که همراستای سایر
پژوهشهای مرتب

نیز بود میتوان نتیجه گرفت که روش آموزش با نرمافزارهای آموزشی

میتواند در یادگیری امالی دانشآموزان معمولی در مدارس عادی مؤثر باشد نیز میتواند در
یادگیری ویژه درمان اختالل یادگیری دانشآموزان با اختالل امال مفید باشد و میزان موفقیت
آنها را افزایش دهد .بنابراین پیشنهاد میشود که:
-

مسئوالن آموزشی ،نرمافزارهای آموزشی متنوعی را متناسب با توان و نیاز دانشآموزان و بر
اساس پایههای تحصیلی و کتب درسی آنها تهیه و تدوین نمایند.

-

مسئوالن آموزشی ،در زمینه تدوین برنامههای آموزشی و کتابهای درسی ،استفاده از
نرمافزارها را جزء برنامههای آموزشی قرار دهند.

-

بهمنظور آشنایی و تسل

هر چه بیشتر معلمان با رایانه ،کالسهای ضمن خدمت برگزار

گردد.
-

مدیران مدارس در آماده کردن کالسهای سمعی بصری و تهیه وسایل و نرمافزارهای
آموزشی با آموزگاران کالس همکاری الزم را داشته باشند.

-

برای درس انشا ،نرمافزارهایی با توجه به انوا انشا ،گزارشنویسی ،خاطرهنویسی،
قصهگویی ،پرورش خالقیت و...تهیه شود.
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