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  با سمه تعالي

  » 1فرم شماره : «     
  »عالي  ويژه ارتقاء رتبه شغلي « فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 

    نام خانوادگي :                                              نام : 
   رشته شغلي :            نام پدر : 

    شماره پرسنلي :           كد ملي :
  پست سازماني : سرپرست آموزشي علوم تجربي ورياضي 

   سوابق تجربه قابل قبول ( روز / ماه / سال ) :         سابقه خدمت قابل قبول ( روز / ماه / سال ) : 

   »شهر / شهرستان « حوزه محل خدمت       : آموزش و پرورش استان  محل جغرافيايي خدمت . 1

  »اطالعات پرسنلي 502بر اساس فرم « سوابق تجربي كارمند :   . 2

رد
  يف

  عنوان پست سازماني  رشته شغلي  رديف  دوره تصدي   عنوان پست سازماني  رشته شغلي
دوره 
  تصدي

1        7        

2        8        

3        9        

4        10        

5        11        

6        12        

  امتياز  100ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند :  . 3

  »ساعت  150عالي : « عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  . 4

ردي
  ف

  ساعت   عنوان دوره   رديف  ساعت   عنوان دوره 

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5      11      

6      12      

  ساعت      مع ساعت دوره هاي آموزشي : * ج
  مهر و امضاء :                  . رييس امور اداري و تشكيالت استان :   ................................................................... 5
 مهر و امضاء :    ............................... مدير كل آموزش و پرورش استان :   ............................................. 6
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 »2فرم شماره : «                                     »عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي  «        

  » كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضيح دهيد« * مستند سازي تجربيات 

  :  در خصوص حوزه فعاليت كارمند ارائه توضيح كليمقدمه : 
  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  -

  الف : احساس مسئوليت براي انجام خدمت صادقانه        ب:    حداكثر تالش ودقت در انجام كار

  ومتناسب با عرف وفرهنگ جامعه اسالمي  ج : رعايت نظم وحضور به موقع در محل كار               د : ظاهري آراسته

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  -

  ..........................ب: ..................................................................................................................................................................الف : 

  د : ................................................................................................................  .............................................ج : .................................

  دمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . . اقدامات خاصي كه در طول خ 2

  شركت در مسابقات پرسش مهر فرهنگيان  ،   وارائه راهكار هاي مفيد آموزشي وپرورشي ، و كسب رتبه كارمند نمونه 

  . بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است .  3

  مه هاي فوق برنامه ، المپياد ها ، ومسابقات فرهنگي وهنري برگزاري كالس ها وبرنا

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

  راهكار موفقيت آميز براي كسب رتبه وقبولي در كنكور براي دانش آموزان 

  

  
  س امور اداري و تشكيالت استان :   . امضاء ريي 6. مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :   ..................   5
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  مقدمه :

 سال است كه مشغول به تدريس و همچنين پست هاي مختلف در مدرسه و اداره مشغول   مدت     اينجانب 

مشغول به خدمت مي باشم .        مي باشم .اينجانب مدتي است كه به عنوان سرپرست آموزشي در مدرسه 

  هدف از اين تحقيق بيان تجربيات خودم در زمينه سرپرست آموزشي علوم و تجربي و رياضي مي باشد .

  اميد است اين تجربيات مورد استفاده ساير همكاران قرار گيرد .

  كلمات كليدي :

  راهكارها و پيشنهادات–تجربيات  –وظايف و مسئوليت ها  –رپرست آموزشي س
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  رياضي شرح وظايف بنده به عنوان سرپرست آموزشي علوم تجربي و

بنده به عنوان سرپرست آموزشي علوم تجربي و رياضي داراي وظايف زير مي باشم كه همواره سعي ميكنم آنها را 

  به نحو احسنت انجام دهم :

  اسالمي تربيت هاي شيوه و اصول به توجه با آموزان دانش پرورشي و آموزشي رفتارهاي بر كامل نظارت- 1  

 موضوعات با متناسب درس كالس در تشريح و تدريس براي الزم امكانات و وسايل ساختن مهيا در همكاري– 2

  درسي

  آموزشي تكنولوژي بهترين و نوين وزشآم روشهاي از استفاده و دبيران توسط درس طرح اجراي بر نظارت – 3

  آموزشگاه هفتگي درسي هاي برنامه دقيق اجراي در هماهنگي و نظارت – 4

  .. و اجرايي تقويم اساس بر درسي برنامه مواد ي كليه تدريس بر هماهنگي و نظارت – 5

  سمپاد سوي از شده ارائه تكميلي محتواي كتب تدريس بر نظارت - 6

  دبيران حضور و مشاركت با فرهنگي و علمي بازديدهاي انجام جهت سبمنا ريزي برنامه –7

  آموزشي هاي نمودار رسم و پژوهشي و آموزشي هاي گزارش ي ارائه – 8

  پرورشي و آموزشي امور در الزم هاي هماهنگي و مدرسه در آموزشي گروههاي تشكيل جهت ريزي برنامه – 9

  مكتوب صورت به الزم هاي گزارش ارائه و آنان نظرات اخذ و يپرورش مربيان ، دبيران با مساعي تشريك -10

 باساير همكاري...  و آموزي دانش بسيج و آموزي دانش شوراي ، مربيان و اولياء انجمن جلسات در شركت -11

  مذكور موارد در مدرسه عوامل

  ها نامه شيوه مطلوب اجراي در كوشش و آموزشي تغييرات و اطالعات آخرين اخذ – 12
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  مقرر موعد در نتايج اعالم و ها آزمون برگزاري جهت اصولي و مناسب ريزي برنامه – 13

 سمپاد مدارس دبيران و آموزشي هاي گروه ساير با هماهنگي ايجاد( مدرسه در سوال بانك و آرشيو تهيه – 14

  مدارس) متمركز سؤاالت آرشيو و هماهنگ سؤاالت تهيه جهت

 مراحل طي و مدرسه مدير به آموزشگاه در تكميلي و تقويتي كالس يلتشك پيشنهاد ضرورت صورت در -15

  مدرسه ) در كنكور و علمي هاي برنامه فوق بر نظارت( قانوني

 به آموزان دانش ترغيب و تشويق.... ( و پژوهشي و تحقيقاتي فعاليتهاي انجام جهت مناسب بستر ايجاد – 16

  سمپاد ) پرورشي هاي فعاليت و پژوهشي مسابقات در شركت

  ها فعاليت شدن كيفي منظور به مدرسه معاونين با پرورشي و آموزشي متعدد هاي برنامه طراحي -17

 بيشتر و بهتر تعامل جهت امور اين در مجرب همكاران شناسايي و مذهبي و فرهنگي ي ها برنامه طراحي -18

  آموزشگاه در شاغل نيروهاي با آموزان دانش

 الكترونيكـي ي محتـوا تهيـه و هـا آزمـايش طراحـي جهت ها كارگاه و مايشگاهآز متصديان با هماهنگي-19

  آزمايشگاهها و درس هـاي كـالس در تـدريس بـراي مناسـب

 معرفي و عالقهمند دبيران و دانشĤموزان براي الكترونيكي محتواي توليد و تهيه جهت مناسب زمينه ايجاد-20

  سمپاد مركز بـه شـده توليـد الكترونيكي محتواهاي برترين

  مدرسه براي كارآمد دبيران جذب و جلب جهت مدرسه مدير با مساعدت -21

  ها دانشگاه و پژوهشگاه و تحقيقاتي مؤسسات و آموزشي مراكز با ارتباط زمينه برقراري -22

  آموزان دانش آوردهاي دست از هايي نمايشگاه تشكيل و دانشĤموزي هاي پروژه انجام بر نظارت-23
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 لزوم صورت در ارجاعي امور ساير انجام -24

 بيان تجربيات بنده به عنوان سرپرست آموزشي :

  : سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 1تجربه 

بنده به عنوان سرپرست آموزشي ، گزارش هاي پيشرفت دانش اموزان در دروس مختلف را از دبيران جمع آوري 

  هداري مي كردم .كرده و بصورت نمودار در پوشه مخصوص آن نگ

اين كار باعث مي شد تا دانش آموزان ضعيف تر شناسايي شوند و با كمك دبيران مشكالت تحصيلي آنها برطرف 

  شود . 

  : ارائه راهكارهاي موفقيت در كنكور به دانش آموزان 2تجربه 

ني  و همچنين متد هاي مطالعه و تست زبنده به عنوان سرپرست آموزشي هميشه به مطالعه كتاب هاي جديد 

اينترنت براي موفقيت در كنكور مي پرداختم و نتيجه آنها براي دانش آموزان بصورت برشور در آورده و بين 

  دانش آموزان پخش مي كردم . اين كار كمك زيادي به دانش آموزان در موفقيت در كنكور مي نمايد .

  : ايجاد بانك نمونه سواالت  3تجربه 

موزشي يك بانك نمونه سواالت مدارس تيزهوشان سراسر كشور كردم كه به تدريج در بنده به عنوان سرپرست آ

حال تكميل آن هستم . اين كار باعث پيشرفت تحصيلي و فكري دانش آموزان و باال بردن سطح علمي مدرسه 

  در كشور مي شد .
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  : تهيه برشور و پمفلت هاي آموزشي : 4تجربه 

ست آموزشي تهيه پمفلت هاي آموزشي در باره روش هاي مطالعه براي به عنوان سرپر يكي از كارهاي بنده

امتحان ، راه هاي غلبه بر استرس ، راه هاي موفقيت در كنكور بود كه بين دانش آموزان در مدرسه پخش مي 

  كردم و اين كار باعث موفقيت بيشتر در درس و امتحان دانش آموزان شد .

  تشويق دانش آموزان:  5تجربه 

تجارب ديگر بنده اين بود كه از دانش آموزان مي خواستم محتواي الكترونيكي براي درس ها تهيه كنند .  يكي از

و بنده به بهترين طرح ها و محتواها جايزه در سر صف مدرسه مي دادم . اين كار باعث مي شد كه ساير دانش 

  آموزان نيز تالش بيشتر جهت تهيه اين محتواها انجام دهند .

  : معرفي رشته ها و بازار كار مشاغل : 6تجربه 

معرفي رشته ها ي دانشگاهي و بازار كار آنها يكي از كارهايي بود كه بنده براي دانش آموزان انجام مي دادم اين 

كار باعث مي شد كه دانش اموزان براي انتخاب رشته تحصيلي و دانشگاهي بيشتر فكر نمايند و در نتيجه در 

  شد . آينده موفق تر خواهند

  : برگزاري اردوهاي علمي  7تجربه 

يكي از كارهاي بنده هماهنگي با مراكز علمي و كارخانجات براي بازديد دانش آموزان بود . اين كار باعث آشنايي 

  بيشتر دانش اموزان با روند كار اين مراكز بود .

  : تهيه امكانات آموزشي براي مدرسه : 8تجربه  

و دبيران مي خواستم كه كمبود امكانات آموزشي در مدرسه را به بنده اطالع دهند  بنده هميشه از دانش آموزان

  تا بنده بتوانم در جهت تهيه آنها اقدام نمايم .
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  : تشويق و ترغيب دانش آموزان براي شركت در مسابقات علمي 9تجربه 

.كه اين كار باعث مي شد يكي از كارهاي بنده تشويق دانش آموزان براي شركت در مسابقات علمي كشوري بود 

كه دانش آموزان خود را براي اين مسابقات آماده سازند . و همچنين رتبه هاي مناسبي در سطح استان و كشور 

  آورند .

  تبيين تجربيات بنده به عنوان سرپرست آموزشي

  توليد محتواي الكترونيكي 

ي دادم .تهيه محتواي الكترونيكي توسط يكي از نكات مهمي ك بنده به عنوان سرپرست آموزشي مد نظر قرار م

  دانش آموزان و دبيران گرامي بود .در زير به اهميت تهيه محتواي الكترونيكي مي پردارم .

eLearning دنياي در كه است شده تبديل مهمي موضوعات يكي به امروزه الكترونيكي آموزش همان يا 

 امروزه ها دانشگاه و علمي مراكز ، ها سازمان از ياريبس. شود مي داده اهميت آن به بسيار مجازي و اينترنت

 آموزشي هاي محل يا و درس هاي كالس در فيزيكي حضور توانايي كه منداني عالقه به جديد مطالب ارائه براي

 شبكه در كاربران براي اي رسانه جند شكل به و مجازي هاي آموزش صورت به را خود مطالب ، ندارند را

 تصاوير ساخت. نمايند شكل بدين ها آن يادگيري به اقدام مختلف علوم به مندان عالقه تا اند هداد قرار اينترنت

 از گذشته. باشد مي خاصي هاي تكنيك از استفاده مستلزم خود مجازي هاي آموزش براي اي رسانه چند

 درشت و ريز نكات شامل خود كه اي رسانه چند هاي آموزش ساخت خاص اصول رعايت نظير موضوعاتي

  .باشد مي برخوردار فراواني بسيار اهميت از نيز تصاوير اين ساخت فني موضوعات ، باشد مي فراواني

 و كرده استفاده اي رسانه چند و مديا مالتي هاي برنامه از استفاده با بتوان اينكه يعني الكترونيكي محتواي توليد

  . ردك تر ساده آموزان دانش براي را دروس يادگيري شكل اين به
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 روي بر كليك با ، ميكنن اجرا رو درسي برنامه اون وقتي اموزان دانش كه ميشه توليد و تهيه هايي برنامه يعني

 نمايش ، انيميشن و متن ، صدا ، فيلم بصورت براشون درسي موضوعات و ميشن مربوطه موضوع وارد دكمه هر

  ... ميشه داده

 و بزاريم وقت كمي كافيه فقط!  است آساني البته و مفيد بسيار كار درس كالس براي الكترونيكي محتواي توليد

  ... باشيم بلد رو آموزشي فايلهاي توليد و ايجاد براي كاربردي افزارهاي نرم و ها برنامه برخي

 طرح بايست مي ابتدا كار اين براي.  كنيم تهيه جغرافيا درس براي آموزشي برنامه يه خواهيم مي مثال عنوان به

  ! بنويسيم كاغذ روي رو هست...  و داريم رو آنها آموزش قصد كه اصلي موضوعات شامل كه رو كار كلي و اوليه

 كه رو اصلي موضوعات ابتدا ، كنيم توليد آموزشي برنامه يه ايران هوايي و آب نواحي درس براي بخوايم اگه مثال

 بعدشم و ميكنيم مشخص رو هستند)  خزري معتدل و خشك و گرم -  كوهستاني(  هوايي و آب نواحي همون

  ... گيريم مي نظر در رو كتاب تصاوير و متن جمله از مرتبط هاي متن و فيلم ، تصاوير سري يه كدوم هر براي

  . رسه مي كامپيوتر از استفاده با آموزشي برنامه طراحي به نوبت حاال

 به نياز بدون و راحتي به ، باشيد بلد رو آتوران ساخت براي افزاري نرم خوب برنامه يه حداقل اگه شما ببينيد

  . كنيد توليد و ايجاد رو خوب)  الكترونيكي محتواي توليد(  آموزشي برنامه يه ميتونيد هم جانبي برنامه هيچ

   ساز آتوران هاي برنامه

 به رو)  مديا مالتي(  اي رسانه چند هاي برنامه ميتونيم كنند مي درست آتوران كه هايي برنامه از استفاده با

 ، كامپيوتر روي بر آنها استفاده با ، ميشن رايت دي وي دي يا و دي سي روي بر وقتي كه كنيم درست شكلي

  ... ميشه داده نمايش كاربر به برنامه اصلي صفحه و ميشه اجرا آموزشي برنامه اتوماتيك بصورت
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 دانش مثال(  كاربر كه دارن قرار ها آبجكت و ها دكمه سري يه ميشه داده نمايش كه اصلي صفحه روي بر حاال

 مشخص ما كه خاص برنامه يه يا و ميشه هدايت خاص ي صفحه يه به ، اونها از كدام هر روي بر كليك با)  آموز

  ( ... و ميشه داده نمايش پاورپوينت فايل يه يا ميشه پخش فيلم يه مثال(  ميشه اجرا كرديم

 داراي ميتونن همچنين و باشن متني و صوتي ، تصويري آموزش شامل ميتونن ميشه توليد كه هايي برنامه

 كاربر تست براي هايي آزمون از ميشه ها آموزش كنار در البته و.  باشن)  اكتيو اينتر(  تعاملي هاي آموزش

   كرد استفاده

 به و نيست سختي خيلي كار البته كه(  هستند توليد قابل خوب ساز آتوران برنامه يه با گفتم كه اينهايي همه

  ) ميشه مرتبط شما مهارتهاي و سليقه ، حوصله ، وقت

 كارمون تا كنيم استفاده ميتونيم صفحات زمينه طراحي براي هايي برنامه از ساز آتوران هاي برنامه   كنار در

  ... و ايمپكت فتو ، فتوشاپ جمله از ، بشه تر اي حرفه و تر زيبا خيلي

 من نظر به البته كه هست Adobe captivate برنامه ترين اي حرفه كه مه نمايش صفحه از فيلمبرداري براي

 محيط با حال عين در ولي باال بسيار امكانات با هم Demo careator مثل تري روان و تر آسون هاي برنامه از

  . كنيد استفاده تونيد مي جذاب و ساده بسيار

 ميشه بجاش و!  مشكله كمي باهاش كار البته كه هست  Adobe flash برنامه بهترين كه سازي انيميشن براي

  . بشه استفاده تري ساده هاي برنامه از

  E-contentالكترونيكي) محتواي( درس

 بدين.يابد انتقال الكترونيك ابزارهاي از استفاده با درس يا كتاب يك مفاهيم بايد الكترونيكي آموزش ايجاد براي

 يابدتا تغيير) الكترونيكي(ديجيتالي حالت به)كاغذي(معمولي حالت زا درس يا كتاب محتواي كه است منظورالزم
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 محتواي توليد به نياز (e-learning) الكترونيكي آموزش ايجاد براي.باشد الكترونيكي هاي ابزار با انتقال قابل

  .الكترونيكي محتواي توليد مراحل باشد مي (e-content) الكترونيكي

  پروژه مراحل و سناريو تهيه و الكترونيكي به تبديل جهت محتوا سازي آماده:طراحي -1

  الكترونيكي محتواي توليد در استفاده مورد اجزاي توليد:توليد -ب

  .بپردازد محتوا ارائه به كه تعامل+ صوت فيلم، انيميشن، عكس، متن،: شامل محصولي ساخت:بندي جمع -ج

  Webيا CDطريق از الكترونيكي محتواي ارائه:انتشار - د 

 ما و ميشوند ذخيره فايل عنوان تحت كامپيوتر در اجزاء اين الكترونيكي محتواي توليد در استفاده مورد زاياج

 فايلها انواع با مختصري آشنائي بنابراين. داريم نياز فايلها نوع اين به الكترونيكي محتواي برنامه يك تهيه براي

  است ضروري كند الكترونيكي محتواي توليد بخواهد كه كسي هر براي

 ساده نوع از ميتواند متن.هستند الكترونيكي،متنها محتواي يك دهنده تشكيل مهم اجزاء از يكي  Textمتون -1

 قرار توجه مورد بايد متنها در كه اساسي مسئله.باشد داشته تري شده بندي قالب و تر پيچيده ساختار ويا باشد

 برنامه در درستي به كامپيوتر يك در كه متن يك كه اشتد توجه بايد. ميباشد متن پيچ كد و فونت نوع گيرد

 از غير چيزي اصالً يا و باشد ريخته هم در كامالً ديگر كامپيوتر در است ممكن ميابد، نمايش پرداز واژه مثالً اي

  چيست؟ متن پيچ كد و فونت اصالً اما. دهد نمايش را شماست نظر مورد كه آنچه

 ، سايز مثل ديگري خاصيتهاي داراي فونت هر. ميكند تعيين را متن نمايش نوع و است قلم نوع واقع در: فونت

 اساس بر ، بودن فارسي بر عالوه كه كنيد استفاده هايي فونت از بايد شما. است خط زير و خميدگي ، ضخامت

 محتواي يدتول CD روي بر را پروژه در استفاده مورد فونتهاي كه است كافي. باشند شده مرتب انگليسي پيچ كد
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 افزار نرم در كه فرمان يك وسيله به كاربر ويندوز شاخه در فونت قسمت در و نماييد ذخيره خود الكترونيكي

  .كنيد نصب است، موجود الكترونيكي محتواي توليد هاي

 ديگر عبارت به. ميدهد نسبت مشخص كاراكترهاي به را "اسكي" مقادير كه است جدولي واقع در كدپيچ:كدپيچ

)  مثالًفارسي(خاص زبان يك حروف يا اشكال به اسكي كد 255 تا 0 عددي مقادير پيچ كد جدول سطتو ،

 <- ContorolPanel طريق از ابتدا بنويسيد فارسي توانيد نمي صورتيكه در. شوند مي داده نسبت

Regional&LanguageOptionهمچنين.باشد شده فارسي شما سيستم شويد مطمئن 

   (Multi Media Builder) مثل( يونيكد غير هاي افزار نرم براي فارسي زبان پيج ،كد Advancedازقسمت

 الكترونيكي محتواي توليد هاي برنامه داخل مستقيم صورت به توانيد مي را ها متن.باشد گرديده نتخاب   

 ، داريد ادهآم (MicrosoftWord) مثالً( پردازها واژه ساير در طوالني متني صورتيكه در همچنين. بنويسيد

 محتواي توليد هاي افزار نرم در و نماييد ذخيره (Mht)ياHtm))وب صفحات قالب به را آن توانيد مي

  كنيد استفاده آن از الكترونيكي

 مي شامل را گوناگوني انواع و ميباشند متنوع بسيار ساختار و نوع لحاظ از تصويري فايلهايImageتصاوير   -2

 فايلهاي.كنند مي تقسيم برداري و بيتي نقشه دسته دو به را تصويري فايلهاي كلي يبند دسته يك در اما. شوند

 در دارند خود در مختصات و رنگ لحاظ از را تصوير نقاط تك تك اطالعات كه هستند فايلهائي بيتي نقشه

 دهنده تشكيل ءاجزا رياضي و هندسي معادالت كه هستند فايلهائي برداري فايلهاي اما. دارند بااليي حجم نتيجه

 مالتي هاي برنامه در. باشند مي برخودار كمتري ازحجم اين بنابر دارند خود در را شده رسم مسيرهاي و تصوير

 MMB توسط كه مهمي تصويري قالبهاي با بيشتر آشنائي براي. داريم كار سرو بيتي نقشه فايلهاي با ما مديا

 قالبها تمام در را تصويري فايل يك كه است امده زير در ، آنها از كدام هر حجم همچنين و شوند مي پشتيباني

 Bmp=1,25mb Jpg=361kb Gif=450kb Png=940kb.ميدهد نشان شما به حجمشان همراه به

Tif=750kb Pcx=1,06mb از استفاده ويا اسكنر دستگاه با عكس يك اسكن طريق از است ممكن تصاوير 
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  مانند هايي افزار نرم از توانيد مي تصاوير ويرايش براي.آيد بدست اينترنت ياCD روي بر آماده تصاوير

AdobePhotoShopيا UleadPhotoImpact) افزار نرم همچنين.نماييد استفاده RealDrawامكانات 

  دهد مي قرار شما اختيار در تصويري مختلف هاي دكمه ساخت يا و تصاوير ويرايش براي خوبي

 فايلهاكه اين مهمتر انواع.دارند زيادي انواع ساختار و تنوع لحاظ از نيز صوتي فايلهاي Soundاصوات-3

  :از عبارتند شوند مي پشتيباني خوبي به نيز MMBدر

 نيز را فركانسها و اصوات انواع و باشند مي مطلوبي سطح داراي كيفيت لحاظ از فايلها نوع اين : Wav فايلهاي

  .ندارند فشردگي گونه هيچ زيرا اند حجيم ياربس ظرفيت لحاظ از و كنند  ذخيره خود در ميتوانند

 اين. اند شده متداول بسيار و يافته زيادي محبوبيت اخير سالهاي در موسيقي فايلهاي نوع اين : Mp3 هاي فايل

  .هستند پاييني بسيار حجم و فشردگي داراي دارند كه مطلوبي بسيار كيفيت بر عالوه فايلها

 محتوي تنها فايلها نوع اين واقع در. هستند مناسب ها ملودي ذخيره براي يشترب فايلها نوع اين : Mid فايلهاي

 اين حجم. باشند مي اندك بسيار حجم لحاظ از اينرو از. هستند فركانس و اعداد صورت به موسيقي هاي نت

  .نميشود بايت كيلو 100 از بيشتر معموآل فايلها

 نسبتĤ حجم نظر از نيز فايلها اين. ميباشد باال فايل از اي هپيشرفت نوع واقع در نيز فايل اين : Mod فايلهاي

 مانند هايي افزار نرم از توانيد مي صوت ويرايش يا توليد براي.باشند مي حجيمتر قبلي نوع از اما هستند كوچك

 JetAudioيا SoundRecorder نماييد استفاده ويندوز  

  : از عبارتند آنها مهمترين كه دارند گوناگوني انواع نيز ويديوئي فايلهايFilm ها فيلم-4

 بر سازي فشرده هيچ حجم لحاظ از ولي بوده مطلوبي كيفيت داراي ويديوئي فايلهاي نوع اين : Avi فايلهاي

  .هستند حجيمي فايلهاي خاطر بدين و نشده انجام آنها روي
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 سازي فشرده الگوريتم از ازيس ذخيره لحاظ از و بوده مطلوبي كيفيت داراي فايلها نوع اين : Mpeg فايلهاي

  .مناسبند تر طوالني فيلمهاي براي و برخوردارند مناسبي

 خوبي فشردگي از نيز فايلها اين. باشد مي دي سي ويدئو مخصوص فرمت فايلها نوع اين : Dat فايلهاي

  .برخوردارند

 اشكال ولي. هستند نيز يمناسب كيفيت داراي و هستند برخوردار خوبي فشردگي از فايلها اين : Mov فايلهاي

  .داريد مخصوص برنامه به نياز آنها پخش براي كه اينجاست

  .دارند نيز باالئي كيفيت از و بوده فرمت ترين فشرده داراي فايلها نوع اين : Rm فايلهاي

  يا WindowsMovieMakerمانند هايي افزار نرم از توانيد مي ويدئويي هاي فيلم ويرايش يا تدوين براي

premire Adobe  مانند افزارهايي نرم از همچنين.نماييد استفاده AdobeCaptivate يا  SnagItمي 

   .نماييد استفاده كامپيوتر نمايش صفحه يا ها افزار نرم كار محيط از عكس يا فيلم تهيه براي توانيد

 مشخص زماني فاصله با كه هستند تصاوير از اي مجموعه ، متحرك تصاويرAnimationمتحرك تصاوير .5

 مي تقسيم برداري و بيتي نقشه دسته دو  به تصاوير مانند بنابراين.گردند مي پخش يكديگر سر پشت

 ساخت براي.باشد مي Swf برداري، متحرك تصاوير قالب و Gif بيتي، نقشه متحرك تصاوير قالب معموالً.شوند

 افزار نرم از برداري هاي انيميشن تساخ براي وUleadGifAnimator افزار نرم از بيتي نقشه انيميشن يك

  .نمايد استفادهSwishMax  يا  AdobeFlash مانند هايي

 نرم از استفاده با بايد الكترونيكي محتواي يك توليد و بندي جمع در الكترونيكي محتواي توليد هاي افزار نرم

 با و داد قرار مختلف هاي صفحه در ار آموزش فرايند انجام براي نياز مورد اي،اجزاي رسانه چند توليد هاي افزار

 كه دارند وجود متعددي اي رسانه چند هاي افزار نرم.  نمود هدايت آموزش امر در را كاربر الزم تعامالت ايجاد
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 كار اين براي اي حرفه صورت به ها افزار نرم اين از تعدادي.گيرند قرار استفاده مورد توانند مي زمينه اين در

  .باشد مي نياز ها افزار نرم اين با كار جهت بااليي تخصص به هك شوند مي استفاده

 است، ساده محيطي داراي اينكه بر عالوه MMB اختصار به يا MultiMedia Builderافزار نرم ميان اين در 

 ثباع موضوع اين.باشد مي دارا نيز را باال هاي قابليت با الكترونيكي محتواي يك ايجاد جهت ، الزم هاي توانايي

 افزار نرم عنوان به اكنون هم افزار نرم اين. آورند روي آن به الكترونيكي محتواي توليد براي زيادي افراد تا شده

  .شود مي شناخته الكترونيكي محتواي توليد عمومي

  .دانست فرد به منحصر را خاصي افزار نرم مجموعه توان نمي الكترونيكي محتواي توليد هاي پروژه انجام براي  

 شما به پيشنهاد عنوان به افزاري نرم يك هر براي كه است زير موارد توليد به نياز الكترونيكي محتواي توليد رد

  :شود مي معرفي

  Acrobat reader, PowerPoint, Presenter :متن 1

  SnagIt, Photoshop, photoimpact :عكس 2

  Flash, Swishmax,Captivate :انيميشن 3

  Camtasia, Captivate:فيلم 4

  SoundBooth, Sound Fourge, Audition, Captivate :صدا 5

  Xara3D, Flash :آرم يا لوگو 6

  PowerPoint, Captivate, Director :اساليد 7

  Captivate, Camtasia, Quiz builder, Elearning builder :آزمون 8



  
هزار  7و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢١ 

 

  Captivate, Mutimedia Builder, Autorun Enterprise:اتوران توليد و بندي صفحه 9

 Install Shield: نصب قابل برنامه 10

  ؟ چيست آموزشي محتواي توليد استانداردهاي

 هنوز پيش ها سال تا آن اندازي راه اوايل از الكترونيكي هاي آموزش همانند آموزشي محتواي توليد زمينه در

 هاي آموزش كارگيري به كردروي با تؤام اما. است نيافتاده جا كامل طور به جهان در مشخصي استاندارد

 محتوا توليد استانداردهاي اين از يكي. دارند شدن جهاني به رو پذيرشي مورد استانداردهاي الكترونيكي

 داشته شهرت ديگر استانداردهاي از بيشتر و تعريف ADL دولتي انجمن توسط كه باشد مي SCORM استاندارد

  .باشد مي توافق مورد و

  .باشد مي AICC است محتوا كنندگان توليد اغلب رجوع مورد تقريبا وردم كه استاندارد ديگري

 يك تعريف سمت به و شده تلفيق استانداردها اين تمام نوعي به SCORM 1,3 استاندارد در كه ذكر شايان البته

  .اند كرده كت حر واحد استاندارد

  ؟ دارد هايي ويژگي چه خوب آموزشي محتواي يك 

 طوري به باشد ساختار داراي بايست مي آموزش براي درسي مطالب تنظيم بسان خوب يآموزش محتواي يك  .1

  .باشد شده رعايت آن در درس منطقي ارائه سير و مطالب شروع

 مطالب يادگيري به را جويان دانش بتواند كه طوري به باشد جذاب بايستي مناسب آموزشي محتواي يك       .2

  .سازد مند عالقه درسي

 در بايد ها يادداشت و سواالت درج براي مكاني سواالت صفحه در بايد خوب آموزشي محتواي يك در       .3

 آموزشي محتواي با كار حين در استاد به دانشجو سوال ارسال براي امكاني بتوان اگر همچنين. شود نظرگرفته
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 سواالت پرسيدن براي اطالعات نكبا به دانشجو اتصال براي امكاناتي يا و. بود خواهد بهتر آن وري بهره باشد

  .ها جواب دريافت و خود

  مجازي آموزش در ها ساخت زير 

 يا و مشاهده به تنها دانشجو كه طوري به باشد تعاملي شكل به است بهتر خوب آموزشي محتواي يك       .4

 مثال بهترين شايد.  اندبكش آموزشي محتواي و برنامه با كار و فعاليت به را دانشجو بلكه ، بپردازد آن مطالعه

 شيوه تواند مي آن با كردن صحبت با دانشجو آن در كه باشند مي زبان آموزش افزارهاي نرم حالتي چنين براي

  .بزند محك را خود تلفظ

 درسي پيچيده توضيحات و مفاهيم كشيدن تصوير به در كمك براي اي رايانه هاي قابليت از استفاده       .5

 ها مثال حل در نيز و تئوري مفاهيم بيان براي امكانات اين از بايست مي.  متعلم به صريب شهود دادن براي

 تدريس در مثال عنوان به. برد كار به ها آن درك در نيز را خود تصويري توانايي بتواند دانشجو تا شود استفاده

 به را شيميايي انفعاالت و فعل و كرده استفاده انيميشن خاصيت از راحتي به توان مي شيميايي هاي واكنش

  .كشيد تصوير

 ها مثال اين در. است مناسب آموزشي محتواي يك خصوصيات ديگر از تعاملي هاي مثال از برخورداري       .6

  .كرد هدايت ها مثال حل سمت به درس موضوع با آشنايي از پس را دانشجو بايست

 در را دانشجو و باشد همراه حل راه به اشاراتي با ايدب خوب آموزشي محتواي يك در ها مثال ارائه در       .7

  .كند عرضه يكباره به را حل راه تمام اينكه نه و كند هدايت مساله و حل روش مسير

 و محسابات بتواند كه دهد مي را امكان اين دانشجو به خوب الكترونيكي آموزش مديريت سيستم يك       .8

  .دهد هارائ را خود نظر مورد سازيهاي شبيه
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 مطلب درك و او يادگيري ميزان از تا آيد عمل به امتحان دانشجو از بايد درسي مبحث هر انتهاي در       .9

 انحام مجزا صورت به آموزشي محتواي كنار در آموزشي موسسه توسط مساله اين شايد البته. شود حاصل اطالع

   .كند تحليل و تجزيه و آوري جمع آنرا نتايج بتواند بهتر تا دهد

  تببين تجربه بازديد علمي :

يكي از تجربيات و كارها بنده به عنوان سرپرست آموزشي فراهم اوري و هماهنگي جهت بازديد علمي دانش 

آموزان بامراكز علمي ، دانشگاهي و كارخانجات مي باشد . در زير به بيان فوايد و اهميت گردش و بازديد علمي و 

  پردازم :تاثير آن بر دانش آموزان مي 

گردش و بازديد علمي يكي از روش هاي فعال تدريس و شيو ه اي مناسب براي يادگيري ـ ياددهي است، كه 

گاهي براي مطالعه جامعه در خارج از كالس، آزمايشگاه يا كتابخانه با توجه به هدف هاي معين آموزشي، از 

فرصت را در اختيار دانش آموزان مي  سوي معلم و دانش آموزان طراحي و تنظيم مي شود. گردش علمي اين

گذارد كه از طريق مشاهده طبيعت، وقايع، فعاليت ها، اشياء و مردم تجربه علمي به دست آوردند و با مشاهده 

مستقيم تفاوت ها يا مشابهت ها، آشنايي بيشتري با محيط اجتماعي به دست آوردند و مفاهيمي را كه در كالس 

 .ر در ذهن خود بپرورانندمورد بحث قرار مي گيرد بهت

در برخي موارد مي توان از گردش علمي براي جمع آوري اطالعات الزم براي انجام دادن يك آزمايش يا يك 

پروژه، بهره گرفت مثالً اگر هدف درس شناختن كاني هاي داراي ارزش اقتصادي باشد، مي توان دانش آموزان را 

 .ع آوري كنند و آنها را در كالس بعد از آزمايش هاي الزم بشناسندبه چند معدن برد تا كاني هاي مختلف را جم

بطور كلي گردش علمي مي تواند ديدار از يك شهر، موزه، كارخانه، كارگاه صنعتي، جنگل، پايانه مسافربري، 

ي فرودگاه، راه آهن، نمايشگاه، مزرعه و جاهاي ديگر باشد. از محيط مدرسه يا از ساير مؤسسات آموزشي نيز م

توان تجارب دست اول به دست آورد. بنابراين الزم نيست كه گردش علمي حتماً ديدار از نقاط دوردست باشد. 

بلكه مشاهده محيط اطراف دانش آموزان كه امكان كسب تجارب آموزشي را فراهم كند نيز مي تواند گردش 

 .علمي محسوب شود
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 درباره مقدمات گردش علمي

لزم توجه به جزئيات گوناگوني است كه بايد توسط معلم و دانش آموزان رعايت تهيه مقدمات گردش علمي مست

 :شوند. در اينجا به شمه اي از آنها اشاره مي شود

 .ـ وظايف هر يك از دانش آموزان در جمع آوري اطالعات و مدارك براي تهيه گزارش معين شود

 .د دقيقاً تهيه و تكثير شوندـ سؤاالتي كه دانش آموزان در ضمن گردش علمي بايد پاسخ گوين

ـ ميدان فعاليت و كار طرح مورد تحقيق بايد محدود شود، موضوع هاي محدودي از قبيل افتادن برگ هاي انواع 

درخت ها در فصل پاييز، مطالعه انواع درختاني كه ميوه مخروطي شكل دارند، مطالعه نوع خاك ها، شكل انواع 

ها مي تواند مورد تحقيق قرار گيرد. از تعيين موضوع هاي وسيع و صخره ها و محصوالتي چون زغال سنگ 

گوناگون براي بررسي و تحقيق در يك گردش علمي خودداري كنيد زيرا يك نفر يا يك گروه در زماني معين، 

 .فقط مي تواند يك موضوع را با دفت مورد مطالعه قرار دهد

ر تحقيق را به اين گروه ها سپرد. اگر تعداد دانش آموزان ـ دانش آموزان را بايد به چند گروه تقسيم كرد و كا

زياد باشد، امكان دارد كه چند نفر يا حتي گروه نتوانند فعاليت كنند. بنابراين هميشه بين تعداد شركت كننده و 

 .گنجايش محل بازديد و محل كار بايد نسبت متناسبي برقرار باشد

ايد از قبل براي معلم آشنا و امكان بررسي و دقت نظر الزم در ـ محل هايي كه براي گردش انتخاب مي شود ب

آنها وجود داشته باشد، در اين راستا بايد فردي مسئول براي آشنايي با امكانات محل مثل اقامتگاه، آب 

آشاميدني، امكانات تهيه غذا، دستشويي و امثال اينها، قبل از انجام هر گردش علمي، از محل ديدن كند تا 

 .گردش علمي مشكالتي به و جود نيايدهنگام 

ـ نامه هاي مربوط به كسب اجازه از والدين و ساير مجوزهاي كتبي با همكاري مدير مدرسه بايد قبالً تهيه و 

 .فرستاده شود

 .ـ طرز رفتار دانش آموزان هنگام بازديد بويژه رعايت نكات ايمني گوشزد شود

 .الزم و ضروري است معين و مشخص شودـ نوع لباس و و سايلي كه براي گردش علمي 
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ـ معلم درس هايي را كه با گردش علمي ارتباط دارد قبالً بايد براي دانش آموزان تدريس كند. براي مثال مادامي 

كه دانش آموزان از چگونگي زندگي حشرات آبزي اطالع جامعي ندارند و يا زندگي دگر ديسي كرم ابريشم و 

اني كه از نحوه يادداشت كردن مطالعات خود در گردش علمي آگاهي نداشته باشند، اگر قورباغه را ندانند و تا زم

هدف اصلي گردش علمي برايشان مجهول باشد، در واقع وقت خود را در اين گردش هاي علمي ضايع خواهند 

 .كرد. به طور كلي بايد گفت كه براي يك ساعت گردش علمي يك ساعت آموزش قبلي الزم است

حركت، معلم از دانش آموزان مي خواهد در اين گردش ها هر آنچه را كه مي بينند دقيقا مورد توجه  ـ قبل از

قرار دهند، نكات اصلي و برجسته را يادداشت كنند تا بعد از بازديد بتوانند مشاهدات مستقيم خود را براي 

ود را مي توانند به صورت نثر، همكالسان و ساير دانش آموران بيان كنند. دانش آموزان نتايج گردش علمي خ

نظم، داستان و نمايشنامه در كالس درس ارائه دهند. نگارش خالقانه آنچه كه اتفاق افتاده، معموال نشان دهنده 

موفقيت گردش علمي است با شركت در تهيه گزارش و بحث پيرامون گردش علمي شاگردان قادر خواهند بود 

شخصي خود قلمداد و يادگيري خود را تقويت كنند و به عنوان يك تجربه نتايج گردش علمي را به عنوان تجربه 

 .به دست آمده در خارج از مدرسه ارج بگذارند

 انواع گردش علمي

گردش علمي كوتاه مدت و سريع: در اين نوع گردش هاي علمي ، يك يا دو نفر از شاگردان در طول ساعت  )1

ارج از كالس كسب كنند، مثالً سئوال شود درجه برودت برف تدريس انتخاب مي شوند تا تجربه اي را در خ

چقدر است؟ يا باغچه حياط مدرسه كه به شكل مستطيل است، چند متر مربع مساحت دارد؟ براي يافتن پاسخ 

چنين مسائلي، ممكن است چند نفر از فراگيران مأمور شوند با وسايلي مانند يك بيل كوچك و دماسنج يا با يك 

دفتر و مداد، پاسخ مسأله را عمال در حياط مدرسه كه برف در آن نشسته است و يا باغچه در آن  متر نواري و

قرار دارد، پيدا كنند. اگر چه اين عمل ممكن است بيش از چند دقيقه طول نكشد، اما به دليل اينكه اين كار 

 .شودمحيط كالس را با محيط خارج از كالس پيوند داده است، گردش علمي ناميده مي 

گردش علمي يك يا دو ساعتي: با دادن يك طرح كلي مي توان از دقايق يك جلسه تدريس در خارج از كالس )2

استفاده كرد و تحقيقات اثربخشي را در محيط مدرسه و يا در اطراف آن انجام داد، مثال با توجه به مطالعه كتاب 
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ياط مدرسه يا زمين هاي اطراف مدرسه را مورد علوم مي توان فراگيران را تجهيز كرد تا گل ها و گياهان ح

 .مطالعه قرار دهند و گزارش تهيه كنند

گردش علمي روزانه: اين نوع گردش علمي، شامل موضوعاتي مانند بازديد از يك نمايشگاه، كارخانه و غيره )3

يار مفيد است، است و چون محيط مدرسه را با محيط زندگي واقعي شاگردان پيوند مي دهد، براي شاگردان بس

اما ممكن است در روند برنامه هاي مدرسه اخالل ايجاد كند. در اين صورت بهتر است گردش علمي در روزهايي 

 .كه تعطيل رسمي است، انجام گيرد

گردش علمي هفتگي و ماهانه: از گردش علمي هفتگي و ماهانه، معموال در مدارس ابتدايي استفاده نمي شود،  )4

 .ره هاي راهنمايي و دبيرستان و بويژه دانشگاه ها مي توانند از اين روش به خوبي استفاده كنندولي فراگيران دو

 نتيجه گيري از تجربه نكات گردش و بازديد علمي

گردش علمي كه فعاليتي تجربي خارج از كالس درس محسوب مي شود، كاري است علمي كه بيرون از كالس، 

د و شامل مطالعات مستقيم و دست اول درباره يك مساله، جمع آوري آزمايشگاه يا كتابخانه صورت مي گير

اطالعات از طريق مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه، اندازه گيري، نمونه برداري و ساير فنون تحقيقي است تا از اين 

طريق در مورد اعتبار فرضيه ها، تشخيص تغييرات يا درستي و صحت شرايط و موقعيت ها اطمينان حاصل 

 .شود

فضاي آزاد و بدون سقف بهترين آزمايشگاه طبيعي براي كودك است، كه نه خانه و نه كالس هيچكدام نمي 

توانند جاي آن را بگيرند. در محيط بيرون از كالس كودك چيزهايي مي يابد كه با غريزه ذاتي او تطبيق مي 

موادي هستند كه مي توانند درباره  كند. پرندگان، حشرات، حيوانات، گياهان، درخت ها، كوه ها و فسيل ها همه

آنها كنكاش كند. آسمان، مزرعه، جنگل، باغچه، پارك و استخر مملو از چيزهاي جالبي است كه توجه كودك را 

به خود جلب مي كند، او را به شگفتي وامي دارد، حس كنجكاوي او را برمي انگيزد و برايش فرصتي فراهم مي 

 .كند كه به اكتشاف بپردازد

شرايــطـي كه بـردن دانش آموزان به خارج از مدرسه براي مطالعه زمينه هاي خاصي فراهم باشد و گردش در 

علمي روش مفيدي است مثال براي سنگ شناسي مي توان دانش آموزان را به دامنه كوه و يا بستر رودخانه برد 
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ري كنند و شناختي عيني از آنها به تا بر اساس اطالعاتي كه در كالس كسب كرده اند انواع سنگ ها را جمع آو

دست آورند و يا اينكه انواع فسيل ها را مورد شناسايي قرار دهند. آخرين محصول گردش علمي مي تواند به 

صورت نوشته اي توسط معلم و شاگردان در اختيار مدرسه قرار گيرد تا بعد ها در برنامه ريزي گردش هاي 

پس از چند سال اين نوع گزارش ها مي توانند مجموعه كاملي از راهنمايي  علمي بعدي مورد استفاده قرار گيرد.

 .ها براي گردش هاي علمي بعدي به شمار بروند و در اختيار ساير دانش آموزان قرار بگيرند

مزاياي بازديد علمي را مي توان در پيوند فعاليت هاي مدرسه با جامعه، كسب تجارب واقعي و فعال بودن 

ت و از محدوديت هاي آن مي توان به ناكافي بودن امكانات، نياز به زمان بيشتر و برهم زدن برنامه شاگردان دانس

 .رسمي مدرسه اشاره كرد

  تبيين تجربه شركت در جلسات انجمن اولياء

بنده به عنوان سرپرست آموزشي در جلسه اوليا و مربيات شركت مي كدرم و ديدگاه هاي آموزشي و پيشرفت 

  وزان و راه هاي كمك به دانش آموزان در امر تحصيل رابراي خانواده ها بيان مي كردم :هاي دانش آم

  باشد؟ بايد چگونه مربيان و اوليا انجمن

 و دارند پرورش و آموزش از نگرشي يك ها، خانواده تفاوت به توجه با آموزان، دانش از هركدام كه آنجايي از

 مربيان و اوليا انجمن فعاليت كند، ايجاد مشكل آموزان انشد پيشرفت براي غيرهمسو هاي نگرش است ممكن

 هاي جنبه از مدارس به اوليا كمك عالوه، به. دارد ها آن آموزشي صحيح حركت روند روي زيادي تاثير مدارس

 وارد باعث اقيانوس اين هاي توانايي از درست استفاده عدم و باشد بيكران اقيانوس يك مانند تواند مي مختلف

  .گردد مي كشور بر ناپذير جبران لطمات آمدن

 محكم و سالم بستر يك است الزم. ديد تدارك درستي بستر بايد امكان اين از درست استفاده براي بنابراين،

 صرفا را انجمن اعضا فعلي آموزشي نظام چون هم كه آوريم فراهم مربيان و اوليا انجمن اعضا فعال حضور براي

 نمايند عمل خود دلخواه به بتوانند مديران كه اين از و نخواهند ها هزينه و ها حساب صورت امضا براي
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 و اوليا بين حتما و باشند جدا اوليا از توانند نمي مدارس مطلوب، آموزشي نظام در بنابراين،. شود جلوگيري

  .دارد وجود نزديك همكاري مدارس مديران و مربيان

 كه شود مي داده ميدان ها آن به و هستند مدرسه كارهاي جريان در نزديك از اوليا مطلوب آموزشي نظام در 

 اوليا صميمي و نزديك ارتباط همكاري و ياري اين نتيجه. بشتابند آموزشي مسئولين ياري به ها صحنه تمام در

. گردد مي آموزان دانش جانبه همه شكوفايي و رشد باعث همكاري اين. بود خواهد مدرسه آموزشي مسئولين با

. است فرزندانشان تحصيلي كيفيت بهبود جهت در مدرسه با همكاري به والدين تمايل ي دهنده نشان يقاتتحق

 وجود به آموزشي هاي مكان و اوليا بين مشترك كاري هاي زمينه بايستي نزديك ارتباط ايجاد براي واقع در

 با اوليا تماس و دارد وجود يانمرب و اوليا بين مشترك كاري زمينه درست، آموزشي نظام در بنابراين. آورد

 و آن مشكالت و مدرسه اوضاع از آگاهي جهت هستند مجبور اوليا تمام كه طوري به گيرد، مي شدت مدارس

  .نمايند برقرار تماس يكديگر با نزديك از مشكالت رفع براي كمك

 در. دهند مي تشكيل كاري هاي گروه نيز اوليا دارد، وجود كاري هاي گروه آموزان دانش بين در كه طور همان 

 عموما پسرانه، مدارس در. شوند مي آشنا هم با نزديك از معلمان و مسئولين و اوليا تمام مشترك، همكاري اين

 را مسئوليت بايستي مادران دخترانه مدارس در متقابال و شوند مي جلسات اين در شركت به موظف پدران

  .بپذيرند

 در كه دارند وجود فراوان فكر خوش افراد اوليا بين در قطعا و است ديگران عقل از استفاده كردن مشورت اصوال

 ارتباط شرايط، اين در. دارند معلمان با فكري هم براي فراوان زمينه و هستند كار به مشغول ديگر هاي شغل

 از شان آموزان دانش و اوليا ديدگاه با معلمان طريق اين از و گيرد مي خود به واقعي شكل يك اوليا با معلمان

  .شوند مي آشنا تر دقيق طور به و نزديك
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 مشكالتي اگر و گذاشته ميان در اوليا با را خودشان ديدگاه هستند، جامعه گر هدايت كه معلمان فرصت اين در 

 گذاشته ميان در ها آن با دارد، وجود خود اطراف جامعه امور يا و مدارس امور در فرهنگي و فكري هاي ضعف با

 اين درست آموزش در. نمايند مي پيشنهاد عملي هاي حل ه را مشكالت اين حل براي ديگر يك كمك به و

  .كند شركت جلسات در پدر يك تنها مادر چهار هر ازاي به كه بود نخواهد گونه

 مقابل، در. دارند اي ويژه هنرهاي اوليا از زيادي تعداد كه است اين برشمرد توان مي كه ديگري كاري زمينه 

 نيز اوليا راحتي به راه، اين شدن باز با. آورند عمل به دعوت هنرمندي هر از كه ندارند را امكان اين مدارس

  .نمايند مي بيشتري رشد ابعاد اين در نيز خودشان و دهند مي قرار آموزان دانش اختيار در را خودشان هنرهاي

 مختلف عناوين تحت مبالغي آموزان دانش اولياي از مختلف هاي شكل به مدارس از زيادي درصد متاسفانه

 چون كنند تصور اي عده و گردد، دار خدشه جامعه معلمان شان گرديده باعث مسئله اين كه كنند، مي دريافت

 و حقوق درست، آموزشي نظام در بنابراين. دهند مي معلمان به نيز را آن از مقداري نيست مكفي معلمان حقوق

 براي و بود خواهد برخوردار باال به متوسط زندگي سطح از معلم يك كه اي گونه به است مكفي معلمي مزاياي

 آموزشي نظام در اصلي وظايف انجام فرصت چنين هم و مديران و معلمان شان بر شدن وارد خدشه از جلوگيري

 رسمدا امناي هيت يا مربيان و اوليا انجمن طريق از مشكالت از بعضي حل براي مردمي هاي كمك مطلوب،

 نظارت آن هاي هزينه هايي كمك چنين روند بر مستقيم غير طور به تنها آموزشي مسئولين. گردد مي دنبال

  .دارند
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  مربيان و اوليا انجمن جلسات مفيد برگزاري براي نكاتي

 تتربي و تعليم نظر از ها خانواده براي عمومي آموزش گروههاي مهمترين جزو سيما و صدا از بعد اوليا انجمن -1

 طي در و كرده بندي دسته را خود تربيتي و آموزشي اهداف تواند مي مدرسه راستا اين در شود مي محسوب

  : نمايد اجرا معين زماني هاي دوره

 دانش و نوجوانان مختلف روحيات و حاالت تشريح براي  مشاوره  و روانشناسي ارشد كارشناس از دعوت: الف

 و رواني ناهنجاريهاي از پيشگيري براي ها خانواده آموزش  و تحصيلي مقطع مناسب و مختلف سنين در آموزان

  .آموزان دانش رواني بهداشت براي نكاتي ارائه و فرزندان روحي مختلف هاي بيماري

 دانش كه خطراتي و اجتماعي ناهنجاريهاي و جامعه اجتماعي وضعيت تشريح براي شناس جامعه از دعوت: ب

 بي زمينه در موجود رفتاري ناهنجاريهاي مانند ؛ اندازد مي مخاطره به ونديشهر زندگي محيط در را آموز

 هاي قرص و كريستال و وشيشه ،كراك تزريق از جديداعم مخدرهاي مواد به اعتياد ، حجابي بد يا حجابي

 اين در ها خانواده رساني اطالع و آن منفي و مثبت اهداف و اينترنت و ماهواره مانند هايي رسانه روانگردان،

 توسط آموزان دانش كمين در خطرات تشريح و.جامعه و گروه مقررات به توجه و اجتماعي انضباط ، زمينه

  همسال گروههاي يا ناباب دوستان

 كننده تهديد و جامعه در موجود و مسري و خطرناك بيماريهاي مورد در رساني اطالع براي پزشك از دعوت: ج

  والدين به آموزان دانش

 آموزان دانش بر تاكيد با والدين آموزش و رساني اطالع براي روز مسايل به مسلط مذهبي كارشناس زا دعوت: د

  تحصيلي دوره آن

  . آموزان دانش و والدين درخواست نيازو به توجه با ديگر كارشناسان از دعوت: ذ
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 از شركت به رغبت كه شده مبدل تكراري جلسات  به كنندگان شركت براي اوليا انجمن جلسات "معموال -2     

  : دهند مي دست از را آن

 از خود صالحديد به مديران كه( شهر سطح از سخنرانان ساير يا اداره مسئولين طوالني هاي سخنراني: الف

 موجب كه)  ندارد زيادي سود جلسه آن در حاضرين براي حضورشان و سخنان كه كنند مي دعوت افراد برخي

  .رسد مي پايان به جلسه آن از دوبع. شد خواهد والدين خستگي

  كنندگان شركت از عوض بال مالي هاي كمك مستقيم درخواست: ب

  ! ناچار به موجود رسم آوردن جا به براي  جزيي بسيار  پذيرايي يك: ج

 پيش بيشمار مشكالت شمردن بر با آموزشگاه كاركنان و خود كارايي بردن سوال زير و والدين كردن اميد نا: د

  .مدرسه در كار مصمم غير شروع يا و كار ادامه از ناتواني و رمدي روي

 به هنوز آموزان دانش از خيلي مانند هم والدين حتي ، شود انجام دقيق جلسه مديريت و ريزي برنامه -   3     

 آنها جزيي كار انگار "! داريم كار برويم زود بايد ":كه افتند مي جوش و جنب به نيامده مدرسه يا سالن داخل

 بدانند والدين اگر بنابراين.   است فرزندشان سالمت و روحيه از اطالعات كسب از مهمتر ساده خريد يك " مثال

  مدرسه مديريت دارد جا.  كنند مي استفاده و نشست خواهند آن در ميل كمال با است مفيد انجمن جلسه

 كه شود طوالني آنقدر نبايد اداره مسئول فالن  سخنراني "مثال نمايد مشخص را ها برنامه و افراد سخنراني زمان

  . گردد اعالم وي به سخنراني وقت اي دقيقه 20 "مثال زمان "قبال بلكه  كنند ترك را جلسه آرامي به والدين

 و ثمر پر"  تكراري كارهاي بعضي با اوليا انجمن جلسات كنند مي فكر اشتباه به مدارس مديران برخي -4      

 و آموزش اداره كنند مي فكر و دهند مي انجام مدارس ساير چشمي هم به چشم با را اين و كند يم جلوه "مفيد

 صورت در يا كرد خواهد تقدير آنان تكراري كارهاي اين از اداره ومربيان اوليا انجمن مسئول يا منطقه پرورش

 جلسه هدف حاليكه در!) شودب هم اينچنين وشايد(گرفت خواهد قرار مواخذه ،مورد كارها برخي ندادن انجام
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 اي فايده اوليا انجمن جلسه در  مدرسه نمايش گروه اي دقيقه 40 اجراي - :   مثال  نيست اين فقط اوليا انجمن

 اجراي -   رسد نمي نظر به ضروري انجمن جلسه در مدرسه سرود گروه اي دقيقه 20 اجراي  -  داشت نخواهد

 رنگارنگ و تكراري هاي لباس آن با جلسه ابتداي قرآن مراسم اي قيقهد 15 واجراي  تواشيح گروه اي دقيقه 15

) است عزيز و گرانبها بسيار خود جاي در كه( غيره و ها چراغ كردن خاموش و سالن ته از حركت و گل و شمع و

 ياد هتاز چيزهاي انجمن مسايل مورد در تا اند آمده ، ببينند نمايشي و هنري برنامه كه اند نيامده مردم ولي

 در جلسه يك به توان مي را ها برنامه اين اجراي ،  بدهند پيشنهاد يا انتقاد و ونظر بوده موثر و مفيد و بگيرند

 خودانجام والدين حضور در آموزان دانش توانمنديهاي معرفي هدف با يا خاص مناسبت در مدرسه سالن يا تاالر

 ما اعتراض ولي ايم داشته را اي كننده خسته جلسات چنين ي تجربه بارها ؛ اينكه  موارد اين ذكر دليل.( داد

 هاي فعاليت توان نمي يا!  شود تالوت قرآن نبايد اند گفته كه شود غوغاگري حتي است ممكن و نداد اي نتيجه

 ترجمه همراه ،به جلسه تبرك براي دقيقه چند در را قرآن قرائت توان مي ، نه! كرد حذف را اموز دآنش هنري

 و شمع با قيمت گران"عموما و مخصوص لباسهاي با آموزان دانش ورود با قرآن قرائت انجام واز داد امانج آن

 بهتر شود استفاده مراسم ساير در دهد مي اختصاص خود به را بيشتري زمان كه غيره و مخصوص موزيك

  (.است

 از ، شوند مي واقع موثر ، شوند مي مطرح مطلوب صورت به ،آنان اوليا انجمن جلسات در بدانند والدين اگر -5

 در  فقط بدانند اگر ولي يابند مي حضور آن در بيشتري رغبت با ، شد خواهد استفاده آنها شغل و تخصص يا نظر

 جذاب برايشان جلسه ، باشند شنونده فقط ، مطلق سكوت با  سياسي مسايل مناسبت به مسئول فالن سخنراني

  .بود نخواهد مفيد و

 زمان در تا شود داده وقت آزاد "كامال صورت به والدين از نفر چند به ديگر عمومي جلسات يا ولا جلسه در -6

 از نيز كنندگان شركت ساير تا كنند صحبت  مدرسه كادر از خود انتظارات مورد در دقيقه 10 "مثال محدود

 جلسه وقت دقيقه 30 حتي مهم كار اين براي ،اگر باشند نداشته حراس و بيم مدرسه از خود هاي خواسته طرح
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 مدير كار از رضايت اظهار ضمن جلسه از بعد والدين شد خواهد موجب ، شود گرفته) والدين از نفر 4 يا 3 براي(

  كنند اعالم را خود هاي وخواسته.شوند حاضر بيشتري رغبت با بعد جلسات ، همكاران و

 مهمانان حضور با فقط حلسه بودن رسمي و ودنب مفيد كنند مي فكر آگاهانه نا صورت به مديران از برخي -7

 و تخصصي جلسات در افراد اين ، شود مي حاصل  شهر رسمي مسئولين و مذهبي ، سياسي ، اداري رسمي

 و شد خواهد جلسه خشك انضباط و سكوت باعث عمومي جلسات در ولي بود خواهند مفيد انجمن هاي كميته

 دار هيبت و  منضبط و رسمي بسيار جلسه و سالن جو زيرا!  يابند مي حضور سالن در تماشاچي عنوان به والدين

 و نظر و بحث پر و ،ساده دوستانه فضاي در كه اند بوده موثر جلساتي دهد مي نشان تجربه "معموال.  بود خواهد

  . اند بوده همراه ، بيشتر تجربه تبادل با

  دراولين) دارد همكاري مدرسه با نوعي به كه وهرشخص(مدرسه كاركنان كليه و دبيران شود مي پيشنهاد -8

 از) دبيرستان و راهنمايي دبيران براي( دارند درس اي مدرسه در اگر حتي و شوند دعوت  انجمن عمومي جلسه

 آموزشگاه از والدين توقعات جريان در تا ، شود موافت  دبير مرخصي با ساعت 2 براي شود خواهش مدرسه آن

 يا واكنش با دبيران به مدير طرف از اعتراضات ويا توقعات و ها خواسته  اين انتقال است وممكن گرفته قرار

 بايد مدير ، گذارند مي منزل در را بيكاري اوقات و نبود مدرسه در جلسه روز دبير چنانچه.   شود روبرو مقاومت

    نمايد جبران را وي ساعته 2 حضور نحوي به

 يا 20 صحبت يك طي را والدين از خود انتظارات ، مدرسه دبيران از اي ندهنماي است ممكن چنانچه -9           

 خرسندي موجب و بوده مفيد بسيار كار اين ، نمايد اعالم والدين به را دبيران مواضع و ، كند بيان اي دقيقه 15

 كنترل جهت والدين به تاكيد ، باشد بجا و موثر و مفيد بسيار بايد  دبيران نماينده مطالب.(  شد خواهد والدين

 تذكر يا و!   توصيه تا شود مي محسوب طنز يك  آگاه والدين نظر از 20 نمرات آوردن براي آموزان دانش دقيق

 جدي توصيه ونيز!  شود مي محسوب سبك و بيجا توصيه يك منزل در نوجوان تكاليف به كمك براي والدين به
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 ، مجاز غير موارد حمل از نداشتن اطمينان براي منزل در آنها ميز و كمد و آموزان دانش كيف مخفيانه بازديد به

 آنها انجام و  ها خواسته اين طرح كه هستند آگاه آنقدر والدين امروزه و شده محسوب والدين به كجي دهن يك

  (!دانند نمي خود فرزند بر نظارت از نشان را

 آن ي كردها كار و انجمن وظايف و ازاهميت يدرست شناخت و تعريف مدرسه كاركنان متاسفانه -  10          

 آنان وظيفه و نيست موثر حضورشان يا و باشند داشته حضور جلسه در نيست الزم كه كنند مي فكر و ندارند

 براي مدير ، يكي ، كند شركت جلسه در "الزاما بايد نفر3 دارند تصور و!  باشند داشته هم تمرد شايد و نيست

!   "مختصر پذيرايي" براي خدمتگزار و بزرگان از جمالتي خواندن براي پرورشي مربي و گويي آمد خوش

 به مربوط درگيريها و اعتراضات بيشترين كه چرا  ، باشند فعال انجمن در بايد مدرسه كاركنان تمام درحاليكه

 و. است زاميال و مهم جلسه در آنان حضور ، پس است آموز دانش با معاون و دبير برخورد و تدريس هاي شيوه

 تاثير سال پايان ارزشيابي در تواند مي مدير و شود حذف ، آنان بين در مهم جلسات از فرار منسوخ فرهنگ بايد

 به بايد جبران نحوه و استاندارد اين و كرد جبران بايد را وي حضور زحمت نوعي به اينكه به توجه با(  دهد

 ، آتي سال  در) خاص درمدارس(آموزشگاه اين در تدريس به دعوت هاي معيار از يكي:  مثال برسد آنها اطالع

  ( بود خواهد جاري سال در  اوليا انجمن و دبيران شوراي جلسات موثردر شركت

 اطالع به  مشاوره مركز يا مدرسه روانشناس يا مشاور تلفن شماره قبلي هماهنگي با است ممكن اگر -11         

 مدرسه در وي حضور يا تلفني گويي پاسخ براي مدرسه در آنان حضور ساعات  است ممكن اگر يا و برسد والدين

 پرداخت كامل طور به آن الزحمه حق و بوده پاسخگويي به ملزم مشاور بايد است بديهي و شود اعالم والدين به

  . كند تلقي موثر امر و وظيفه بلكه نداند  "بيگاري" يك را كار اين و گردد
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 جلسه در) ،روانشناس شناس جامعه ، مذهبي( ديگر كارشناسان يا والدين  هاي نماينده تماس شماره-12        

 مدير آسايش و وقت و شود منتقل آنان به...  و سواالت،پيشنهادات ، اعتراضات از بخشي تا برسد والدين اطالع به

  . نگردد سلب وي بيكاري اوقات و مدرسه در

 اين روي بايد جلسات در ، بود خواهد جذاب و مفيد والدين براي باشد بدعت و نوآوري كه آنچه هر -13       

  داد افزايش آموزان دانش پدران و مادران در را مشاركت به عالقه تا  كرد كار موضوع

 كه چرا( شود داري خود آموز دانش فرزندان آوردن از كه شد متذكر عمومي جلسات در االمكان حتي -14        

 حفظ براي خردسال كودكان آوردن از است ممكن اگر و)  كرد مطرح را مسايل توان نمي راحتي و سادگي به

  .شود جلوگيري ديگران و كودك مادر پرتي حواس نتيجه در و شيطنت و كاري شلوغ عدم و جلسه نظم

 در را پدران و مادران توان مي و است مفيد بسيار اوليا انجمن جلسات راستاي در كارگاه تشكيل-15       

 مطالب ارائه براي  پزشكي – مذهبي – شناسي جامعه – مشاوره گروههاي در و كرد بندي دسته  بعدي جلسات

 بندي دسته ، كرد خواهند شركت ها كالس در نوبت به همه جلسه 4 طي و كرد تقسيم  آموزشي هاي كالس و

 علمي توجيه موارد بقيه در بود واهدخ مفيد دختران وبلوغ جنسي مسائل براي فقط آقايان و ها خانم به والدين

  يادبود عنوان به توان مي ،حتي است بيشتر پويايي و تحرك داراي "معموال مشترك جلسات كه چرا ندارد

  . داد يادبود يا تقدير لوح كنندگان شركت به كارگاه دوره درپايان

 ، شود اعالم والدين به ماهيانه "مثال تيموق برنامه يك طي دبيران با مالقات و مدرسه به مراجعه اوقات-16       

 مدرسه كار مزاحم كنند فكر والدين نبايد و باشد باز مدرسه درب  بايد نيز اوقات بقيه والدين مراجعه براي

 براي فقط البته(  كرد خواهد ياد مزاحم عنوان به مكرر مراجعه جهت به ، آنان حضور از مدرسه يا و شد خواهد

 و است ضروري برنامه اين ، آموزان دانش حقوق رعايت و درسي ساعات اوقات حفظ جهت هب دبيران با مالقات

  )شد كالس مزاحم ساعت هر نبايد
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 و اعتراضات از بسياري جلسات اين شود نمي برگزار مدارس از خيلي در والدين انديشي هم جلسات-17       

 در الف دوم كالس آموزان دانش والدين مثال عنوان هب ، كرد خواهد كم مدرسه كاركنان و مدير براي را درگيريها

 و كنند نظر تبادل هم با مدرسه مسايل مورد در خالي كالس يك در و شوند دعوت مدرسه به مشخص روز يك

 در. يابد حضور آن در دبيران نماينده يا مدير باشد الزم اگر و دهند ارائه مدير به را خود پيشنهادات و انتقادات

 آن در آمادگي با تا كرد اعالم را كالس يك والدين انديشي هم اولين تاريخ توان مي سال ابتداي عمومي جلسه

  . يابند حضور

 ، نام بدون را خود پيشنهادات و انتقادات تا شود داده والدين به هايي برگه اوليا انجمن جلسات در-18        

 مستقيم صورت به آن طرح از والدين "معموال  و ودش بررسي معلمان شوراي جلسات در تا دهند تحويل و نوشته

  . دارند واهمه دبيران از

 را خود نظرات توانند مي كه چرا نيست لطف از خالي دبيران شوراي جلسات در والدين برخي شركت -19        

 دبيران به ههميش را آنان مواضع خود نشود مجبور مدير تا نمايند مطرح مستقيم غير صورت به معلم كار درمورد

  .كند منتقل آموزگاران و

 تقويت 1: كنيم مي اشاره شود نمي توجه آن به كه انجمن اساسنامه از اصل چند به نمونه عنوان به -20      

 و تقوي رعايت 3 كودكان در شناسي وظيفه حس تقويت 2 نوجوانان و كودكان اجتماعي و فردي شخصيت

 و كودكان بهداشت رعايت 5 فرزندان بهتر رشد براي خانواده حيطم ساختن مساعد 4 مذهبي معتقدات تقويت

 عمومي و رايگان آموزشي امكانات ايجاد 7 نوجوانان و كودكان حركت و رشد براي امن محيط ايجاد 6 نوجوانان

 10 آموزان دانش در يي حرفه شايستگي و استعداد كشف 9 سالم تفريحات ايجاد 8 نوجوانان و كودكان براي

 و مسائل درك و المللي بين ادراك ايجاد 11 نوجوانان و كودكان در اجتماعي و فردي مسووليت احساس ايجاد

  .شود نمي توجه آنها به شايد و بايد كه آنچنان كه بوده انجمن مترقي اصول از غيره
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٣٧ 

 

 در ها برنامه از يقبل اطالع تابا شود داده ها خانواده به "كتبا ، اوليا انجمن عمومي جلسات هاي برنامه-21      

  . شوند واقع مفيد و نموده شركت جلسه

 هاي برنامه روي ،  جلسات در و شود رسانده حداقل به جلسات در رايج و تكراري موضوعات و امورات -22      

 كالس تشكيل  ، جلسات براي هميشگي  موضوع يك:  مثال عنوان به شود كار بيشتر مدرسه خدمات در نوآوري

 والدين فشار تحت بزرگ هاي شهر در كه  است  آن هزينه تامين  راههاي و مخالف شيفت در نامهبر فوق هاي

 امروزه كه گردد مي برگزار  ،  چشمي هم به چشم اساس بر غيره و ،تقويتي كنكوري پيش هاي كالس عنوان به

 بر و مدرسه توسط آن نبود مفيد غير به كارشناسان و رفته سوال زير مختلف داليل به كالسها اين برگزاري

 "الزاما و بيايد مدرسه هم مخالف شيفت فعال آموز دانش كه بود قرار اگر ، دارند اشاره  ، مدرسه بودجه اساس

 تاسيس رسمي مدرسه نوع 2 ابتدا در پرورش و آموزش كه ، شود برگزار برايش كنكور "مثال برنامه فوق كالس

 ارائه همچنين و مدرسه همكاران و والدين تجربه  و نظر تبادل و فتگوگ و بحث  ، انجمن  جلسات در!...  كرد مي

 ، عوض در.  بود خواهد جلسات و انجمن هاي كاركرد جالبترين جزو نياز مورد و داغ مطالب و جديد آموزشهاي

 كمك وسايل از استفاده ، ها بازديد ، پرورشي و آموزشي مطلوب امور در مدرسه هزينه صرف براي كه جلساتي

 برخي.  شد خواهد آگاه والدين خاطر رضايت موجب شود برگزار ، غيره و مدرسه محيط كردن وجذاب آموزشي

 و كارگاه به اش مدرسه آموزان دانش هم يكبار حتي تحصيلي سال طي در كه ايم كرده مشاهده را مديران

 در كه! است داده تشكيل امهبرن فوق كالس مخالف شيفت در كه است جانب به حق ولي ، اند نرفته آزمايشگاه

 مشاهده مدرسه درشيفت و! بيشتر نه و كمتر چيزي نه شود مي تدريس كالس مطالب "دقيقا هم ها كالس آن

 دلزدگي عوامل از يكي را مخالف شيفت در مدرسه در حضور شايد!( گردد مي تدريس بعدي درس كه ايم كرده

  )شود مي برگزار هدف و برنامه بدون كه چرا دانست درس و كالس از

 و پرورشي ،مربيان مديران،معاونان برخي  ترس از حاكي حاالت و كاري محافظه  خصوصيت متاسفانه -23    

 در و نگيريد صورت ، تربيت و آموزش براي موثر و مفيد و جديد ، شجاع ، نوآورانه  اقدامات شود مي باعث  غيره
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 " كردن مطرح حتي ، ديگر توجيهي عبارات و است ممكن و شايد و اگر و اما با "معموال ،  آنها اوليه طرح زمان

 هميشگي و تكراري كارهاي به مدرسه در مدير شدن مشغول. كرد خواهند روبرو شكست با را" آور نو  اقدامات

 مي بوجود  آموزان دانش و كاركنان براي سپس و خود براي ابتدا اي كننده كسل و خشك و جذاب غير محيط

 را اعضا انتخاب يعني اول جلسه ، دانيم نمي را دليلش ،كه دخترانه مدارس "مخصوصا مديران برخي "قبال.( آورد

 وانتخابات گرفت مي را مدرسه وقت كه! دادند مي تشكيل آقايان و ها خانم براي جداگانه تكراري جلسه دو طي

 اصلي اعضاي جلسات مدارس انمدير ، شهرستانها برخي در ايم شنيده حتي و گرفت مي صورت اجبار اساس بر

  ( !كردند مي امضا را صورتجلسات "بعدا و دادند مي تشكيل ها خانم و آقايان نوبت دو طي را انجمن

 عالوه ، اوليا انجمن جلسات در والدين آموزشي هاي كالس در شده ارائه مطالب براي گيري تصميم در -24    

 توان مي.  شود توجه ، آنان نيازهاي مورد در هم ها خانواده نظر هب بايد ، محتويات براي اداره و مدرسه نظر بر

 مشاور يا پرورشي مربي توسط  مشكالتشان بندي جمع مورد در آموزان دانش مستقيم نظرغير از بااستفاده

 از استفاده شناسي آسيب و اينترنت از مطلوب استفاده:  مثال كرد استفاده جلسات محتواي براي نيز مدرسه

 دانش براي منازل در ريسور بودن دسترس در مضرات يا.  والدين آگاهي جهت نوجوان دختران توسط نتاينتر

 شناسي جامعه كارشناس  توسط كه باشد موضوع يك تواند مي ،... ها آسيب اين از والدين آگاهي و دختر آموزان

  .شود منتقل والدين به

 كشور، هاي شهر ادارات يا مدارس برخي در ادارات ياياول انجمن كارشناسان يا مدارس مديران برخي-25    

 و رفته مشاور سراغ "فورا  ها خانواده آموزش يا و انجمن جلسات در ها سخنراني ايراد براي موضوع نوع هر جهت

 به را خود وظيفه و اند كرده مسلح ، پيشگيري و ايمني هاي سالح به جهات همه از را والدين كنند مي تصور

 بله ، باشد صاحبنظر تواند نمي ها زمينه تمام در مشاور يك فقط كه است بديهي اما  ، اند داده انجام احسن نحو

 جامعه كارشناسان ، دانشگاه اساتيد وجود از بايد ولي ، مهمند بسيار دسته اين مشاوره و تربيتي موارد در

 آسيبهاي مورد در شناس جامعه كي "مثال كرد استفاده نيز غيره و روحانيون ، مذهبي ، مديريت ، شناسي
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 از تر مفيد بسيار است خانواده مديريت مباحث به مسلط كه كسي ،يا ديگران تا باشد تر مفيد تواند مي اجتماعي

 باشد مي ، اختالفات از پيشگيري در سالحهايي به خانواده شدن مجهز و خانواده اداره نحوه مورد در پزشك يك

 نخواهد انجام خوبي به روانشناس يك وقت هيچ را، واگيردار بيماريهاي و ايدز تقالان مورد در را پزشك يك كار و

  ...بود ترخواهند مفيد بسيار خودشان تخصص در آگاه روحانيون و روانشناسي "ايضا ، داد

 حيهرو با افراد انتخاب و اوليا اعتماد وجلب سالم انتخابات برگزاري و اوليا فراخواني در مدير مهم نقش_26    

 و تدبير داراي بايد آموزشگاه مديران خصوص اين در. باشد مي شخصيتي و فكري توانمندي و پذيري مسئوليت

   .است ذيل بشرح نمايد توجه اوليا انتخاب بايددر مدير كه مواردي باشند برنامه

 گزارش ارايه و يارا برگه و سني رئيس انتخاب ازجمله انتخابات برگزاري به مربوط هاي دستورالعمل كامال -1

 و بررسي را...  جديد تحصيلي سال در مدرسه برنامه و قبل سال انجمن تشويق و گذشته سال فعاليتهاي كار

   .نمايد مطالعه

 براي توانمند اولياي وتشويق ترغيب به نسبت و داشته اوليا از كاملي شناخت) مهر ودوم اول هفته( قبل از -2

   .نمايد اقدام انتخابات در شركت

   .گردد اگاه آنان نظرا و اوليا هاي عالقمندي و ها توانمندي از را خود اطالعات فرمي طي -3

  .است ضروري جلسه برگزاري در الذكر فوق موارد رعايت -4

 آموزشي مختلف مسايل و مشكالت ولي. ننمايد دريافت اوليا از مالي مشاركت هيچگونه عمومي جلسه در -5

   .برساند ااولي اطالع به را وپرورشي

   .گردد استفاده جلسات در نوعي به آنان ازحضور و برگزار وآموزشي اداري كادر با جلساتي گردهمايي از قبل -6
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 راهرو در را جلسات نبايد حتما و باشد داشته را الزم دقت مكان و زمان انتخاب در نمايد سعي آموزشگاه مدير -7

 علت. كند برگزار نيز شهر اجتماعات سالن در را عمومي جلسات ندتوا مي بلكه نمايد برگزار آموزشگاه حياط يا

 وجود نيز ديگر مدارس در جلسات برگزاري امكان كوچك وشهرستانهاي مناطق در كه است اين زمان به توجه

 ،كارشناس تركمندي رضا حميد.  نمود خواهد ايجاد انجمن جلسه و مدير براي مشكالتي جلسه تداخل كه دارد

  يتمدير ارشد

   

  تبيين تجربه جذب معلمان و دبيران كارآمد براي مدرسه

يكي از وظايف بنده به عنوان سرپرست آموزشي شناسايي معلمان و دبيران كارآمد شهر براي تدريس در مدرسه 

مي باشد .كه بنده به عنوان سرپرست آموزشي خصوصيات معلمان جذب شده در مدرسه را در زير   تيزهوشان

  :بيان مي دارم 

  : دانشجويان  و   آموزان  دانش  جذب  توانايي -1

  ادامه  و  درس  جلسات به  شاگردان  جذب كارآمد معلمان  ويژگيهاي  از  ،يكي سيف  دكتر  عقيده  به  

  را  آنچه قادرند كارآمد  ،معلمان گالور  و  برونينگ  عقيده  به.باشد  مي  يادگيري  فعاليتهاي  در  آنان شركت

  شاگردان  و  كرده  عمل  تر  يافته  سازمان آنها. سازند  منتقل  آنها به  گيرند فرا  بايد  ايشان  آموزان  دانش

  انجام  بايد  را  كاري  چه   دانند ي م  آنها  شاگردان كه  نحوي  به  نموده  توجيه  روشن  خيلي  را  خود

  شركت  براي  آموزان  دانش آمادگي  بر  عميقي  ،تاثيرات آموزان  دانش  به  درس  اهداف  انتقال توانايي. دهند

  مي  كفايت با  معلمان.  دارد  دهند  انجام   بايد  كه  مطالعاتي نيز  و  كالس در  ايشان  كار بر ، كالس در

  آموزش به  آيد  الزم  كه  جا  هر  و  كرد  شروع  كجا  از  بايد  را  درس  آموزي  دانش  هر  براي  كه  دانند

  كنند،به  مي  تنظيم  آموزان  دانش  پيشرفت با   متناسب  را   تدريس  سرعت  و  آورند  مي ي رو   انفرادي
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  فعاليت  دارد،به  تناسب  ايشان  متفاوت  مهارتهاي  با  مطالب  چون ، آموزان  دانش  همه  دليل  همين

  .شوند  مي  برانگيخته

  

  : فكري  معارتهاي  پرورش-2

   آموزان  دانش  تفكر قوه  پرورش را  تربيت  و  تعليم  هدف  بتوان  ،شايد  گالور و  برونينگ  عقيده  هب  

 باشد  مي  اهميت  با  آموزان  دانش  فكري  قواي  رشد  براي  ويژه  دار،به  معنا  يادگيري  چون  و  دانست

  يادگيري  كارآمد  معلم  يك  منظور  بدين.سازند ردا معنا  را آموزشي  فعاليتهاي  توانند  مي موفق   ،معلمان

  دانش  تا  باشد  داشته  همساني  آنها  قبلي  دانش  با  كه  كند مي  هدايت  طوري  را آموزان  دانش  جديد

  مداوم  يادگيري  زيرا.دهند  سازمان  خود  حافظه در  منطقي   نحوي  به را  جديد   دانش بتوانند  آموزان

  . است  يكديگر  با  مطلب  منطقي  سازماندهي  محتاج

  

  :  آن  ارزيابي  و ي يادگير-3

 آنها  يادگيري  ارزيابي  و  شاگردان  تحصيلي  پيشرفت  به  توجه  كارآمد  معلم  يك  خصوصيات از  ديگر يكي

 شود  مي  رزيابيا  توجه  خور در  وسواسي  و  دقت  با  خوب  تدريس  شد  گفته  آنچه  با  مطابق.باشد  مي

 در  آموزان  دانش  وضعيت  اين  در. داد  صورت  آن در  را  الزم  تغييرات  توان  مي  دايما  كه  شكلي  ،به

 ،معلمان  گالور و برونينگ  عقيده  به.كنند  مي دريافت  مطلوبي  و  سريع  فيدبك  خود  يادگيري  مورد

   ايشان  يادگيري   ميزان   قادرند  و   بوده  برخوردار  آموزان  دانش  ارزيابي  براي  الزم  مهارتهاي  از  كارآمد

  ،تكاليف كالسي  امتحانات  از  عبارتند  عمده  بطور  ارزيابي  و  گيري  اندازه  وسايل و.  كنند  تعيين  را

  وسايل  و  ها  ابزار از   آمده  بدست اطالعات.  شده  استاندارد   هاي آزمون  و  تحقيقاتي  هاي  ،پروژه  درسي



  
هزار  7و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٤٢ 

 

  با  آلموزان  دانش  يادگيري. كنند  تنظيم  را  خود  تدريس   روش  تا كند  مي  كمك  را  خوب  معلمان  باال

  .گردد  مي  ،تسهيل دقيق  ارزيابي از  ناشي)  فيدبك(پسخوراند  دريافت

  

  :  مداوم  يادگيري-4

  مي  يادگيري  صرف  را  خود  اوقات  كه  دانست كساني ار  معلمان  بهترين  توان  مي رسد مي  نظر  به 

  به  و  سازند مي متوقف را ،يادگيري تدريس  شروع  با  معلمان  از  برخي متاسفانه  رسد  مي نظر  به.كنند

  كنار از تغيير  حال در  جهان  دليل  همين  به.سازند  مي بسنده  اند  كرده  تهيه  روزگاري  كه هايي جزوه

  را  كارآمد تدريس  آمادگي  ديگر  كه  دهد  مي  قرار  وضعيتي  در را  ايشان  سرعت  به  و گذرد مي  هاآن

  مهارتهاي  دائما  و كند  مي  تعقيب  را  خود  رشته  به  مربوط  تحوالت  معموال كارآمد  معلم  يك. ندارند

 حال در  دائما آنها  ديگر  عبارتي  به. هستند  آموختن حال  در  همواره  آنها. بخشد مي  بهبود  را  خويش

  .هستند  كردن  شاگردي

  

  :  كالس اداره-5

 در  آنچه به  نسبت  كارآمد  معلمان.هستند  پربار  و  ،منسجم مطلوب  كالسي  داراي معموال  كارآمد  معلمان

  اغلب  معلمان  اين.كنند  رفع  را  مشكالت  قادرند  و هستند  حساس بسيار  افتد  مي اتفاق  ايشان كالس

 از. شود  داده   مساوي  كمك  و  فرصتها  افراد  همه  به  كه اند  حساس و  داشته  شاگردان  به  كافي  توجه

 بردبارند  و  صبور  معلماني  اينان.كنند  مي  جلوه  اطمينان  و  اعتماد قابل  و  ،راحت خوب  معلمان  نظر  اين

  عقيده  به  و  كرده  توجه  آموزان دانش  موقعيت  به  آنها. هستند خود نقش  اياجر از  عالي  الگويي  و

  فراگيرند  تا  كنند مي  كمك  شاگردان  به  و  داده  نشان  مراقبت و  توجه  آموزان دانش  به  نسبت  گينات
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٤٣ 

 

  آنها. بود  مفيد و  خوشحال  حال  عين  در  و  داشت  جمعي  همكاري  ديگران  با  توان  مي  چگونه كه

 ميان  مرزهاي  مشترك  تفريح  و  شوخي  آن  در  كه  آفرين شادي  بخش  لذت كنند مي  ايجاد  محيطي

  كه  كند  مي  كمك  كالس  به  نشود  روي  زياده آن  در  كه شرطي  به  و  داده  تقليل  را كالس  و  معلم

 در  دوستان  با  همكاري  ،آمادگي نحو  همين. كنند  تصور  همراه و  دوست  يك  صورت  به  بيشتر  را  معلم

 انجامد  مي كالس كنترل در  موجود  مشكالت  به  كه  حوادثي  تعداد  ترتيب  بدين  و  يافته  افزايش  كالس

  .يابد  مي ،تقليل

  به.  است  معلمان  كالسي  رفتارهاي گيرد مي قرار بحث  مورد  اينجا  در  كه كارآمد معلمان  ويژگي  آخرين-6

  پيشرفت  و  معلمان  رفتارهاي  از  بعضي  بين  معناداري  ،همبستگي آموزشي  پژوهشگران  از  بسياري  عقيده

 &   Rasenshine ) فرست  و  رونشناين  از  نقل  به  سيف  دكتر.دارد  وجود  آنها  شاگردان  تحصيلي

Furst ) ،    و  رابطه  شاگردان يادگيري  با كه  را  معلمان  كالسي  رفتار  يا  آموزشي  متغير  هشت  

  : از عبارتند  ها متغير  اين.اند  كرده  معرفي  اند  داده  نشان  دار معني  همبستگي

  . كالس در معلم  توضيحات  روشني- الف

  آموزش روش  در  پذيري انعطاف-ب

  . صدا  نوسان و  دست  سرو  ،حركات كالس در  تحرك  ،شامل كار در اشتياق- ج

  شاگردان  فعاليت  و ي يادگير  بر  تاكيد  ،شامل عمل در  مسووليت  احساس- د

  تسلط  سرحد  تا مطالب  يادگيري  براي  شاگردان  به  دادن  يادگيري  فرصت - ه

  .آنها  نظريات تاييد  و  نظر  اظهار  به  شاگردان تشويق  شامل ، شاگردان  عقايد  از  استفاده- و
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٤٤ 

 

 يكديگر  با  درسي مطالب ارتباط  ايجاد  و  مطالب  كردن  مرور  شامل  دهنده  سازمان  مطالب از  تفادهاس -ز

  مي  شروع  چگونه  و چرا ،كجا، چه  با  كه سوالهايي  جمله  ،از مختلف  سطوح  داراي  سوالهاي  طرح-  ح.

  . شود

  

  بيشترين  كه  معلم  آموزشي  متغير  ترينمهم كه  رسد  مي  نظر  به  آمده  عمل  به  تحقيقات مطابق

  خود  آموزش  در  معلم  كه  است  مطالبي و  توضيحات  روشني  دارد  شاگردان  يادگيري  با  را  همبستگي

   .دهد  مي قرار  شاگردان  اختيار در

  تبيين تجربه برگزاري كالس هاي تقويتي و جبراني در مدرسه 

رپرست آموزشي پيشنهاد تشكيل كالس هاي تقويتي و تكميلي در آموزشگاه به يكي از وظايف بنده به عنوان س

  مدير مدرسه مي باشد . در اينجا به توضيح اهميت كالس هاي تقويتي در مدرسه مي پردازم :

 مي هرآموزشگاهـــي امورات ازاهم آنها قراردادن ودراولويت آموزان دانش علمي نيازهاي به توجه شك بدون

  .باشد

 امكانات تمامي از بااستفاده قراراست كه است وجايگاهي هدف نمودن مشخص وتربيتي تعليم هر اهداف زا يكي

 ممكـــن غير آن جبران كه بگيريم زيادي فاصله ازآن راه دربين كه است ممكن بسا چه مقصد و مندي وبهره

 ارزشيابي تبيشتراس درآن موفقيت براي تضميني كه برترتدريس هاي ازشيوه يكي. بود خواهد

 از توانيم نمي ارزشيابي بدون يعني دهيم مي ارائه آموزان دانش به كه است مستمــــرازاندوختهاوآموزشهايي

 نيزنمي صرفاً خودارزشيابي چندكه هر آوريم بدست چندان اطالع آموزان دانش يادگيري خودوازميزان موفقيــت

 امورواقعــي در آنها هاوتصميم عملكردوكاربردآموخته لكهب دهد ارائه آموزان دانش ازيادگيري تواندنمودواقعي

 حال اين با آيند مي بحساب آموزان دانش يادگيري عميق گيري اندازه معياربراي بزرگترين زندگي
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 به آسان وازسطحي وتدريجي پله پله بصورت وتربيت تعليم كلي وبطور را تدريس مراحل كه مجبــورهستيم

 همه از واستفاده تدريس ماه6 از پس مثالً كه است بسيارمهم مطلب اين دانستن تاراس اين در كنيم طي دشوار

 دانش اندازه تاچه كتابها همه تقريباً وتدريس سال يك در تحصيلي مدت3/2شدن وطي آموزشي امكانـــات

 از برانيج كالسهاي تشكيل اوقات بسياري در مسئله اين نمودن اندولذابامشخص بوده موفق يادگيري در آمـوزان

 خود ورغبت باميل آموزان دانش جبراني كالسهاي دراين اوالً كه چرا برخورداراست اي بسيارويژه اهميـت

 آنها يادگيري ميزان در مهم بسيار عوامل از يكي يادگيري جهت آموزان دانش ورغبت وميل كنند مي شركــت

 نظر از است ممكن كالس خود به نسبت كننده شركت آموزان تعداددانش جبراني دركالسهاي.آيد حسابمي به

 وميزان آموزان دانش مشكالت توانددرحل امرخودمي اين كمترباشدكه ازآن طبع به و بوده متفاوت تعـداد

 مطالب اينكه به ضمناًباتوجه.كند آنهاكمك اشكال رفع وبه تاثيرداشته آموزان دانش تك تك به كافي رسيدگي

 بعنوان درس هر و مشكل به آسان از ومطالب است برخوردار محتواييازنظر وحدت ازانسجام درسي كتاب يك

 نخواهدآورد بدست وتقسيم ضرب دريادگيري توفيقي وجه هيچ به است گرديده طراحي بعدي درس نياز پيش

 ماه چندين ديگربعدازگذشت شودومطلب گمارده همت آموزان دانش قبيل اين اشكال رفع به كه است الزم پس

 آوردمتوجه مي بعمل آموزان دانش تك ازتك كه هايي برخوردهاوارزيابي به باتوجه ركالسه معلم سال از

 جبراني كالسهاي تشكيل وبوسيله ميشود آگاه درسي خوددرهرماده آموزان دانش وضعف قوت ونقاط استعدادها

   . نمايد كمك آنها ضعف نقاط بهبود به تواند مي معلم آموز دانش هر قوت نقاط بر تكيه با و

 اثر وميزان باشد مي قبلي شده گرفته ياد تكرارمطالب مرورو جهت مناسبـي بسيار موفقيت جبراني كالسهاي

  شده آموخته وكاربردمطالب وتكـرار تمرين جز چيزي يادگيري كه چـرا است بيشتر كالسها دراين يادگيري

  . باشد نمي
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  مان و دبيرانفناوري براي تدريس بهتر معل امكانات  فراهم  تبيين نجربه

يكي از وظايف بنده فراهم آوردن امكانات مناسب براي تدريس دبيران مي باشد . در اين ميان فراهم آوردن 

امكانات فناوري براي تدريس نقش بسزايي در يادگيري دانش آموزان دارد . در زير به  بيان مهمترين وسايل و 

  امكانات فناوري مي پردازم :

 كشور يك پرورش و آموزش نظام عهده بر كه است انساني نيروي تربيت فناوري، رعص در پيشرفت لوازم از

 نام به اي پيشرفته و قدرتمند ذخيره ابتدا بايد توسعه حال در كشور يك عنوان به نيز اسالمي ايران. باشد مي

 امر اين. رددگ مبدل پيشرفته كشوري به كرده، طي را صعودي سير اين بتواند تا باشد داشته انساني نيروي

 عصر در. كند مجهز نوين دانش با را خود گام به گام كه پيشرفته آموزشي نظام پرتو در مگر شد، نخواهد ممكن

 امروزه. نمود هدايت شد، مي اداره گذشته زمان در كه سنتي شكل به را كالس و مدرسه توان نمي ديگر كنوني

 نوع ها آن موازات به و اند نموده تغيير آموزشي تجهيزات ساير و آموزشي  فضاهاي امكانات،  معلمان، آموزان، دانش

 را اطالعات دهنده انتقال نقش كالس در معلم ديگر. شود مجهز روز فناوري به و يابد تغيير بايد نيز ها آموزش

 و تعليم. شود محسوب آموزش مسير راهنماي و گر هدايت فقط معلم كه برود پيش سويي به بايد بلكه ندارد؛

 از ارتباطات، و اطالعات فناوري عصر در تربيت و تعليم كه حالي در دارد؛ تأكيد حافظه بر سنتي، ربيتت

  .نمايند ذخيره را اطالعات چگونه و باشند آن دنبال كجا در و بدانند بايد چه دارد انتظار آموزان دانش

 تنها كه است اي يافته سازمان و شده گردآوري اطالعات شامل شود، مي استفاده سنتي مدارس در كه متوني»

 بسيار واقعي زندگي كه آن حال كنند؛ مي ياري سال پايان امتحانات در موفقيت كسب براي را آموزان دانش

 براي را كارآمدي و نو هاي روش بايد پس. است افراد توسط متفاوت گاه و زياد هاي نقش ايفاي مستلزم و پيچيده

 آن، مانند و تمرين و ورقه متن، طريق از دانش انتقال سنتي هاي رويه كه تاس معتقد گريوز هار.» يافت آموزش

 كه اين ضمن. كند نمي معطوف خود به برند، مي سر به ها رسانه از شده اشباع جهان در كه را جوانان توجه ديگر

 اغلب) 112 ص م، 1997 برونر،.» (دهد مي نتيجه را بهتر و تر بيش يادگيري و آموزش مدارس، به فناوري ورود«

 معتقد استولمن. شود مي آموزمدار دانش رويكرد به مدار  معلم يادگيري تغيير به منجر تحول اين معتقدند محققان

 استفادة مثالً شود؛ مي آموز دانش يادگيري بر تري بيش تأكيد كه كند مي ايجاد را وضعيتي رايانه كاربرد است

 كسب فرايند كننده آسان به اطالعات ناشر از معلم نقش تغيير و نآموزا دانش كوچك گروه در آموزش از تر بيش

 مؤثرترين دهد مي نشان مطالعات همچنين. است پرورش و آموزش در جديد هاي فناوري ورود نتايج از اطالعات،

 كشاند مي چالش به را آموز دانش فكر و فهم ، افزاري نرم هاي برنامه و معلم كه است آن ITاطالعات فناوري كاربرد

 آموزان دانش كار يا و تعامل برد وايت از استفاده با كالس بحث در آموزان دانش تمامي شركت طريق از كار اين و

 وقت از%  60 كه است مطلب اين بيانگر آمار. گيرد مي صورت نفره دو هاي گروه و فردي صورت به رايانه با



  
هزار  7و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٤٧ 

 

 فقط شاگردان. شود مي دادن گوش صرف ها، دانشگاه و باالتر هاي دوره در%  90 و ابتدايي مدارس در فراگيران

 متوسط طور به بالغ افراد.  سپارند مي خاطر به ،)درصد 5/1 تا 3/1 حدود( اند شنيده كه را آنچه از ناچيزي قسمت

 خواهد كاهش نيز نصف به ميزان اين بعد، ماه دو حدود و هستند خود ذهن در مطالب%  50كردن حفظ به قادر

  .يافت

. دارد انسان يادگيري در ناچيزي تأثير حس، اين شنوايي، حس كاربرد در زياد وقت صرف وجود با كه اين جهنتي

  بنابراين،

 ديدن - كردن گوش و% 70 كردن صحبت - ديدن - كردن گوش ،%50 ديدن - كردن گوش ، %20 كردن گوش

 فناوري كه اين و آمار اين طبق. دهند مي اختصاص خود به را يادگيري از% 100 كردن عمل - كردن صحبت-

 مهمي بسيار نقش سازد، مي درگير را فرد يك پنجگانه حواس تمام تقريباً و باشد مي تعاملي فناوري يك اطالعات

 پذيري تحول قدرت دليل به ارتباطات و اطالعات فناوري. نمايد مي ايفا دانش انتقال نيز و تربيت و تعليم امر در را

 برخوردار دانش انتقال در مهمي نقش از ، باشد داشته آموزان دانش با تواند مي كه پويا رتباطا برقراري توانايي و

 دارند؛ وجود تربيت و تعليم حوزه در اطالعات فناوري تأثير درباره مختلفي رويكردهاي كه گفت توان مي اما. است

 تدريجي پرورش و آموزش بر جديد هاي ريفناو اثر كه است باور اين بر ، گرفته نام »گرا اصالح« كه اول رويكرد

 ديگر، عبارت به شود؛ انجام كارآمدتر اي گونه به تنها ، سنتي شيوه به آموزش كه شود مي باعث پديده اين و بوده

ICT است مطرح »گرا تحول« رويكرد ، رويكرد اين كنار در.  شود مي پرورش و آموزش در اصالحات تسريع باعث 

 ، ارتباطات و اطالعات فناوري كه است باور اين بر و باشد مي پرورش و آموزش در ICT ييزا تحول به معتقد كه

   .كند مي متحول و داده تغيير اساسي صورت به را تربيت و تعليم اهداف و ها مشي خط حتي و ابزارها

 انسان با انسان ارتباط شود مي باعث كه است اين است، برخوردار آن از اطالعات فناوري پديده كه مهمي ويژگي

 فراواني تأثير قدرت و پذيري تحول دليل به اطالعات فناوري.  يابد ارتقا و يافته سهولت محيط با انسان همچنين و

 ، دارد سنتي رساني اطالع مشكالت تعديل و شدن جهاني  ، ملي امنيت اقتصادي، ، فرهنگي ، آموزشي رشد در كه

 سوء مورد تواند مي فناوري اين ولي.  شود مي محسوب فناوري و علم هاي هرشت انگيزترين بحث و ترين پويا از يكي

 و مزايا بررسي به اينك. است آمده ميان به سخن آن درباره خود جاي در كه شود واقع هم فراواني هاي استفاده

  .نماييم مي اشاره آموزش در فناوري اين مثبت تأثيرات چگونگي

  تربيت و يمتعل در فناوري از استفاده مزاياي 

 به و نمايد پيدا تربيت و تعليم نظام در را خود جاي بايد ارتباطات و اطالعات فناوري از استفاده كنوني عصر در

 تربيت، و تعليم شيوه. شود گنجانده مدارس درسي ريزي برنامه و آموزشي ريزي برنامه در مهم، اصل يك عنوان
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 به آموزان دانش و دهنده آموزش عنوان به معلم و يابد مي تغيير است، اطالعات فناوري بر مبتني كه اي مدرسه در

 با فرد هر كه شود مي تدوين و طراحي اي گونه به آموزشي محتواي بلكه بود؛ نخواهند صرف هاي يادگيرنده عنوان

  . شود مند بهره آموزشي محتواي از بتواند دارد، كه هايي توانمندي به توجه

  :از اند عبارت ها فناوري اين فوايد و مزايا

  درسي ريزي برنامه در تأثير .1

 ريزي، برنامه. باشد مي مشاهد قابل درسي ريزي برنامه امر در اطالعات، فناوري پيامدهاي و مزايا ترين مهم از

 منطقي بازسازي طريق از كه شده هدايت و ريزي طرح صورت به نظر مورد نتايج و آموختني تجربيات: «يعني

 شده تدوين مدرسه نظارت تحت اجتماعي، و شخصي زمينه در يادگيرنده دايمي رشد منظور به تجربه، و معرفت

 معلومات فراگير، آن، طريق از كه غيررسمي و رسمي جريان و محتوا: «است آمده ديگر جاي در همچنين. »است

 ها ارزش و گذاري شارز نگرش، و گيرد مي فرا را ها مهارت كند، مي كسب مدرسه نظارت تحت را فهميدن روش و

 گام شود، تلفيق نوين هاي فناوري با درسي ريزي برنامه مقوله اگر گفت توان مي جرأت به.  »دهد مي تغيير را

   :دارد دنبال به را ذيل آثار و شد خواهد برداشته پرورش و آموزش اهداف به رسيدن در مهمي

 است اي برنامه تلفيقي، درسي برنامه از منظور:  آورد يم فراهم را تلفيقي درسي برنامه يك از گيري بهره امكان .1

 تلفيقي، درسي برنامه در.  شود مي فراهم آن توسط تلفيقي مطالعه يا تلفيقي يادگيري براي الزم فرصت كه

 اين.  گردد مي تر منعطف و تر كوتاه مختلف هاي رشته در درسي مواد و موضوعات ميان مستحكم و بلند ديوارهاي

 الزم هاي زمينه كردن فراهم دنبال به ، كند القا آموزان دانش به را معيني دانش بخواهد كه آن از بيش مه،برنا نوع

  . باشد مي ها آن مستقل و شخصي هاي تجربه گسترش و آموزان دانش فردي هاي قابليت شكوفايي براي

 تحت كه عصري در دانش وزافزونر گسترش:  دهد مي افزايش را درسي برنامه محتواي اعتبار و اهميت ميزان .2

 كه شود مطرح جديدتري علمي هاي نظريه لحظه هر در تا گرديده سبب شده، ناميده »دانش انفجار« عنوان

 واسطه به كه روز  دانش و علوم از گيري بهره بنابراين،.  برخوردارند بيشتري اعتبار از قبلي دانش به نسبت

 شود تنظيم اي گونه به درسي برنامه محتواي كه شود مي باعث ، پذيرد يم صورت ارتباطات و اطالعات هاي فناوري

   . باشد مند بهره اهميت و اعتبار درجه از كه

 فراگيران واقعي نيازهاي اساس بر كه درسي برنامه  : دارد همراه به را فراگيران مندي عالقه ميزان افزايش .3

 دليل به ، جديد هاي فناوري.  دهد مي افزايش بيشتر يادگيري جهت رد را ها آن عالقه  ، وافر اي گونه به شده، تعيين
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 داده قرار پوشش تحت را فراگيران گوناگون نيازهاي توانند مي  ، اطالعات باالي حجم از برخورداري و بودن متنوع

   . گردند درسي برنامه محتواي به آنان مندي عالقه افزايش باعث و

 امكان اين  ، درسي برنامه تنظيم در ارتباطات و اطالعات فناوري از گيري بهره:  بمناس ساختاري با دانش ارائه .4

 قرار فراگيران اختيار در اي گونه به را يادگيري مورد محتواي اصول و مفاهيم ، اطالعات بتوان كه كند مي فراهم را

 ديگر، عبارت به شند؛با داشته اختيار در مناسب حد در را خود نظر مورد علمي اطالعات ها آن كه داد

 فراگيران اختيار در ، درسي برنامه در يادگيري مورد دانش از غني محتواي كه شوند مي باعث جديد هاي فناوري

   . گيرد قرار

 سودمندي  ، حقيقت در درسي، برنامه كاربرد و كارايي ميزان:  دهد مي افزايش را درسي برنامه سودمندي ميزان .5

 جهت را فراگيران اساسي و روز به هاي مهارت و دانش بتواند كه اي درسي برنامه.  كند مي مشخص را برنامه آن

   . است برخوردار بيشتري سودمندي از قطعاً كند، ياري آموزي مهارت در را آنان يا ، كند فراهم آينده مشاغل كسب

 يا رواني ، جسمي ، ذهني رشد با بمتناس كه درسي برنامه:  دارد همراه به را فراگيران يادگيري ميزان افزايش .6

 افزايش موجب تواند مي ، گرديده توجه فراگيران فردي هاي تفاوت به آن در و شده تنظيم فراگيران عاطفي

 با متناسب را درسي برنامه محتواي توان مي جديد هاي فناوري كمك به.  شود فراگيران فردي يادگيري

   . شد ها آن يادگيري ميزان افزايش باعث طريق، اين زا و  كرد تنظيم فراگيران فردي هاي ويژگي

 به بايد درسي برنامه محتواي:  شود مي موجب را درسي برنامه پذيري انعطاف  ، ارتباطات و اطالعات هاي فناوري .7

 گام دانش كسب مسير در آساني به خود، عالقه مورد هاي مهارت اساس بر بتوانند فراگيران كه باشد اي گونه

 و انگيزه افزايش باعث كه شود استفاده اي گونه به امكانات از انواعي آن در كه درسي برنامه محتواي.  رندبردا

 قدرت از درسي برنامه كه شوند مي باعث جديد هاي فناوري.  است مهم بسيار ، شود فراگيران توانايي

 مورد محتواي يادگيري جهت را رانفراگي تمام توجه و انگيزه بتواند و بوده برخوردار مناسب پذيري انعطاف

  .  نمايد جلب آموزش

  

  يادگيري در تحول .2

 افزايش و اثربخشي در بسزايي نقش تواند مي ارتباطات و اطالعات فناوري كه است هايي مؤلفه از يكي يادگيري،

 زمينه و واقعي فتبا در يادگيرنده كه شود مي كارآتر و تر اثربخش هنگامي يادگيري رو، همين از. باشد داشته آن

 پيدا چشمگيري افزايش هنگامي يادگيري فرآيند سو، ديگر از و گيرد قرار شود، تدريس است قرار كه موضوعي
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 نيستند؛ چنداني اثربخشي داراي سنتي، آموزشي هاي كالس. باشد ارتباط در  مسأله حل پود و تار با كه كند مي

 هاي متن. آورند فراهم يادگيري براي را مناسبي و واقعي بافت انندتو نمي و اند خاص مكان و زمان به وابسته زيرا

 اما. اند آفرين مشكل نيستند، خطي طرح و تصوير متن، از بيش چيزي كه خاص هاي محدوديت سبب به نيز چاپي

 هك كرد بيان چنين توان مي را جامع نسبتاً هاي تعريف از يكي كه است شده بيان يادگيري براي مختلفي تعاريف

 از ناشي كه معين، موقعيت يك در رفتار ظرفيت در يا رفتار، در دوام پر تغيير يك از است عبارت يادگيري،

 »تجربه طريق از ذهني هاي ارتباط در دائمي نسبتاً تغييرات را آن همچنين. است تجربه هاي گونه ساير يا تمرين

  . اند كرده معنا نيز

 ورود زمان از كه است واقعيت اين كننده بيان يادگيري، در اطالعات وريفنا اثر زمينه در مطالعاتي هاي پروژه

 كه افرادي براي و ها زمينه برخي در.  است يافته افزايش فراگيري در افراد انگيزه آموزش، حوزه به فناوري اين

 تحقيقات.  بگشايد جديدي باب تواند مي معنا اين اند، داشته يادگيري در شكست تجربه مستمر طور به تر پيش

 از تر مطمئن و پذيرتر چالش كارآمدتر، توانند مي گيرندگان آموزش اطالعات، فناوري ورود با كه دهد مي نشان

 مربيان قبلي شده ارائه درسي مواد به گيرندگان آموزش تر آسان دسترسي موجب فناوري چقدر هر. باشند قبل

) 12. (يابد مي تغيير »يادگيري فرايند بر ناظر يرمد« يك به »علمي مطالب منبع« يك از مربيان نقش شود،

 بهتر اطالعات فناوري كاربرد در ماهر معلمان كه است  مسأله اين دهنده نشان نتايج ديگر، مطالعات در همچنين

 تحليل و تفسير تفكر، باالي سطح هاي مهارت و  مسأله حل. كنند هدايت يادگيري در را آموزان  دانش توانند مي

 اطالعات بر مبتني جهاني جامعه و اطالعاتي فضاي در ها، مهارت بندي اولويت توانايي و زمان مديريت ،اطالعات

 فناوري از اصولي و مؤثر شكل به بتوانند آموزان دانش و معلمان كه است اين به منوط اين و يابد مي توسعه

 در را اساسي نقشي تواند مي موزشيآ هاي فناوري به بودن مجهز صورت در آموزشي محيط) 13. (كنند استفاده

 طبيعي. آموزشي امكانات و تجهيزات هوا، نور،: مانند باشد، فيزيكي است ممكن محيط. نمايد ايفا آن پيشرفت

 اي مدرسه در. گرفت خواهد صورت بهتر يادگيري شود، فراهم بيشتر فرد براي آموزشي امكانات چه هر كه است

 يادگيري با مقايسه در شاگردان يادگيري است، علمي مختلف منابع و كتابخانه مناسب، فضاي داراي كه

 بسيار شود، نمي يافت ديگري منابع درسي كتاب جز آن در و نيست مناسب فضاي داراي كه اي مدرسه شاگردان

  .بود خواهد متفاوت
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  انگيزه ايجاد .3

 براي بايد مناسب، بازخورد دريافت و قموف تدريس يك اجراي براي كه است واقف كامالً  مسأله اين به معلمي هر

 اطالعات، فناوري. بپردازد درس فراگيري به بيشتري عالقه و توجه با يادگيرنده تا نمايد انگيزه ايجاد يادگيرنده

. نمايد ايجاد آموزان دانش ميان در چندان دو اي انگيزه تواند مي و دارد زمينه اين در را مؤثري و انكارناپذير كاربرد

 و ميل دارد، يادگيري جريان در مهمي نقش كه ها انگيزه اين از يكي. است متفاوتي هاي انگيزه معلول يري،يادگ

 شاگردان اينكه براي. دهد مي افزايش را فعاليت نيروي كه است محركي رغبت،. است آموختن به شاگرد رغبت

 اطالعات فناوري) 15. (باشند مند عالقه فرابگيرند، خواهند مي كه موضوعي به بايد باشد، فعال يادگيري ضمن در

 درسي بحث در بيشتر فعاليت به را آموزان دانش آور، هيجان ابتكاري هاي طرح با كه دهد مي معلم به را امكان اين

  .شود بيشتر آنان در يادگيري به عالقه زمينه تا نمايند وادار مغزي بارش روش نيز و

  

  نشاط ايجاد .4

 فراري و دلسرد مدرسه و درس از سنتي تربيت و تعليم هاي سبك در را آموزان دانش كه هايي  مسأله از يكي

 كارگيري به با توان مي اينك اما بود؛ درس كالس در تنوع نبودن و ها كالس بودن روح بي و خشك كرد، مي

 و آورده وجود به كالس در را تنوع تر، مهم همه از و هيجان، و نشاط و شور درس هاي كالس در اطالعات فناوري

 اطالعات فناوري با. نشوند زمان گذر متوجه يادگيرندگان تا نمود فرما حكم آموزان دانش ميان در را شاد اي روحيه

  .داد سامان مختلف هاي بازي و تصاوير با و مختلف هاي صورت به را تدريس توان مي

  

  داري كالس و كالس در نظم ايجاد .5

 هاي مسئوليت از يكي عنوان به نيز دور هاي گذشته از و است اهميت حائز سيارب تدريس، در نظم و كالس اداره

 و تفكر و احساس و رفتار بر معلم، تدريس چگونگي و كالس اداره هاي مهارت. آمد مي شمار به معلم اساسي

 نشان تتحقيقا. شود مي ارزيابي طريق اين از نيز معلم كار و گذارد مي اساسي تأثير شاگردان هاي يادگيري

 چگونگي از دارند، كار و سر آموزشي محيط با كه كساني ديگر و مديران و والدين و شاگردان فقط نه كه دهد مي

 از رضايت و شغلي خودپنداره در معلم تدريس و داري كالس بلكه پذيرند، مي تأثير معلم تدريس و كالس اداره

  .گذارد مي تأثير نيز وي كار
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 يادگيري، فضاي دوم، خانه قفس، زندان،: قبيل از برند، مي كار به درس كالس مورد در شاگردان كه هايي استعاره

 چگونه را خود تدريس كار و دارد كالس در نقشي چه معلم كه است آن از حاكي... و مسئوليت و دوستي محيط

 كار به خويش شغل و مدرسه و درس كالس درباره نيز معلمان خود كه هايي استعاره. كند مي اداره و سازماندهي

 به را هايي عمل دستور كنند مي سعي معلمان ها، كالس از بسياري در. است آنان عمل چگونگي بيانگر گيرند، مي

 پيروي انتظارات و ها خواسته آن از نيز شاگردان كه دارند انتظار و بدهند شاگردان به كالس اداره روش عنوان

. كند مي عمل يادگيري كننده آسان و راهنما عنوان به معلم هك بينيم مي نيز ها كالس از برخي در. كنند

 ها پژوهش. هستيم شاگردان و معلم جمعي همكاري و مساعي اشتراك شاهد ها كالس از بعضي در همچنين

 در موجود هاي دانش يادگيري به شاگردان ،)مدار معلم هاي كالس( اول نوع هاي كالس در كه دهد مي نشان

 حركت و متقابل روابط بر مبتني كه هايي كالس در يعني دوم، نوع هاي كالس در اما بند؛يا مي دست ها كتاب

 اطالعات فناوري) 16. (يابند دست خويش ذهن در دانش ساختن به كه شوند مي قادر شاگردان است، جمعي

 از شاگردان و معلم كه هنگامي كه صورت اين به نمايد؛ كالس مطلوب اداره در معلم به شاياني  كمك تواند مي

 خود خودي به كالس شود مي باعث كنند، مي استفاده انگيزه ايجاد نيز و درسي هاي بحث جهت در ها فناوري اين

  .شد خواهد درس به معطوف بيشتر نيز آموز دانش فكري تمركز و گردد مرج و هرج از دور به و آرام

  

  تدريس فنون و ها روش در بهبود .6

 اين در و است آموزشي هاي محيط دهنده تشكيل عوامل ترين مهم از معلم، ويژه به و انساني نيروي شك، بدون

 حائز يادگيري، روند در آن تأثير نهايت، در و آموزشي هاي فعاليت فرايند در معلم تدريس روش و نگرش ميان،

  .است اهميت

 كارآيي معلم وجود بدون هيزات،تج و امكانات اما نيست؛ پوشيده فردي هيچ بر مناسب، امكانات و موقعيت تأثير

 امكانات و محيط پردازد، مي آموزشي محيط مناسب تجهيز به امكانات شناخت با معلم. داشت نخواهد را الزم

 و عاليق استعداد، شناخت با و آورد مي وجود به را مناسب آموزشي موقعيت كند، مي سازماندهي را آموزشي

 معلم اعتقادات و دانش به نقشي، چنين البته كند؛ مي هدايت يادگيري حصحي طريق در را آنان شاگردان، توانايي

 گيرد كار به درس ارائه براي را متنوعي هاي روش كه دهد مي معلم به را امكان اين اطالعات فناوري. دارد بستگي

 اي رايانه هاي ازيب طريق از تواند مي معلم مثال، عنوان به برسد؛ انجام به مناسبي شيوه به يادگيري ـ ياددهي تا

  .شود او يادگيري به منجر و دهد انتقال يادگيرنده به را درسي بحث... و اي رايانه تصاوير يا و مخصوص
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  آموزان دانش در اجتماعي روحيه افزايش و همكاري ايجاد .7

 ايجاد و گروهي كارهاي بحث باشد، مي آموزشي نظام تأكيد مورد درس كالس و مدرسه در كه مسائلي از يكي

 رايانه، همچون ديجيتالي ابزارهاي از استفاده كه معتقدند پژوهشگران. است آموزان دانش در اجتماعي روحيه

 در اي رايانه شبكه از استفاده كه طوري به كند؛ كمك وي پذيري جامعه و خود از كودك درك به تواند مي

 دليل، همين به. است شده اجتماعي روابط گيري شكل و همكاري گروهي، تعامالت سازي آسان به منجر مدارس،

 اين از كه است آن كنند، مي مطرح پرورش و آموزش در اطالعات فناوري توسعه مدافعان كه مباحثي از يكي

  )18. (آورد فراهم محروم، طبقات ويژه به جامعه، مختلف طبقات براي را آموزشي برابر هاي فرصت توان مي طريق

 برد وايت از استفاده مثالً( كالسي يا گروهي دونفره، صورت به آموزان دانش توسط تاطالعا فناوري كارگيري به

 به را فراواني بازخوردهاي آموزان، دانش توضيحات به دادن گوش طريق از تا سازد مي قادر را معلمان ،)تعاملي

 دست به ها آن شناخت و آموزان دانش پيشرفت از را تري عميق ديد توانند مي معلمان نكته، اين از. آورند دست

 خاص موضوعات در اطالعات، فناوري منابع از استفاده در تيمي يا دونفره صورت به آموزان دانش مشاركت. آورند

 را بيشتري مطالب مشاركت، طريق از و بكشند چالش به يادگيري از را يكديگر فهم بتوانند آنان شود مي باعث

  . فراگيرند

  

  آموزان شدان استعداد شدن شكوفا .8

. باشد آموزان دانش نهفته استعدادهاي شدن شكوفا ادامه، در و كشف و بروز تواند مي بحث اين مزاياي ديگر از

 تدريس در روز هاي فناوري از استفاده جهت به گروهي هاي بحث و هيجان و شور فضاي كالس، در كه هنگامي

 نبودند، باخبر ها آن از خود شايد كه را خويش هاي قابليت و ها توانايي توانند مي آموزان دانش رسد، مي خود اوج به

  .نمايند اقدام ها آن پرورش به معلم هاي راهنمايي با و داده بروز

  

  پژوهش روحيه ايجاد .9

 مفيد آموزشي افزارهاي نرم نيز و مناسب اينترنتي هاي پايگاه اينترنت، از تدريس زمان در معلم كه هنگامي

 هاي جذابيت و برد مي بهره دنيا روز مقاالت و تصاوير و علمي مسائل از نيز تدريس وقت در و نمايد مي استفاده

 آموز دانش به شده تدريس مطلب مورد در بيشتر تحقيق براي را الزم انگيزه تواند مي افزايد، مي آن به نيز را الزم

 به نيز را درس از مقداري و ندهد آموز دانش تحويل آماده صورت به را درس تمام كه شرط اين به تنها نمايد؛ القا
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 از ابتدا همان از آموزان دانش كه شود مي باعث كار، اين جذابيت. دهد قرار آنان خود عهده به تحقيق عنوان

  .شوند برخوردار علمي كاوش و تحقيق روحيه

  

  سريع بازخورد .10

 عمل بازخورد آموز دانش هم و معلم مه كه است اين باشد، مي توجه قابل بسيار تدريس در كه مسائلي از يكي

 مدارس در توصيفي صورت به ارزشيابي روش طرح كه است سالي چند. شوند متوجه زمان ترين كم در را خويش

 ها فناوري اين كه است آموز دانش به بازخورد ارائه بحث آن، هاي بحث ترين مهم از يكي و شود مي اجرا ابتدايي

 سرعت به را خود تدريس و عمل بازخورد معلم و آموز دانش اگر. باشد داشته امر ينا در را بسزايي نقش تواند مي

 ياددهي ـ يادگيري امر در و دهند انجام را تري دقيق ريزي برنامه بعدي هاي برنامه براي توانند مي كنند، دريافت

  .باشند داشته را اي مالحظه قابل پيشرفت

  

  اضطراب كاهش .11

 ميزان افزايش و آموزان دانش اضطراب كاهش تربيت، و تعليم امر در ها فناوري ناي مزاياي از ديگر يكي

 دارند، انگيزه ايجاد در كه هايي قابليت دليل به ها فناوري اين. باشد مي علم و مدرسه درس، به آنان مندي عالقه

  .آيند شمار به آموزان دانش در اضطراب كاهش در مؤثري عامل توانند مي

  اخالقي و تربيتي هاي آموزش .12

 صورت به اخالقي و تربيتي مسائل آموزش به توان مي درس، كالس در ها فناوري اين از استفاده فوايد ديگر از

 مسائل نوع اين توان مي تربيتي، و مفيد هاي پايگاه بررسي نيز و ها بازي و ها فيلم از استفاده با. نمود اشاره عيني

 تقريباً صورت به معلم نظر مورد مطلب طريق، اين از تا داد آموزش آموزان نشدا به مؤثر اما ساده، روش به را

  .گيرد قرار آموز دانش ذهن در پايدار

  

   اعتقادي مسائل و اسالمي احكام آموزش .13

 پرژكتور ويدئو و افزار نرم طريق از آموزان دانش به اسالمي احكام آموزش ها، فناوري اين مزاياي ترين مهم از يكي

 كه »احكام نور« افزار نرم از استفاده مثال، عنوان به دارد؛ بسزايي نقش مسائل اين سريع يادگيري در كه باشد مي
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 تواند مي است، اي چندرسانه صورت به احكام آموزش شامل و اسالمي علوم كامپيوتري تحقيقات مركز توليدات از

  .نمايد امر اين به شاياني كمك

 مسائل مورد در دبيرستان، و راهنمايي مقطع در خاصه آموزان، دانش برخي است ممكن كه اين ديگر مطلب

 اينترنت به دسترسي كالس در معلم كه صورتي در نمايند؛ مطرح كالس در را آن و باشند شبهاتي دچار اعتقادي

 به كه هايي هپايگا يا تقليد معظم مراجع اينترنتي هاي پايگاه از استفاده با و سريع خيلي تواند مي باشد، داشته

  .بدهد مناسب پاسخ شبهات اين به اند، شده تأسيس منظور همين

  نوظهور هاي فناوري از استفاده سوء كاهش .14

 به همچنين و شود آشنا ها فناوري اين در... و ها بازي ها، پايگاه با نيز و متنوع هاي قابليت با آموز دانش كه هنگامي

.  آورد مي روي ها فناوري نوع اين از منفي هاي استفاده به كمتر شد،با همراه ها آن با ملموس و عملي طور

 شده فناوري اين مفيد و مثبت آثار متوجه تحقيقاتي، و علمي جذاب و متنوع هاي استفاده از آگاهي با آموز دانش

  .نمود خواهد پيدا سوق صفر سوي به ابزار اين از او منفي استفاده و برد مي لذّت آن از و

  

   تربيت و تعليم در فناوري ايابزاره

 ها آن از تربيت و تعليم ارتقاي امر در توان مي كه ابزارهايي به اينك شديم، آشنا بحث اين مزاياي با كه اين از پس

  :كنيم مي اشاره نمود، استفاده

  الكترونيكي هاي تخته .1

 سريع بازخورد بحث به شاياني كمك تدريس امر در تواند مي كه است هايي فناوري از يكي الكترونيكي، هاي تخته

 استفاده تمرين حل براي ها تخته اين از آموز دانش كه هنگامي. نمايد موقع به و زودهنگام خودارزيابي نيز و

. ورزد مي مبادرت آن رفع به اشتباه صورت در و كند مي مشاهده را خود عمل بازخورد سرعت به نمايد، مي

 در ها، تخته نوع اين هاي جذابيت. نمايد ارزيابي را مطلب درك ميزان نيز و خود توانايي ميزان تواند مي همچنين

  .نمايد مي معلم به زيادي كمك داري كالس و تدريس امر

  پرژكتور ويدئو .2

 از استفاده مزاياي از گروهي، كار افزايش و اجتماعي حس تقويت انگيزه، ايجاد داري، كالس تدريس امر در كمك

 طريق از و تاپ لپ يا خانگي هاي رايانه از استفاده با را درسي مطالب معلم كه هنگامي. باشد يم پرژكتور ويدئو
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 درسي مطلب به را آموزان دانش حواس تمام تقريباً آورد، مي در نمايش به كالس پرده روي بر پرژكتور ويدئو

 عهده بر را متنوع حقيقاتيت موضوعات نيز و بعدي هاي درس تدريس تواند مي معلم همچنين. سازد مي معطوف

 ارائه كالس در پرژكتور ويدئو طريق از را ديگر متنوع هاي طرح و خود مطالب نيز ها آن تا گذاشته آموزان دانش

  .شد خواهد كالس در نشاط و شور و فعاليت و گروهي كار  انگيزه، باعث امر اين. نمايند

  

  اينترنت .3

 درك و معلم به فراواني هاي كمك تدريس، اهداف با همسو و تدريس نحي در علمي مفيد هاي پايگاه از استفاده

 از تدريس حين در توان مي... و شناسي زيست شناسي، زمين ، علوم: مانند هايي درس در مثالً نمايد؛ مي مطلب بهتر

 مانه در و آورد دست به را مطلب آن مورد در دنيا روز اطالعات و تصاوير و گرفت مدد جستجوگر موتورهاي

 را درسي كتب كه nli.ir :مانند هايي پايگاه از دروس تمارين حل براي يا. گذاشت نمايش به فراگير براي لحظه،

 نيز امر اين. نمود حل جذاب خيلي صورت به را تمارين و نمود استفاده داده، جاي خود درون فلش صورت به

 به توان مي فناوري اين از استفاده مزاياي ديگر از. شد خواهد آموز دانش براي خودارزيابي و سريع بازخورد باعث

  .نمود اشاره پژوهش امر در ها آن از برداري بهره روش و ارزشمند اينترنتي هاي پايگاه معرفي

  اي رايانه هاي بازي و افزارها نرم .4

 دروس تدريس يبرا توان مي شوند، مي طراحي جذاب محيطي با و متنوع صورت به كه هايي بازي و افزارها نرم از

 تا نمود طراحي نمايش و بازي صورت به را علوم و رياضي چون دروسي توان مي مثالً نمود؛ مطلوبي استفاده

 معرفي آموزان دانش به را افزارها نرم اين تواند مي نيز معلم. نمايند استفاده تدريس امر در ها آن از بتوانند معلمان

 در. بپردازند آن مورد در تمرين به خانه در شده، تدريس مطالبِ بهتر و بيشتر درك براي نيز ها آن تا نمايند

  .داد قرار توجه مورد را آموزان دانش سنّ و تحصيلي سطح بايد افزارها نرم گونه اين طراحي

  



  
هزار  7و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط  اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٥٧ 

 

  جديد در مدرسهآموزشي  پيشنهادات براي فراهم آوري امكانات 

  پرورش و آموزش .1

 صورت مورد اين در كاري عمالً هنوز ولي است؛ رسيده چاپ به و شده تهگف فراواني مطالب بحث، اين مورد در

 وزارت همياري و همكاري با مگر شد، نخواهد حاصل مهم اين. كنند مي خودنمايي كلمات قالب در فقط و نگرفته

  .فرهنگي نهادهاي و ها سازمان و ها خانواده پرورش، و آموزش

 فضاي سوي به را تربيت و تعليم نظام بايد كه دارد عهده به پرورش و آموزش را وظيفه ترين مهم ميان، اين در

 منتهي جامعه پيشرفت به كه علمي پيشرفت اين براي را الزم هاي بودجه و امكانات و لوازم و دهد سوق فناوري

 كشور آينده براي مطمئن گذاري سرمايه به بلكه شود، نمي محسوب هزينه تنها نه كار، اين. سازد فراهم شود، مي

  .شد خواهد مبدل

   خانواده .2

 و همسو و نمايند ياري خويش اهداف به رسيدن در را مدرسه اولياي و فرزندان كه است اين ها خانواده وظيفه

  .بردارند گام مربيان و مدرسه با همگام

  فرهنگي نهادهاي .3

 و آموزش و خانواده به ها آن ارائه و مؤثر و مفيد افزارهاي نرم و پايگاه ارائه و توليد با بايد نيز فرهنگي نهادهاي

  .نمود پيدا دست عرصه اين در مطلوب هدفي به  پرورش،

  

  

  نتيجه گيري:

 انسان حواس كليه از بهينه و هماهنگ گيري بهره مديون اطالعات انفجار عصر در شگرف پيشرفتهاي     

 مي صورت حس دو اين توسط انانس يادگيري از درصد 88 حدود زيرا است شنوايي و بينايي حس خصوصا

 حواس ساير به نسبت ذهن در مطالب ماندن پايدار با همراه عميق تفهيم و گيري فرا در آنها نقش كه گيرد

  .است بيشتر بسيار
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 هاي رسانه آن به كه است خاصي لوازم و وسايل از استفاده ،نيازمند حواس اين توسط ثباتي با فراگيري چنين

 گرفته صورت كه اكتشافاتي و  اختراع طريق از ابزارها گونه اين تنوع. گويند مي)  زشيآمو ابزارهاي( آموزشي

 به است داده قرار خود تاثير و نفوذ تحت مستقيم غير و مستقيم بطور جهان سراسر در را انسانها بيشتر زندگي

 و ،سنتها آن به مربوط رهايرفتا و اجتماعي ارتباطات و برخوردها آن اثرات و يافته تغيير زندگي شيوه كه نحوي

  .است بخشيده جديدي شكل آن به و داده قرار خود تاثير راتحت بشري تمدن حيات و رسوم و آداب

 كه را مرزهايي معمولي و سيار هاي ديسك،تلفن و ،ويدئو ،نمابر ،راديو ،تلويزيون ها ،ماهواره ها رايانه اختراع

 و است برده بين از بود كرده جدا سياسي و جغرافيايي،اقتصادي نظر از جهان متفاوت فرهنگهاي و افراد زماني

  است بخشيده تسريع را انسانها ميان ارتباط

 بكار فراگيران به آموزش بيشتر و بهتر تفهيم براي كه شود مي شامل را اشيايي و ادوات ،كليه آموزشي وسايل

 بهينه و بهتر براي وسايل گونه اين از كند مي استفاده موالژ انواع از شناسي زيست دردرس كه معلمي.رود مي

 آموزشي رسانه نقش معلم اينجا در است كرده استفاده آموزانش دانش ذهن به آن انتقال و درس مفاهيم نمودن

 استفاده گچ و تخته از تلويزيون آموزشي برنامه يك در اگر. است آموزشي كمك وسيله عنوان به موالژ و دارد

  . است نموده ايفا را آموزشي كمك سايل و نقش گچ و تخته و آموزشي هرسان نقش شود،تلويزيون

 گفته ابزاري يا ،وسايل عوامل به آموزشي رسانه كه است اين در آموزشي كمك وسايل با آموزشي رسانه تفاوت

 ، اشياء شامل  آموزشي كمك وسايل كه حالي كند،در مي منتقل فراگيران به را آموزش محتواي كل كه شود مي

  .شود مي استفاده آنها از آموزش از بخشي در تنها كه است ابزاري و وسايل

) آموز دانش( محتوا گيرنده و رسانه يك عنوان به معلم و محتوا انتقال وسايل محتوا، آموزشي دوره يك در اگر

 تحقق باشد، نداشته وجود فوق عوامل از يك هر چنانچه. است اجرا قابل كامل صورت به آموزش باشد، مشخص

 به را محتوا ،انتقال آموزشي رسانه و آموزشي كمك وسايل گفت توان مي پس. شود مي ممكن غير آموزشي

  .سازد مي آسان فراگيران

 هر و ببرد باال را يادگيري ميزان تواند مي آموزشي كمك وسايل وجود كه گرفت نتيجه توان مي ترتيب بدين

  .دارند يادگيري و تدريس در بسزايي شنق آموزشي كمك وسايل و مواد انواع از كدام

يكي از مهمترين كارهاي سرپرستان آموزشي فراهم آوري امكانات بهتر آموزشي در مدرسه مي باشد كه در اين 

 تحقيق ذكر گرديد و اميدواريم كه مورد استفاده قرار گيرد .
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