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  با سمه تعالي

  » 1فرم شماره : «  

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

  

  نام خانوادگي :                                                 نام :

  معماري  هنرآموزرشته  شغلي :                                                  نام پدر :

  شماره پرسنلي :        كد ملي :

  هنرآموزپست سازماني : 

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

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

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

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

        7    هنرآموز  معماري هنرآموزي  1

2        8        

3        9        

4        10        

5        11        

6        12        

  امتياز          گين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند : . ميان 3

  » ساعت150عالي : « . عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  4

  ساعت  عنوان دوره  رديف  ساعت  عنوان دوره  رديف

1      7      

2      8      

3      9      

4      10      

5            

6           

  ساعت 150* جمع ساعت دوره هاي آموزشي :     

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : .مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :.....................   . 5
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  »2فرم شماره : «                                     »عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي « 

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

  مقدمه : ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمند :

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  داشتن طرح درس روزانه و ساالنهب :                            وجدان كاريالف : 

  استفاده از وسايل كمك اموزشيد :    تفاوتهاي فردي دانش آموزاندر نظر گرفتن ج : 

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -

  ..............................................ب : ............................................................................                                         كارگاهي  كمبود امكاناتالف : 

  ...............................................................................................................ج : ..................................................................................................  . د : ...............
  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است . 2

   استفاده از كمترين امكانات به بهترين و بهينه ترين شكل ممكن

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

س روزانه و ساالنه ـ اهميت دادن به ارزشيابي هاي روزانه ـ برخورد مناسب داشتن طرح در

در طول سال تحصيلي ـ توجه كردن به تجربيات همكاران ـ در نظر گرفتن وسايل كمك 

  اموزشي

  

  . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشته . 4

  استفاده از روش هاي نوين آموزشي

  امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : . 6پرورش استان :     آموزش و مهر و امضاء مدير كل  . 5
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  هوالرزاق

  »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي« 

  استان خراسان شمالياداره كل آموزش و پرورش 

  :  شماره ملي                                                         :  كد پرسنلي

  : نام خانوادگي                                                               :            نام

  معماري : هنر آموز  عنوان پست سازماني             :  هنرآموزي                             رشته شغلي

  /  /                                    خبره                  رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

 /  /                                                 عالي        رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

  عنوان مستندات تجربيات مدون :

  معماريروش هاي تدريس هنرآموز تجربيات تدريس و 
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 فهرست

  9  .................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : مقدمه

  9  ............................................... ................................ ................................ ................................ ................................   : واژه ديكل

  10  ............................................... ................................ ................................   يمعمار هنرآموز عنوان به بنده فيوظا شرح

  13  ......................... ................................   . كنم يم انيب را يمعمار رشته تياهم و يمعرف نهيزم در يا مهمقد ابتدا

  13  ................................................ ................................ ................................ ................................   :يمعمار رشته فيتعر)الف

  13  ........................................... ................................ ................................ ................................   :رشته نيا به ورود طيشرا)ب

  13  ............................................ ................................   :گذرانند يم هنرستان سال 2 يط در انيجو هنر كه دروس) ج

  14  ................................................ ................................ ................................ ................................   :يشغل و يليتحص ندهيآ)د

  14  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   :دوم سال يعموم دروس

  14  ................................................. ................................ ................................ ................................   :سوم سال يعموم دروس

  14  .................. ................................   :باشند داشته ديبا رشته نيا به ورود بدو در انيهنرجو كه الزم يها يتوانمند

  15  ....................................................... ................................   :شوند يم متقبل رشته نيا در انيهنرجو كه ييها نهيهز

  15  ................................... ................................ ................................ ................................   يمعمار رشته اصطالحات يمعرف

  15  ................................... ................................ ................................ ................................ ................................   فيتعار و يمعان

  16  .............................................. ................................   :سدينو يم نيچن  سيمور اميليو  يمعمار از يكل فيتعر كي در

  16  ...................................... ................................ ................................ ................................ ................................   واژه  ي شهير
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  18  ............................................. ................................   : يمعمار رشته در سيتدر نهيزم در  آن نييتب و  بنده تجارب
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  20  ......................  يمعمار رشته خالق آموزان دانش ييشناسا در بنده توسط شده استفاده يها روش: 2 تجربه
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  مقدمه :

تدريس به عنوان هنر آموز معماري در مدارس       شهرستان          هستم  اينجانب           سال هاست به

قرار دادن تجربيات در اختيار ديگران و همچنين استفاده از تجربيات ديگران باعث پيشرفت در روند .  

ر دياددهي و يادگيري به دانش آموزان مي شود .در اين تحقيق برآنيم تا تجربيات خود را در زمينه تدريس 

  در اختيار ساير همكاران قرار دهيم .اميدوارم مورد استفاده همكاران قرار گيرد . معماري رارشته 

  

  : واژه كليد

  راهكارها – تجارب –  معماري رشته آموز هنر
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  معماريهنرآموز  بنده به عنوان شرح وظايف

ه سعي مي كردم آن را به نحو بنده به عنوان هنر آموز معماري داراي وظايف زير مي باشم كه هميش

 احسنت انجام دهم .

  هدايت تقواي اسالمي وتقواي خدمت .							.1

همكاري با رئيس هنرستان در رابطه با انجام وظايف محوله در اجراي دستورات بر طبق 							.2

  بخشنامه ها و آيين نامه ها .

ي خويش و اسوه شدن براي رعايت اصول اسالمي و سعي در تزكيه بيشتر و الگو ساز							.3

  هنرجويان .

  همكاري با معاون و مسئول امور آموزشي در رابطه با انجام وظايف شغلي .							.4

  داشتن رفتار خوب و برادرانه و اسالمي با هنرجويان .							.5

  اشتغال به تدريس هفتگي طبق برنامه براساس ضوابط مصوب وزارت آموزش و پرورش .							.6
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  رعايت انضباط و مقررات اداري .							.7

  همكاري و تفاهم با ساير همكاران در زمينه هاي شغلي .							.8

تهيه طرح تدريس برنامه ي آموزشي سال تحصيلي به منظور تخصيص مطالب برنامه به 							.9

  فواصل زماني معين و ارائه ي يك نسخه آن در ابتداي سال تحصيلي به دفتر هنرستان .
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  .  كنم مي بيان را معماري رشته اهميت و معرفي زمينه در اي مقدمه ابتدا

  :معماري رشته تعريف)الف

 و طراحي  كشي نقشه و فني ترسيم ، تجسمي هنرهاي مباني با تحصيل دوران طي در رشته اين هنرجويان 

  كشي، نقشه در رايانه كاربرد ، برآورد و متره ، سازي اكتم و حجم ، تصاوير درك

  هاي دوربين با ترازيابي و برداري نقشه ، ساختماني مصالح و مواد ، تاريخي بناهاي ، معماري طراحي مباني

  .شوند مي آشنا...  و نيو

  :رشته اين به ورود شرايط)ب

  دبيرستان اول سال در 16 معدل اقل حد داشتن)1

 هندسه مبحث در راهنمايي سال سه رياضي درس و متوسطه  وفن حرفه و هنر دروس آزمون در شركت) 2

  )نام ثبت براي نياز از بيش تقاضاي صورت در( ترسيم و

  اي مشاوره مصاحبه در شركت) 3

  :گذرانند مي هنرستان سال 2 طي در جويان هنر كه دروس) ج

  )واحد 41 تخصصي دروس و واحد 25 عمومي دروس(

  طراحي -4     ماكت و حجم كارگاه - 3      مصالح و مواد شناخت -2     كشي نقشه و فني مترسي - 1

  معماري طراحي مباني - 8     اتوكد -7    معماري كشي نقشه -6   تجسمي هاي هنر مباني - 5

  تاريخي بناهاي با آشنايي -11     برداري نقشه - 10     ساختماني جزئيات و عناصر - 9

  :كنند مي كسب هنرستان در تحصيل سال 2 پايان در معماري كشي نقشه رشته هنرجويان كه هايي مهارت
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 كامپيوتر وسيله به كامل جزئيات با نقشه كامل ترسيم توانند مي ديپلم از بعد رشته اين در ما آموزان دانش

 مترور و مختلف ابزار با ماكت صورت به پروژه يك ساخت – مسكوني طبقه يك ساختمان يك  طراحي –

 ماكت يك ساختن توانايي.دهند انجام را ساختماني پروژه يك براي آن كامل هزينه برآورد و ساختمان يك

 مسكوني طرح يك ترسيم توانايي ، برداري نقشه هاي دوربين با كار ، سازي شهر ، وياليي يا مسكوني

 بناهاي با آشنايي ، خليدا دكوراسيون كردن مبلمان توانايي ، كشي نقشه وسايل كامل شناخت ، كوچك

 ، ساختمان يك ساخت هزينه برآورد و محاسبه توانايي ، دو و يك فاز هاي نقشه ترسيم و توانايي تاريخي،

  .رايانه كمك به نقشه ترسيم توانايي

  :شغلي و تحصيلي آينده)د

 هاي وزشكدهآم و آزاد و دولتي ، اي حرفه – فني هاي آموزشكده پيوسته كارداني دوره در تحصيل ادامه

 كش نقشه – كامپيوتر كش نقشه – داخلي معماري كشي نقشه: مانند كارهايي انجام و كاربردي – علمي

  معماري اجرائي

  :دوم سال عمومي دروس

  ،) 2( فارسي ادبيات ،) 2( رياضي ،) 2( خارجي زبان ،) 2( عربي ،) 2( بدني تربيت ،) 2( زندگي و دين

  )2( دفاعي آمادگي ، استان و ميعمو جغرافيا ،) 2( فارسي زبان

  :سوم سال عمومي دروس

  2/2 عربي ،) 3( بدني تربيت ،) 3( زندگي و دين

  :باشند داشته بايد رشته اين به ورود بدو در هنرجويان كه الزم هاي توانمندي

  يمند عالقه ، انگيزه داشتن ، رواني و جسمي معلوليت نداشتن ،) باال چشم ضعف نداشتن( جسماني توان

  قوي طراحي داشتن ، رياضيات و هندسه اصول آشنايي و ها رنگ شناخت ، خالقيت قوه و
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  :شوند مي متقبل رشته اين در هنرجويان كه هايي هزينه

  ،كالك ماكت ساخت براي مقوا ، كاغذ ، شابلون انواع ، گونيا ، كش خط خريد:شامل آموز دانش هاي هزينه

  

  معرفي اصطالحات رشته معماري

تر معماري را  اري هنر و دانش طراحي بناها و ساير ساختارهاي كالبديست. تعاريف جامع تر، بيشمعم   

شامل طراحي تمامي محيط مصنوع از طراحي شهري و طراحي منظر تا طراحي خرد جزييات ساختماني و 

 دانند. حتي طراحي مبلمان مي

مه ريزي و عناصر برنا  برنامه  ،مصالح ،سايه ،نور  ،بافت  ،فضا  ،توده طراحي معماري در اصل استفاده خالقانه از

. اين هنري  عملكردي و اغلب، زيباشناختي  است به منظور دستيابي به اهداف  فناوري  و  ساخت  ،هزينهمانند

تعريف، معماري رااز طراحي مهندسي كه استفاده خالقانه از مصالح و فرمها با بهره گيري از رياضيات و قواعد 

  كند. علمي است، متمايز مي

  

هاي تاريخي  شوند. تمدن يك كشور شناخته مي  اجتماعي  و  سياسي  ،فرهنگي  هايآثار معماري به عنوان نماد

اهرام   ،تخت جمشيد هايي چون شوند. ساختمان نخست از طريق همين آثار معماري شناخته مي

شوند. آثاري كه پيوند دهنده مهم  روم از جمله چنين آثاري محسوب مي  كاالسيوم  مصر، ثالثه

  شناسانند. ها خود را مي ها از طريق همين يادواره اند. شهرها، مذاهب و فرهنگ هاي اجتماعي بوده خودآگاهي

  معاني و تعاريف

  رود: در دو معناي وابسته بكار مي» معماري«يد توجه داشت كه امروزه واژه با

است و به يك فعاليت  شمرده شده معنا اسم كه» فرايند ساماندهي فضا«يكي معماري به عنوان  •

آيد.  ساخت پديد مي فناوري و هنر تجربي،- علمي ◌ٔ آفرينشگر (خالقانه) آدمي توجه دارد و بر پايه

  .صورت ميگيرد معماران اين برداشت بيشتر از سوي

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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است و به  شمرده شده ذات اسم يا اثر معماري كه» دستاورد ساماندهي فضا«دوم معماري به عنوان  •

داشت بيشتر است. اين بر هايي اشاره دارد كه پيش از ساخت آنها اين فرآيند پيموده شده ساختمان

 .رود و مورخين معماري بكار مي شناسان باستاناز سوي

 نويسد: چنين مي  ويليام موريس  در يك تعريف كلي از معماري

گيرد و تا زماني كه جزئي از  معماري؛ شامل تمام محيط فيزيكي است كه زندگي بشر را در بر مي   

 عبارت معماري كه زيرا سازيم، خارج آن ◌ٔ توانيم خود را از حيطه آييم، نمي دنياي متمدن بشمار مي

ايجاد   زمين◌ٔ كره روي بر انسان، نيازهاي اقتضاي به كه است تغييراتي و اصالحات مجموعه از

توانيم تمام منافع خود را  اند. ما نمي از آن بي نصيب مانده  علف و  آب  است كه تنها صحراهاي بي شده

كوچكي از مردمان تحصيل كرده بگذاريم و آنها را مامور كنيم كه در زمينه معماري در اختيار گروه 

براي ما جستجو كنند، كشف كنند، و محيطي را كه ما بايد در آن زندگي كنيم شكل دهند و بعد ما 

آن را ساخته و پرداخته تحويل بگيريم و سپس شگفتزده شويم كه ويژگي و كاركرد آن چيست. 

وبه خود ترتيب صحيح بوجود آمدن مناظر سطح كره زمين را بعكس اين بر ماست كه هر يك، بن

خود، سهم خود را در اين وظيفه ادا   مغز  سرپرستي و ديدباني كنيم و هر يك از ما بايد از دستها و

    كند.

  (يكي از بزرگترين معماران تاريخ) ميگويد:  لوكوربزيه  در تعريفي ديگر از

    معماري بازي استادانه و درست اشكال در زير نور است.   

  واژه ي  ريشه

، بسيار »معمار«است و  و آبادي و آباداني  عمران  معناي به »عمر« ◌ٔ از ريشه  عربي  در زبان» معماري«واژه 

، »رازيگر«، »راز«، »واالدگر«است مانند:  برابرهايي گوناگوني براي آن آمده  فارسي  آباد كننده. در زبان

شده و مه برابر مهتر  درست» راز» + «مه«اي است كه از  ، واژهمهراز ».مهراز«و » باني كار«، »دزار«، »زاويل«

است.  معناي سازنده درست شده به» راز«معناي بزرگ و  ، به»مه«و بزرگ بنايان است. بنابراين از دو بخش 

از دو بخش  "architect"در زبان التين نيز واژه  به تعبير امروزي است.  مهندس معمار  اين واژه برابر

archi  به معناي سر، سرپرست و رئيس وtecton  به معناي سازنده درست شده كه كامالً همتراز با واژه

به معناي ساختن ويژه  archi-tectureباشد. مفهوم دقيق واژه معماري ريشه در واژه يوناني  مهراز مي

) به معناي arkhin)از فعل آرخين(arkheو همراه با آرخه باشد. آرخه(دارد, ساختني كه هدايت شده 

  هدايت كردن و اداره كردن است.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%85%E2%80%8C%D8%B0%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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  معماري مدرن (نوين)

اي  اند كه جنبش نوين، حكم گونه پردازند، حتي مدعي امروزه برخي از نويسندگاني كه به اين موضوع مي

مشتركي نداشتند » ايديولوژي«مدرن در عالم واقع،  را دارد؛ آنان بر اين باورند كه معماران» كالف سردرگم«

ترديد مبنا و  الً وجود داشته باشد. جنبش مدرن بيتوانست اصو و به طريق اولي معماري مدرن نمي

است، و تنها آن دم كه اين به درستي درك گردد، امكان رسيدن به ارزيابي  گيري ويژه خود را داشته جهت

توان به  آيد. به اين طريق مي هاي پست مدرن اخير، فراهم مي اي از پيامدهاي آن، و از جمله كوشش منصفانه

بريم، دست  مردم ساالر در عصري كه در آن به سر مي  جست و جو و پيگيري معمارينقطه عزيمتي براي 

  يافت.

هدف كلي معماري مدرن اين است كه براي انسان محل سكونتي جديد ايجاد كند. اين سكونتگاه جديد بايد 

يط زيست او جديد بين انسان و مح» رابطه دوستانه«نياز به شناسايي را برآورده سازد و بدين ترتيب تجلي 

تعادل اجتماع به اين مسئله «، »مسئله خانه، مسئله عصر است.«نوشت:  1923در سال لوكوربوزيه  باشد.

ها و عناصر تشكيل  اش تجديد نظر در ارزش نوسازي، نخستين وظيفهبستگي دارد. معماري، در اين دوره 

  »است. دهنده خانه

در واقع  -1927– اشتوتگارت  در  وايسنهوف  المللي معماري نوين، نخستين آگهي (اعالميه) مهم بين

عنوان نقطه عطف، سلسله بود. جنبش مدرن با در نظر گرفتن سكونتگاه به » سكونتگاه«نمايشگاهي با عنوان 

ترين كارهاي گذشته، اهميت  مراتب سنتي كارهاي ساختماني را دگرگون كرد. كليسا و قصر، به عنوان مهم

خانه را مورد توجه قرار دادند. » توسعه«خود رااز دست دادند، و از آن زمان به بعد موسسات عمومي دولتي، 

  .آمد پديد نوين دنياي ساختار ◌ٔ بر پايهبه موجب همين امر نوعي نگرش دموكراتيك جديد، 

بارها پيشگامان معماري مدرن تازگي جهان مدرن را يادآور شدند، و تأكيد كردند كه اكنون معماري 

عصر مهمي «است:  هاي گذشته به كار رود. در اين باره، شعار لوكوربوزيه بسيار شناخته شده تواند با فرم نمي

» ها سبك«اند.  ها و رسوم باعث سركوب معماري شده جود آمده... سنتاست. روحيه جديدي به و آغاز شده

ميس ون   و» شوند. دروغ اند... عصر متعلق به ما، و سبك متعلق به آن، روز به روز معين مي

اين عقيده كه » توان معين ساخت. نه ديروز، نه فردا، بلكه فرم را تنها در همين اامروز مي«افزايد: مي دروهه

هانس مه   رفتند. اي با يكديگر پيش مي توجه به عقايد سياسي بود، گرچه هر دو با نگرشي ريشه بيان شد بي

طلبد. هدف  هر عصري فرم جديد خود را مي«نوشت: » دنياي نوين«با عنوان اي  در مقاله ير ماركسيست

ماست كه به دنياي جديد، شكلي جديد با معاني امروز بدهيم. اما دانش ما از گذشته باري است كه بردوش 

، »ستا انگار هرگز پيش از اين نبوده«كار شود  نتيجه آنكه، معماري بايد از نو دست به» كند... ما سنگيني مي

  و اين هدفي است كه پيش از اين درباره آغاز قرن مطرح نشده بود.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B3_%D9%88%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D9%85%D9%87_%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA&action=edit&redlink=1
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هاي  نمودند كه همزمان داراي ويژگي هايي يكپارچه مي و فرم همچون نگاره  فضا  در گذشته تصور

، هرم  ،برج  ،ستنوري  ،طاق  ،ستون بودند از  هايي عبارت . چنين انگارهبنيادي(كلي) و محلي (تفصيلي) بودند

بازي استادانه، درست و شكوهمند «با درك اين موضوع معماري را به عنوان  لوكوربوزيه  .سقف گنبدي  و

هاي  فرم  هرم  ، واستوانه  ،كره  ،مخروط ،مكعب  آيند... و بدين ترتيب هايي كه در پرتو نور گرد يكديگر مي حجم

  كند. تعريف مي» اند... بسيار مهمي

  

  

  : عماريم در رشته در زمينه تدريس آن و تبيين  بنده  تجارب

   عمومي كشي نقشه درس استاندارد تدريس نحوه:  1تجربه    

 رشته محيط با است قرار وارد تازه ي جو هنر كه عمومي كشي نقشه مهارت تدريس اهميت به نظر  

 رشته اين نياز مورد مهارتي ، عملي و وبصري شفاهي مهارتهاي تدريج به بايد همزمان و شود آشنا معماري

 نحوه با)  فني دبيران(  هنرآموزان اكثر كه پايه مهارت اين تدريس براي مدون روش يك ارائه لذا ، بياموزد را

 كه شده اين بر سعي مقاله اين در.  رسد مي نظر به الزم ، دارند زيربنايي مشكالت مطالب انتقال و تدريس

 جلسه: گردد ارائه مهارت ناي محترم آموزان هنر استفاده جهت پيشنهاد عنوان به را كارا و مدون روش يك

 و ندارد اختيار در را الزم وسايل و دارد قرار رشته اين به ورود بدو در هنوز هنرجو چون:  اول ساعت اول

 و خوش اصطالح به و جويان هنر با كلي آشنايي از پس است بيگانه كاردانش سيستم و كالس فضاي با اصال

 كشور اي حرفه فني آموزش سازمان و دانش كار سيستم تعريف و رشته كلي شناساندن به اقدام آنها با بش

  .  شود مي ، دست اين از مسائلي و سيستم اين ايجاد از هدف و

 داده نما سه رسم و فني ترسيم مورد در اي اضافه توضيح اينكه بدون جلسه اين در:  دوم ساعت اول جلسه

 از را اند آورده همراهشان و است شكل مكعبي كه را وسايلي از يكي تصوير خواهيم مي جويان هنر از شود

 ترسيم خودشان بصري درك مطابق كاغذ برگ يك روي بر آزاد دست صورت به آنرا و كنند نگاه جهات تمام

 همراه نما سه تعريف اول جلسه انتهايي ساعات همان در و رود مي پيش منوال همين به روش اين.  نمايند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%82%D9%81_%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85
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 مي گرفته نظر در منزل براي تكليف جلسه هر پايان در ضمنا شود مي يمتفه جو هنر به آن ترسيم طرز با

 براي شود مي خواسته هنرجويان از و است منزل وسايل نماي سه ترسيم اول روز براي تكليف اين كه شود

 همراه و تهيه كاتر و فلزي كش خط ، كن پاك ، اتود مداد ، كاهي ورق اسفنج، قطعه يك فقط دوم جلسه

  .بياورند سكال به خود

 اندازه با همراه)  مستطيل مكعب(  ساده بسيار شكل يك ترسيم به اقدام آموز هنر:  اول ساعت دوم جلسه

 سانتي به تواند مي كه واقعي اندازه با كه خواهد مي جويان هنر از و نمايد مي)   برد وايت(  سياه تخته روي

 اين در(  يابد مي ادامه تر پيچيده اشكال به سيدنر تا روند اين بسازند كاتر و اسفنج كمك به باشد متر

  ... ) و قهرماني سكوي ، پله(  نكنيم برخورد نديد خطوط به كه بود مواظب بايد مرحله

  ) ميليمتري هاي خانه وشمارش اندازه با.(دهيد انتقال ميليمتري دفتر رابه كالسي تكليف منزل تكليف

 چين خط مثال بطور( ميشود تدريس خطوط ومقياس نهاآ وكاربرد خطوط انواع ساعت اول:سوم جلسه

 ممتد وخط خيابانها چين خط:مانند شود ترسيم مختلفي هاي فاصله با مختلف هاي مقياس در ميتواند

 اينكه جهت به.نشود خسته زياد مرحله دراين جو هنر شود سعي بايد)رانندگي راهنمايي ممنوع سبقت

 كاغذ روي بر بايد جلسه دراين ترسيمات تمامي پس است مشهود ميليمتري كاغذ در خطوط ضخامت

)  ممتد و رنگ پر(  قوي خطوط A4 صفحه يك ابعاد به شود خواسته جويان هنر از. گيرد صورت ميليمتري

 مي خواسته آنها از سپس نمايند ترسيم كش خط كمك به) سانت يك سانت يك مثال( مساوي فواصل به

 و نازك خطوط ترسيم به اقدام كاغذ روي بر كمتري فشار با ولي مداد همان با خطوط همان بين شود

 و نازك بسيار دار زاويه خطوط شود مي خواسته آنها از بعد مرحله در نمايند)  ضعيف(  ممتد ولي كمرنگ

)  نمايند ترسيم را مربعها قطر(  نمايند ترسيم ميليمتري كاغذ در موجود هاي مربع كمك به موازي كمرنگ

 نديد خطوط ترسيم براي.(  نمايند رسم)  نديد خط(  چين خط كمك به را ها مربع ديگر قطر هادام در و
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 ي فاصله يك و ميليمتري 5 يا ميليمتري 3 پر خط يك كه صورت اين به دهيد توضيح را كار روش حتما

  ) شود انجام هنرجو توسط گيري اندازه و كش خط طريق از و متري ميلي يك خالي

 سه صورت به نديد خطوط داراي ولي ساده اشكال ترسيم به اقدام جلسه اين در:  سوم ساعت سوم جلسه

 به اقدام اندازه با ميخواهيم هنرجو از دوباره و شود ترسيم برد وايت تخته روي بر آموز هنر توسط بعدي

 به هجلس پايان تا.  نمايد كش خط توسط ميليمتري كاغذ روي بر نما سه ترسيم و حجم آن ماكت ساخت

  . دهيم مي ادامه منوال همين

 جوي هنر خستگي و دلسردي از جلوگيري جهت به مثالها كه داشت توجه بايد شده ذكر جلسات تمامي در

 شده ساده احجام از موارد برخي در و ها ديوار و آجر مبحث نما سه بحث در مثال باشد كاربردي كار تازه

 اين در روش اين مزيت... ) . و ناوداني ، سپري ، IPE نبشي، وفيلپر مانند(  شود استفاده فوالدي ي پروفيلها

  . كرد كار جو هنر با را مرتبط مباحث ساير و مقياس مبحث توان مي مستقيم بطورغير كه است

  

  رشته معماري روش هاي استفاده شده توسط بنده در شناسايي دانش آموزان خالق: 2تجربه 

بكار مي بردم و كارگاه  ناسايي و تشويق استعداد دانش آموزان در كالس بنده هميشه راه هاي زير را براي ش

:  

مي را به تناسب رفتارها ، فعاليت ها و دستاوردهاي خالق آن ها مورد تشويق قرار  م: دانش آموزان1

   .دادم

كه نسبت به ايده ها و افكار خود حساس باشند و آن ها را  مي آموختم: به دانش آموزان خود 2

  شت كنند.ياددا

و با دانش آموزان خود در انجام  مي دادم : به عنوان معلم شخصاً به فعاليت هاي خالق عالقه نشان 3

  .مي كردم تمرينات خالقيت مشاركت 
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  .مي دادم: در مورد ماهيت خالقيت و مفاهيم آن ، به دانش آموزان اطالعات الزم را4

  .مي كردم .استفاده 	شنيداري _آموزشي ديداري : در كالس خود تا حد امكان از وسايل و روش هاي 5

  .بودم .: براي تخيالت و افكار نو دانش آموزان ارزش و احترامي ويژه قائل 6

و اين حس را در خود و دانش آموزان  مي آوردم: در كالس خود فضايي براي ابراز شوخ طبعي پديد 7

  مي داشتم . خود فعال نگاه

كه افكار و رفتارهاي خود را بيش از حد مورد قضاوت و ارزش يابي قرار  مي آموختم : به دانش آموزان 8

  ندهند.

و آن ها را به پرسيدن سواالتشان  مي كردم: با دانش آموزان خود از روش پرسش و پاسخ استفاده 9

  مي نمودم .ترغيب 

  كنند.كه براي حل مسايل ، همواره راه هاي متعددي را جست و جو  مي دادم: آن ها را عادت 10

مي و به فرديت هر يك از آن ها احترام  مي گرفتم : تفاوت هاي فردي ميان دانش آموزان را در نظر 11

  گذاشتم .

و از وضع مقررات خشك و محدود  مي دادم: تا حد امكان به دانش آموزان امنيت و آزادي عمل 12

  مي كردم .كننده در كالس خودداري 

  .مي كردمتغيير عقايد و اشيا تشويق : دانش آوزان را به دست كاري و 13

  .مي كردم : آن ها را به مطالعه و كسب اطالعات در زمينه هاي مختلف ترغيب 14

  .مي كردم : اهميت خالقيت و آثار و نتايج ارزشمند تفكر خالق را براي آن ها تبيين 15

  مي نمودم .: آن ها را با زندگي نامه هاي افراد خالق تاريخ آشنا 16

  مي خواستم  و از آن ها حل هاي جديد مي كردم نش آموزان خود را با مسائل حل نشده روبه رو : دا17
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         كه بنده از آنها استفاده معماريدروس رشته يس روش تدر يمتد ها ينتازه تر:  3تجربه 

  مي كردم :

 يبرا يادگيريستون  چهار يهكه بر پا ياست، به گونه ا يادگيري ياز آموزش و پرورش ارتقا هدف       

 يكهر  يادگيري، يارتقا يعنيهدف،  يناستوار است. در تحقق ا يستنو ز يستندانستن، انجام دادن، با هم ز

كه به  يدرس يها نامهنقش بر يان،م ينبر عهده دارند. از ا يا يژهاز عناصر نظام آموزش و پرورش نقش و

 يبرنامه درس ينبرخوردار است. بنابرا يخاص يتز اهمشود، ا يمعلم در كالس درس به اجرا گذاشته م يلهوس

كه به سرعت در حال  يدر جامعه ا يزندگ يشود كه دانش آموزان را برا يسازمانده يبه گونه ا يدبا

   .است، آماده كند ييرو تغ يشرفتپ

 ياموضوع ه ينهدانش آموزان در زم يعمل را برا يقاز طر يادگيريپژوهش محور فرصت  يادگيري رويكرد

آنان منجر شود. دانش آموزان  يزندگ يكند كه به رشد مهارت ها يفراهم م يمورد عالقه شان به گونه ا

 ياز اصول جست و جوگر هدانش و استفاد يدبتوانند به تول يزندگ ياز مهارت ها ياديعالوه بر كسب تعداد ز

  .درس و خارج از آن مبادرت ورزندبه آنچه آموخته اند و عمل به آن در كالس  يدنمعنا بخش ينظام مند برا

  

  



  

خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي هنر آموز اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه  كنيد  7معماري با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٢٣ 

 

| ٢٣

  كدام است؟ معماري دروس  يستدر يروش ها بهترين ●

استفاده از آنهاست كه  يطبلكه نحوه و شرا يستند،ن يابدنفسه خوب  يف يستدر ياز روش ها يك هيچ   

  :با توجه به يدشود. لذا معلم با يضعفشان م ياباعث قوت 

و...)،  يلدانش آموزان، امكانات موجود (زمان، فضا، وسا يقو عال زهايان يس،تدر يمحتوا ي،آموزش يها هدف

  .مطلوب انتخاب كند يستندر يك يرا برا يوهش ينو... مناسب تر يتراكم دانش آموز

 يبيترك يمتوان يم يتو بر حسب موقع يمروش استفاده كن يكالزاما فقط از  يدما نبا يسجلسه تدر يك در

و  ييشناخت، توانا يدمهم با ينانجام ا يبرا يمقرار ده يرا مورد بهره بردار يستدر ياز الگوها و روش ها

  .يمداشته باش يسمتنوع تدر يمهارت فراوان در به كار بردن الگوها

  : 4تجربه 

  كه بنده استفاده مي كردم .نقشه كشي  روش كارگاه يستدر يننو ياز روش ها هايي نمونه

موارد با روش  يشتراست كه در ب يادگيريو  ياددهيوثر م ياز روش ها يكي يكارگاه يستدر روش

مرحله ده شصتم از كل زمان  ينشود ا يبه كار برده م يكسانو كنفرانس  يومسمپوز ينارسم ي،سخنران

  .شود يم يلمورد بحث توسط مدرس كارگاه تحل ينظر يمرحله مبان ينكارگاه است، در ا

  



  

خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي هنر آموز اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه  كنيد  7معماري با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٢٤ 

 

| ٢٤

  

  :و كار فعاليت مرحله

 يينموضوعات تع يو بر رو يمتقس ينفره تا انفراد 3 يال 2كوچك  يارگاه به گروه هاك را در آموزان دانش

را به آن اختصاص مي دادم از كل زمان كارگاه  شمشمرحله چهل  ين(حداكثر زمان ا يندنما يم يتشده فعال

  :مشاركت مرحله .

شده، دور هم  يمتقس ينفرادا يانفره  3 يال 2 يمرحله مجددا دانش آموزان در كارگاه به گروه ها ينا در

   .پردازد يشده م يينموضوعات تع يجمع بند يشوند، كه به بحث و بررس يجمع م

   .از كل زمان كارگاه است يك ششممرحله  ينزمان ا حداكثر

كامال  يتفعال ي(ابتدا و انتها ياز روش مهارت آموز يدكالس كارگاه آموزش با ياست كه در اجرا بديهي

  .ود جستمشخص شده است) س

  :كوتاه و فشرده درسي مرحله ▪

آزمون  يقكند و از طر يم يلو تحل يانب يقاكه از دانش آموزان دارد، دق يابتدا اهداف و انتظارات )بنده1

  .يدمسنج يآنها را م يرفتار ورود يصي،تشخ
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دانش آموزان ت رفع اشكاالكرده و به  يينو تب يلتحل يرا در سالن عموم يهر محور كل ينظر يمبان بنده )2

  . ختم .پردا يم يدر ابعاد نظر

  .است يمرحله حداكثر معادل ده شصتم كل زمان كارگاه آموزش ينا يبرا ينهزمان به (4

  :يانفراد يفو انجام وظا يگروه فعاليت مرحله ▪

براساس مباحثات همه دانش  يديكل يمهمانا استخراج مفاه ي،مرحله كار مسوول گروه كار يندر ا )1

گروه است)  يترا (كه مورد توافق اكثر يدينكات كل يهكل يگروه كار يكارورزان) است. منش يا( آموزان

تابلو نوشته تا  يجلسه خوب است كه نكات مطروحه را بر رو ي. منشيدنما يم ينوشته و طبقه بند

  .يدكاغذ منعكس نما يشدن رو ييكارورزان) آنها را مشاهده و سرانجام پس از نها يادانشĤموزان (

   .است يمرحله حداكثر معادل چهل شصتم كل زمان كارگاه آموزش ينا يبرا ينهزمان به )2

  .باشد يكديگرجدا از  يدبا يكار يگروه ها يلمحل تشك)3

  كنترل مطالب ي،سازمانده ي،گردآور استقرايي تفكر روش ●

 يمحسوب م يسبرد تدرعامل عمده گسترش اصطال ح راه ي،در برنامه آموزش يدصاحب نظر فق هليواتابا،

در بهبود توان دانش آموز  يستدر يوهش يكدست اول از  يكانترا كاسنا نمونه ا يهشود. كار او در مدرسه ناح

   :سازد يم ينخود مع يكرددر پردازش اطال عات است. او سه فرض درباره رو
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   .توان آموخت يتفكر را م )1

   .فرد و مطالب است يتشدن فعال يرتفكر درگ )2

  .يردگ ي(قانونمند) نضج م يتفكر در توال ياناتجر )3

 ينتمر يقتا از طر يمكن يبه شاگردان كمك م يستدر يمعتقدات تابا، ما با استفاده از راهبردها براساس

از  ياست كه به دانش آموزان مجموعه ا يبدان معن ينخود تال ش كنند. ا ييتفكر استقرا يمختلف برا يها

عات را در مغز خود سازمان  طالشود. آنها ا ي(شعر، فرهنگ، كشورها و ...) داده م اطال عات در قلمرو خاص

 يمتعم يدجد يها يتخود را در موقع يدهند و آموخته ها يارتباط م يكديگردهند نكات و مطالب را به  يم

پردازند.  يناآشنا م يها يدهپد يحتوض يي،گو يشپ ي،ساز يهبه فرض يبترت ينوبه ا يرندگ يداده و به كار م

و فعال  يمو كاهش نقش مستق يستدر يتواند با كاربرد راهبردها والگوها يال زم به ذكر است كه معلم م

  .دهد ياريبه دانشĤموزان  يكرده ودر مفهوم ساز يرا درون يادگيريخود در كال س، 

آن  يقبل ينمع يبر مهارت ها يدتفكر نخست با ينمع يبرمهارت ها يرگيچ ياست كه برا ينتابا بر ا فرض

آن را به وجود آورده است  يمنطق يوهسد ش يلهتوان معكوس كرد. تابا به وس يرا نم يتوال ينو ا يافتتسلط 

  :كه عبارتند از

  )يستدر ياساس يمفهوم (راهبردها ين) تكوالف
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  مطالب ير) تفسب

  .يدعقا يا) كاربرد اصول ج

  :يمشاركت يادگيري هاي روش ●

 يدر گروه ها يتدانش آموزان به فعال يبترغ ياست ول يكامال متفاوت يروش ها يدارا يمشاركت يادگيري

روش ها است. در  ينا يمطلب مشترك تمام ي،مطالب درس يادگيريدر  يكديگركوچك به منظور كمك به 

 يابيارز مطالعاتروش ها كه از  ينموفق تر ;يمشاركت يادگيري يروش ها يرو »يتجرب يا يسهمقا«مطالعه 

   :آمد عبارتند از يروند بسربلن

  دانش آموزان يگروه يادگيري) الف

  مختلف يموضوع به بخش ها يم) تقسب

  ) آموختن با همج

  ي) پژوهش گروهد

  ي) روش بارش مغزه

  يانفراد - يدو نفر ي) گروه هاو
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  يمشاركت گروه يكار دونفر -) تفكر ي

  : معماريتبيين تجربيات بنده به عنوان هنر آموز 

  چيست؟ معماري طراحي آموزش حصحي روش - 1

 حال در معماري آموزش عرصه در جوان مدرسان حضور از متاثر اي فرخنده اتفاق كه است اين واقعيت

 طراحي يا( معماري) Pedagogy( تدريس شناسي شيوه در مباحثات بستر ايجاد آن و است؛ گيري شكل

  . است) معماري

  عملكرد يا فرم

 اشاره با "گويا هاي نويفرت" مطلب عنوان تحت خود وبالگ در معماري سمدر و نويسنده پور يوسف كمال

 توجيه "كنندگان استفاده آسايش قبال در مسئوليت احساس عنوان با البته كه طلبي راحت نوعي" به

 تنها را خود اساتيد از برخي...": پزدازد مي پالن و عملكرد مقوله به اساتيد شيفتگي از انتقاد به ، شود مي

 استقالل حفظ توجيه با و دانند مي پالن و عملكرد زمينه در دانشجويان بازخواست و راهنمايي به فموظ

 البته وي ؛"...نيستند قائل فرم مباني آموزش زمينه در خود، براي چنداني نقش ها، طرح تنوع و دانشجويان

 نشان عملكرد و پالن به اساتيد كه زيادي حساسيت به توجه با ها، كالس نوع اين دستاورد است معتقد

  . نيست متنوع هاي طرح و استاندارد هاي پالن شوند، مي قائل فرم براي ظاهر به كه اي آزادي و دهند مي

 هاي جنبه به توجه بعضا كه است انكار قابل غير موضوع اين پور، يوسف قضاوت شدت و حدت از نظر صرف

 را معماري مدرس دارد اشاره بدان نيز پور يوسف هك آنچنان و كند مي ضعيف را فرم به توجه معماري كمي

 نيز و "معماري متعالي و كيفي هنر" تا "محض كمي و منطقي هاي داده ميان فاصله" تبيين جايگاه از

  .كند مي دور "معماري فرايند و زبان" آموزگار
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   انديشمندانه معماري معمارانه، انديشه

 اندكي اما را موضوع "معماري طراحي فرايند در القيتخ" كتاب مولف و معماري مدرس خيابانيان علي

 ايده بويي و رنگ معماري به نظري مباني و ها ريشه به رجعت با كند مي سعي او بينيد؛ مي تر پيچيده

 لحاظ به چه و فرم لحاظ به چه - نتيجه از تر مهم را اثر توليد روند مواردي در بسا چه و بدهد پردازانه

 دارد، قوي اوليه ساختار به نياز اي حرفه هر نظري مباني و معرفتي پايه" است معتقد او .كند تلقي - عملكرد

 هنرمند بر مباني اين باشد؛ تاريخ طول در بشر ذهني و عملي هاي تجربه و كاركردها از نمودي تواند مي كه

 ،"درست" و "خوب" معماري مورد در خاص تاكيدي با خصوص به معماران فردي باورهاي بر و بودن

 هستي جهان از كه اطالعاتي مجموعه از متشكل كه تفكري است، تفكر نحوه و بيني جهان نوع دهنده نشان

 مجموعه از متشكل بعدي، سه نمايشي ابزار از استفاده با شدن بالفعل صورت در بسته، نقش ايشان ذهن در

 ما براي را معماري كالبد يك مختلف وجوه از بياني توانند مي كنند، مي نزديك عينيت به را ما كه روابطي

 پويايي است كرده برقرار هستي چرخه با كه تعامالتي در كاملي، انديشه چنين حال عين در كرده، ايجاد

  . "...باشد شدن نو حال در هميشه كرده، حفظ را خويش

 شايد كه است استوار) كانسپچوال يا( پردازانه ايده محوري بر آنچنان اما خيابانيان نظر مورد تداومي ساختار

 آموزشي نظر از نهايت در كه دهد شكل را پژوهشي كليتي و نشود منجر معماري طرحي به حتي مواردي در

  .باشد مفيد تواند مي درجه غايت به

  معماري در عملكرد آموزش دغدغه

 رسانمد بعضي معماري كاركردي/فيزيكي مقدمات از دانش اموزان اطالعي بي معضل اما، بين اين در

  .ندهند نشان معماري آموزش در ايده يا و فرم محوريت به خوشي روي كه دارد مي آن بر را معماري

 از خاصي نوع عليه بر اي شكوائيه به بيشتر كه مطلبي در معماري پژوهشي مدير و مدرس هدفي، فرزانه

 هاي آتليه در را خود يتذهن توان مي آيا": دارد اشاره نكته اين به ماند، مي معماري تدريس در رويكرد
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 آيا باالتر، اين از و... داشت؟ ذهنيت اين از كپي و پيروي به وادار را وي و نموده غالب دانشجو به دانشجويي

 نيز را خود همرزم و ديگر اساتيد زحمات آن، تبع به و گرفته سخره به را دانشجو ذهنيات توانيم مي

 ادامه در و گيرد مي شكل معماري اصلي ساختار كه 2 و 1 مقدمات دروس در بخصوص بناميم؟ ناارزشمند

 را خود غيرواقعي و ذهني تكراري ساختارهاي فضا، و فرم از ادراك بهانه به...  1 طراحي آتليه در آن

 از نيازها، و ها حداقل از مطلوب، معماري ابتدايي مباحث كوچكترين از 3 طراحي آتليه دانشجوي بپرورانيم؟

 معماري اين پس است، اندك آن آگاهي يا نداشته آگاهي...  چيدمان نحوه از آن، آيندفر و طراحي اصول

 بصورت كه سطوح و ها رمپ صرف آيا است؟ معماري معرف چيزي چه يا كسي چه كجاست؟ و چيست

 را...  و ارتفاع و آسايش نكات و برخاسته زمين از عملكردي يا مفهومي عوامل گرفتن نظر در بدون و تصادفي

 آيا است؟ اين فضا و فرم تعريف آيا ناميد؟ معماري توان مي را است كرده رها خود حال به نشده عريفت

  ."...است؟ نئومدرني تفكر اين آيا اند؟ انديشيده چنين اين كاران نئومدرن

  

  كيست؟ با حق براستي

 ها رويكرد اين 3 هر كه است اين واقعيت است؛ ناصحيح بگويم بهتر يا ناممكن، بعضا و دشوار امري قضاوت

 نسبي طور به آموزشي ماحصل به نگاهي و نتيجه اعتبار به بتوان شايد البته. بردارند در را حقيقت از بخشي

. باشد معماري آموزش الزمه اينچنيني رويكردهاي تمامي از تركيبي بسا چه. كرد ارزيابي را نگاه هر موفقيت

 كه است انگيز بحث موضوعي نفسه في معماري آموزش ناسيش شيوه شد اشاره بدان كه آنچنان حال هر در

  .است خورده كليد جوان مدرسان/معماران هاي تالش با روزها اين

  



  

خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي هنر آموز اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه  كنيد  7معماري با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٣١ 

 

| ٣١

   تجسمي هنرهاي مباني درس ارزشيابي و آموزش شيوه- 2

 ، فالسفه نظر مورد ديرباز از و داشته انسان زندگي در موثري نقش همواره كه است هائي پديده از هنر

  .است بوده مربيان و ندانانديشم

 مفاهيم توسعه جهت كارآمد اي وسيله ي منزله به را هنر اعتقادي و سياسي فكري، گوناگون مكاتب چنانكه

 كار به خود هدفهاي با متناسب اي گونه به انسان پرورش در را آن و دانسته جامعه در مختلف معارف و

  .اند گرفته

 هاي پديده ترين قديمي از هنر و است انسان اجتماعي يازهاين هنر خاستگاه ترين اصلي گفت توان مي

  .است بوده اجتماعي و انساني

  تجسمي هنرهاي مباني 

 در. است انكار غيرقابل بصري هنرهاي هاي رشته تمام در تجسمي هنرهاي مباني درك و آموزش اهميت

)  ع( صادق امام دانش كارو تانهنرس در گذشته سال در كه عملي و تئوري فعاليتهاي از گزارشي زمينه اين

  .گردد مي ارائه شده، انجام اينجانب توسط

  :باشد مي چندبخش شامل دوم سال  تجسمي هنرهاي مباني

  تجسمي هنرهاي مباني اول فصل

  بصري عناصر: دوم فصل  

 ابزار و كار انجام شيوه وهمچنين شدند اشنا بصري عناصر و تجسمي هاي هنر مفاهيم با اموزان دانش ابتدا

 براي آموزان دانش و كالس وضعيت به توجه با و بخش اين  مفاهيم به توجا با سپس شد داده توضيح كار

 يابد ارتقاء آموزان دانش هنري ديد كه شد ارائه عملي تمرينهاي تجسمي هنرهاي مباني و مفاهيم بهتر درك

  ..شد انجام آموزان دانش ركد قدرت و كتاب در شده درج تمرينات بهنمونه توجه با تمرينات اين و



  

خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي هنر آموز اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه  كنيد  7معماري با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٣٢ 

 

| ٣٢

  بافت تركيب، شكل،: سوم فصل 

  بصري كيفيتهاي:  چهارم فصل

  تجسمي هنرهاي در فضا:  پنجم فصل

 اين تدريس نحوه و تمرينات انجام روش و شيوه با حدودي تا آموزان دانش اينكه به توجه با بخش اين در

  .شد امانج تر كاربردي و عملي صورت به آموزش اند شده آشنا درس

 با كنند مي تحصيل اي رايانه تصويرسازي رشته در آموزان دانش اينكه به توجه با تمرينات انجام شيوه

 و دستي صورت به تمريني هاي نمونه كه صورت اين به. گرديد اعمال فتوشاپ بخش هنرآموزان هماهنگي

 افزار نرم با اشكال رفع از پس نهائي نمونه سپس و شد مي انجام تجسمي هنرهاي مباني كالس در اوليه اتود

 كالس در داشت، هنري و بصري نظر از ايرادهايي آموزان دانش كار بازهم اگر و گرديد مي انجام فتوشاپ

  .شد مي اشكال رفع تجسمي هنرهاي مباني

  .آمد عمل به ارزشيابي عملي و تئوري صورت به آموزان دانش هاي آموخته از پايان در 

  .شد انجام عملي كارهاي ژوژمان برگزاري شيوه به عملي ارزشيابي و كتبي ازمون صورت به تئوري ارزشيابي

  3536حجم شناسي و ماكت سازي شماره درس نمونه طرح درس  يك   -3

  هنرستان فني و حرفه اي        سال سوم رشته معماري و نقشه كشي

  عنوان درس: كاربرد نقوش هندسي در تزئينات 
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  نياز :وسايل و ابزار مورد   

 –مركب مشكي  –سمباده نرم  –برگ 40دفتر بدون خط  –خط كش –تخته رسم   –  تابلو  –كتاب درسي

كاتر   –  خط كش فلزي  – مقواي رنگي  – A3 كاغذ - نقاله  – گونيا  –آبرنگ و يا گواش  –پرگار-قلم موي گرد

  چسب مايع و چسب چوب  –  فوم يا يونوليت نيم سانتي و يك سانتي -درجه 30

  يس:روش تدر  

در آموزش اين قسمت از كتاب با توجه به مراحل ذكر شده در صفحات بعد و با عنايت به اينكه اين واحد 

نمره كتبي دارد ، از روش هاي فعال و مشاركتي تركيبي زير با  4نمره عملي (كارگاهي) و فقط  16درسي 

  استفاده مي كنيم:  بروس جويس  توجه به رويكرد ياددهي و يادگيري

  تفحص گروهي ؛ تدريس اعضاي تيم؛ اكتشافي؛ روش بحث گروهي ( مكتبخانه اي) گروهي :

انفرادي: پرسش و پاسخ؛ ارائه پروژه ؛ كنفرانسي ؛ تحقيق و تفحص؛ روش حل مسئله؛ يادگيري تا حد تسلط؛ 

  يادگيري فردي و......

اي كارگاه آموزشي؛ معلم محور: روش توضيحي و سخنراني ؛ نمايشي؛ آموزش مفاهيم و اصول؛ برنامه ه

  پيش سازماندهنده؛ نمايش خالق و......   بازديد علمي؛ بارش فكري؛ الگوي آموزش مستقيم؛

    

  پيش دانسته ها:

يكي از وظايف هر معلم برنامه ريز اين است كه قبل از آغاز سال تحصيلي ، شروع تدريس و يا ابتداي هر 

آنها و پيش دانستني هاي ايشان آگاه باشد. بنابر  فصل از كتاب درسي فراگيران، از ميزان و سطح سواد

با يك آزمون ورودي و يا تشخيصي از قبل طراحي شده ، از ميزان دانستني هاي قبلي هنر آموزان    اين

  كالس خود آگاه مي شويم . آنها بايد با مفاهيم زير قبالً آشنا شده باشند:

  ، شعاع، عمود منصف و.....  ر، وتر، ارتفاعمفاهيم پايه هندسه مانند: سه ضلعي و انواع آن ، قط
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مساوي ( كتاب ترسيم فني سال   قسمت 10و   8، 3،9،5،7، 2رسم كمان ، دايره و روش تقسيم بندي آن به 

  دوم)

  طريقه كپي برداري از كاشيكاري و طرح هاي برجسته ( مفاهيم پايه همين كتاب)

  ر با مقوا ، فوم و يونوليتآشنايي با كاربرد ابزار رسم و ماكت سازي مخصوصاً كا

  آشنايي با مفاهيم رنگ و تركيب هاي رنگي ( كتاب مباني هنر هاي تجسمي سال دوم)

    

  ايجاد انگيزه

    

در كالس درس در خصوص محتواي آموزشي و فعاليت هاي عملي پيشرو با فراگيران صحبت كرده و روش 

تشريح مي نماييم. با هماهنگي مديريت هنرستان تدريس و نوع فعاليت عملي و انتظارات خود را براي ايشان 

؛ فراگيران را به يكي از مكان هاي تاريخي و مذهبي كه داراي كاشيكاري هندسي (غير اسليمي ) باشد مي 

بريم و ابتدا اجازه مي دهيم دقايقي را آزادانه در محوطه بصورت انفرادي و يا گروهي به گردش و تماشا 

بل از حركت از مدرسه با هدف اين بازديد آشنا شده اند و مي دانند كه بايد به چه بپردازند . از آنجاييكه ق

فعاليتي مشغول باشند لذا فقط وظيفه مدرس در اين مرحله نظارت است و حتي به سواالت ايشان جواب 

  نمي دهد تا تشنگي در ذهن ايشان ايجاد شود .

ي از حياط و يا محوطه جمع كرده و در خصوص بعد از گذشت نيم ساعتي تمامي فراگيران را در گوشه ا

كاشيكاري؛ لعابكاري ؛ طراحي ؛ جنس ؛ طريقه ساخت و نصب؛ لزوم و چرايي آن در مساجد و اماكن مذهبي 

  و تاثير رواني نقوش و رنگ در بيننده توضيحاتي مي دهيم.

ر هاي كاشيكاري ، معلم با نشان دادن نمونه كار و توضيح در خصوص استفاده از نقوش هندسي در هن

منبت، مشبك و حتي گچبري و كاربرد هندسه در تزئينات و زيبا سازي فضاي مسكوني انسان با كمي 

  تشريح مي تواند ذهن و انگيزه فراگيران را به يادگيري كاشيكاري ترغيب نمايد.
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ن و معلم در خصوص هنر كاشيكاري با نقوش هندسي ( موسيقي مجسم) و معرفي تعدادي از معمارا  

  طراحان گذشته با مفاهيم هندسه تفاوتهاي بارز اين مهم را با كاشيكاري اسليمي توضيح مي دهد.

معلم با توضيح در خصوص بكار گيري رنگ هاي گياهي ، خاك هاي رنگي و فلزات معدني در رنگ آميزي 

صد ها سال اين  كاشي ها توجه دانش آموزان را به اين موضوع جلب مي كند كه بعد از گذشت ده ها و يا

كاشي ها در گرما و تابش مستقيم نور خورشيد و سرماي زمستان و بارش باران؛ هنوز رنگ و طروات آن 

مشهود است و قابل مقايسه با كاشيهاي صنعتي امروزي نيستند كه با رنگ هاي صنعتي و با چسب كاشي به 

  ديوار ها چسبانده مي شوند.

مي زند و تعدادي از طرح هاي كاشيكاري را مورد بررسي و آناليز قرار  معلم بهمراه فراگيران در محوطه قدم

در    تا فراگيران بخوبي متوجه شوند كه در پس هر كاشيكاري انجام شده كه بنظر ساده مي آيد   مي دهد

واقع يك فكر و فرمول رياضي و تناسب هندسي نهفته است و بصورت قراردادي و يا تصادفي اين كار توسط 

  اران ايجاد نشده است ....استاد ك

    

  مفاهيم كليدي قابل آموزش:

شمسي و انواع آن؛ سكرون؛ موج؛ طبلك؛ ترنج؛ برگ چنار؛ ستاره ؛ عروسك؛ تكه؛ گره؛ دور گيري؛ ماكو؛ قمي 

  ؛ سل و .......

    

  

  روش تدريس مرحله اول:

  جرات آموزي
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رات آموزي بين فراگيران از اهميت براي رسيدن به مهارت در حد تسلط در دروس فني و حرفه اي ، ج

خاصي بر خوردار است . اگر قرار است ابتكار ، نوآوري و خالقيت را در بين فراگيران كالس خود شاهد باشيم 

هرگز نبايد بعنوان يك منبع آموزشي در كالس حاضر شويم و هر سوالي را بالفاصله جواب دهيم. اجازه 

  يم خودشان بسياري از روش ها و قواعد را كشف نمايند.آزمايش و خطا به ايشان بدهيم و بگذار

بهتر است در جلسه اول فرصتي به فراگيران داده شود تا ايشان گروه خود را تشكيل داده و براي گروه خود   

به معلم تحويل دهند. (گروه ها تا پايان اين موضوع    سر گروه انتخاب نمايند و اسامي اعضاء و سرگروه را

اهد بود) . معلم وظايف سر گروه را به او در جمع مي گويد : مديريت زمان و نيروي انساني ، درسي ثابت خو

  آموزش، تقسيم وظايف با توجه به توانايي افراد و نمره دهي گروه را بر عهده سرگروه بسپاريد.

اگيران آموزش در كالس درس با استفاده از تابلو اركان اصلي نقوش هندس مانند دايره ؛ مربع ، مثلث به فر

نفري) با هم با تهيه قالب و يا شابلون براي  3تا  2داده مي شود و از آنها خواسته مي شود بصورت گروهي ( 

يك طرح كاشيكاري ساده   A3 هر كدام از شكل هاي هندسي بپردازند و با كنار هم قرار دادن بر روي كاغذ

  بزنند .

يني، دور گيري و پيوند آشنا نيستند با ترس و دودلي كار در ابتدا و در جلسات اول چون با مفاهيم گره چ

پيش مي رود ولي با چند جلسه تمرين در ذهن و دست هنر آموزان جرات كاري پديدار شده و كم كم 

  خالقيت را هم خواهيم ديد .

طرح  بعد از اين مرحله مفاهيم گره در كاشيكاري را توضيح داده و تكرار يك طرح را در واحد سطح ( تناسب

  با واحد سطح و طريقه محاسبه آن را) تشريح مي كنيم.

بعد از چند جلسه از فراگيران خواسته مي شود براي هر شكل هندسي با رعايت تناسب بر روي مقواي رنگي 

تعدادي مربع ؛ مستعطيل و مثلث ( متناسب با قطر و ضلع مربع ) تهيه كنند و با خود به كالس درس 

  بياورند.
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ي با كنار هم چيدن و جابجا كردن اين نقوش مقوايي در گروه به خلق آثار كاشيكاري و حتي در تا چند ساعت

پاره اي از موارد به خلق گره ي جديد خواهند پرداخت و مي توانند از كار انجام شده طرح زده و يا از روي 

  آن تصوير برداري نمايند.

بين گروه ها حركت مي كنند تا اگر سوالي و يا  مدرس در اين زمان بعنوان يك راهنما و مشاور در كالس

  انحراف از هدف مشاهده شده با توضيحات كليدي فراگيران را راهنمايي كند.

    

  روش تدريس مرحله دوم:

  آموزش مفاهيم    

    

در كتاب درسي فراگيران مفاهيم اوليه و اسامي هر نقش بصورت خالصه درج شده است كه معلم با استفاده 

يس آموزش مفاهيم و اصول و با توجه به اينكه او خوب مي داند ديدن و لمس كردن از سخنراني از روش تدر

كردن در انتقال مفاهيم و تعميق يادگيري تاثير بيشتري دارد ؛ از روش هاي توضيحي و نمايشي نيز براي 

  آموزش بهتر و دقيق تر مفاهيم استفاده مي كند.

ن خط تهيه كرده و نقش آموزش داده شده در هر جلسه را با هنر آموزان موظف هستند دفتري را بدو

طراحي نو و تغيير در ابعاد و تناسب در گره و بصورت رنگ آميزي شده تا جلسه بعد بعنوان تمرين و يا 

فعاليت مكمل با خود به كالس بياورد. البته اگر طرح او از جايي اقتباس شده و يا از مكاني كپي برداري 

  ر پايين ورقه آدرس محل ، تاريخ آن درج گردد.گرديده حتماً د

اين فعاليت مي تواند ابتدا بصورت گروهي و با هم فكري و همكاري همساالن ديگر انجام گيرد و بعد از   

گذشته چند جلسه براي رسيدن به يادگيري تا حد تسلط بصورت فردي كار ها ارائه مي شود.( كنجكاو و يا 

ي و يا با كمك همشاگردي ها تكاليف خود را تكميل نموده باشند، چون حساس نباشيد اگر بصورت گروه

  اصل مشاركت گروهي همين است).
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اين قسمت از تدريس كه بسيار وقت گير است و با رياضي و هندسه ارتباط مستقيم دارد و نياز به تمركز فكر 

باشد ولي فراگيران در زنگ هاي بيشتري دارد در زنگ هاي ابتدايي انجام مي گيرد تا ميزان يادگيري بيشتر 

بعد با طراحي و تمرين ؛ رنگ آميزي و برش طرح ، به فعاليت عملي؛ گروهي و كارگاهي مي پردازند تا 

  مفاهيم آموزش داده شده در ذهن ايشان ثبيت گردد.

معلم؛ تمامي مفاهيم و نقوش آموزش داده شده در جلسات گذشته را در يك ساعت آموزشي مورد بررسي و 

جمع بندي قرار مي دهد و با پرسش مستمر ( ارزشيابي تكويني) بصورت شفاهي و با استفاده از تابلو و ارائه 

سواالت در گروه ، نسبت به تكميل يادگيري فراگيران و ثبت درست اطالعات برنامه ريزي مي كند. (اين 

گذشته توسط خود فراگيران ارزشيابي مي تواند فردي و يا گروهي انجام گيرد منظور اصلي مرور دروس 

  است).

معلم از فراگيران مي خواهد با همفكري و همكاري گروهي و با نظارت سرگروه از نقوش هندسي آموزش   

با دقت يك گره را طراحي و رنگ آميزي  A3 داده شده (با استفاده از دفتر و كتاب درسي خود) در يك ورق

و كشف قواعد آن توسط گروه و تدريس آن توسط سر نمايند . (آموزش گره چيني بصورت غير مستقيم 

  گروه)

فعاليت عملي فوق همزمان بين گروه ها آغاز مي گردد . زمان بين تمامي گروه ها ثابت و در پايان كالس 

تمامي كارها تا جلسه هفته آينده در كارگاه ترسيم فني و يا كريدور مدرسه بصورت نمايشگاه با درج اسامي 

  ده تا تمامي گروه ها خود به قضاوت و نمره دهي تا جلسه آينده بپردازند .اعضا گروه نصب ش

معلم مي بايست تمامي نقاط قوت و ضعف طرح ها را جلسه آينده در كالس درس بررسي كرده و يا با روش 

قضاوت عملكرد و يا بارش فكري طرح هاي خوب و موفق را به كمك فراگيران انتخاب نمايد . براي تشخيص 

خوب تمامي محتواي آموزش داده شده توسط معلم در گروه بررسي مي گردد. براي اظهار نظر و يا نمره كار 

دهي توسط اعضاي گروه مطالب درسي از سطح دانش تا سطح كاربرد و حتي قضاوت و ارزشگذاري پيش مي 

  رود. نمره گروهي بصورت توصيفي ارائه دهد اين كار مقدمه اي است براي انجام پروژه
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بل از اجراي پروژه توسط فراگيران و قبل از اتمام محتواي آموزشي و كتاب درسي مي بايست توسط معلم ق

رفع نقائص يادگيري و جمع بندي محتوا ، در يكربع پاياني كالس صورت گيرد. ممكن است معلم با استفاده 

اهي اين مهم توسط گزارش گروه از تصاوير آموزشي و يا فيلم و شركت در نمايشگاه اين كار را انجام دهد و گ

  ها و يا كنفرانس يك نفر و يا دعوت از متخصص انجام مي گيرد.

    

  روش تدريس مرحله سوم:

  طرح و اجرا  

    

مشاهده تصاوير از نقاط تاريخي و مذهبي ايران مثل مشهد ، اصفهان، كاشان و قم مي تواند ديد آنها را 

  نسبت به گره هاي مختلف باز كند.

ز كتابخانه و يا اينترنت نيز گامي است براي آموزش غير مستقيم گره هاي جديد. بازيد از كارگاه استفاده ا

كاشي سازي سنتي و يا كالس حجم و ماكت دانشگاه و مشاهده كار دانشجويان و اساتيد فن نيز رغبت ، 

  انگيزه و خالقيت را در بين فراگيران افزايش مي دهد.

خي و زيارتي شهر و محله خود و بررسي نوع كاشيكاري آن ( كه تعداد آنها در با بازديد از مكان هاي تاري  

شهر قزوين كم نيست) به فراگيران اين فرصت را مي دهيم دانسته هاي نظري خود را با كارهاي اساتيد 

  مقايسه كرده و از چند نمونه كار تصوير برداري و عكاسي نمايند.

نگ به طراحي مجدد آنها بر روي مقوا بپردازند و به كالس درس سپس با تغيير در اندازه و تناسب و ر  

بياورند و در خصوص طرح خود و تركيبات رنگي آن گزارش دهند با اين كار فراگيران از محدوده كتاب 

  خارج شده براي يافتن مطالب جديد و تكميل دانسته هاي خود به جمع آوري اطالعات مي پردازند.
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ي آن بستگي به تعداد و گوناگوني و روش هاي كاشيكاري موجود در شهر متفاوت تعداد اين طرح ها و اجرا

مي باشد از آنجاييكه از دوره سلجوقي تا آخر قاجاريه كاشيكاري با نقوش هندسي در شهر قزوين وجود دارد 

  متفاوت پيشنهاد مي گردد. 10تا  5تعداد بازديد و ارائه كار بين 

    

  روش تدريس مرحله چهارم:

  رائه پروژها    

    

بمنظور بكار گيري دانش نظري كسب شده در كالس درس و براي كسب تجربه عملي در اجراي يك پروژه 

گروهي و جهت كسب نمره واحد عملي اين درس از فراگيران خواسته مي شود كه بصورت برجسته در دو 

ده ، با ابتكار عمل و خالقيت ارتفاع متفاوت بر روي يونوليت يا فوم از ميان طرح ها و الگو هاي طراحي ش

  فردي پروژه پاياني را در گروه به مطالعه و اجرا گذارند.

هر گروه طرح هاي اوليه و اتودي خود را براي بررسي و دفاع به كالس درس مي آورد و آنرا مورد نقد قرار 

برجسته و رنگي مي داده و بعد از تاييد توسط كالس و معلم به انجام پروژه با يونوليت و يا فوم بصورت 

  پردازند.

 70در  50به فراگيران براي طراحي و برش و رنگ آميزي و چسباندن يونوليت و يا فوم ها در ابعاد نهايي 

  مي توان تا دو هفته فرصت كاري داد .

(اين بار    تمامي كارها را بصورت نمايشگاهي در نظر همه ي كالس قرار داده و سپس نمره دهي مي نماييم،  

از نمره دهي عددي استفاده نمود چون فعاليت عملي ايشان در قسمت نمره عملي ليست دفتر ثبت مي  بايد

  گردد).



  

خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي هنر آموز اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه  كنيد  7معماري با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٤١ 

 

| ٤١

ابتكار و نو آوري ؛ برش خوب و با دقت ؛ رنگ آميزي دقيق و متناسب با اصول كاشيكاري؛ هماهنگي بين 

و..... مي تواند مالك ارزيابي و  رنگ ها؛ استفاده از بيس و پايه مناسب براي ارائه كار؛ مصالح خوب و مرغوب

  ارزش گذاري پروژه ها باشد .

هنگام تحويل پروژه مي بايست طرح اوليه بهمراه اسامي گروه نيز تحويل داده شود و اگر طرح ابتكاري 

  نيست محل اصلي برداشت طرح و نام استاد آن بايد ذكر شود.

خاص در نظر مي گيريم و به فراگيران گوشزد مي  براي طرح ها ، گره ها و يا روش اجراي ابتكاري نمره اي

كنيم كه تمرين نيست اجراست ، تقليد نيست وتوليد است ، موضوع نمره نيست موضوع رقابت و بكارگيري 

  تمامي توان و دانش گروه است.

    

  روش تدريس مرحله پنجم:

  ارزشيابي ها      

    

ثابت فعاليت نموده است مي بايست مورد  تمامي فعاليت فراگير در طول اين دوره كه بصورت گروهي

حيطه دانش ، مهارت و نگرش محاسبه و به نمره عددي ارائه  3توجه قرار گيرد؛ اين فعاليت ها در 

مي گردد پس مطلوب است كه : فعاليت در گروه و مسئوليت پذيري ؛ رغبت و عالقه؛ مشاركت در 

.... بصورت چك ليست و يا سياهه رفتار در فعاليت يادگيري؛ نظافت ؛ احترام به حقوق ديگران و 

  دفتري توسط معلم مي بايست ثبت گردد و يا مد نظر معلم قرار گيرد.

دفتر تمرين فراگير با دقت بررسي گردد و مي بايست تمامي فعاليت هاي مكمل و تكاليف خارج از 

اليت ها را قبال ديده كالس داراي امضاء يا نمره باشد .( يعني معلم موظف است همه تمرين ها و فع

  باشد و تعداد آنرا در تمامي گروه ها بداند).
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فعاليت گروهي و نمره گروهي هر فرد در گروه مورد توجه قرار گيرد.( يعني سهم هر فرد از نمره گروه 

  بايد مشخص شده باشد و اين كار هنگام تحويل كار گروهي توسط سر گروه انجام مي گيرد).

رسي و نمره آن بصورت فردي ارائه شود. ( سهم تمامي اعضا در نمره پروژه پاياني پروژه پاياني گروه بر

  مساوي است و اين مهم به ميزان فعاليت و مديريت سرگروه بستگي دارد).

نمره دارد مي بايست در ارزشيابي پاياني بهمراه ميانگين تمامي نمرات عملي  4آزمون كتبي آخر ترم كه 

  او جمع گردد.

  ات ويژه بنده به عنوان هنر آموز معماري :بيان اقدام

  بررسي وضعيت  رشته معماري  در هنرستان – 1

  هنر آموز معماري بررسي وضعيت اين رشته در هنرستان ها مي باشد :يكي از كارهاي بنده به عنوان 

  اهدافي كه بنده از اين طرح دنبال كردم : 

  كاردانش و اي حرفه و فني مدارس از حمايت.      1

  كاردانش و اي حرفه و فني هاي رشته با آشنايي براي مناسب ي زمينه ايجاد.      2

  هنرجويان براي خالقيت و انگيزه،فكر رشد براي مناسب ي بسته ايجاد.      3

  كشي نقشه رشته به عالقه و عشق ايجاد.      4

  رشته ناي بهتر يادگيري در هنرجويان بيشتر فعاليت براي انگيزه ايجاد.      5

  فوق ي رشته در حضور متقاضيان دانش سطح افزايش.      6
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  ساختمانها كيفيت افزايش نتيجه در و معماري ي رشته در كرده تحصيل افراد افزايش.      7

  رشته اين در نياز مورد ابزارآالت با هنرجويان بيشتر آشنايي.      8

  نظر ردمو ي رشته در تدريس مورد دروس حجم ارزشيابي.      9

  رشته اي مورد در سازمان اهداف به بيشتر دستيابي به كمك.  10

  :موضوع انتخاب علت

  كشي نقشه ي رشته به شخصي ي عالقه.      1

  رشته اينوضعيت  ي زمينه در كنجكاوي.      2

   رشته وضعيت اين  مورد در خود اطالعات بردن باال.      3

  :طرح اهداف  

  تاني كه در آن تدريس مي كردم اجرا كردم : هنرس در را مربوطه پروژه

 اما پرداختند نمي مبلغي هنرستان اين در تحصيل براي آموزان هنر و ميشد اداره دولتي برده نام هنرستان

  .كردند مي كمك مدرسه به مالي نظر از و داشتند فعال مشاركتي مدرسه به كمك براي والدين
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 وسايل ساير و دروس،پرووكتور،كامپيوتر آموزش هاي CD دمانن آموزشي كمك وسايل از مدرسه اين در

 دانش بهتر و بيشتر يادگيري براي كه يادگيري كمك امكانات اين بر ميشد؛عالوه استفاده بصري و سمعي

  .كنند استفاده و كرده تهيه آنها تا ميشد معرفي خود ي استفاده براي آنان به نيز است آموزان

 از كه دادند مي قرار همگان ديد معرض در و داده ترتيب نمايشگاه نآموزا دانش دستاوردهاي براي

  .برد نام...  و فتوشاپ با شده تهيه هاي عكس،نقاشي،عكس نمايشگاه به توان مي شده ارائه نمايشگاههاي

 همچون تاريخي شهرهايي مثالً علمي بازديد كشي نقشه ي رشته هنرآموزان براي مذكور هنرستان در 

 نداده ترتيب اند نبوده نصيب بي تاريخي بافت از يشترشان كه كشورمان شهرهاي ديگر و يرازاصفهان،يزد،ش

 نام ثبت ي نحوه.ميشد انجام) عكاسي و نقاشي دروس( گرافيك ي رشته براي بيشتر علمي سفرهاي و

 سوم مدرك داشتن و آموزان دانش اشتياق و گذشته،انگيزه تحصيلي سال معدل براساس بيشتر مدرسه

 كه اي رشته دوم مدرك و ها دومي براي دبيرستان اول دبيرستان،مدرك اول آموزان دانش براي اهنمايير

  .كنند تحصيل آن در خواهند مي

  مشكالت مديريتي :

 ي زمينه در انگيزه با و مستعد،فعال فرد يك وجود كه موضوع اين به بايد گرفته انجام تحقيق به توجه با

 حد از بيش مالي منابع و امكانات از بيشتر اي حرفه و فني هاي هنرستان الخصوص علي مدارس مديريت

  .است ثمر مثمر نياز
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  :پيشنهادات

 و معمار يك به ما احتياج است همگام روز نيازهاي با كه اماكني به نياز جوامع،و شدن صنعتي به توجه با

 فني رسمي غير و رسمي هاي هشاخ در تحصيل با افراد كه.كند مي خودنمايي پيش از بيش ماهر كش نقشه

  .كنند مي پيدا دست مهم اين به اي حرفه و

 آن ي پيشرفته لوازم و ابزار بر بايد فقط كارآزموده و ماهر افراد به دستيابي براي كه باورند اين بر افراد گاهي

 كافي اما تاس الزم شرط ابزارآالت ما نظر به شده انجام ي پروژه به توجه با كه حالي در كرد تكيه حرفه

 يك لزوم از توان مي مثال عنوان به اند شده سپرده فراموشي باد به آن از مهمتر موضوعاتي هميشه نيست

 مهمترين از كه برد نام را تحصيلش مورد ي رشته به هنرآموز ي عالقه و انگيزه يا و خالق و انگيزه با مدير

 نمرات سطح كه آموزاني دانش بيشتر ما كشور در امروزه كه حالي باشد،در مي هنرستانها اثربخشي عوامل

 اين به باطني ميل و تمايل بدون بخوانند درس نظري ي شاخه هاي رشته در توانند نمي و دارند پاييني

 را كالسها ظرفيت كردن پر قصد فقط و شود نمي توجه فرد هوشي سطح و عاليق به واصالً روند مي مدارس

  .دارند

 و فني هاي شاخه منافع و ها رشته از آموزان دانش آگاهي عدم و رساني عاطال عدم دليل به متاسفانه

 به مديران و كنند مي پيدا سوق سو و سمت اين به انضباط بي يا و پايين معدل با آموزان دانش كارودانش

  .كنند مي نويسي نام را آنان و كرده نظر صرف مشكالت از علت همين
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 و ساختمان وجود بود،با مدرسه نامناسب مكان ميشد ديده سهمدر اين در ما نظر به كه بعدي مشكل

 هماهنگ آموشي استانداردهاي با و نيست مناسب هنرستان احداث محل مدرسه ي پيشرفته ابزارآالت

 اطراف خيابانهاي از محصلين بيشتر و است شده بنا شهر بيرون در تقريباً و قدس شهرك در مدرسه.نيست

 شهرستان در شود مي مشخص كه كند مي خودنمايي بيشتر آنجا موضوع اين تروند،اهمي مي مدرسه آن به

  . دارد وجود هنرستان همين فقط آبيك

  

  

  بيان مشكالت و چالش هاي تدريس در رشته معماري و ارائه راهكار براي آن - 2

 راهكار مساله و مشكل ديف

استفاده از هنر آموزان غير مرتبط براي تدريس  1

ل كاربرد رايانه در نقشه كشي برخي از دروس مث

كه از هنر آموزان رشته كامپيوتر براي تدريس 

 اين درس استفاده مي شود .

 هنرآموزان از  براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود 

 رشته هنرآموزان   همراه به معماري رشته

د تا در كنار هم به تدريس اين درس شو كامپيوتراستفاده

 بپردازند.

ساخت فضاهاي آموزشي صرفا با كاربري هنرستان فني و  وزشيكمبود فضاي آم 2

حرفه اي كه براي هر رشته فضاي خاص آن رشته 

طراحي شود تا تجهيزات و وسايل مورد نياز هر رشته در 

 محل مخصوصي كه از قبل طراحي شده قرار گيرد.

دانش آموزان رشته نقشه كشي معماري در رابطه  3

زيادي مواجه هستند  با واحد كارورزي با مشكالت

اكثر سازمانها و شركتهاي خصوصي از پذيرش 

دانش آموزان با مدرك ديپلم استقبال نمي كنند 

و پس از پذيرش نيز بسياري از دانش اموزان در 

اين مراكز بيكار هستند و مطالب خاصي نمي 

 پرورش و آموزش   براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود

 و بسته قرارداد معتبر شركتهاي و هاسازمان از بعضي با

 سازمان به و بگيرد نظر در اي سرانه آموز دانش هر براي

 شركت يا سازمان تا نمايد پرداخت مربوطه شركت يا

 آموزشهاي آموزان دانش به دريافتي سرانه قبال در مذكور

 زم را ارائه دهند.ال
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 آموزند.

نياز اكثر هنر آموزان به دوره هاي ضمن خدمت  4

 تانيخارج اس

 دوره به سهميه   براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود

 افزايش زنجان استان ، استاني خارج خدمت ضمن هاي

 شركت ها دوره اين در بتوانند هنرآموزان همه تا يابد

 .نمايند استفاده و كرده

تعداد دوره هاي تخصصي بعضي از هنر آموزان  5

در زياد مي باشد و در بعضي از مواقع هنر آموز 

دوره اي شركت نموده كه ختي درس مربوط به 

 صورتيكه ،در آن دوره را تدريس نمي كرده است 

 را تخصصي دوره يك حتي آموزان هنر از بعضي

 .اند نگذرانده نيز

 در شركت اولويت   براي رفع اين مشكل پيشنهاد مي شود

 ضمن هاي دوره در بحال تا كه باشد همكاراني با ها دوره

 هنر همچنين و اند ننموده ركتش تخصصي خدمت

 حتما نمايد شركت اي دوره در خواهد مي كه آموزي

 .باشد نموده تدريس را دوره آن به مربوط درس

 ورودي   آموزان دانش   ضعف واقعي در پايه علمي 6

 خوشايند ظاهري آمار رغم علي ، دوم سال

متاسفانه بسياري از هنر آموزان در ارزشيابي ها به 

انش آموزان نمره داده و سطح توقع آنان را سهولت به د

   باال مي برند و براي حل اين مشكل پيشنهاد مي شود

توسط سازمان بررسي  پايين و باال فبولي درصد داليل

 شود تا نمره ها واقعي باشند

  معماريمشكالت و چالش هاي  تدريس بنده به عنوان هنرآموز 

 كار هاي رشته در آموزان دانش از درصد 50 بايد برنامه اين جرايا پايان تا توسعه پنجم برنامه اساس بر  

  . دهند تحصيل ادامه اي حرفه و فني و دانش

 ها هنرستان اي، حرفه و فني مراكز آموزان دانش: «بود گفته ايسنا به پرورش و آموزش سابق وزير بابايي، حاجي

 شوند، مي توليد و كار و كسب بازار وارد آفرينكار يك عنوان به مستقيم  ديپلم اخذ از پس كاردانش مراكز و

 گذشته سال از همچنين». دهيم سوق ها هنرستان سمت به را آموزان دانش كوتاهي مدت در بتوانيم بايد لذا

 يكي در تجديدي با دبيرستان اول سال آموزان دانش« اينكه بر مبني است شده ارسال مدارس به اي بخشنامه

 انتخاب از خردادماه درامتحانات) انساني و تجربي رياضي،( نظري هاي رشته به ودور براي مربوطه دروس از

 ادامه اي حرفه و فني و دانش و كار هاي هنرستان در بايد و محروم آينده تحصيلي درسال ها رشته اين

 وردانش و كا اي حرفه و فني هاي هنرستان آيا ها، برنامه و مسئوالن تاكيد همه اين وجود با. »دهند تحصيل
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 نيازهاي با ها هنرستان كنوني وضعيت اصوال آيا اند؟ كرده پيدا كيفي ويژه به و كمي توسعه دانش و كار ويژه به

 دو با ها هنرستان اين حاضر، درحال كه دهد مي نشان مدارس اين وضعيت به نگاهي دارد؟ مطابقت فعلي

  :هستند گريبان به دست مهم و عمده مشكل

  :آموزشي و خصصيت باالي هاي هزينه

 آموزان دانش. است واقعي كار هاي محيط از كوچك مدلي و نمونه واقع، در دانش و كار و فني هاي هنرستان

 و آالت ماشين اين نگهداري و تعمير خريد، هزينه. دارند كار و سر هايي دستگاه با خويش رشته تناسب به

  . باالست ها دستگاه

 با كمتر يابد مي اختصاص آنها به كه اي بودجه ديگر، سوي از. دارند اراعتب تامين به نياز هم اوليه مواد

 هنرستانش براي قبل نوبت : «كرد مي عنوان دانش و كار هاي هنرستان از يكي مدير. دارد همخواني ها هزينه

 و آموزش اداره از است توانسته فقط اما است، آمده توماني هزار هشتصد و ميليون چهار برق قبض يك

 هنرستان جاري هاي هزينه به مربوط اين تازه! كند دريافت تنخواه عنوان به تومان هزار پانصد مبلغ وشپرر

 مديران معموال! »كند مي تجاوز هم تومان ميليون 3 از  اوقات بعضي ها دستگاه از برخي تعمير هزينه. است

  !دارندن ها خانواده مساعدت جز اي چاره ها هزينه اين تامين براي ها هنرستان

  :انساني نيروي مشكل

. است شده تبديل مشكل يك به ها هنرستان در استادكار چه و هنرآموز چه متخصص نيروي جذب متاسفانه

 تامين منابع ديگر، سوي از. باشد ديپلم فوق يا ديپلم  مدرك داراي بايد استادكار نيروي  قانون، اساس بر

 نيروي كمبود علت به تا شده  باعث مساله همين. ددار محدوديت استادكاران اين جذب براي اعتبار

 تراكم از ناشي نظارت كاهش علت به آنكه ضمن نگيرد، انجام درستي به عملي آموزش ماهر، و متخصص
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 در جدي صدمات و  خطرات آموزش، محيط بودن بزرگ بعضا و استادكار كمبود و) هنرآموز( آموز دانش

  . يابد مي تصاعدي شافزاي ايمني، ضريب كاهش با كار محيط

 با. دارد سوله متر هزار 6 و مساحت  هزارمترمربع 17 من مدرسه: «گفت مي ها هنرستان از ديگر يكي مدير

 كه است درحالي اين. دارند حضور خدمتگزار يك و سرايدار يك فقط بزرگي، اين به محيط در وجود اين

 ها هنرستان از ديگر يكي مدير! ...» دارند گزارخدمت 4 مساحت، مترمربع هزار 4 يا و 2000 با مدارس برخي

 قطع را آن كه است سال چند اكنون شد، مي داده كار لباس استادكاران، و هنرآموزان به قبال: «گفت مي

 تنها اينها....» هستند شدن حذف درحال تدريج به هم استادكاران. است شده كم هم كاري اضافه. اند كرده

 اين مسئوالن از بايد حال. است دانش و كار و اي حرفه -فني هاي هنرستان متعدد مشكالت از اي گوشه

 دارد؟ وجود تطابق كمتر گرفته صورت  كارهاي و شده اعمال هاي سياست بين چرا كه كرد مطرح را پرسش

 اختيار در كافي بودجه و امكانات انتظارات، اين با متناسب چرا است، مدارس گونه اين  توسعه  بر فرض اگر

 هم عملياتي و اجرايي پشتوانه بايد ها هنرستان به ورود براي آموزان دانش تشويق شود؟ نمي داده قرار آنها

  .شد خواهد عوض مساله صورت فقط ها، هنرستان وضعيت بهسازي و فرآيند اين طي بدون باشد، داشته

  

  تبيين يك كار پيشنهادي از جانب بنده به كاربردي كردن هنرستان ها

  هنرستانها در خدمات ارائه و كردن ليديتو طرح

پيشنهاد دام طرح زير مي باشد كه در ادامه به توضيح   معماري يكي از كارهايي كه بنده به عنوان هنرآموز 

  آن مي پردازم .

 كه است اهدافي از يكي و تربيت و تعليم نظام وظايف از يكي توانمند و ماهر انساني نيروي آموزش          

 و فني هاي رشته اصلي اهداف از يكي. دارند اي ويژه توجه آن به ها برنامه طراحي در آموزشي ريزان برنامه
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 محركه موتور بايد مي كه است مستعدي و جوان نيروي به كار بازار نياز مورد مهارتهاي آموزش اي حرفه

 اين بيشتر چه هر تطابق ، شوند مشغول كار بازار و صنعتي فعاليتهاي در آينده در و باشند صنعت و اقتصاد

 ممارست و تمرين. است آموزشي مراكز و نهادها اين موفقيت مهم شاخص كار بازار نيازهاي با آموزشها

 سرفصلها با مطابق متعدد لوازم و ابزار توليد و ساخت و توليد عرصه به نظري هاي دانش انتقال در هنرجويان

  .است و كاردانش  اي حرفه و فني هاي هنرستان در ودمشه فعاليتهاي جمله از آموزشي كتب عناوين و

 بيشتر چه هر تلفيق براي كه هستيم هنرجوياني و هنرآموزان فعاليت شاهد ما مراكز اين كارگاههاي در

 آموزش كيفيت ارتقاء ضمن تلفيق اين رهگذر از تا كنند مي تالش خويش عملي مهارتهاي با نظري دانش

 ها رشته از بعضي در يا و كرده توليد نيز را محصوالتي و اندوخته آينده كار ربازا براي ارزشمند اي تجربه

 شيرين و ارزشمند خاطرات ازجمله ساده چند هر محصوالتي توليد زيباي طعم باشند كرده ارائه را خدماتي

  .است مراكز اين در هنرجويي هر

  روش كار :

توسط دانش اموزان  معماريو كشيدن نقشه هاي  هاروش كار به اين صورت بود كه كارهايي كه در كارگاه 

  انجام مي شد به فروش مي رسد و و از اين راه درآمدزايي نيز براي هنرستان بوجود مي آمد .

  هنرستانها در خدمات ارائه و كردن توليدي طرح اهداف

  كار بازار و آموزشي نظام ميان همبستگي و ارتباط تقويت     - 1

  محور  توليد آموزش رويكرد با وزشيآم كيفيت ارتقاء     - 2
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 مهارت و نظري دانش تلفيق هدف با شغلي مهارتي نيازهاي مبناي بر آموزشي مناسب زمينه ايجاد     - 3

  عملي

  خودآموزي مسير از نياز مورد مهارتهاي به دستيابي     - 4

  وري بهره افزايش و امكانات و منابع از بهينه استفاده     - 5

  حركتي – رواني حيطه در آموزشي كيفيت ارتقاء     - 6

  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و كردن توليدي اهميت و ضرورت

 حاكم آنها در مديريت به سيستمي رويكرد – گرايند مشتري و واقعي رهبراني داراي موفق سازمانهاي   

 تحليل و تجزيه بنايم بر و سهيمند موفقيت در سازمان افراد تمام بهبودند حال در مداوم بطور است

 آنان خواستهاي و عالئق ، مشتريان نيازهاي از درستي درك شرايطي چنين در. گيرند مي تصميم اطالعات

 اگر كه شود واقع مشتريان اقبال با بازار در كه كنند توليد محصوالتي تا كنند مي كمك كنندگان توليد به

 هدف با كه محور - توليد هاي آموزش. بود واهندخ ما مبّلغ شد خواهند جذب ما سوي به آنان شود چنين

 آموزشي نظام كه است ضرورتهايي از يكي گيرد مي صورت فروش بازار به نگاهي با و توليد كيفيت ارتقاء

 هاي برنامه براي ترسيمي راهبرد و استراتژي اگر كه است آن دنبال به اي حرفه و فني شاخه در بخصوص

 از جدا كه گرفت خواهد صورت تئوري آموزشهاي عمل در نكند حركت ويس بدين اي حرفه و فني آموزشي

  .ماند خواهد باز وسيع همچنان صنعت و آموزش بين فاصله و بازار نيازهاي
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 دانش هدايت براي مناسب زمينه ايجاد مانند اي حرفه و فني شاخه كالن اهداف به نگاهي با اين بنابر

 نخواهد تحقق محور – توليد فعاليتهاي سايه در جز گروهي كار تقويت و ترويج و اشتغال سمت به آموزان

  .يافت

  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و كردن توليدي مشكالت و موانع 

  توليد فرايند به مربوط مشكالت -الف

  امكانات و تجهيزات – اوليه منابع  -1     

  كيفيت -2     

  انگيزش -3     

  فروش مشكالت -ب

  عرضه جايگاه -1     

  )بازاريابي( تبليغات و رساني اطالع -2     
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  اجرايي و ساختاري مشكالت -ج

  توليد فرايند به مربوط مشكالت - الف 

  اوليه امكانات و منابع - 1

 امكانات بين تطبيقي اي مقايسه چند هر هنرستان در توليد جهت الزم تجهيزات و امكانات وجود عدم

  نيست موجود صنعت و هنرستانها در موجود

  كيفيت - 2

 كه بازاري در است بازار در پذيري رقابت شاخصهاي از يكي همواره توليدي و خدمات محصوالت كيفيت

 هزينه با كيفي محصوالتي كه دارند حضور و رقابت امكان كنندگاني توليد. گردد مي عرضه متنوع محصوالت

 حداقل بايد گردد مي عرضه بازار به مراكز اين توليد كه آنجا از. دهند ارائه را بيشتري خدمات با و كمتر

  : است مؤثر كيفي محصوالت توليد در چند داليلي كه رسد مي نظر به. باشند داشته را كيفي شاخصهاي

     هنرجويان كم تجربه - 

     بازار نياز مورد توانمنديهاي و توقعات سطح با هنرآموزان بين عملي فاصله - 

  كم زمان - 

  توليد امكانات و تجهيزات كمبود -

  هنرجويان و هنرآموزان براي فايده و هزينه بحث تناسب عدم -
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  كيفي نظارت سيستم وجود عدم -

  انگيزش -3 

 ناظران و راهنمايان عنوان به هنرآموزان كيفي محصوالت توليد براي دانش و زمان صرف نياز به توجه با

 توجه با ، كالس كوتاه زمان در فعاليت اين كه باشند داشته را توليد براي كافي انگيزه بايد محصول اين توليد

 ناحيه از بيشتري وقت صرف به نياز و ندارد وجود عمالً تدريس ديگر فعاليتهاي و دروس سرفصلهاي تنوع به

 آنها اغلب اشتغال به توجه با هنرآموز به توليد فعاليت از حاصل سود از اندكي سهم اختصاص. دارد هنرآموز

 كار بر نظارت و زمان اختصاص كاهش باعث كه سازد مي نمايان را نابرابر اي مقايسه عمالً يخصوص بازار در

  .شود مي آنان ناحيه از

 در نظارت و مشاوره براي آزاد استادكاران از دعوت مانند خصوصي بخش از تخصصي خدمت خريد امكان

 مي كاهش نيز را بازار و هنرستان وليدت فاصله هنرآموزان توانمنديهاي ارتقاء ضمن ، رسمي هنرآموزان كنار

  .گردد منظور آنان براي اعتباري بايد كه دهد

  فروش مشكالت - ب 

 ميدان يك در و زمان كمترين صرف با بهتر خدمات دريافت دنبال بهو خدماتي  توليدي محصوالت مشتريان

 از دور پراكنده وسعتي در را هنرستانها محصوالت فروش كه هستند كيفيت و تنوع جهت از مقايسه قابل
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 اين توليدي  محصوالتي قابليتهاي از مشتريان اطالع عدم باعث تبليغات و بازاريابي امكانات با خريدار چشم

  .است گرديده مراكز

  اجرايي نامه آيين و  ساختاري مشكالت – ج 

  هنرجويان و هنرآموزان به نكردن سهيم          ·

  فروش و بازاريابي – كيفي نظارت رايب مديريتي جايگاه نبود          ·

  بازار نياز مورد محور – توليد فعاليتهاي با آموزشي محتوي همخواني عدم          ·

  توليد چرخه مجدد سازي فعال جهت كوتاه زمان در هنرستان حساب به واريزي وجوه بازگشت عدم          ·

  اجرايي مديريتي

  محور – توليد آموزشي فعاليتهاي براي سجممن عملياتي برنامه نداشتن          ·

  ها الزحمه حق و منابع خريد جهت مالي منابع و اعتبار وجود عدم          ·

  فعال مديران تشويق مانند انگيزش موارد          ·

  مديران به سازي فعال راهكارهاي و تجارت انتقال          ·

  پرورش و آموزش چرخه از خارج ماهر نيروهاي از ستفادها عدم و ماهر استادكاران وجود عدم          ·
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  هنرستانها طريق از خدمات ارائه و  كردن توليدي و سازي فعال جهت الزم پيشنهادهاي 

  آن  در موجود هاي رشته به توجه با هنرستانها تجهيز   ·

 الزام جهت بهار رستانشه ادارات ديگر هاي مديريت به شهرستان محترم فرمانداري طريق از بخشنامه      ·

  جوشكاري  خصوص در مخصوص هنرستانها دهي سرويس از استفاده به

  شهرستان در هنرستانها محصوالت عرضه نمايشگاه ايجاد      ·

  شهرستان در بازاريابي ويژه كميته تشكيل و بازاريابي نوين هاي شيوه از استفاده           ·

  ازمانيس درون خريد ظرفيت از استفاده      ·

  دولتي سازمان برون بازاريابي و خريد هاي ظرفيت از استفاده      ·

  )هنرجويان( آموزان دانش والدين خريد ظرفيت از استفاده      ·

  پيشنهادات حاصل تجربيات به ساير هنر آموزان معماري

  رشته معماري تدريس هاي روش اخرين

  .است) موردي مطالعه( case study شامل آموزشي متد

Cs   مطالعه با موردي مطالعات اكثر. است رفته كار به مختلف صور به معماري طراحي آموزش در 

 روشي يا آن، طراحي مراحل يا ساختمان، خود روي بررسي از اطالعات انتقال يا شده تكميل هاي ساختمان
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 معاصر يا اريخيت هاي ساختمان به بيشتر موارد اين. است شده مشخص كند، مي حل را خاص مسئله يك كه

  .كند مي اشاره

  .است) حكايتي( anecdotal موارد معاصر هاي ساختمان خصوصاً اگرچه

 مؤثر كار نتيجه در طراحي مراحل چقدر اينكه از نظر صرف طراحي، مراحل حياتي هاي جنبه كامل حذف

  :است

 را محيطي يا تكنيكي تمالحظا نظير ساختمان آن خاص مشخصات موارد، اين نگرفتن نظر در مثال عنوان به

  .كند مي حذف

 و دقيق اطالعات فاقد ولي شود مي يافت معماري هاي مجله تصاوير در) material( مصالحي ،Cs در مثالٌ

 كارگاه محتواي به معاصر هاي ساختمان مورد در خصوص به case study روش همه اين با. است جامع

 محض علم يك طراحي. است استوار كارگاهي آموزش اصول همان بر و نظري، واحدهاي تا است نزديكتر

  .گردد بيان شناسانه روش و خاص راه يك عنوان به تواند نمي بنابراين و نيست

  .شود گرفته نظر در نيز نيستند محض علم يك تنها كه مديريتي دروس براي بايستي ديدگاهي چنين 

 به را مديريت و طراحي مدارس Herbert Simon نام به فردي The sciences of Artificial در

 دنياي هاي موقعيت در چگونه كه آموزد مي دانشجو دو، هر در كه كرد بيان و گرفت نظر در يكديگر موازات
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 كه مهندسي مدرسه با را نامبرده مدرسه دو اين Herbert Simon چنين هم. كند نقش ايفاي واقعي

 و شده منحرف واقعي مسائل از تحقيقات و آموزش يمهندس مدرسه در كه. كرد مقايسه بود، كرده مشاهده

  .بود شده داده سوق واقعي غير پارامترهاي به

Structure of the cases: 

 نظري دروس براي تكميلي آموزشي متد يك عنوان به و يافته ساختار راه يك در را case study كتاب اين

 موازي صورت به كتاب اين در رفته كار به هاي case در را مديريت و طراحي و. كند مي پيشنهاد كارگاهي و

 Harvard Business( هاروارد  تجاري مدرسه در رفته كار به اصول از و گيرد مي نظر در كنارهم در

school (كند مي تبعيت.  

  

 منظور به استراتژي نظر از سئواالت با را دانشجو كتاب، اين در رفته كار به هاي caseمدرسه، همان مشابه

  .ندارد وجود غلطي يا درست پاسخ هيچ و است شده ريزي طرح نهايي گيري تصميم و ها case رفتپيش

 در كه را اطالعاتي و دهد پيشنهاد حل راه يك و شود درگير آن با و كرده درك را موضوع بايد دانشجو

case به و كرده آوري جمع را اضافي اطالعات حتي و است شده بيان ها case در مرحله هر. دهد ربط ها 

  .شود گرفته نظر در زيست محيط مالحظات بايستي گيري تصميم از قبل و است مهم ها case پيشرفت
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 زمان در كالس، در بايستي كتاب اين در رفته كار به هاي case هاروارد، تجاري مدرسه هاي case مشابه

  .است آمده كتاب بعدي بخش در مطلب رئوس كلي طرح. شود بحث كوتاهي،

  .است شده ريزي برنامه اي دقيقه 80 كالس دوره يك براي دانشجويان كردعمل

 يك كارگاهي آموزش زيرا. است كارگاهي آموزش مخالف دقيقاً كه ،case study هر براي كم زمان مدت

 گيري تصميم كه دارد فرق نظري دروس با كامالً قضيه اين عالوه به. كند مي بحث ها هفته تنهائي به را مسئله

 فردي بين هاي مهارت پيشرفت به و كرده تقويت را كالس در حضور كند، مي بيان واقعي دنياي در مثال با را

  .كند مي كمك

  .هستند متفاوت كامالً موضوعاتشان ولي است مشابه طراحي و مديريتي كالس هر در دقت اگرچه

case study رفته كار به قوانين سازي بهتمشا ساز، و ساخت مراحل و طراحي بر كامالً بايستي طراحي در 

 طراحي در مهم موضوعات و گردد اتخاذ تصميماتي كار، هاي محدوديت اساس بر و باشد متمركز طراحي در

  caseسمت به بايد case study دارد، وجود معماري در تجاري وجه يك كه آنجايي از. كند بيان را

Business شود داده سوق.  

  :آموزش احلمر و هنرآموزان  سازي آماده

  :باشد مي جزء چهار شامل case study متد آموزش مراحل

  .سازي آماده و فردي تحليل و تجزيه            - 1
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  .كوچك گروهي هاي بخش                       - 2

  .كالسي هاي بخش                       - 3

  .آموزش دادن تعميم كالس انتهاي در                       - 4

 هر براي و گيرد صورت هنر جو هر مطالعاتي عادات اساس بر بايستي هنرجو هر سازي آماده و تحليل تجزيه

  براي كالسي هاي بخش سازي آماده جهت تواند مي زير راهنماي اگرچه. دارد وجود راه يك دانشجويي

  .باشد مفيد هنرجو

 الزم اطالعات و بدهد تشخيص كه كند سعي را موضوع و بپردازد جستجو به case اطراف بايدهنرجو       -

  .كند برداشت در تحليل تجزيه جهت

  .باشد متمركز هستند روبرو مسئله آن با كه اصلي افراد بر بايستي ،case دقيق مطالعه يك        -

  

 و كند بررسي آنرا دوباره و كند تهيه يادداشتي يك كاغذ روي بر اصلي مشكل از بايستي هنرجو         -

  .كند بندي دسته مربوطه موضوعات با را مشكل هر اطراف

  .شود استفاده بايستي نياز صورت در تحليل تجزيه ابزار        -

  .بخشد توسعه را كند مي كمك اشcase  هاي داده تحليل و تجزيه در كه نظرياتي بايد هنرجو        -
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  :است نياز مورد كالسي هاي بحث جهت كه كند مي فراهم زير عمومي سواالت طريق از را اطالعاتيcase  هر

  هست؟ كي عمده فرد     - 1

  چيست؟ او هاي هدف    - 2

  چيست؟ او تصميمات - 3

  :دهد مي پاسخ زير سواالت به عمده فرد به توجه با بايستيهنر جو  پس

  هستم؟ روبرو آنها با اصلي فرد عنوان به بنده هايي ريسك و فرصتهايي مشكالتي، چه        -

 آيا است؟) آماري اصالح( Unbiased و اعتماد قابل آيا دارم؟ گيري تصميم جهت شاهدي چه        -

  كنم؟ اصالح را آن توانم مي

  است؟ دسترسي قابل عملكرد تناوبي مراحل چه        -

  

  دارم؟ هايم alternative درباره قضاوت براي معيارهايي چه        -

  م؟بده انجام بايد عملياتي چه        -

  است؟ بهترين من دستاورد كه كنم متقاعد ام case سمت به ديگران توانم مي چگونه        -
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  ام؟ آموخته ام case از چيزي چه من        -

  است؟ مربوط من زندگي تجربه و گذشته case به چگونه و        -

 بايستي دانشجويان وهي،گر جلسات اين در. باشد دانشجو آمادگي اساس بر بايستي كوچك گروهي هاي بحث

 بزرگتر گروهي جلسات در سازي آماده براي كنند سازي شبيه را محيط يك و كنند بدل و رد را اطالعات

  .كالس نظير

 است ممكن كالسي جاسات. است ومشاركتي دوستانه محيط نيست، آموزگاري گروهي، جلسات در اگر

  .بطلبد را بسياري توجه و باشد) رو در رو( اي مقابله بيشتر

 مشخص آموزگار نقش. گردد آغاز بحث تا بپرسد سئوالي دانش آموز از است ممكن آموزگار كالس يك در

 سازي آشكار شود، سازي شبيه واقعي طراحي محيط يك تا كند مي هدايت او. است بحث چوب چهار كردن

 در يا بحث طي در ستا ممكن آموزگار.كند رها را اش  كنترل آموزگار كه زماني خصوص به مهم موضوعات

  .كند مداخله وابسته موضوعات به راجع سخنراني تعدادي با آن انتهاي

  

 كه شود استفاده غيره و پرنس ترنس كامپيوتري، گرافيك اساليدها، نظير جمعي بحري ابزار از است ممكن

  .باشد ابزار بهترين ها case سپردن خاطر به در تواند مي
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  .شود بحث اصلي موضوع 4از بيشتر نبايستيcase  هر براي اگرچه

. نيست وارد سئوال اين case study متد در. "افتاد اتفاقي چه" بپرسند دانشجويان كه است شايع بسيار

 شايد كه افتاد اتفاقي چه كه بگويد است ممكن آموزگار اگرچه. ندهد كالس را صحيح پاسخ است ممكن زيرا

  .آنها ينبهتر نه ولي باشد) ها پاسخ( راهها از يكي

 نتيجه يادگيري. است نياز مورد آموزگار براي هم و هنرجو براي هم case study متد همراه به آموزش

  .است مباحثات و متعدد دستاوردهاي ها، داده تحليل و تجزيه حضوري، هاي بخش

  .كند مي تكميل را نظري دروسcase study  متد
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  :موفق بودن معماري د براي هنرآموز پيشنها

  آموزان دانش و معلم خستگي از جلوگيري و تئوري درسهاي  كالس جذابيت براي يشنهاد

 را پرسش يا  تدريس جريان ، آنان پرتي حواس و آموزان دانش در خستگي عاليم مشاهده محض به     - 1

 و دبكشن نفسي ، داشته عضالني كشش ، شده بلند خود جاي از كه شود داده اجازه آنها به و كرده قطع

 و است ضروري ،  اول جلسات در هم به ها پراني مزه برخي تحمل حال اين در(  باشند آزاد كوتاه دقايقي

 در ، دهيم ادامه پرسش يا تدريس به آموزان دانش خستگي به توجه بدون اگر ،)  كرد خواهند عادت سپس

  . كرد خواهيم دنبال را ثمر بي و بيهوده كاري واقع

 ، قبل جلسه در حتي و نكنيم برگزار كتبي امتحان يا كالسي پرسش ، قبلي اطالع بدون هيچگاه     - 2

 اين و شوند مشخص "تلويحا شود مي انجام شفاهي پرسش آنان از كه افرادي حتي و پرسش نوع و صفحات

 بودن باش آماده هميشه " حالت  براي معلمان برخي ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع براي "صرفا

 مچ نوعي آموزان دانش نظر از ، قبلي اطالع بدون  پرسش يا امتحان كه ندارند نكته اين به توجهي " سكال

 به "معموال گفت بايد آيد مي عمل به پرسش آنان از كه آموزاني دانش با رابطه در.  شود مي محسوب گيري

 هم داوطلبانه گويي پاسخ آن كنار در و دانست خواهد را خود تكليف كسي هر و شوند مي تقسيم دسته سه

 ها درگيري و دارند دادن جواب براي هم بيشتري تمايل آموزان دانش ترتيب بدين و گيرد مي قرار نظر مد

  . شود مي كمتر خيلي
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 هم به را آنها و شود گفته آموزان دانش براي قبلي مطلب خالصه ، جديد درس تدريس از قبل "حتما     - 3

  . داد ربط

 بلكه بروند باال هم كول سرو از آموزان دانش گذاشت نبايد ، بود موجود كالس در اي اضافه توق اگر     - 4

 اجتماعي مسايل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به داد قرار آموزش تحت را آنها بايد نحوي به

  . رنددا دوست خيلي را جمع در نطر اظهار آموزان دانش ، غيره و مدرسه وضع يا ، سكونت محل

 يك دقيقه 5 تا 3 حدود ، پايه و تحصيلي دوره به توجه با جلسه هر كه  شده ريزي برنامه طوري     - 5

.  شود مي ذكر كالس پايان در آموزان دانش با مرتبط حئيث يا روايت يك و ، فردي  اجتماعي نيكو رفتار

 است پذير امكان هم غيره و تاريخ و  رياضي كالس در حتي موارد اين كنند مي ياداشت را آن آموزان دانش

 استفاده   هم  "حقوقي شيوه به قضاوت "  تدريس روش عنوان به آن از ، كند پيدا نظر اظهار حالت اگر و

  . شود مي

 و خود منظور ، اموزان دانش توسط) دارد امكان درسي هر براي(  نقش ايفاي روش از گيري بهره با     - 6

 موضوعات ، نقش ايفاي قرار ، قبل جلسه است بهتر ، كنيد منتقل آموزان دانش هب بهتر و سريعتر را  موضوع

  . شوند مشخص كنندگان شركت و

 در مطالبي تا كرد انتخاب ترتيب به را آموزان دانش از يكي جلسه هر توان مي معلم صالحديد به     - 7

 اگر) . است مشهور  كنفرانس نام به نآموزا دانش بين كار اين(  دهد ارائه آموزان دانش به را درس راستاي
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 عالقمند بدان هم شاگردان ، نمايد فراهم را آن هاي زمينه و تشريح "كامال را كار اين اهداف بتواند معلم

 ،اضراب ديگران تمسخر  مانند موانعي ، كنند شركت برنامه در كالس همه كه صورتي در ، شد خواهند

  . شد خواهد كمتر  تدريج هب غيره و ها همكالسي روبروي در صحبت

 در را)  كالمي عادت طبق نه دليل با(  لفظي تشويق يعني ها تشويق كاراترين و ارزانترين از استفاده     - 8

!  جابود به!  تشكر...! ا باريك!  خوبه!   احسنت!   آفرين:  مانند كلماتي.  نكنيد فراموش هرگز كالس

  . ددار انگيز شگفت اثري غيره و!  خوشحالم

 دنبال به يا ، آنان بزرگ و كوچك موفقيتهاي براي كالس كل توسط " زدن كف " تشويق  از استفاده     - 9

 ، مطلوب نمرات كسب ، درس اتمام ، درس به گويي پاسخ براي آنان از گروهي يا آموزان دانش كل آمادگي

  . كرد خواهد عوض را كالس هواي و حال ، غيره و مناسب نظرهاي اظهار

 آموزان دانش آمادگي و آرامش در آسايي معجزه اثر و ، شود فراموش معلم توسط نبايد كالس در كار دو-10

 آموزان دانش از يكي توسط ترجمه با مجيد قرآن از آياتي تالوت  يا و مواقع برخي در صلوات ذكر آن و دارد

.  بسپاريم قرآن يا پرورشي و ديني سكال به فقط نبايد اينكه ندارد خاص دروس به ارتباطي كار اين و.  است

  ... است موثر شاگردان آرامش در قرآن تالوت با كالس شروع يكبار جلسه چند هر حداقل

 كه آن مطالب خالصه ذكر از دقايقي اختصاص ،و يكبار هفته سه دو ، حتي كالس به روزنامه بردن-11

  . است مفيد باشد، درس با مرتبط
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 براي توان مي ، بياستد آموزان دانش روبروي و سرپا آموز دانش كه نيست زاميال تخته پاي پرسش براي-12

 روي هستند مايل كه آموزاني دانش تا گذاشت معلم ميز روبروي صندلي يك ، دارند اضطراب خيلي كه آنها

 ، آموزان دانش كليه ، روش اين اجراي با(  گويند پاسخ درس به مصاحبه به شبيه حالت با و نشسته آن

  ) اند كرده كسب مطلوبي نمرات و داده نشان تمايل ، مضطرب شاگردان "خصوصا

 داري كالس و تدريس شيوه  مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقيم غير صورت به  يكبار ماه دو هر-13

 خوانده يا شنيدن!(كرد خواهيد تعجب "قطعا كه گفت خواهن شما به را مطالبي ، بسنجيد آن برنامه و

 اقداماتي خود روش نقايص رفع براي بايد شما و!)  خواهد مي خاصي جرات  آموزان دانش قاداتانت

  .شويد مطلع آنان رضايت از يا بيانديشيد

 آموزان دانش از يكي و بياندازيد جمعي دسته عكس تعدادي خود آموزان دانش با ساله هر كنيد سعي-14

 عالقه مورد خيلي كار اين ، بنويسد شما براي دستي صورت به بود ديجيتالي يااگر عكس پشت را اسامي

 ساز سر درد كالس براي كه آنها از برخي و كنند مي معلم با خاصي صميميت احساس و است آموزان دانش

 و راحت بسيار را كار  غيره و ديجيتالي هاي دوربين امروزه.  داشت خواهند تغييراتي ، اعمال اين با اند بوده

  . ندا كرده هزينه كم
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 ، دارند را غيره يا ابخوري و كالس از رفتن بيرون درخواست كه آموزاني دانش به دبيرستان در حتي-15

 آموزان دانش دسته آن صورت اين غير در ، نشويد مانع وجه هيچ به ابتدايي و راهنمايي در و  نماييد توجه

 شدن بيهوش ، تهوع:  مثل شد اهيدخو اي ناخواسته مشكالت شاهد "گاها حتي و نشسته كالس در اجبار به

 مديريت از نشان را آموز دانش به اجازه عدم ، اشتباه به معلمان برخي ، آنان شرمندگي احساس يا ضعف از

 صورت دفتر با الزم هماهنگي معلمان شوراي در بايد مورد اين براي!  دانند مي كالس اداره و خود مطلوب

  ... و مدرسه از خروج عدم براي كنترل مانند گيرد

 هاي بهانه به و تهيه را غيره و خودكار  مانند ساده چند هر جوايز اوليا انجمن و مدرسه دفتر هماهنگي با-16

 بايد اند داشته پيشرفتهايي كه آموزاني دانش ميان اين در كنيد اهدا آموزان دانش به يكبار مدت هر مختلف

 كه نبوده هم سالي هيچ و  كنند رد را جايزه آنها كه نشده مشاهده حال تا گيرند قرار توجه مورد بيشتر

 به موارد اين هم دبيرستان در حتي.  نمايند خوداري  كوچك جوايز اين تهيه از مدرسه مدير و اوليا انجمن

 مي خوشحال بسيار معلم كار اين از ، هستند بااليي بسيار مالي توانايي داراي كه آموزاني دانش و گرفته كار

  . شوند

(  كالس در آن نصب و ديگر موضوعات يا درس با رابطه در معلم توسط كالس براي هايي تراكت تهيه-17

 ولي شد مي نوشته مازيك و خودكار با قبال(  كند مي جلب شدت به را آنان توجه) آموزان دانش حضور در
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 درسي هر براي بلكه نستدا پرورشي مربي وظيفه فقط را كار اين نبايد...) دارد چاپگر اي مدرسه هر امروزه

  . است پذير امكان

 با و آموزان دانش توسط اجتماعي موضوعات يا درس با رابطه در نفري 4 يا 2 مصاحبه روش از استفاده-18

  نفر 4 و گذاشت هم روبروي  تخته پاي در را ميز دو توان مي كه است جذاب بسيار آنان براي معلم هدايت

 مشخص افراد و موضوع قبل جلسه بايد البته.  بپردازند بحث به هم با  قيقهد 10 تا 5 مدت براي دو  به دو

  . گيرد قرار نظر مد هدف به رسيدن براي معلم كامل نظارت و شوند

 گاهي دهد آموزش آموزان دانش به كالس در را زندگي هاي مهارت ميتواند الزم شرايط در معلمي هر-19

 درگيري و باشد موثر بسيار آموزان دانش نگرش تغيير در تواندمي ، حسادت از كوتاه خاطره يك ذكر وقت

 خود نصايح و پند قبل دهه چند معلمان ، داد كاهش چشمگيري طرز به را دفتر با درگيري يا و كالسي هاي

 اعمال اين از اي خاطره "حتما هم شما و داشت مطلوبي نتايج "عموما و كردند نمي دريغ آموزان دانش از را

  . داريد كالس در معلم

 سر پشت جلسه 3 يا و شود داده درس 3  جلسه يك در اگر است مهم بسيار دروس زمانبندي رعايت-20

 و خود خستگي منتظر و شد خواهد ايجاد اشكال ، باشيم داشته تدريس بدون تخته پاي پرسش فقط هم

  . باشيد خود براي اعصاب جنگ و آنها نظمي بي  افزايش و آموزان دانش
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 كالس يا شما  كالس از را خود بد و خوب خاطرات بدهيم اجازه آموزان دانش به يكبار وقت چند هر-21

 مي ، شماست روش براي مفيد بازخورد يك اينكه بر عالوه مورد اين ، كنند تعريف كالس براي قبل سنوات

  . باشد داشته نقش هم آموزان دانش اضطراب حتي و نگراني رفع و  كالس جذابيت در تواند

 يا شهر سطح در پيش هفته اتفاقات مهمترين مورد در آموزان دانش با ، بود موجود اي اضافه وقت اگر-22

  . نماييد تقويت را بيانشان نحوه و محيط مسايل به آنها ديد تا كنيد نظر تبادل ها رسانه

  

 فراموش هرگز را اعمال اين و دارد آموزان دانش توجه حلب بر خوبي اثر ، درس با مرتبط كتابهاي بردن-23

  . كرد خواهد معرفي خود حرفه به عالقمند و دلسوز معلمي عنوان به را شما و نكرده

 اشتباه ، خودشان توسط متن تمام جواب و سئوال آوردن در با را "تدريس" ، معلمان برخي متاسفانه -24

 خسته را معلم بلكه شود مي آموز شدان كاوشگري و خالقيت انهدام باعث اينكه بر عالوه كار اين!  گيرند مي

 نقش هم معلم كار اين در والدين از بعضي گفت بايد!   گرفت نخواهد ياد اي تازه چيز آموز دانش و كرده

 نوشتن اگر!  كند آماده سال آخر امتحان براي را فرزندشان ، خود خيال به كه ميكنند مجبور را وي و دارند

 هدف با و تدريس از بعد آنهم ، كنيم محول آموزان دانش به را كار ناي است بهتر است الزم سوال نمونه

 معلمان بعضي از آموزان دانش يا والدين برخي گفت بايد متاسفانه هم باز و محدود، صفحات براي مشخص

 نداده توضيح هم كلمه يك والبته(  گذارد نمي جا كتاب از را سوال يك حتي ؛ كه كنند مي تمجيد و تعريف
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 آرام در مهمي نقش ، مدرسه درب حاي يا  حياط و سالن در آموزان دانش با مختصر بسيار تهايصحب-25

 مي صحبتها اين.كرد خواهند معلم با  بيشتري صميميت احساس آنها و داشت خواهد كالس در آنها كردن

 "  يا  "! يبود خوانده خب رو درست ديشب كه بود معلوم":  مانند باشد خصوصي غير و ساده بسيار تواند

 درس مورد در مطلب خط 3 تواني مي هم باز ايا " يا  " بود خوب خيلي امروز كنفرانس براي تو آمادگي

 نظمي بي و اخالل از پيشگيري براي دبيرستان در ولي است مهم دوره سه هر در كار اين...  "؟ بنويسي فالن

 شنيده متاسفانه.  شد خواهد آنان اضطراب چشمگير كاهش باعث راهنمايي و ابتدايي دوره در  و كالس در

  "! كرد خواهد رو پر را آموزان دانش ها كار اين "كه شده

 در آموز دانش و معلم خستگي از جلوگيري عث با كالسي خشك و  پاگير و دست مقررات نكردن وضع-26

 به زيادي حساسيت معلمان بعضي.  شد نخواهند دلزده كالس و معلم از آنها اينكه مهمتر  شد خواهد كالس

 گرانبهاي وقت و كرده اعمال را هايي تنبيه حتي و دارند كالس در شاگردان ناپذير گريز جوش و جنب

 وجه هيچ به كسي مثال عنوان به.(  دهند مي اختصاص ، خود مقررات مورد در تنبيه و درگيري به را كالس

  !) است ممنوع كالس پنجره به ردهك نگاه يا...  كند نگاه را ديگر آموز دانش و برگردد نبايد

 براي ، درس با رابطه در تراكهايي پخش و كامپيوتر و تلويزيون از استفاده به نسبت يكبار وقت چند هر-27

  . است موثر خيلي يادگيري در و بود خواهد جالب آموزان دانش



  

خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي هنر آموز اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه  كنيد  7معماري با قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٧٢ 

 

| ٧٢

 آموزان دانش عالقه معد باعث كالس در معلم بودن خشك و افراطي و اندازه از بيش  جديت متاسفانه-28

 اين حتي ،  دانست خواهند كالس و معلم "تحمل " به مجبور را خود و شد خواهد مدرسه و درس ، وي به

 واهمه "جدا رشته آن در تحصيل ادامه از آموزان دانش برخي تا شده باعث افراطي سختگيري و جديت

 در باشند داشته لب بر تبسم و ودهب اخالق خوش كه معلماني  ، شود عوض آنها زندگي مسير و داشته

.  نگيرد قرار استفاده سوء مورد كه باشد حدي در ؛ اگر كنيد مي تاييد را اين هم شما ، ترند موفق آموزش

  ) گرفت اشتباه ، معلم افراطي سختگيري با را كالس مطلوب اداره وتوانايي مديريت ، قاطعيت نبايد(

 در كالس تشكيل مانند شود مي آموز دانش توجه جلب موجب  يكبار ماهي ، حداقل كالس محل تغيير-29

  .وغيره كتابخانه ، نمازخانه ، آزمايشگاه ، كارگاه

 احتمالي كدورتهاي رفع همچنين و  معلم و درس و كالس به شاگردان كردن عالقمند راههاي از يكي-30

 صنايع ، كتاب يشگاههاينما از بازديد حتي است كالسي علمي گردش به آموزان دانش بردن ، طرفين

 غيره و هواشناسي ،  متوسطه آموزان دانش براي شهدا مزار در حضور ، آموزي دانش هاي جشنواره ، دستي

  ... دارد زيادي فوايد ، متبوع اداره و مدرسه دفتر هماهنگي با
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  نتيجه گيري :

ف از نگارش اين تحقيق آشنايي استفاده از تجربيات ديگران باعث پيشرفت در زندگي مي شود و هد   

مي باشد .اميدوارم اين مطالب مورد استفاده   معماريهنر آموز همكاران با تجربيات بنده در تدريس 

  همكاران گرامي واقع شود . 

استفاده از روش هاي تدريس نوين استفاده از امكانات جديد باعث پيشرفت در ياددهي در تدريس مي شود 

  مي شود . 
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