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نظام های آموزشی با حساسیت باال، فرایند آموزشی 
خود را از طریق دایر بــودن مدارس، بی وقفه دنبال 
می کننــد و فقط در مواقع اضطــراری، مانند بارش 
شــدید برف، باال بــودن میزان آالینده هــای هوا، و 
حــوادث طبیعی، بــا وقفة یک یــا دو روزه در ارائة 
آمــوزش و در نهایــت با تعطیلی مــدارس موافقت 
می کنند. اما کمتر کســی فکرش را می کرد، در قرن 
بیســت ویکم یک ویروس در اندازة نانومتری بتواند 
این چنین نظام های آموزشــی را به چالش بکشد که 
به یک باره همة ســطوح آموزشی با تعطیلی فراگیر 

مدارس مواجه شوند.
شــاید این بیان را هم زیاد شنیده باشید که: »در 
کنار همة معضالتی که این ویروس ناشــناخته برای 
نظام های آموزشــی به وجــود آورده، موجب ایجاد 
فرصت هایی هم شده اســت.« کاهش محدودیت ها 
و محرومیت ها، صرفه جویــی در زمان، از بین رفتن 
سختی طی کردن فاصلة مکانی، مدیریت هزینه ها، 
تبدیل آموزش سنتی به یادگیری سیار، و گسترش 
عدالت آموزشــی، از مهم ترین ویژگی های آموزش 
الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های آموزش از راه 

دور است.
امــا بر همــة متخصصــان و اهالــی آموزش های 
فنی وحرفــه ای آشــکار اســت که شــرایط جدید 
همه گیــری )پاندمی(، با توجه بــه ویژگی هایی که 
نظام آموزش فنــی، حرفه ای و مهارتی دارد، موجب 
زمین گیــر شــدن این نــوع از آموزش هــا در اکثر 
رشته های فنی و مهارتی شده است. به عبارت دیگر، 
چگونه می توان متصور شــد هنرجوی رشتة فنی و 
مهارتی بدون قرار گرفتن در معرض ابزار و تجهیزات 
واقعی و انجام تکالیف کاری، بتواند شایســتگی های 

الزم را کسب کند؟

البته در بیانیه های جهانی به منظور ارائة راهکارهایی 
برای اجرای این نوع از آموزش ها، کوشش هایی شده 

است، مانند:
ـ بهره منــدی از تجارب و یافته های کشــورهای 
صاحــب ســبک در آموزش های فنــی، حرفه ای و 

مهارتی؛
ـ بهره مندی از تجارب مفید مهارت آموزی در داخل 

کشور؛
ـ اســتفاده از ظرفیت آموزش مجازی در برخی از 
رشــته های مبتنی بر فناوری رایانه ای و تعدادی از 

دروس غیرعملی؛
ـ استفاده از تجارب آموزش تراکمی مانند کارآموزی؛

و ...
ولی خوب می دانیم که هر رشتة تحصیلی ـ حرفه ای، 
در هر موقعیت یادگیری، با شرایط متفاوتی مواجه است 
و برای آن باید راهکار خاصی در نظر گرفته شود. شایان 
ذکر اســت، بهترین افرادی که در این زمینه می توانند 
راهکار مناســب ارائه دهند، هنرآموزان آن رشــته ها 
و کارکنان هنرســتان، با هم فکری شــورای مدرسه و 
آموزش وپرورش منطقه هستند. البته همة این راهکارها، 
هم راستا با رعایت پروتکل های بهداشتی توصیه شده و 
براســاس بیانیه های ستاد مبارزه با کرونا سازمان دهی 

خواهند شد.
لذا اولیــن مقالة شــمارة حاضر به ایــن موضوع 
اختصاص داده شــده اســت و از شــما هنرآموزان 
محترم، مدیران و کارشناســان گرامی آموزش های 
فنی، حرفه ای و مهارتی تقاضا می شــود، در شرایط 
شیوع کووید 19، تجارب آموزشی ارزشمند خود را 
برای اشــتراک گذاری با سایر مجریان در رشته های 
گوناگــون فنی وحرفه ای در قالــب مقاله، گزارش و 

گفت وگو به دفتر مجله ارائه نمایید.



چکیده
در حال حاضر آموزش های مجازي و از راه دور محور 
توسعة آموزش های الکترونیکی در بیشتر کشورهاي 
جهان اســت اســاس آموزش از راه دور بر استقالل 
یادگیرنده استوار است. یادگیرندة مستقل با تجربیات 
و ادراکات خودنظارتی و خودهدایتی، متون دریافتی 
را تحلیل و دنیای اطالعاتی خود را می سازد. آموزش 
الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های آموزش از راه 
دور، می تواند عالوه بر رفع محدودیت ها، محرومیت ها 
را نیز مرتفــع کند. صرفه جویــی در زمان، کاهش 
هزینه ها، تبدیل آموزش ســنتی به یادگیري سیار با 
انگیزه، و افزایش کارایی و گسترش عدالت آموزشی، 
از مهم ترین علل رشــد و موفقیت این شیوة نوین در 

توسعة آموزش و یادگیري است.
به گزارش «یونیسف»، ۲58 میلیون کودک و نوجوان 
در دنیا هنوز نمی توانند در مدرسه حاضر شوند. ۶۱7 
میلیون کودک و نوجوان نیز سواد پایه، شامل خواندن 
و حساب کردن ســاده را نیاموخته اند. در این میان 
دختران در وضعیت شــکننده تری نسبت به پسران 
به سر می برند. از ســوی دیگر، یونیسف اعالم کرده 
است که در وضعیت کنونی جهان ۲7 میلیون کودک 
در مناطق بحران زده پشــت درهای بســتة مدرسه 
مانده اند، یا روی زمین های ســوخته و ویران شــدة 
مدرسه ها ســرگردان هستند. در کشور ما نیز وزارت 

کلیدواژه ها: 
مدرسة مجازی، 
محیط یادگیری مجازی، 
یادگیری الکترونیکی، 
آموزش الکترونیکی، 
کوویدـ۱۹، 
ارزشیابی مبتني بر 
شایستگی

يادگیری مؤثر در مدرسة مجازی

)EMBA( مهناز کارکن، هنرآموز رشته شبكه و نرم افزار رایانه، كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پردیس پیرایش، هنرآموز رشته شبكه و نرم افزار رایانه، دكترای كامپیوتر )مازندران(

بتول حجتی، هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه، کارشناسي ارشد كامپیوتر )گلستان(

آموزش وپرورش به سبب شیوع ویروس کوویدـ 19 با 
آموزش های رسمی تلویزیونی و آموزش های غیررسمی 
معلمان در انواع پلتفرم ها، به ویژه پیام رسان ها و البته 
با پلتفرم اختصاصی الکترونیکی شــبکة اجتماعی 
دانش آموزی «شاد» سعی کرد، در این خیز بین المللی 
هم پای دیگر کشــورها باشد و مدرســة مجازی را 

جایگزین مدرسة واقعی کند.
در این مقالــه، ضمن معرفــی ویژگی های محیط 
یادگیری مجازی، به قابلیت هــای آن می پردازیم و 
یادگیــری در محیط آموزش  اهمیت نقش فرهنگ 
مجازی و اهمیت ارزشیابی الکترونیکی را در شرایط 
فعلی که نظام آموزشــی با شیوع ویروس کوویدـ 19 

مواجه است، مشخص می کنیم.
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مقدمه
یکی از مهم ترین دستاوردهاي عصر فناوري اطالعات، 
آموزش مجازی است که به ویژه در ایام شیوع کوویدـ 
19 با توقف آموزش حضوری، توسعة چشم گیری یافته 
است. در این نوع از آموزش، بسیاري از محدودیت هاي 
آموزش ســنتی رفع شده است، به طوری که می توان 
آموزش مجــازی را مقدمــه ای براي تحقق شــعار 
»آموزش در هر زمان و در هر مکان« به عنوان یکی از 
جنبه های حقوق بشر دانست که عبارت است از ایجاد 

فرصت های برابر آموزشی براي همگان.
»هر کودکی باید از حق آموزش برخوردار باشد«، 
شعاری است که »یونسکو«، برای روز جهانی آموزش 
در 2020 برگزیده اســت. آنچه تحقق این شعار را 
رویــا نمی پندارد، این باور اســت که راه رســیدن 
کودکان به مدرسه و دستیابی به محتوای آموزشی، 
اکنون تنها حضور در کالس درس نیســت. یونیسف 
از ســال ۲0۱۸ خیز بزرگی برای آموزش از راه دور 
برداشــته اســت. از جمله آموزش هــای نامتعارف 
مانند ســوادآموزی دیجیتال، آموزش های رادیویی 
و تصویــری، و همچنین مجهز کــردن کمپ های 

پناهندگی و مناطق بحرانی به رایانه.
کوویــد ـ 19 در همین برهه تنها اهرم فشــاری 
است که توســعة آموزش های مجازی و الکترونیکی 
را در پــی دارد. میزان توفیق در این مســیر، به ویژه 
در آموزش های فنی وحرفه ای و مهارتی که سازوکار 
آموزش های عملی و کارگاهی الزم دارد، پژوهشــی 
همه جانبه می طلبد که در حوصلة این مقاله نیست، 
اما پیشنهادهای این نوشتار می توانند راهگشا باشند.
امروزه مخاطبان این شــیوة آموزشــی با داشتن 
فقط یک تلفن هوشــمند در هر جایی می توانند با 
سیستم های مدیریت آموزشی تعامل کنند و آموزش 

الزم را بگیرند.

پیشینة سیستم های نوین مدیریت آموزشی
آموزش مجازی در کشــور ما صنعتی نوپا به شمار 
می رود، اما مراکز آموزشی می کوشند هرچه سریع تر 
الگویی متناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور 
در زمینة آموزش های مجازی ارائه کنند. اجراي این 
سیستم نوین آموزشی در اواخر دهة 1370 در دستور 
کار وزارت علــوم، تحقیقات و فنــاوري قرار گرفت.
در روز جهانی آموزش در دومین ســال برگزاری در 
ژانویة2020، مجمع عمومی ســازمان ملل، با تأکید 
بر نقش آموزش در گسترش صلح و پیشرفت، اعالم 

کرد: بدون آموزش فراگیــر و کیفی، و فرصت هایی 
کــه این آموزش در طول زندگی برای همگان ایجاد 
می کند، کشــورها نمی توانند در موضوع هایی مانند 
برابری جنسیتی و شکستن چرخة فقر که میلیون ها 
کودک و نوجوان را وادار به رهاکردن آموزش می کند، 

رهایی پیدا کنند.
 روش های نوین در این حوزه با هدف آسان سازی 
فرایند آموزش براي تمام افراد جامعه در حال بهبود 
و توسعه هستند. آموزش الکترونیکی روش نوینی از 
آموزش اســت و محیط آن شامل بیشتر ویژگی های 
محیط فیزیکی کالس درس می شود. یادگیرندگان 
از طریق آن با مــدرس ارتباط می گیرند و محتواي 
Shiraz Univer� [آموزشــی را دریافت می کننــد 

sity, E�Learning Definition, 2010[. این روش، 

عبارت اســت از فرایند آموزش و یادگیري به کمک 
سیستم های الکترونیکی و شامل همة آموزش هایی 
است که با اســتفاده از ابزارهاي الکترونیکی، اعم از 
صوتی، تصویري، رایانه ای، شبکه ای و آزمایشگاه های 
Shiraz Uni� [مجازی و مشــابه آن انجام می شود 

بــا   .]versity, History of E�Learning, 2010

اینکــه برخی معتقدند، مهم ترین ســرمایة آموزش 
الکترونیکی، محتواي آموزشی آن است، نگارندگان بر 
این باور تأکید ندارند. به نظر می رسد تولیدکنندگان 
محتوای الکترونیکي بــرای اینکه قوانین حمایت از 
حقوق پدیدآورندگان و صاحبان محتواي الکترونیکی 
آموزشی و نظارت بر اجرای آن ها را هم ارز تولید کتاب 
ارزش گذاری کنند، درصدد هستند این طور به جامعه 
القا کنند که محتوای این آموزش ها ســرمایة اصلی 
است. با وجود این، حمایت از حقوق تولیدکنندگان 

در هر صنفی مورد تأکید است.
شاید از نگاه یک متخصص یادگیری، تمرکز روی 
یادگیری الکترونیکــی در دوره های تحصیلی نظام 
آموزشــی صحیح تر باشــد تا پرداختــن به آموزش 
الکترونیکــی، محتوای  یادگیری  الکترونیکــی. در 
دیجیتال تولیدشــده فقط نیمی از مسیر یادگیری 
است. همان طور که با داشتن بهترین برنامه و کتاب 
درســی، یادگیری اتفاق نمی افتد، با داشتن بهترین 
محتــوای الکترونیکی نیز یادگیری رخ نمی دهد. در 
آموزش الکترونیکی حدود نیمی از محتواي آموزشی 
توســط مدرس تولید و تدریس می شــود و بقیه با 
تعامل و تجربة  یادگیرندگان به وجود می آید. بنابراین 
نیم دیگر مســیر یادگیری بر تجربــة یادگیرندگان 

استوار است.

یکی از مهم ترین 
دستاوردهاي عصر 
فناوري اطالعات، 

آموزش مجازی 
است که به ویژه در 
ایام شیوع کووید 

19 با توقف آموزش 
حضوری، توسعة 

چشم گیری یافته 
است

شاید از نگاه 
یک متخصص 

یادگیری، تمرکز 
روی یادگیری 

الکترونیکی در 
دوره های تحصیلی 

نظام آموزشی 
صحیح تر باشد تا 

پرداختن به آموزش 
الکترونیکی. 
در یادگیری 
الکترونیکی، 

محتوای دیجیتال 
تولیدشده فقط 
نیمی از مسیر 
یادگیری است
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کالس فیزیکی، به حالت مجازی یا الکترونیکی و یا 
آموزش از راه دور انتقال دهیم، باید ابتدا یک محیط 
یادگیری مجــازی ایجاد کنیم. این محیط یادگیری 

مجازی قابلیت هایی مخصوص به خود دارد.

چالش های پیش روي آموزش الکترونیکی
با وجود مزیت های محیط یادگیري مجازي نباید 
از محدودیت های آن غفلت کرد. امكان شناســایي 
محتواها و منابع تولیدشــدة بی کیفیت و كم اعتبار 
و نشــر اطالعات متنوع و پراكنــده در این محیط، 
ناشناسي در ارتباطات، تفاوت های فرهنگي كاربران، 
و ممکن نبودن ارتباط حضوري از محدودیت های این 
محیط یادگیري است. همچنین، ضعف یادگیرندگان 
در برخورداري از مهارت های مورد نیاز براي یادگیري 
در ایــن محیط، از موانع متداول مشــاركت در این 

محیط یادگیري به شمار می رود ]لویی، 2007[.
با فراگیری جهانی بیماری کووید ـ 19 و تعطیلی 
مدارس، چالش هــای پیش روی آمــوزش مجازی 
در فراینــد طراحی، پیاده ســازی و اجرا، بیش از هر 
زمانی بروز و ظهــور یافت. وجود زیرســاخت های 
متفــاوت، از جمله زیرســاخت فنــاوري، فرهنگی، 
قانونــی و تخصصی، براي این نــوع از آموزش امري 
حیاتی اســت که مواجهة جهان آموزش از شــروع 
سال 2020 نشان داد، حتی در کشورهای پیشرفته 
برخی از این زیرســاخت ها به صــورت کامل مهیای 
دریافت آموزش های مجازی و در رأس آن ها آموزش 
الکترونیکی نیســتند. زیرساخت های فرهنگی نیز از 
جمله الزامات توســعة فناوري اطالعات و ارتباطات 
در جامعه به شمار می رود. شاید در کشور ما در امر 
ایجاد و توسعة دانشگاه مجازي و ایجاد بستر فرهنگی 
آن راه طول و درازی پیش رو داشــتیم، اما امروز با 
تکیه بر َمَثل »نیاز، مادر اختراع اســت«، باید اذعان 
داشت کوویدـ  19 این مسیر را هموار کرد تا فرهنگ 
نیــاز، روحیة مطالبه گــری و فرهنگ یادگیری های 

نوین را از نو بازسازی کند.
در این بیــن، زیرســاخت هاي فنــاوري که نیاز 
عمده براي شــروع فعالیت و اجرایی کردن آموزش 
الکترونیکی هستند، براساس تقاضای این آموزش ها 
خیلی ســریع تر از معمول فراهم شــدند. در برخی 
مناطق و کشورها، به ویژه ایران، امکانات سخت افزاری 
و نرم افــزاری به صورت یکســان توزیع نشــده اند و 
تعدادی از افــراد، به دلیل نداشــتن امکانات الزم، 
موفق نشــده اند از این آموزش ها بهره ببرند. مسائل 

VLE محیط یادگیری مجازی
محیط یادگیــري مجازي با داشــتن ویژگی های 
هر زماني، هر مكاني، چندرســانه ای، تنوع اطالعاتي 
و قابلیت های وســیع ارتباطي، امكان مناســبي را 
بــراي اصالح برنامة درســي در اختیــار طراحان و 
برنامه ریزان درسي قرار می دهد ]سراجي و عطاران، 
1390[. یادگیــري پدیده ای اســت كه در بســتر 
اجتماع و  تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می گیرد. 
باورهــا، ارزش ها و جهان بینــی حاكم بر هر جامعه، 
بر مفهــوم یادگیري، نقش یادگیرنــده، یاددهنده، 
موضوع یادگیري، شــیوة تدریس و حتي شیوه های 
ارزشیابي تأثیر می گذارد كه از تعامل بین مجموعة 
این اجزا، بســتر جدید یا فرهنگ یادگیري شــكل 
می گیــرد ]ســراجی، 1391[. در فرهنگ چیني، 
ماالیي، هندي، سعودي و ایرانی، با توجه به فرهنگ 
جمع گرایانه و پذیرش فاصلة قــدرت در یادگیری، 
یادگیری شرایط خاصي دارد. آن ها به طور جدي در 
بحث ها و فعالیت های مشاركتي شركت نمی کنند و 
حفظ طوطی وار را ترجیح می دهند. همچنین از طرح 
سؤال، شركت در گفت وگو و طرح بحث هاي انتقادي 
پرهیز می کنند. به طور كلي، فرهنگ یادگیري در این 
قبیل كشورها بیشــتر جمع گرا و معلم محور است و 
ماهیت انتقالي دارد تا ساختنی. در این فرهنگ ها بر 
ارائة مســئله و آموزش داراي چارچوب شناخته شده 
و ســاختارمند تأكید می شــود و الگوي ارتباط بین 
یادگیرندگان محدود ولي درازمدت اســت ]فاضلی، 

.]1382
در فرهنــگ یادگیري ایران، غالبًا نتیجه بر فرایند، 
و رقابت بر مشــاركت ترجیح داده می شود و پاسخ 
مســئله بســیار مهم تر از راه حل آن تلقي می شود 
]فراستخواه، 1389[. به طور كلی،  براساس یافته های 
این پژوهش هــا می توان گفت: فرهنگ یادگیري در 

ایران غالبًا:
é معلم محور است تا یادگیرنده محور؛

é محتوامحور است تا فعالیت محور؛
é نمره محور است تا یادگیری محور؛

é حفظي و انتقالي است تا ساخت و تولید دانش؛
é نتیجه محور است تا فرایندمحور ]سراجی، 1391[.

این در حالی است که در آموزش از راه دور، زمانی 
یک یادگیرنده می تواند استقالل کامل داشته باشد 
که خود تصمیم بگیرد و انتخاب کند که چه چیزی 
را یاد بگیرد تا به اهداف یادگیری خود متعهد بماند. 
برای اینکه یادگیــری را از یک فضای واقعی، مانند 

در فرهنگ 
یادگیري ایران، 
غالباً نتیجه بر 
فرایند، و رقابت بر 
مشارکت ترجیح 
داده می شود و 
پاسخ مسئله بسیار 
مهم تر از راه حل آن 
تلقي می شود



حضور و غیاب در سیســتم، تقلــب در آزمون های 
برخط و ارزشیابی فراگیرندگان، فقدان سیستم های 
تشویق و حضور مســتمر فراگیرنده در کالس های 
درســی برخط، از جمله چالش های مطرح در طول 
آموزش هــای الکترونیکی هســتند. همچنین نحوة 
آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و سازوکارهای 
آنکه فعالیت های یادگیری عملی دارند هم از موارد 
مهم و قابل تأمل در آموزش های الکترونیکی هستند.

انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی
فراینــد یاددهی ـ یادگیری مســتقل، سیســتم 
آموزشــی اســت که در آن هر یک از یادگیرندگان 
مستقل هستند و به وسیلة زمان و مکان از معلمان 
خود جدا می شوند. آنچه آموزش سنتی و الکترونیکی 
را از یکدیگر متمایز می کند،  این است که در محیط 
آموزش ســنتی، تعامــل به صــورت خودجوش در 
ارتباطات میان افراد شــکل می گیرد و خواســته یا 
ناخواســته می توان آن را در محیط آموزش سنتی 
مشــاهده کرد. ]molaeian, 2012[ اما از آنجا که 
یکــی از ویژگی های آمــوزش الکترونیکی، جدایی 
زمانی و مکانی یادگیرنده و یاددهنده است و هر کس 
می توانــد در هر زمان و در هر مکانی با اســتفاده از 
ابزارهای فناورانه با دیگری ارتباط برقرار کند، موضوع 
تعامل بســیار پیچیده تر از آموزش سنتی است، زیرا 
بدون تعامل نه فقط یادگیرندگان انگیزه ای برای ادامه 
دوره درسی در خود نمی بینند، بلکه یادگیری نیز به 
 .]Anderson and Alumi, 2007[ وقوع نمی پیوندد
اگر در آموزش الکترونیکی، تعامل براساس زمان را به 
دو دستة اصلی تعامل هم زمان و غیرهم زمان تفکیک 
کنیم، شــیوه ها و ابزارهای متنوعی در این دو دسته 
قرار می گیرند که می تواند یکی از شاخص های بررسی 

اثربخشی آموزش الکترونیکی باشد )شکل ـ 1(.

شــیوة تعامل هم زمان: کالس مجازی، 
جلسات گفت وگوی برخط، ویدئوکنفرانس، 
اتاق های گپ زنی، زنده )الیو( در شبکه های 

اجتماعی

شیوة تعامل ناهم زمان: استفاده از پست 
الکترونیــک، کتاب ها و مقاالت الکترونیکی 
ســایت های مرجــع، تمرین هــای  برخط، 

پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی

انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی

شکل 1. انواع تعامل در یادگیری الکترونیکی 
]klink, 2006 :اقتباس از[

شکل۲. تعامل یادگیرنده و یاددهنده

یادگیرنده

محتوا یاددهنده

تعامل یادگیرنده ـ یادگیرنده

تعامل یادگیرنده ـ یاددهنده

تعامل یاددهنده ـ یاددهنده

تعامل یاددهنده ـ محتوا

تعامل محتوا ـ محتوا

تعامل  یاددهندهـ  محتوا

آموزشــی  نظــام  در  تعــادل  ایجــاد  بــرای 
حداقــل ســه عنصــر یادگیرنــده، یاددهنــده و 
محتــوا مــورد نیــاز اســت. دســته بندی دیگری 
کــه  می توانــد  انــواع تعامــل را در بــر بگیــرد،
تعامل بین عناصر آموزش الکترونیکي است )شکل ـ 

.)2

 برنامه هــای یادگیــری الکترونیکــی از نظر مور 
)1990( بر دو مؤلفة اســتقالل یادگیرنده و »فاصلة 
مبادالتی« اســتوار است و به ســه مفهوم ساختار 
محتوای آموزشی، گفت وگوی یاددهنده ـ یادگیرنده، 
و اســتقالل عمل یادگیرنده اشــاره دارد. از آنجا که 
یکی از ویژگی های اساســی یادگیری الکترونیکی، 

با وجود مزیت های 
محیط یادگیري 
مجازي نباید از 

محدودیت های آن 
غفلت کرد
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را به صورت مناسب و کامل آماده سازیم و روشی نیز 
برای ارزشیابی و اندازه گیری کارهاي انجام شده داشته 

باشیم.

بررســی شــاد به عنوان پلتفرم تعاملی 
آموزش الكترونیكی

هدف پروژة شــاد ایجاد پلتفــرم تعاملی آموزش 
الکترونیکی اســت. این پلتفــرم از دو مؤلفه اصلی 
آموزش و الکترونیکی تشکیل می شود. بنابراین برای 
رســیدن به چارچوبی تحلیلی می باید این دو مؤلفه 

را بسط دهیم.

الف. مؤلفة آموزش
آموزش یا محیط آموزشــی، فارغ از شکل و ابزارهای 
اجتماع و تعامل آن، محیطی فعال است که بر پایة تعامل 
یاددهنده ـ یادگیرنده شــکل گرفته است تا در نهایت 
به یادگیری در یادگیرنده منجر شــود. درواقع آموزش 
کنشی فعال در جهت بسترسازی و راهبری فعالیت هایی 
است که به یادگیری می انجامند، یا به صورت مختصر، 

بسترسازی و راهبری فعالیت های یادگیری است.
با توجــه به تعریــف اجمالی ارائه شــده، محیط 
آموزشــی می بایــد کارکردهایی1 را ارائــه دهد تا 
یادگیری اثربخش را تضمین کند. برای بررســی و 
کشف این کارکردها می باید اکوسیستم یادگیری را 
بررسی و موشکافی کرد. در این راستا یکی از بهترین 
چارچوب های تحلیلی و استانداردهای موجود در دنیا 
چارچوب و استاندارد Tin Can یا همان xAPI است. 
محیط آموزشــی فارغ از فیزیکــی و الکترونیکی 

جدایــی زمانی و مکانی یاددهنده ـ یادگیرنده اســت، برای پــر کردن این جدایی، 
مور از مفهوم فاصلة مبادالتی اســتفاده کرده و معتقد است: اگر محتوای یادگیری 
الکترونیکی، دارای ســاختار غنی و باالیی باشــد، گفت وگوی میــان یاددهنده ـ 
یادگیرنــده کاهــش می یابد و بــر فاصلة مبادالتــی بین یاددهنــده ـ یادگیرنده
 افزوده می شــود. البته به همان میزان اســتقالل یادگیرنده نیــز افزایش می یابد 

.]Moodle [Internet], 2012]
 بنابرایــن می توان نتیجــه گرفت تعامل در یادگیــری الکترونیکی وقتی محقق 
می شود که طی یک مجموعه فعالیت های آموزشی، طرفین تعامل  تحت تأثیر هم 
قرار می گیرند و فرایند آموزش تکمیل می شود. آنچه می تواند این فرایند را تکمیل 
کند، ارائة فعالیت های یادگیری تعاملی اســت کــه مطابق نظریة فاصلة مبادالتی، 

تعامل همة عناصر یادگیری الکترونیک را افزایش می دهد.

اهمیت به کارگیری استانداردها در سامانه های آموزش مجازی
هدف استاندارد، ارتقاي ایمني، کیفیت و دوام تولید است. بهبود كیفیت به عنوان 
یكي از اهداف استاندارد، درخواستي مستمر است ]پیشین[. ارائة قالب های مختلف 
و توسعه دهندگان متفاوت باعث می شود که محتوای آموزشی قابل استفادة مجدد 
نباشد. همچنین وجود شرکت های مختلف با معماری های متفاوت، امکان تبادل و 

انتقال محتواهای آموزشی و اجزای سیستم های آموزشی را به حداقل می رساند.
در استفادة معلمان از این نوع آموزش ها در دوران قرنطینه و شیوع بیماری، به وضوح 
تفاوت های مختلف پلتفرم ها که عماًل از استاندارد نبودن آن ها نشئت می گیرد، باعث 
سردرگمی و کاهش کیفیت تولید محتوا شد. پلتفرم شاد نیز از این قاعده مستثنا نبود. 
اگرچه این پلتفرم در زمان کوتاهی آمادة بهره برداری شد، ولی به دلیل نداشتن قابلیت های 
مورد نیاز یک پلتفرم تعاملی آموزش الكترونیكی مورد استقبال قرار نگرفت. البته توسعة 

این پلتفرم می تواند آن را به یک محیط یادگیری مجازی استاندارد تبدیل کند.

استانداردسازی آموزش مجازی
استفاده از استانداردهای مناســب برای پلتفرم های آموزش مجازی سبب جلب 
اعتماد سرویس گیرندگان، توسعة خالقیت و نوآوری، تعمیم و توسعة آموزش های 

فرصت هــای  بــروز  و  الکترونیکــی، 
کارآفرینی در امر آموزش خواهد شد. 
سازگاری سیستم های آموزش مجازی 
با اســتانداردهای آموزش مجازی پنج 

قابلیت اصلی زیر را به همراه دارد:
é قابلیت همکاری

é قابلیت استفادة مجدد
é قابل مدیریت بودن

é قابلیت در دسترس بودن
é قابلیت ماندگاری

با ایــن وصف می تــوان گفت که در 
اتخاذ راهبرد مناسب براي پیاده سازی 
آموزش الکترونیکــي، ابتدا باید اهداف 
و دســته بندی یادگیرنــدگان را دقیقًا 
مشخص کنیم. سپس محتواي آموزشي 

بایگاني/ 
بانك سابقه یادگیري

داشبوردها

سیستم مدیریت یادگیري

دوره هاي یادگیري 
الكترونیكي

آموزش كالسي

بازي ها

شبیه سازي ها

نرم افزارهاي گوشي همراه

سامانه هاي حوزة 
كار و كسب

گزارش ها

تجزیه و تحلیل هاي 
یادگیري

نشان ها/ مدال ها/ پاداش 
عملكرد مناسب
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کارگرفته می شود.
محیــط یادگیری مجــازی باید بتوانــد ابزارها و 

شیوه های روایی و پایایی را ارائه دهد.

۶. بازخورد
ذی نفعان محیط آموزشــی متنوع هستند و نظام 
آموزشــی می باید ســازوکار های مؤثری برای ارائة 
بازخورد به ذی نفعان داشته باشد. در آموزش وپرورش، 
این ذی نفعان در حلقة اول عبارت اند از: دانش آموز، 
خانــوادة دانش آموز، معلم، برنامه ریــزان آموزش و 

سیاست گذاران آموزش.

ب. مؤلفة الکترونیکی
مؤلفــة الکترونیکی ناظر بر این موضوع اســت که 
محیط آموزشــی توسط ابزارهای الکترونیکی و یا به 
بیان صریح، از طریق نرم افزار دستگاه های الکترونیکی 

هوشمند در دسترس خواهد بود.
نرم افزار، به واسطة قابلیت ها و امکانات آن، تعریف 
و تحدید می شود. بنابراین در یک چارچوب تحلیلی 
مقدماتی الزم است صورت های کلی این قابلیت ها را 

تعیین کرد که با سه وجه به این شرح قابل ارائه اند:
 

)hosted features( ۱. قابلیت های درونی
تمامی قابلیت هــا و امکاناتی که نرم افزار به صورت 

مستقل و داخلی داراست.

۲. قابلیت اتصال به سرویس های خارجی 
)connectivity to services(

فنــاوری یادگیری الکترونیکی یکــی از پویاترین 
فناوری هــای روز دنیاســت و تحــول ســریع آن 
ایجــاب می کند تا نرم افزار یک پلتفرم ملی، شــاید 
بیش از هــر نرم افزار دیگری امــکان بهره برداری از 
سرویس های مرتبط خارج از خود را پشتیبانی کند. 
بنابراین گروهــی از ویژگی های کلیدی این نرم افزار 
قابلیت ها و امکاناتی هستند که امکان اتصال آن را به 

سرویس های مرتبط فراهم می سازند.

بودن، بایستی حداقل در شش عرصه کارکردهایی را 
ارائه دهد که عبارت اند از:

۱. برنامه ریزی آموزشی
برنامة درســی ملی به عنوان یک ســند باالدستی 
بایســته ها و حدود موضوعی، کمــی و کیفی نظام 
آموزشی ۱۲ ســاله را تعیین و تبیین کرده است و 
مسئوالن و نقش آفرینان برنامه ریزی آموزشی به طور 
مستمر در این چارچوب برنامه های آموزشی ساالنه 

تا روزانه را تدوین و مدیریت می کنند. 

۲. تحویل )اشتراک گذاری( محتوا
اســتفاده و بهره مندی از )مشاهده( محتوا در واقع 
شــاید رایج ترین فعالیت یادگیری بوده و هســت. 
بنابراین هر نوع محیط آموزشی ابزارها و شیوه هایی 
را برای تحویل محتوا2 به یادگیرنده معرفی می کند.

 
۳. تعامل یاددهنده و یادگیرنده

از آنجا که محیط آموزشی بر پایه تعامل یاددهنده ـ 
یادگیرنده بنا شــده است، بدیهی اســت که ابزارها 
و شــیوه های ارتباطــی و تعاملی بیــن یاددهنده ـ 
یادگیرنده و یادگیرنده ـ یادگیرنده جایگاهی کلیدی 
دارند. البتــه در مدل های یادگیــری متفاوت وزن 
و چگونگی این تعامل ها تغییــر می کند اما همواره 

جایگاه کلیدی و بنیادین دارد.

۴. راهبری فعالیت یادگیری
امروزه یادگیری فقط از طریــق فعالیت یادگیری رخ 
می دهد. فعالیت های یادگیری بســیار متنوع هستند و 
الزامات و شــرایط محیطی متنوعی را ایجاب می کنند. 
برخی از فعالیت های یادگیری ممکن است مانند برخی از 
آزمایش های علم فیزیک، امکانات و الزامات دشواری را طلب 

کند و برخی دیگر با یک کاغذ و قلم قابل انجام باشند.

5. ارزیابی و ارزشیابی )سنجش(
در نگاه سنتی، ارزشیابی از آموخته های یادگیرنده 
صرفًا برای تعییــن نمره، ابقا یا ارتقای یادگیرنده به 
کار مــی رود و نقطة پایان فرایند آموزش و یادگیری 
تلقی می شــود. لیکــن در تلقی جدید، ارزشــیابی 
بخشــی از فرایند یادگیری است که جریان آموزش 
و یادگیری را به یکدیگر پیوند می دهد. در این نگاه 
ارزشــیابی با هدف کمک به بهبود فرایند یادگیری، 
اصالح برنامة درســی و تقویت شیوه های تدریس به 

فناوری یادگیری 
الکترونیکی 

یکی از پویاترین 
فناوری های روز 

دنیاست و تحول 
سریع آن ایجاب 

می کند تا نرم افزار 
یک پلتفرم ملی، 
شاید بیش از هر 
نرم افزار دیگری 

امکان بهره برداری 
از سرویس های 
مرتبط خارج از 

خود را پشتیبانی 
کند

صورت ت
ور

ص

صورت
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۳. قابلیت های دسترس پذیری 
)accessibility features(

منظور از این دســته از قابلیت ها، امکاناتی اســت 
که برای استفادة افرادی با معلولیت های جسمی در 
نظر گرفته شده اند. یکی از مهم ترین این قابلیت ها، 
قابلیت های مخصوص افراد نابیناست که امکان دارد، 
هر یک از دو نقش معلــم و دانش آموز را در محیط 

یادگیری مجازی ایفا کنند.
هریک از این قابلیت ها می توانند با کارکردهای محیط 
یادگیری در جدول ۱ تالقی داده شوند تا تعیین کنند، 
کدام کارکرد نیازمند کدام قابلیت برای ارائه در یک پلتفرم 
تعاملی آموزش الکترونیکی اســت. برای مثال، دریافت 
بازخورد از ذی نفعان الزم است از قابلیت های خود پلتفرم 
باشد و برای کاربران خاص نیز طراحی داخلی شود. هریک 
از سلول های این جدول، براساس کارکردهای یادگیری و 

قابلیت های پلتفرم می تواند تکمیل شود.

ارزشیابی در مدرسة مجازی
با محیط های  ارزشــیابی متناســب  شــیوه های 
یادگیری مجــازی دارای ظرفیت های متنوعی برای 
بسط مهارت های مشارکتی، تفکر انتقادی، خالقیت 
و مهارت های مدیریتی و برنامه ریزی است که عالوه 
بر یادگیــری موضوعی، این مهارت هــا را نیز مورد 
ارزشیابی قرار می دهد. در کنار مزیت های ارزشیابی 
در محیط های مجازی مبتنی بر فناوری های جدید، 
شیوه های متفاوتی از تقلب و سرقت ادبی وجود دارند 
که اعتبار این گونه ارزشیابی ها را مخدوش می سازند.

بنابراین برای تمییزگذاری بین این دو دیدگاه نسبت به 
ارزشیابی مجازی، از اصطالح »ارزشیابی از یادگیری«3 
و »ارزشــیابی برای یادگیری«4 بهره گرفته می شــود. 
اصطالح اول به ارزشیابی در پایان فرایند یادگیری تأکید 
دارد که هدف آن تعیین میزان آموخته های یادگیرنده 
است و اصطالح دوم به تدریجی، مستمر و مداوم بودن 

ارزشیابی اشاره می کند.

در  مجــازی  ارزشــیابی  چالش هــای 
آموزش های  فنی، حرفه ای و مهارتی

در فرایند ارزشــیابی مهارت های عملی، نقش محوری 
و تصمیم ســازی هنرستان و هنرآموز حفظ خواهد شد. 
در هر دو ارزشــیابی نتیجه     محور و فرایندمحور، هر نوع 
تدریس هنرآموز به یادگیری منتهی نمی شــود. گرچه 
آموزش مجموعه ای از فعالیت هایی است که در پی تسهیل 
یادگیری هستند، آنچه برای هنرآموز همراه آموزش اهمیت 
دارد، شناخت یادگیرنده و تسهیل یادگیری برای اوست. 
آموزش و یادگیری ضمن ارتبــاط با یکدیگر دو فرایند 
مستقل ندارند و بر این اساس ارزیابی از آموزش هنرجو و 
میزان یادگیری او ضرورت دارد تا بازده برنامه های آموزشی 
 روشن شود. به همین دلیل ارزشیابی جزء الینفک فرایند 
ـ یادگیری محسوب می شود. ارزشیابی حلقة جدا و  یاددهی 
مفقودة یادگیری نیست و باید در خدمت آموزش قرار گیرد.
آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی، به دلیل ماهیت 
کارگاهی بودن، در دوران شــیوع بیماری کرونا بیش 
از آموزش در حوزه های دیگر آســیب دیده اســت. 
برنامه ریزی درسی شایستگی محور، در فرایند آموزش 
به عنــوان اولین چرخش تحولی به جای آموزش های 
نظری و کالس درس، به آموزش های عملی و کارگاه 
و دنیای کار واقعی می پــردازد. فراگیرنده محوری را 
بــه جای معلم محوری قرار می دهد و نقش معلم را از 
یاددهنده به تسهیل کنندة یادگیری تبدیل می کند. در 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، ارزشیابی تراکمی جای 
خود را به ارزشیابی تکوینی براساس شایستگی می دهد 
که به عنوان سومین چرخش تحولی و اصلی ترین آن، 
بــرای تضمین کیفیت و آرام کردن بســتر انتقال از 
مدرسه به محیط کار صورت می گیرد. در نهایت ارائة 
آموزشی که از مدرســه به محیط کار واقعی می رود 
و با مشــارکت دنیای کار انجام خواهد شد، چهارمین 
چرخش تحولی اســت ]آزاد، ۱۳۹۶[. چرخش های 
تحولی ذکرشــده نیازمند آموزش هــای حضوری در 

مدرسة واقعی در کنار مدرسة مجازی است.
مهم ترین بخش در نظام شایستگی محور، آموزش 

جدول 1. کارکردهای محیط یادگیری
                  عرصه

قابلیت پلتفرم
برنامه ریزی 

آموزشی
اشتراک 

محتوا
تعامل یاددهنده ـ 

یادگیرنده
راهبری فعالیت 

یادگیری
بازخوردارزشیابی

قابلیت های درونی

قابلیت اتصال به 

سرویس های خارجی

قابلیت های 

دسترس پذیری

آموزش های فنی، 
حرفه ای و مهارتی، 
به دلیل ماهیت 
کارگاهی بودن، 
در دوران شیوع 
بیماری کرونا بیش 
از آموزش در 
حوزه های دیگر 
آسیب دیده است
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همراه با تجربه  یا کار عملــی به صورت درهم تنیده 
با دانش اســت. همچنیــن، مشــارکت همه جانبة 
فراگیرنــدگان در آموزش و ارزشــیابی پیشــرفت 
تحصیلی در این برنامه بسیار حائز اهمیت است. یکی 
از مشــکالت فرا روی ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 
که در بیشتر کشورها و انجمن های شایستگی مطرح 
می شود، نگرانی از دســت دادن آموزش و یادگیری 
دانــش از طریــق آمــوزش و ارزشــیابی مبتنی بر 
شایستگی است. راه حلی که توسط شاغالن شناسایی 
شــد، این بود که اســتانداردهای شایستگی باید به 
اندازة کافی منعکس کنندة نیاز به ارزشیابی ترکیبی 
از دانش، مهارت، نگرش و اخالق باشــد ]ارزشیابی 
مبتنی بر شایســتگی: ۱۳۹۶[. اما به نظر می رسد، 
ارزشیابی که در دوران شیوع بیماری کرونا به صورت 
عملکردی صورت می گیرد، احتمااًل باید بیشتر نگران 
بخش مهارت باشــد تا دانش. زیرا سنجش مهارت 
بدون کار عملی و نظارت و مربیگری نمی تواند به طور 
کامل تعیین کنندة احراز شایســتگی باشد. حتی از 
آنجا که نگرش را شغل و تعهد انجام کار و نشان دادن 
رفتارهــای معطوف بــه عاطفه تعریــف می کنیم، 
این بخش بســیار کمتر قابل مشــاهده و ارزشیابی 
به صورت مجازی است. از میان عناصر تشکیل دهندة 
شایستگی، در محیط یادگیری مجازی، بخش دانش 
ســاده تر و دقیق تر قابل ارزشیابی است که البته در 
تضاد بــا اصل درهم تنیدگی اجزای شایســتگی در 

ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است.
آزمون هــای عملکردی فراینــد و نتایج یادگیری، 
دانش آموزان را به طور مســتقیم مورد سنجش قرار 
می دهند. این آزمون ها با دانش و مهارت ســر و کار 
دارنــد. با توجه به اینکــه در آزمون های عملکردی 
موقعیتی فراهم می شــود که دانش آمــوز می تواند 
مهارت و دانش کســب کرده را از خــود بروز دهد، 
این آزمون ها ابزار بسیار خوبی برای آگاهی از میزان 
شــناخت و مهارت هنرجوست. عالوه بر آن، هر نوع 
فعالیــت یا کار خالقانة هنرجویــان که از طریق آن 
می تواند آنچه را آموخته اســت، به نمایش بگذارد یا 
بیان کند، مورد توجه قرار می دهد. اما اینکه چگونه 
آزمون های عملکــردی در محیط یادگیری مجازی 
طراحی و پیاده سازی شوند، از مشکالت پیش روی 

هنرآموزان در شرایط فعلی است.
 ارزشــیابی به صورت مستمر و عملکردی مبتنی بر 
عمل خواهد بود. استفاده از ابزارهای مناسب و متفاوت 
می تواند شواهد کافی برای قضاوت فراهم سازد. برای 

مثال، ارزشیابی مراحل ســاخت یک قطعه، مراحل 
پرورش یک گیاه، تهیه و ارائة کار هنری، یا ارزشیابی 
یک فعالیت ورزشی در مدرسة مجازی بسیار پیچیده 
و ســخت اســت. مهارت آموزی عمومًا بــرای بهبود 
عملکرد فراگیرندگان انجام می شود، لذا اثر آموزش را 
می توان از طریق عملکرد سنجید. فراگیرندگان باید 
مهارت های مورد انتظار را در جریان آموزش به دست 
آورنــد. بنابراین فراگیرنده باید رفتار خود را در جهت 
مورد نظر تغییر دهد و مهارت مورد نظر را در ســطح 

استاندارد عملکرد به دست آورد.
رایج ترین دلیــل ارزیابی دانش آموزان، اندازه گیری 
پیشرفت فردی آنان به منظور اصالح تدریس و ارتقاء 
یادگیری است. بنابراین ارزشــیابی برای یادگیری، 
عمده ترین نوع ارزشیابی است که می توان در مدرسة 
مجازی با ابزارهای مبتنی بر فناوری های نوین ترتیب 
داد. اما اینکه این نوع ارزشــیابی جایگزین سنجش 
تراکمی به منظور تعیین احراز شایستگی شود، نگاه 
درســتی نیســت. هر یک از این دو روش سنجش، 
اهــداف مختص خود را دنبال می کند. »ارزشــیابی 
بــرای یادگیری« را می توان تا حدودی در مدرســة 
مجازی اجرا کرد، ولی »ارزشــیابی از شایســتگی« 
که برای احراز شایســتگی به کار می رود، در مدرسة 

مجازی به طور کامل قابل پیاده سازی نیست.
یکی از شایســتگی های غیرفنی مــورد توجه در 
تمامی رشته های شاخة فنی و مهارتی، کار گروهی 
اســت. پروژة گروهی مســتلزم شــرکت گروه در 
برنامه ریزی، تحقیــق، بحث گروهی و ارائة محصول 
است. ارزشیابی در بستر کار گروهی و موقعیت های 
جدید حل مســئله، عالوه بر آنکه وجــه رقابتی یا 
رقابت جویی را به حداقل می رساند، زمینة شکوفایی 
هنرجویان را نیز فراهم می کند. حل مسئله مستلزم 
دو شایستگی غیرفنی تفکر منطقی و تفکر خالقانه 
اســت. این بخش از شایســتگی های غیرفنی برای 

سنجش به صورت الکترونیکی دچار چالش است.

جمع بندی و نتیجه گیری
یکي از اهداف اساســی روش هــای نوین آموزش 
مجازی، مهیاکردن امکان دستیابی تمام اقشار جامعه 
به آموزش، تحصیل و از بین رفتن مرزهاي جغرافیایی 
است. برخالف نظر برخی که معتقدند آموزش از راه 
دور نوعــی بی انضباطــی و هرج ومرج طلبی را رواج 
می دهــد، درواقع آمــوزش از راه دور نوعی رویکرد 
فلسفی ـ تربیتی را ترویج می کند که معتقد به ایجاد 

 پی نوشت ها

1. functionality
2. content delivery
3. Assessment of learning
4. Assessment for learning

آزمون های 
عملکردی فرایند 
و نتایج یادگیری، 

دانش آموزان را 
به طور مستقیم 

مورد سنجش قرار 
می دهند

یکي از اهداف 
اساسی روش های 

نوین آموزش 
مجازی، مهیاکردن 

امکان دستیابی 
تمام اقشار جامعه 

به آموزش، تحصیل 
و از بین رفتن 

مرزهاي جغرافیایی 
است



تفکر انتقادی، استثمارزدایی، قبول تکثرگرایی علمی، 
مذهبی، زبانی، فرهنگی و فکری است.

یادگیرنده مدل های ذهنی خــود را خلق می کند و 
برحسب پیشینة دانشی و تجربیات متفاوت، برداشت 
متفاوت و منحصربه فردی از حقایق نســبت به دیگر 
یادگیرندگان دارد. محیط های یادگیری مجازی تالش 
می کنند، »ارزشیابی را در کنار فرایند آموزش و یادگیری 

قرار دهند و آن ها را مکمل یکدیگر تلقی کنند.«

پیشنهاد
مهم ترین مســئله ای که استفاده کنندگان آموزش 
الکترونیکی با آن درگیر هستند، توزیع و پشتیبانی 
ســخت افزاری و کارایــی این نوع آموزش هاســت. 
مهم تریــن راه حل براي تضمین کیفیــت و کارایی 
آموزش ها، تعریف و به کارگیری استانداردهاي آموزش 
الکترونیکي در سطوح و مقاطع متفاوت تحصیلی و 
در نظر گرفتن شــرایط استفاده کنندگان نظیر سن 
و مقطع تحصیلــی و ویژگی های بومی و جغرافیایی 
و شــرایط خاص یاددهندگان و یادگیرندگان، نظیر 
انواع معلولیت های جسمی است. همچنین استفاده 
از بازخوردهای مخاطبان برای توســعة آموزش های 

الکترونیکی، اهمیت بسزایی دارد.
آموزش الکترونیکی در تمامی مدرسه ها، دانشگاه ها 
و مؤسســه های آمــوزش عالی، صنعتــی و تجاري 
قابل ارائه اســت. تنها کافی اســت بستر اجراي آن  
براســاس تولید محتوای ارائه شــده فراهم باشد و از 
نظر فرهنگی زمینه ســازی های الزم صورت پذیرند. 
برای مقابله با تقلب در محیط های یادگیری مجازی 
کــه امروزه به چالش جدی یاددهنده تبدیل شــده 
است، رویکردهای متعددی، از جمله فرهنگ سازی و 
ایجاد بستر موجودند، و در برخی دیگر، از اقدام های 

پیشگیرانه و تنبیهی استفاده می شود.
درواقع در آموزش های مجازی باید به دنبال تمهید 
فرصت های یادگیری متنوعی بــود تا فراگیرندگان 
را به ایفای نقش هــای گوناگون در فرایند یادگیری 
فــرا بخوانند و طی این ایفــای نقش می توان عالوه 
بر مدیریــت یادگیری فراگیرنــدگان، به گردآوری 

داده های مورد نیاز سنجش و ارزشیابی پرداخت.
آموزش مجازی نوعی از آموزش از راه دور محسوب 
می شــود که برای تبدیل شدن به یک نظام آموزشی 
نوین، باید دارای پایه های نظری مســتحکم باشــد. 
در این نوع آموزش هــا، یادگیرنده مانند یک صافی 
است، به طوری که اطالعات دریافتی را از خود عبور 

می دهد و به واقعیتی منحصربه فرد دســت می یابد. در عوض یاددهنده هدایتگر و 
تسهیلگر فرایند آموزش و یادگیری، و راهنمای یادگیرندگان است و یادگیرندگان 
می توانند از او به عنوان منبع اطالعاتی اســتفاده کنند. یاددهندگان برای عملکرد 
بهتر فرایند یادگیری، می توانند از روش های نوین تدریس، ابزارهای ارتباط جمعی 

کارآمد، شبکه های اجتماعی تعاملی و دانش فناوری اطالعات بهره بگیرند.
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نوآوری،  کار،  و  کســب  فنــاوری،  کلیدواژه ها: 
کارآفرینی 

تبیین كارآفریني 
كارآفرینــي طیفی از افرادي اســت كه همواره در 
تالش و تكاپو هســتند، به كار عشق مي ورزند، كار 
را عبادت مي دانند، و براي كسب روزي حالل تالش 
مي كنند، تا افرادي كه با نوآوري به خلق فرصت هاي 
جدید كسب و كار مي پردازند. به عبارت دیگر، هریك 
از افراد نمره اي از كارآفریني دارند؛ از صفر تا ... . به طور 
طبیعي، هرچه به نمرة ۱۰۰ نزدیك تر مي شویم، به 
ویژگي هاي كارآفریني مناسب تر نزدیك مي شویم كه 

از آن به »كارآفریني مناسب« یاد مي شود. 
كارآفرینان یا عامل تغییرنــد یا با تغییرات همراه 
مي شــوند )تغییرات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و 

.)...
در حالت معمولــي، كارآفرینان افرادي هســتند 
كه تغییرات را به درســتي رصد مي كنند و متناسب 
با تغییرات، فرصت هاي كســب و كاري را به وجود 
می آورنــد. در این معنــي، كارآفرینان شــكارچي 

فرصت ها تلقي مي شوند.
همة انسان ها در مقابل تغییرات فناوري یك رویه را 
دنبال نمي كنند. عده اي با آن مقابله مي كنند، عده اي 
بي تفاوت هستند، عده اي همراه مي شوند، و عده اي 

هم به این موقعیت به عنوان یك فرصت می نگرند و 
از آن انواع فرصت هاي كسب وكار را ایجاد مي كنند.

در حالت خاص، كارآفرینان افرادي هســتند كه با 
خالقیت و نوآوري عامل تغییرات هستند و تغییراتی 
اساســي را در عرصه هــاي اجتماعــي، اقتصادي و 
فنــاوري ایجاد مي كننــد. برای مثــال، افرادي كه 
تغییرات فناوري را باعث شــده اند، كارآفرینان ناب 
هســتند. این افراد نیازآفریني مي كنند. نیازآفریني، 
نیازمند پیش بیني آینده اســت. این افراد با تحلیل 
درست تغییرات اجتماعي و اقتصادي، ضمن نوآوري 
در  فناوری هاي مورد نظر، فضاي كسب وكار جدیدي 

را طراحي مي كنند.
حال سؤال اینجاســت كه: آیا مدرسه ها و 
خانــواده به دنبال تربیت نســلي كارآفرین 

هستند یا كارمند؟
رویكرد غالب بر فعالیت هاي مدرسه ها و خانواده ها 
تربیت براي كارمند شدن اســت. تغییر این رویكرد 
بــه تغییر فرهنگ آموزش و ارزشــیابي از محتوا، به 
موقعیت هــاي واقعي زندگي و شــغلي، نیــاز دارد. 
به عبارت دیگر، الزم اســت بــه تربیت مهارت هاي 
كارآفریني توجه شود. در مجموِع، با تحلیل درست 
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عظیم محبي
دكتراي تخصصي برنامه ریزي درسي

نوآوری،  کار،  و  کســب  فنــاوری،  کلیدواژه ها: 
کارآفرینی 

هم به این موقعیت به عنوان یك فرصت می نگرند و تبیین كارآفریني 

ينی در مدرسه   وحیة  کارآفر  تأملی بر تربیت ر



شــرایط اقتصادي كشور و حتي جهان به این نتیجه 
مي رسیم كه رویكرد آموزش وپرورش باید از رویكرد 
تربیت كارمندمحوري بــه تربیت كارآفرین محوري 
تغییر یابد )البته در پیوند با ارزش هاي دیني و ملي(.
این رویكرد با سیاست هاي اقتصاد مقاومتي منطبق 
اســت. زیرا الزمة تقویت اقتصــاد مقاومتي، تولید و 
صادرات است. براي دســتیابي به چنین حالتي در 
كشور به تربیت نسلي نیازمندیم كه كارآفرین باشد تا 
در آینده بتواند در عرصه هاي مختلف، وضعیت تولید 
را اصالح کند و با افزودن بر كیفیت تولیدات داخلي 

و صادرات آن ها، ارزآوري در كشور را ارتقا بخشد. 
لذا هرگاه بتوانیم در گام نخست نسلي با این ویژگي ها 
تربیت كنیم، و در گام هاي بعدي، با شناســایي افراد 
مستعد و كارآفرین، آن ها را به سمت تولیدات با اولویت 
هدایت كنیــم، فرهنگ كارآفریني در جامعه نهادینه 
مي شود. با این اشاره در می یابیم که تربیت كارآفریني 
با میزان ارزآوري رابطه دارد. هر كشوري، هرچه میزان 
صادرات و ارز باالتری داشته باشد،  فرایند كارآفریني 

را درست تر هدایت كرده است. 
به  توجه  اجتناب ناپذیر  زیر ضرورت  عوامل 

این رویكرد را نشان می دهند:
1. بي كاري درصد باالیي از تحصیل كرده ها؛

2. تغییر ماهیت مشــاغل در جامعــه با توجه به 
فناوري هاي جدید؛

3. پایین بودن استخدام هاي دولتي؛
4. پایین بودن بهره وري؛

5. توجه به سیاســت كاهش وابســتگي به نفت و 
توسعة صادرات غیرنفتي؛

6. دســتیابي به اشــتغال مفید و رضایت بخش در 
جامعه؛

7. توجه به رشــد مقاالت علمي در كشــور بدون 
توجه به تبدیل آن به فناوري و تجاري سازي آن ها؛

8. اصــالح روند تحصیالت تكمیلي در كشــور و 
هدایت پایان نامه ها به ســوي مسئله هاي واقعي و نه 

صرفًا پژوهش براي پژوهش؛
9. اصــالح روند هدایــت تحصیلي و شــغلي در 
آموزش وپرورش با تأكید بر رشته هاي فني و مهارتي؛
10. اصــالح فرهنــگ آمــوزش و تدریــس در 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها، از رویكرد انتقالي، به 
رویكرد كاوشگري و كارآفریني محور )یعني مبتني بر 

محصول و عملكرد واقعي(؛
11. اصــالح فرهنــگ ارزشــیابي یادگیــري در 
آموزش وپرورش و دانشــگاه ها، از ارزشــیابي صرفًا 

اطالعات به ارزشیابي عملكرد.
مقولة كارآفریني در كشور ما با مقولة شغل، ایجاد 
كارخانه و ... شناخته شده است. در صورتي كه ایجاد 
شغل و ... محصول كارآفریني است. كارآفریني یعني 
ارزش آفریني در فضاي كســب وكار بــا بهره گیري 
از ریســك پذیري و نوآوري ]محبــي، 1395[. لذا 
كارآفریني در گام نخســت یك مقولة انساني است. 
یعني افــرادي كه بتوانند بــا خالقیت، نوآوري و 
پذیرش ریسك هاي مختلف به شكل هاي زیر 

در فضاي كسب وكار مؤثر باشند:
1. ارتقای كیفیت محصول؛

2. اصالح فرایند تولید؛
3. اصالح تكنولوژي و بهره گیري از فناوري هاي جدید؛

4. اصالح فرایند توزیع؛
5. اصالح روند بازاریابي و ...؛

6. و در نهایت، ایجاد كسب و كارهاي جدید.
رابرت هیسریچ  كارآفریني را فرایند خلق چیزي 
با ارزش تعریف کرده اســت كه از طریق اختصاص 
زمــان و تالش، همراه با پذیــرش خطرپذیري هاي 
مالــي، رواني و اجتماعي و به منظــور دریافت هاي 
پاداش هاي مالي و رضایت شــخصي از نتایج كار به 
دست می آید ]به نقل از فیض بخش، 1390[. با توجه 
به نكات گفته شده، كارآفریني با سه كلمة »تغییر«، 
»فرصت« و »نیازآفریني« همراه است. لذا كارآفریني 

یعني:
 درك تغییرات و تبدیــل آن ها به ضرورت هاي 

كسب وكار؛
 درك نیازها و نیاز آفریني؛

تحلیل تغییرات موجــود و پیش بیني تغییرات در 
آینده و خلق فناوري هاي جدید و زمینه سازي برای 

فرصت هاي كسب وكار جدید؛به عبارت دیگر: 
 كارآفریني فراتر از شــغل و حرفه  است. شغل و 

حرفه محصول تفكر كارآفریني است.
 كارآفریني شیوة زندگي توأم با خالقیت، نوآوري 

و ریسك پذیري است؛
 كارآفرینــي مقوله ای فرهنگي اســت،  فرهنگ 

كشف فرصت یا خلق فرصت؛
 كارآفریني یك علم میان رشته اي است )مدیریت، 

روان شناختي و اقتصاد(؛
 كارآفریني عالوه بر كســب و كارهاي مستقل، 
كارآفریني  و  كارآفرینــي درون ســازماني  شــامل 

اجتماعي نیز مي شود.
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میزان صادرات و 
ارز باالتری داشته 
باشد،  فرایند 
کارآفریني را 
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ویژگی های کارآفرینانه
1. انگیزة پیشرفت )تمایل به موفقیت(

2. حس استقالل طلبي
3. كنترل دروني

4. خالقیت و نوآوري
5. ریسك پذیري )خطرپذیري(

6. تحمل ابهام

مهارت هاي كارآفرینان
 مهارت هاي فناورانه؛

 مهارت بازاریابي )شــناخت بازار، انــدازة بازار، 
مشتریان، رقبا و ...(؛

 مهارت مالي و حسابداري؛
 مدیریت )برنامه ریزي و تصمیم گیري(؛

 مهارت هاي ارتباطي )گفت وگو، ...(؛
 مهارت فني و دانش مربوط به حوزة كاري؛ 

 مهارت های فرایند تولید و توزیع؛
 مهارت فرایند فروش؛

 مهارت هاي افكارسنجي؛
 مهارت تجزیه و تحلیل قیمت؛

 مهارت شیوه هاي تبلیغ؛
 مهارت هاي بانكداري؛

 مهارت هاي مربوط به سهام و بورس؛
 مهارت هاي مربوط به صادرات و واردات؛

 مهارت هاي مربوط به عرضه و تقاضا؛
 مهارت هاي مربوط به تحلیل فرصت ها و تهدیدها؛

 مهارت هاي كار تیمي؛
 مهارت هاي امور تجارت؛

 مهارت مربوط به قوانین شركت؛
فهــم مؤلف از ماهیت كارآفریني آن اســت كه انگیزه براي موفقیت 
عامل كلیدي در كارآفریني اســت. این عامل باعث خواهد شد تا ارادة 
فرد براي حركت و تالش تقویت شــود. فرد در صورت برخورداری از 
چنین انگیزه اي )به شــرط داشتن دانش و مهارت در حوزة كاري(، به 
طور طبیعي فهم اقتصادي را كســب خواهد كرد و با مطالعه و تجربه 
مي تواند تحلیل مناســبي از وضعیت بازار، قیمت، تولید، عرضه و ... به 
دست آورد. پس از راه اندازي كسب و كار آنچه اهمیت دارد،  مدیریت 

به معناي كلي است؛ از برنامه ریزي گرفته تا برقراري ارتباطات و ... . 

ویژگي هاي مدرسة كارآفرین
1. واگذاري اداره و مدیریت فعالیت هاي مدرسه به دانش آموزان؛

2. برپایي بازارچه هاي كســب وكار در مدرســه بــه منظور تمرین 
مهارت هاي كسب وكار )فروش و ...(؛

3. واگذاري صفر تا صد برنامه ریزي و اجراي اردوها و ... به دانش آموزان؛
4. تمرین پروژه هاي ساخت و تولید واقعي در مدرسه؛

5. برگزاري مسابقه های مربوط به بورس و ... در مدرسه؛
6. به كارگیري تدریس با رویكــرد كار، مهارت و كارآفریني )پروژه، 

تكالیف عملكردي و ...(؛
7. به كارگیري ارزشیابي با رویكرد پروژه و عملكرد؛

8. ساخت و تولید وسایل عملي ساده توسط دانش آموزان متناسب با درس های متفاوت؛ 
9. دست ورزي دانش آموزان با وسایل اولیه براساس موقعیت هاي طبیعي؛

10. انجام آزمایش و فعالیت هاي عملي در موقعیت هاي شبیه سازی شده و مجازي؛
11. بازدید از مراكز صنعتي و تهیه گزارش؛

12. تولید بازي رایانه اي با تم كار از سوي دانش آموزان؛
13. تولید كتاب داستان با تم كار از سوي دانش آموزان؛

14. تولید روزنامه دیواري با تم كار از سوي دانش آموزان؛
15. مطالعة كتاب هاي غیردرسي با تم كار از سوي دانش آموزان؛

16. تشویق خانواده ها به خرید اسباب بازي با تم كار از سوي دانش آموزان؛
17. تشویق خانواده ها به واگذاري امور بانكي و ... به بچه ها؛

18. هدایت بازي و سرگرمي هاي بچه ها به اسباب بازي با تم كار از سوي دانش آموزان؛
19. تشویق خانواده  به راه اندازي كسب و كارهاي خانگي با كمك بچه ها؛

20. واگذاري مسئولیت امور فني منزل و مدرسه  به بچه ها؛
21. واگذاري مسئولیت خرید وسایل منزل به بچه ها؛ 

22. و ...

 منابع
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۲. محبي، عظیم )1398(. ویژگي هاي تدریس و ارزشیابي، انتشارات مدرسه.
۳. مباني نظري سند تحول )1390(. شوراي عالي آموزش وپرورش.
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 چکیده  
پیشرفت در تحقیقات زیســت فناوری طی دو دهة 
گذشته، زمینة پیشــرفت بهتری را برای محصوالت 
زراعی، درختان جنگلی و سایر گونه های مهم گیاهی 
فراهم کرده اســت. ازدیاد گیاهان با استفاده از بذر 
مصنوعی، پیشرفت هاي جدیدی را در زمینة کشاورزی 
به وجود آورده است. فناوری بذر مصنوعی تکنیکی 
بســیار مهم برای مدیریت ازدیاد گونه های گیاهی 
تراریخته و بدون هسته، گیاهان پلی پلوئید با صفات 
متمایز و الین های گیاهی است که امكان تکثیر آن ها 
از طریق روش های متداول وجود ندارد. بذر مصنوعی  
به کاهش انجام واکشــت های متعدد در «شــرایط 
آزمایشــگاهی» )In vitro( و «شــرایط سازگاری» 
)ex vitro( می شود. بهینه ســازی هم زمان ازدیاد 
گیاهان با روش های تهیة بذر مصنوعی که در مسیرهای 
برداشــت کردن،  )مرتب کردن،  اتوماتیکــی  کاماًل 
کپسولی کردن و تبدیل( دنبال می شود، می تواند روند 
تولید بذر مصنوعی را افزایش دهد. از طریق فناوری 
بذر مصنوعی، می توان تبادل ژرم پالسم1 میان کشورها 
را با کاهش مدت قرنطینة گیاهان به دلیل انجام مراحل 

ضدعفونی مواد گیاهی، تسریع بخشید.

هالل نعمت فرح زادی 
دکترای زیست شناسی سلولی تکوینی علوم گیاهی

۱. مقدمه 
موراشــینگ )1977( بذر مصنوعــی را »رویان های 
ســوماتیکی2   تک کپسولی شده« تعریف کرده است. 
بدین معنی که یک محصول »کلونال«3  اســت که 
می تــوان از آن به عنــوان دانة واقعی بــرای انتقال، 
ذخیره و کاشــت اســتفاده کرد. بنابراین در نهایت 
در شــرایط آزمایشــگاهی و خارج از آزمایشگاه به 
یک گیاهچه تبدیل می شــود )تبدیل(. با وجود این، 
بســیاری از گونه های گیاهی قادر بــه تولید رویان 
سوماتیکی نیستند، بنابراین پیشنهاد داده اند که بذر 
مصنوعی را از ریزنمونه هایی در آزمایشــگاه به غیر 
از رویان های ســوماتیکی به ویژه در گونه های بدون 
رویان زایی تولید کرد. بنابراین، بذر مصنوعی به رویان 
سوماتیکی، جوانة شاخساره و یا هر بافت مریستمی 
کپسوله شــده ای که بتواند عملکرد دانه را به  صورت 
کاشــت و قدرت تبدیــل به یک گیاه در شــرایط 
آزمایشگاهی و خارج از آزمایشــگاه و ذخیره سازی 

داشته باشد، اطالق می شود.
 ایــن تعریف مفهــوم بذر مصنوعی، ارتبــاط آن را 
بــا رویان زایی ســوماتیکی گســترش می دهد و با 
ذخیره، کاشــت و تولید گیاهچه مرتبط می ســازد. 

کلیدواژه ها: 
 بذر مصنوعی، ریز نمونه، 
ژرم پالسم، ریزازدیادی

فناوری بذر مصنوعی
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رویان ها

بذر مصنوعی

ذخیره کوتاه مدت قرر دادن بر روی محیط کشت 

کشت مستقیم در خاک

ریختن مخلوط ریز نمونه و آلژینات در کلرید کلسیم

تشکیل گیاهچه ها

تشکیل گیاهچه ها

ریزنمونه هــای رویشــی غیررویــان زا، مانند رئوس 
ســاقه، بخش های گره ای/جوانه ای جانبی، اندام های 
شــبیه پروتوکروم، وکالوس های رویــان زا یا اندام زا 
را به عنــوان جایگزین مناســبی بــرای رویان های 
سوماتیکی معرفی کرده اند. برای تکمیل این تعریف 
بایــد تأکید کرد که الزم اســت ریزنمونه ها توانایی 
تبدیل به گیاهچه ها را بعد از کاشــت داشته باشند  
[Sharma, et al, 2013: 186–207[. در طول دو 
دهة گذشته، پیشرفت های زیادی در مسیر فناوری 

بذر مصنوعی صورت گرفته اند. 
 فناوری بذر مصنوعی برای حفاظت و ازدیاد توده ای 
کلونال هیبریدهای بــاارزش و کمیاب، ژنوتیپ های 
منتخب، ژنوتیپ های اســتریل ناپایــدار، و گیاهان 
تولیدی از طریق مهندســی ژنتیک که دانه ندارند 
یا برای جوانه زنی نیازمند ارتباط با قارچ میکوریزای 

هســتند، مانند نمونه هایــی در ارکیده ها، بســیار 
نویدبخش است. 

۲. انواع بذر مصنوعی 
از زمان تعریف واژة بذر مصنوعی توسط موراشینگ 
)1977(، مطالعــات زیادی در ارتباط با این موضوع 
در زیســت فناوری گیاهی صورت گرفته است. مانع 
اصلی برای فناوری بذر مصنوعی کمبود آندوســپرم 
طبیعی و پوشــش محافظتی رویان های سوماتیکی 
بود که نگهداری و استفاده از آن ها را با مشکل مواجه 
می کرد. بنابراین، تالش های ابتدایی در مورد فناوری 
بذر مصنوعی بر ایجاد شــرایط مشــابه مسیرهای 
رویان زایــی زیگوتــی برای رویان های ســوماتیکی 
متمرکز بودنــد. این اولین گام اصلــی در موفقیت 

زیست فناوری بذر مصنوعی بود )شکل1(. 

شکل 1. آماده سازی و تهیه بذر مصنوعی.
A( نمایی از مراحل تهیه بذر مصنوعی و مراحل به کارگیری آن ها
B( مراحل تهیه بذر مصنوعی در گیاه

گیاهی
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فناوری بذر مصنوعی توســط گروهــای تحقیقاتی 
متفاوتی برای انواع گونه های گیاهی، شــامل غالت، 
حبوبات، میوه ها، سبزی ها، گیاهان دارویی، درختان 
جنگلــی، ارکیده ها و گیاهان زینتی دیگر توســعه 
یافته است. بر اســاس منابع موجود تا به امروز، بذر 

مصنوعی را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد: 

۱-۲. کپسولی خشک شده 
در این حالت ابتدا رویان های ســوماتیکی را به منظور 
افزایش مقاومت نسبت به خشک شدن به حالت جامد 
در می آورنــد. این حالت باعث القــای خواب در جنین 
گیاهان می شــود. خشــک کردن می توانــد به تدریج 
طی یک یا دو هفتة متناوب با اســتفاده از محفظه های 
کاهش دهندة رطوبت نسبی انجام شود، یا به سرعت طی 
یک شبانه روز در »پتری دیش« های رو باز صورت گیرد. 
مقاومت به خشک شدن را می توان با استفاده از محیط 
کشــت دارای پتانسیل اسمزی باال، حاوی مواد اسمزی 
)ساکارز و مانیتول( و مواد غیراسمزی )پلی اتیلن گلیکول( 
یا محیط های کشــت حــاوی ترکیبات ژلــه ای )برای 

محدودکردن آب قابل در دسترس( القا کرد. 
پس از خشک شدن، رویان ها با الیة محافظتی و مغذی 
پوشیده می شوند تا از صدمة مکانیکی در حین کار 
جلوگیری شود و تغذیه را طی مراحل ابتدایی تبدیل 
فراهم کند. پوشــش باید غیرسمی، بدون آب )برای 
جلوگیری از آبگیری مجدد رویان ها(، دارای توانایی 
ذوب در دماهای نسبتًا پایین )رویان ها صدمة دمایی 
را طی پوشش دهی تحمل نمی کنند( باشد. به عالوه 
باید قابلیت اتصال به رویان را داشته باشد. استحکام 
پوشــش نیز باید به اندازه کافی نرم باشــد تا امکان 

ایجاد پریموردیوم های ریشه و ساقه را فراهم كند. 

۲-۲. کپسولی کردن هیدراته 
ردنبــگ و همکارانــش )1984( کپســولی کردن 
)آبــژل( رویان های منفرد ســوماتیکی  هیدروژل4  
یونجه )Medicago sativa( را انجام دادند و این 
فناوری را در ســال 1988 ثبت کردند. از آن زمان 
تاکنون، ایــن مطالعه به عنوان بهترین مطالعة تولید 
بذر مصنوعی مطرح اســت. تعدادی از مواد پوششی 
همانند آگار، سدیم آلژینات، پتاسیم آلژینات، سدیم 
پکتات، کاراژینان، سدیم آلژینات با کربوکسی متیل 
سلولز، ژالتین، ژل رایت و غیره، به عنوان»هیدروژل« 
مــورد آزمایش قــرار گرفته اند. ســدیم آلژینات به 

دلیل ویســکوزیتة مناســب، قدرت حاللیت پایین، 
غیرسمی بودن برای ریزنمونه ها، ژله ای شدن سریع، 
قیمت پایین و سازگاری زیستی غالبًا مورد استفاده 
قرار می گیرد. سدیم آلژینات و نمک کلسیم بهترین 
ترکیب برای کپسولی کردن تا قبل از اینکه یون های 
آن ها آســیب ببینند، گزارش شده اند. عالوه بر این، 
قیمت پایینی دارند، کاربرد آن ها آســان است و در 
تبدیل باالی رویان به گیاه نقش دارند. ژل کپســول 
به  طور بالقوه به  صــورت ذخیرة مواد مغذی به کار 
گرفته می شود که به بقا و رشد سریع رویان ها کمک 

می کند. 

۳. تکنیک های کپسولی کردن 
هیدروژل

1-3.  بذر مصنوعی تک الیه ای 
این روش آســان ترین مســیر برای دســتیابی به 
کپســولی کردن هیدروژل است. برای تولید بذرهای 
مصنوعی  تک الیــه ای، ریزنمونه ها را با دقت از منبع 
اصلی جدا می کنند و با هیدروژل مناسبی مانند سدیم 
آلژینات مخلوط می کنند. محلول آلژینات در آب دو 
بار تقطیر یا محیط کشت مایع مغذی تهیه می شود و 
به همراه ریزنمونه، همانند پوشش دانه، در مخلوطی 
مانند محلول کلســیم کلرید یا کلسیم نیترات وارد 
می شود. اصل مهم در  فرایند کپسولی کردن آلژینات، 
تشــکیل گوی های گرد و نازک کلسیم آلژینات به  
علت تبادل میان یون های ســدیم )+Na( و کلسیم 
)++Ca( اســت. تراوایی، ســختی یا سفتی گوی ها و 
متعاقبًا موفقیت در روش کپسولی کردن تحت تأثیر 
غلظت آلژینات و کلسیم کلرید استفاده شده و زمان 
مراقبت، در ریز نمونه هــای مختلف و همچنین در 
گونه های گوناگون گیاهی، متفاوت است. از این رو، 
غلظــت این دو محلول و زمان مخلوط ســازی باید 

برای تشکیل یک گوی مناسب بهینه سازی شود. 
برای ســاختن گوی های بذر مصنوعــی، معمواًل از 
پمپ های پریســتالیک و پیپت ها استفاده می شود. 
محلولی که در آن دانه ها تشــکیل می شــوند، دائمًا 
در حال تکان و حرکت اســت تا از به هم چسبیدن 
آن ها به یکدیگر جلوگیری کند و تشکیل  شکل های 
کروی گوی ها را طی پلیمریزاســیون افزایش دهد. 
 اندازة دانه ها به وسیلة قطر داخلی دهانة پیپت کنترل 

می شود )شکل 2(.
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 ترکیب ژل زمینــه، اثرات مهمی بر عملکرد تبدیل 
بافت کپسولی شــده دارد. برای رشد مجدد و تبدیل 
مؤثــر مواد گیاهــی کپسولی شــده نیازمند اجزای 
ترکیبی مشخص ماتریکس هیدروژل هستیم که در 
هر گونة گیاهی اختصاصی است )یعنی مواد غیرآلی، 
مواد آلــی، تنظیم کننده های رشــد گیاهان، منابع 
کربن و غیره(. آماده ســازی ماتریکس ژل در محیط 
کشت مغذی، رشد مجدد بافت کپسولی شده گیاهی 
را بهبود می بخشد. تنظیم کننده های مختلف و مواد 
افزودنی محرک رشد به ماتریکس ژل، برای افزایش 
تبدیل بذر مصنوعی، افزوده می شوند. گزارش شده 
اســت، بذرهای مصنوعی بســیار مســتعد ابتال به 
عفونت های باکتریایی، قارچــی و دیگر میکروب ها 

هســتند.  گلخانه هــا  در 
کاهش  بــرای  بنابرایــن 
عوامل  میکروبی،  آلودگی 
ضدمیکروبــی متفاوتی را 
ژل  ماتریکس  به  می توان 

افزود. 

۲-۳. بذر مصنوعی 
دوالیه ای 

مصنوعی  بذر  تولید  برای 
دوالیه ای، دانة تک الیه ای 
با غلظت مشــابه محلول 
ســدیم آلژینات بیشــتر 
پوشــیده می شــود و در 
در  کلسیم  کلرید  محلول 
30 دقیقه چکانده می شود. 
سپس با آب دو بار تقطیر 
استریل شســته می شود. 
بذرهای مصنوعی دو  این 
بار کپسولی شــده تمامی 
تــک  بــذر  مزیت هــای 
الیــه ای را دارنــد. امتیاز 
مـضـاعـف  کپسولی شدن 
بــرای محافظت بیشــتر 

اضافه شده است. 

۴. ریزنمونه های 
مورد استفاده برای 
تولید بذر مصنوعی 
بذر مصنوعی به صورت دانه جایگزین برای گونه هایی 
که دانه زیگوتی تولید نمی کننــد یا بذر آن ها دوام 
ندارد عمــل می کند. انواع ریز نمونه های برای تولید 
بــذر مصنوعی بــا موفقیت بکار برده شــده اند. این 
واحدهای کپسولی شده را می توان به دو نوع به شرح 

زیر تقسیم بندی کرد.

۱-۴. ریزنمونه های دو قطبی 
رویان سوماتیکی به صورت یک ساختار دو قطبی در 
نظر گرفته می شود، زیرا هم زمان دارای قطب ریشه 
و ســاقه است. از بین ریزنمونه های مختلف، در ابتدا 
رویان های سوماتیکی مناسب ترین گزینه برای تولید 
بذر مصنوعی بودند. زیرا در حالت طبیعی دو قطبی 
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هســتند )دارای ریشه چه و ساقه چه( و قادرند ریشه هســتند )دارای ریشه چه و ساقه چه( و قادرند ریشه 
و ســاقه ها را در یک مرحله به وجود آورند. مشکل و ســاقه ها را در یک مرحله به وجود آورند. مشکل 
اصلــی در به کارگیری رویان های ســوماتیکی برای اصلــی در به کارگیری رویان های ســوماتیکی برای 
تولید بــذر مصنوعی، ناهم زمانــی و بلوغ دیرهنگام تولید بــذر مصنوعی، ناهم زمانــی و بلوغ دیرهنگام 

قطب رویان زایی است. قطب رویان زایی است. 

۲-۴. ریزنمونه های تک قطبی 
ریزنمونه های گیاهی تنها با داشــتن قطب ریشه ای ریزنمونه های گیاهی تنها با داشــتن قطب ریشه ای 
یا ساقه ای به صورت ریزنمونه های تک قطبی شناخته یا ساقه ای به صورت ریزنمونه های تک قطبی شناخته 
می شوند. دیدگاه جدیدی در فناوری بذر مصنوعی با می شوند. دیدگاه جدیدی در فناوری بذر مصنوعی با 
استفاده از ریزنمونه های تک قطبی گیاهی آغاز شده استفاده از ریزنمونه های تک قطبی گیاهی آغاز شده 
است. با توجه به توانایی طبیعی گونه ها، برای تولید است. با توجه به توانایی طبیعی گونه ها، برای تولید 
ریزنمونه های رویشی یا در صورت عدم دسترسی به ریزنمونه های رویشی یا در صورت عدم دسترسی به 
آن، جداسازی بخش هاي سوماتیکی به  طور مستقیم آن، جداسازی بخش هاي سوماتیکی به  طور مستقیم 
از گیــاه، و برای کاهش مشــکالت و تعمیم کاربرد از گیــاه، و برای کاهش مشــکالت و تعمیم کاربرد 
فناوری بذر مصنوعی در ژنوتیپ ها و گونه های زیادی فناوری بذر مصنوعی در ژنوتیپ ها و گونه های زیادی 
از آن ها، می توان از ریزنمونه های تک قطبی استفاده از آن ها، می توان از ریزنمونه های تک قطبی استفاده 

کرد. کرد. 
درگزارش هــای مقاالت علمــی نمونه های متفاوتی درگزارش هــای مقاالت علمــی نمونه های متفاوتی 
از ریزنمونه های تک قطبــی به صورت بذر مصنوعی از ریزنمونه های تک قطبــی به صورت بذر مصنوعی 
گزارش شده است. ریز نمونه های تک قطبی را به سه گزارش شده است. ریز نمونه های تک قطبی را به سه 
گروه با توجه به نوع ریزنمونه ها دسته بندی می کنند: گروه با توجه به نوع ریزنمونه ها دسته بندی می کنند: 
گروه اول، گره ها با جوانه های انتهایی، جانبی و میکرو گروه اول، گره ها با جوانه های انتهایی، جانبی و میکرو 
ساقه ها هستند. این نوع ریزنمونه ها برای تولید بذر ساقه ها هستند. این نوع ریزنمونه ها برای تولید بذر 
مصنوعی، احتمااًل به دلیل سهولت نسبی استفاده از مصنوعی، احتمااًل به دلیل سهولت نسبی استفاده از 
آن ها برای سیستم ریزازدیادی، مورد توجه هستند. آن ها برای سیستم ریزازدیادی، مورد توجه هستند. 

گروه دوم، شامل ریز جوانه ها، میکروکورم ها، ریزوم ها گروه دوم، شامل ریز جوانه ها، میکروکورم ها، ریزوم ها 
و بنه هاســت. این ریزنمونه ها به  طور طبیعی آمادة و بنه هاســت. این ریزنمونه ها به  طور طبیعی آمادة 
تبدیــل و اغلب حــاوی بافت ذخیره ای هســتند. تبدیــل و اغلب حــاوی بافت ذخیره ای هســتند. 
کپســولی کردن ریزجوانه ها، ریزوم هــا و پروتوبنه ها کپســولی کردن ریزجوانه ها، ریزوم هــا و پروتوبنه ها 

برای تعدادی از گونه های گیاهی، از جمله ارکیده ها، برای تعدادی از گونه های گیاهی، از جمله ارکیده ها، 
گزارش شده است. تولید بذر مصنوعی در ارکیده ها، گزارش شده است. تولید بذر مصنوعی در ارکیده ها، 
از نظر اینکه دانه های کوچک و بدون آندوســپرمی از نظر اینکه دانه های کوچک و بدون آندوســپرمی 

تولید می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
گروه ســوم، بخش های مریســتمی، تودة سلول و گروه ســوم، بخش های مریســتمی، تودة سلول و 
پریموردیا هســتند. این ریزنمونه ها برای آزمایش پریموردیا هســتند. این ریزنمونه ها برای آزمایش 

پیچیدگی های زیادی دارند.

5. روش های استفاده از بذر مصنوعی 
فناوری بذر مصنوعی مســیر جدیــدی در زمینة فناوری بذر مصنوعی مســیر جدیــدی در زمینة 
زیســت فناوری گیاهی ایجاد کرده است. از بذرهای زیســت فناوری گیاهی ایجاد کرده است. از بذرهای 
مصنوعــی می توان در مســیرهای متفــاوت برای مصنوعــی می توان در مســیرهای متفــاوت برای 
مدیریت ژرم پالســم گیاهی استفاده کرد. برخی از مدیریت ژرم پالســم گیاهی استفاده کرد. برخی از 

روش های استفاده از آن ها به شرح زیرند: 

1-٥.  تولید در آزمایشگاه 
کپسولی      کردن ابزاری قابل اعتماد و ساده برای تولید کپسولی      کردن ابزاری قابل اعتماد و ساده برای تولید 
گیاهان در آزمایشگاه است. بذر مصنوعی را می توان گیاهان در آزمایشگاه است. بذر مصنوعی را می توان 
در آزمایشــگاه در محیط کشت نیمه جامد یا بستر در آزمایشــگاه در محیط کشت نیمه جامد یا بستر 
کاشت )ورمی کولیت، ورمی کمپوست، سویلریت، کاشت )ورمی کولیت، ورمی کمپوست، سویلریت، 
خاک، شن و ماســه( برای تبدیل به گیاهچه های خاک، شن و ماســه( برای تبدیل به گیاهچه های 

کامل پرورش داد. 

2-٥. کاشت مستقیم 
کشــت بذرهای مصنوعی خارج از آزمایشگاه، یک کشــت بذرهای مصنوعی خارج از آزمایشگاه، یک 
روش تجــاری مهم و اقتصــادی را بــرای بازیابی روش تجــاری مهم و اقتصــادی را بــرای بازیابی 
مستقیم گیاهچه ها فراهم می کند. این فناوری تأثیر مستقیم گیاهچه ها فراهم می کند. این فناوری تأثیر 
زیــادی بر افزایش تولید گونه هــای مهم گیاهی با زیــادی بر افزایش تولید گونه هــای مهم گیاهی با 
کاهش هزینه ها خواهد داشت. اگرچه تعداد زیادی کاهش هزینه ها خواهد داشت. اگرچه تعداد زیادی 
از گیاهان را می توان از طریق کشت بافت به وسیلة از گیاهان را می توان از طریق کشت بافت به وسیلة 
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رویان زایی و / یا اندام زایی مســتقیم و غیرمستقیم رویان زایی و / یا اندام زایی مســتقیم و غیرمستقیم 
تولید کرد. برخالف روش کشــت بافت، در کاشــت تولید کرد. برخالف روش کشــت بافت، در کاشــت 
مستقیم بذرهای مصنوعی در خاک یا سایر بسترها، مستقیم بذرهای مصنوعی در خاک یا سایر بسترها، 
نیازي به فرایند سازگاری گیاهچه ها نیست. در زمان نیازي به فرایند سازگاری گیاهچه ها نیست. در زمان 
کاشت مســتقیم، آلودگی توسط میکروارگانیسم ها کاشت مســتقیم، آلودگی توسط میکروارگانیسم ها 
یکی از مهم ترین موانع برای تجاری ســازی فناوری یکی از مهم ترین موانع برای تجاری ســازی فناوری 
کپسولی کردن اســت. مواد مغذی، به ویژه مواد آلی کپسولی کردن اســت. مواد مغذی، به ویژه مواد آلی 
که توســط گوی ها آزاد می شوند، باعث آلودگی های که توســط گوی ها آزاد می شوند، باعث آلودگی های 
شــدید می شــوند. افزودن قارچ کش ها )کاربندازیم شــدید می شــوند. افزودن قارچ کش ها )کاربندازیم 
یا باویســتین و بنومیل( به ماتریکس آلژینات برای یا باویســتین و بنومیل( به ماتریکس آلژینات برای 

مقابله با این مشکل پیشنهاد شده است.مقابله با این مشکل پیشنهاد شده است.

۳-5. حفاظت کوتاه مدت ژرم پالسم 
 فناوری بذر مصنوعی به عنوان ابزاری برای تبادل ژرم  فناوری بذر مصنوعی به عنوان ابزاری برای تبادل ژرم 
پالسم میان کشــورها عمل می کند. به این منظور، پالسم میان کشــورها عمل می کند. به این منظور، 
ذخیرة بذر مصنوعی عامل مهمی اســت. بنابراین، ذخیرة بذر مصنوعی عامل مهمی اســت. بنابراین، 
شــرایط نگهداری مناســب و تعیین دورة نگهداری شــرایط نگهداری مناســب و تعیین دورة نگهداری 
برای حفظ قدرت زیســتی بذر مصنوعی پیش شرط برای حفظ قدرت زیســتی بذر مصنوعی پیش شرط 
الزم برای انتقال است که به موفقیت صنعت فناوری الزم برای انتقال است که به موفقیت صنعت فناوری 
بذر مصنوعی منجر می شــود. به  طــور کلی، چهار بذر مصنوعی منجر می شــود. به  طــور کلی، چهار 
درجة سانتی گراد مناســب ترین دما برای نگهداری درجة سانتی گراد مناســب ترین دما برای نگهداری 

بذر مصنوعی شناخته شده است. 

۴-5. حفاظت بلندمدت ژرم پالسم 
)حفاظت سرمایی(

تالش بــرای حفظ ریزنمونه هــای گیاهی در دمای تالش بــرای حفظ ریزنمونه هــای گیاهی در دمای 
پایین به مدت طوالنی »حافظت ســرمایی« نامیده پایین به مدت طوالنی »حافظت ســرمایی« نامیده 
می شود ]می شود ]Walter, 2006[. حفاظت سرمایی زیستی [. حفاظت سرمایی زیستی 
بافت ها، اگر از تشکیل کریستال بین سلولی که باعث بافت ها، اگر از تشکیل کریستال بین سلولی که باعث 
خسارت به غشاهای سلولی می شود و نیمه تراوایی خسارت به غشاهای سلولی می شود و نیمه تراوایی 

آن ها را از بین می برد، جلوگیری کند )کاهش آسیب آن ها را از بین می برد، جلوگیری کند )کاهش آسیب 
به غشاهای سلولی و نیمه          تراوایی آن ها(، مفید است. به غشاهای سلولی و نیمه          تراوایی آن ها(، مفید است. 
تا به امــروز، راهبرد های گوناگونــی برای حفاظت تا به امــروز، راهبرد های گوناگونــی برای حفاظت 
ســرمایی بافت هــای متفاوت گیاهی، بــرای مثال، ســرمایی بافت هــای متفاوت گیاهی، بــرای مثال، 
یخ زدگی دومرحله ای، خشکی ساده، کپسولی کردن یخ زدگی دومرحله ای، خشکی ساده، کپسولی کردن 
از طریق آب گیری و یا  انجماد به کار گرفته شده اند. از طریق آب گیری و یا  انجماد به کار گرفته شده اند. 

DNA. فناوری نشانگر DNA. فناوری نشانگر DNA در آزمایشات  در آزمایشات  ۶
بذر مصنوعی

با افزایش کاربــرد  بذر مصنوعی بــرای حفظ ژرم با افزایش کاربــرد  بذر مصنوعی بــرای حفظ ژرم 
پالســم، ارزیابی پایــداری ژنتیکــی آن ها ضروری پالســم، ارزیابی پایــداری ژنتیکــی آن ها ضروری 
است. در سال های اخیر، بررســی پایداری ژنتیکی است. در سال های اخیر، بررســی پایداری ژنتیکی 
گیاهچه های به دســت آمده از بذرهای مصنوعی با گیاهچه های به دســت آمده از بذرهای مصنوعی با 
DNAاستفاده از فناوری نشــانگرهای DNAاستفاده از فناوری نشــانگرهای DNA مورد ارزیابی  مورد ارزیابی 

قــرار گرفته و  پایداری ژنتیکــی این گیاهچه ها  از قــرار گرفته و  پایداری ژنتیکــی این گیاهچه ها  از 
طریق این تکنیک ها تأئید شــده  اســت. از فناوری طریق این تکنیک ها تأئید شــده  اســت. از فناوری 
بذر مصنوعی برای حفاظت و ازدیاد توده ای کلونال بذر مصنوعی برای حفاظت و ازدیاد توده ای کلونال 
هیبریدهــای بــا ارزش و کمیاب ماننــد ارکیده ها، هیبریدهــای بــا ارزش و کمیاب ماننــد ارکیده ها، 

استفاده می شود.

پی نوشت ها
1. به هر نوع مادة گیاهی کــه در تولید و اصالح نژاد به 
کار می رود، گفته می شــود و شــامل بذر، گیاه کامل و 

بافت های گیاهی است.
2. فرایندی مصنوعی است که در آن یک گیاه یا جنین 
از یک ســلول بدنی یا ســوماتیکی منفرد یا گروهی از 

سلول های بدنی ایجاد می شود.
3. وابسته به تولید مثل غیرجنسی 

4. دسته ای از مواد پلیمری با ساختار شبکه ای )پیوندهای 
عرضی فیزیکی یا شــیمیایی( هستند که قابلیت تورم و 

جذب آب باالیی دارند.
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اشاره
توجه به استعداد، توانایی و ویژگی های شخصیتی 
افــراد متقاضی کار، قبــل از فراگیری و کســب 
بسیار  مهارتی  دوره های  در  حرفه ای  شایستگی های 
ضروری است. از آنجا  که هر حرفه دارای ویژگی های 
خاصی برای اشــتغال پذیری اســت، انتخاب مسیر 
حرفه ای و تحصیل در آن بــدون توجه به ویژگی ها 
و خصوصیــات فردی، نابجایی های شــغلی، فقدان 
بهره وری، و ایجاد نارضایتی شــاغل و کار فرما را به 
همراه دارد. در این مقاله کوشش شده است، چگونگی 
شکل گیری هویت حرفه ای افراد شاغل در حرفه های 
گروه مواد و  مؤلفه های اصلی تشکیل دهندة آن مورد 

بررسی قرار گیرند.  

مقدمه 
مفهــوم »هویت« در رشــته هایی مانند فلســفه، 
روا  ن شناســی و روان شناسی اجتماعی مورد مطالعه 
قرار گرفته است. هویت، مفهومی بین رشته ای دارد 

ندی دیده ور
دانشجوی دکترا، رشته مطالعات برنامه درسی

و انتظــارات و ادراکات خاص و نســبتًا ثابت افراد را 
در مورد خود شــامل می شود. هویت عبارت است از 
ادراک و تصور پویای افراد از اینکه چه کسی هستند 
و وجــه تمایز افراد و گروه هــا در روابط اجتماعی با 
سایر افراد و گروه ها. همچنین از طریق هویت افراد و 
گروه ها خود را توصیف می کنند. ]نوروش و همکاران، 

1398؛ به نقل از: جنین1[.  
هویــت جایگاهــی در اجتمــاع اســت و افــراد 
جایگاه هــای متفاوت زیــادی را در اجتماع به خود 
اختصاص می دهند]حیدری، به نقل از: ســیمون2، 
۲۰۰۴[. برای نخستین بار در سال ۱۹۰۹،  پارسونز 
به هدایت و راهنمایی شــغلی توجه کرد. او کوشید 
بیــن عامل »توانایی هــا و محدودیت های فردی« و 
عامل »ویژگی های مشاغل« گوناگون جامعه ارتباط 
برقرار کند. نظریه هــای گوناگونی که بعد از وی در 
زمینه های هدایت شغلی ارائه شده اند، به نحوی رابطة 
ایــن دو عامل را در نظر دارند ]حســینیان و یزدی 
کاموســی، ۱۳77[.  نظریة »شــغلی- شخصیتی« 

کلیدواژه ها: 
گروه تحصیلی حرفه ای، 
مواد و فراوری، 
مدل مفهومی هویت 
حرفه ای، هویت حرفه ای
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هويت حرفه ای 
هنرجويان 

رشته های
وه   گر

مواد و فراوری

هویت جایگاهی 
در اجتماع است و 
افراد جایگاه های 
متفاوت زیادی را 
در اجتماع به خود 
اختصاص می دهند
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هالند3 )1919( یکی از نظریات مطرح »فرد- محیط 
شغلی« اســت که نزدیک به ۵۰ سال توسط هالند 
و دیگــران مورد اســتفاده قرارگرفته و در این مدت 
بهبود یافته اســت. در حال حاضر نیز این نظریه در 
مدرسه ها، دانشگاه ها، بازار کار، و دیگر محیط ها مورد 
استفاده قرار می گیرد. نظریة  هالند بر مبنای دو اصل 

استوار است.
1. انتخاب شغل و حرفه به نوع شخصیت فرد بستگی 

دارد و راهی برای ابراز وجود فرد به حساب می آید.
2. انتخاب شــغل و حرفه رابطة  مستقیمی با طرز 
تلقی و گرایش فرد دارد ]پورکیانی و جاللی جواران، 

 .]1388
هالند معتقد است: با شــناخت و درک صحیح از 
تیپ شــخصیتی افراد می توان نتایج شــغلی، ثبات 
شــغلی و موفقیت در آن را پیش بینی کرد، به او در 
انتخاب رشــتة تحصیلی راهنمایــی داد، و موفقیت 
تحصیلی اش را انتظار داشت. بر اساس نظریة هالند، 
افراد در شش گروه تیپ شخصیتی، شامل واقع گرا، 
جســت وجو گر، هنری، اجتماعی، متهور و قراردادی 

قرار می گیرند ]عراقی و همکاران، 1396[. 
فیشــرمن4  و ویــس5  )2008( معتقدند: هویت 
حرفــه ای فرد، عــالوه بر نقــش او در آن حرفه، به 
باورهایش در آن حرفه هم مربوط می شود و افزایش 
خودبــاوری، احساس تعلق به حرفه، نگرش مثبت یا 
منفی نسبت به حرفه و مسئولیتپذیــری حرفهاي، 
از جمله پیــامدهاي درك هویــت حرفهاي اســت 

]فیشرمن و ویس، 2008[.  
همچنین، لی6  )2016( شکل گیری صحیح هویت 
حرفه ای در افراد را عاملی  برای خودباوری و عملکرد 
بهتر در حرفه نسبت به سایرین می داند ]لی، 2016[. 
گرتسوك7 و همکارانــش )2017( معتقدنــد: در 
شــکل گیری هویت حرفه ای افــراد، مجموعه ای از 
عوامــل درونی، شــامل ابعــاد شناختی، رفتاري و 
نگرشی فرد و ابعاد اجتماعی به عنوان عوامل بیرونی 

نقش دارند ]گرتسوک و همکاران، 2017[.  
نوبل8 و همکارانش )2014(، شــکل گیری هویت 
و  به کنــش  پاسخ  حرفــه ای در طول زمان و در 
واکنش ها، و تعامالت بیــن عوامل داخلی و خارجی 

را گواهــی بــر اســتمرار و پویایــی آن می دانند، 
به طوری که تعامــالت احساسات و انگیزه های فردی 
با شرایــط محیطی و جامعه در زمینههاي شــغلی 
و تجارب حاصل از آن، موجب شــکل گیری هویت 
حرفه ای می شود. ایشان جنسیت، منزلت اجتماعی، 
حمایت هاي خانواده، و شرایط محیطی و شغلی فرد 
را عواملی مؤثر بر شکل گیری هویت حرفهاي فرد بر 

می شمرند ]نوبل و همکاران، 2014[.  
وایلــس9 )2013( نیــز معتقــد اســت: سابقه و 
تجربیات پیشــین افراد در مشــاغل در شکل گیری 
و توســعة  هویت حرفهاي افراد نقش اساســی دارد 

]وایلس،2013[. 
مواد و فراوری آن ها، بخش مهمی از یك اقتصاد پویا 
و كارآمد را به خود اختصاص می دهند. فراورده های 
نفتی، رنگ، دارو، الستیك، فوالد، آلومینیوم، مس، 
طال، چیني، سیمان و شیشه چنان با زندگي روزمرة 
مردم آمیخته اند كه در عمل زندگي بدون اســتفاده 
از آن ها تصور ناپذیر اســت. وجود منابع عظیم نفت 
و گاز، ذخایر مصرفي كشف شده، مانند روي، آهن، 
مس، طال وكائولن در كشور، ظرفیت مناسبي را برای 
گســترش گروه مواد و فراوری )صنایع  شــیمیایي، 
متالورژي، معدن، سرامیك( فراهم مي آورد. از طرف 
دیگر، ارزاني و فراواني مواد اولیه و ایجاد فرصت های 
شــغلي جدیــد، و از همــه مهم تــر، ارزش افزودة 
چشمگیري كه این تولیدات به همراه دارند، ضرورت 
توسعة »گروه مواد و فراوری«  را در رشد اقتصادي و 

اجتماعي كشور روشن مي سازد. 
براساس چشــم انداز 20 سالة کشور، میزان تولید 
فلز مــس 800 هزارتــن، فــوالد 55 میلیون تن، 
آلومینیوم 1/5 میلیون تــن، طال 7 تن، محصوالت 
معدنــی 150 میلیون تــن، خــودرو 3 میلیون، و 
سیمان 140 میلیون پیش بینی شده است. از آنجا که 
مشــاغل و حرفه های گروه مواد و فراوری در زمینة  
صنعتی شــدن و خودکفایی کشــور جایگاه ویژه ای 
دارند، توجه به گسترش رشته  های این گروه و تربیت 
افراد توانمند، از هنرستان تا دانشگاه نیز ضروری به 
نظر می رسد ]دفتر برنامه ریزی و  تألیف کتب درسی 

فنی و حرفه ای و کاردانش، 1393[. 

جدول1. رشته های تحصیلی گروه مواد و فراوری

رشته های تحصیلی- حرفه ای )کد رشته(گروه تحصیلی- حرفه ای

سرامیک ۰7۲۲۱۰- معدن ۰7۲۴۱۰- صنایع شیمیایی ۰7۱۱۱۰- متالورژی ۰7۱۵۲۰مواد و فراوری

هالند معتقد است: 
با شناخت و درك 

صحیح از تیپ 
شخصیتی افراد 

می توان نتایج 
شغلی، ثبات شغلی 
و موفقیت در آن را 

پیش بینی کرد

مواد و فراوری آن ها، 
بخش مهمی از یک 

اقتصاد پویا و کارآمد 
را به خود اختصاص 

می دهند
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جدول2. عناوبن دروس تعدادی از رشته های گروه مواد و فراوری 
)مستخرج از جدول درس های رشته های فنی وحرفه ای، آیین نامة اجرایی دورة دوم متوسطه، 1394(

پایة دوازدهم پایة یازدهم پایة دهم عنوان رشته 

خرد کردن، تفکیک و آماده سازی حفاری و نمونه برداری اکتشافی معدن 
مواد معدنی 

عملیات  خواص سنجی و 
پرعیارسازی مواد معدنی

ایمنی، راه سازی و خدمات در 
معدن

عملیات نقشه برداری و آتش باری 
در معدن

عملیات استخراج، کنترل محیط 
و ماشین آالت معدنی

متالورژی

تولید قطعات فلزی به روش 
قالب گیری  و آلیاژسازیعملیات ذوب و ریخته گریریخته گری

عملیات تغییر خواص متالورژیکی تکمیل کاری  قطعات فلزیمدل سازی  و ماهیچه
فلزات

سرامیک
تولید سرامیک به روش 

پالستیک
تولید سرامیک به روش 

تولید شیشهریخته گری  دوغابی

خشک کردن و پخت سرامیک هاتولید سرامیک به روش پرس پودرتولید سرامیک به روش دستی

صنایع 
شیمیایی

سرویس و نگهداری تجهیزات عملیات آزمایشگاهی در صنایع
صنایع شیمیایی

عملیات در کارخانه های صنایع 
شیمیایی

عملیات دستگاه ها در صنایع 
کنترل کیفیت در صنایع کنترل فرایندهای شیمیاییشیمیایی

شیمیایی

عضو هیئت علمی را از دیگری متمایز می کند؛ 
é عامل فرهنگی - اجتماعی: که معرف فعالیت 

فرد درگروه هاست؛ 
é عامل حرفه ای: که شامل جنبه هایی از زندگی 
اســتاد است که به طور خاص با او به عنوان یک عضو 

هیئت علمی دانشگاه ارتباط پیدا می کند؛ 
é عامل سیاسی- اقتصادی: که به جریانات و 
تحوالت سیاسی و عوامل اقتصادی مربوط می شود. 

نوروش، حجازی و مؤمنــی )۱۳۹۸(، در پژوهش 
خود بــه ارائة الگوی پارادایمی فرایند شــکل گیری 
هویت حرفه ای حسابرســان داخلی در ایران دست 
یافتند که شامل شرایط فعلی، بستر و زمینة شرایط 
مداخله گر، راهبردهای کنشی و مقوله محوری آن، و 
تصویر  منفی و کلیشــه ای از حسابرسان در سازمان 
اســت. ایمان زاده و جعفریان )۱۳۹۸(، در پژوهشی 
با عنــوان »هویت حرفه ای دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلی آموزش و بهســازی منابع انسانی دانشگاه 
تبریز«، مضامین هویت حرفه ای شامل ماهیت رشتة 
آموزشــی، دالیل گرایش به رشته، آموزش، توسعه 
و توانمندســازی کارکنان، محدودیت های رشته، و 

ارتقا بخشی به جایگاه رشته را به دست آوردند. 
مــدل ]PEOP[10  که توســط کریســتیانن11و 

یافته های پژوهــش حیدری )1391( حاکی از آن  
است که متغیرهای زمینه ای و نگرش نسبت به خود، 
بر »هویت شــخصی« و گرایش به علم و کنش های 
علمی بر »هویت علمی« دانشــجویان مؤثر هستند. 
او در پژوهش خود مدلی اســتخراج کرد که در آن 
هویت حرفه ای دانشجویان از هویت علمی و هویت 
شخصی تشکیل شــده و هر کدام دارای زمینه هایی 
هستند. در هویت علمی، گرایش به واکنش علمی و 
در هویت شخصی متغیرهای زمینه ای نگرش نسبت 

به خود مطرح اند. 
فروتن و رشادت جو )1394(، در پژوهشی با عنوان 
»مفهوم پردازی هویت حرفه ای اعضای هیئت علمی«، 
الگوی هویت حرفه ای اعضای هیئت علمی را در سه 
قالب مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده  و مضامین 
فراگیر طبقه بندی کردند. در الگوی پیشنهادی آنان، 
برای رشــد و بالندگی هویت حرفه ای اعضای هیئت 

علمی دانشگاه ها پنج عامل استخراج شده است:
é عامل زمینه ای: که به شرایط سازمانی و بافت 
کلی محیطی مربوط است و فرد به عنوان عضو هیئت 

علمی در آن محیط به فعالیت علمی اشتغال دارد؛ 
é عامل شــخصی: که در برگیرندة خصوصیات 
فردی، خارج از زمینة شــغلی و حرفه ای است و هر 
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بائوم12)1997( در زمینة  عملکرد و مناسبات شغلی 
ارائه شــده است، از پنج بعد فرد را در نظر می گیرد: 
عوامل روان شناختی، عوامل عصبی، عوامل معنوی، 

عوامل فیزیولوژیکی، و عوامل حرکتی. 
مدل اشــتغال انســان]MOHO[13، که توســط 
کیل هافنر14)2008( ارائه شده است، تأثیر عادت ها، 
توانایی ها و اراده را بر عملکرد و مهارت افراد در حرفه 
و هویت  حرفه ای،  و چگونگی  تأثیر در ســازگاری با 

حرفه و شایستگی های حرفه ای را نشان میدهد. 
 15]CMOPE[ در مدل کانادایی عملکرد و اشتغال
که توســط پوالتاجکــو16 و همکارانــش )2007( 
ارائه شــده، محیط، حرفه و شــخصیت ســه مؤلفه 
اصلی معرفی شــده اند و عوامل اجتماعی، فرهنگی، 
محیطی، شــناختی، عاطفی، فیزیکــی، بهره وری، 
حفاظت فردی، و فرصت ها،  اجزای آن  را با محوریت 
»عوامل معنوی« تشــکیل می دهند. اگر چه هر دو 
مــدل  CMOP�E و PEOP برای بهبود عملکرد، بر 
تجزیه و تحلیل مؤلفه های شخصی متمرکز هستند، 
اما  تأکید CMOP�E  بــر معنویت به عنوان جوهر 
اصلی شخص است. در حالی که PEOP معنویت را 
  MOHO .به عنوان یکی از پنج مؤلفه ترسیم می کند
بر درک و توســعة انگیزه فرد برای اشتغال، با فرض 
تحقق مهارت هــا، عملکرد و در نهایت ســازگاری 

متمرکز اســت، اما  CMOP�E بر اهمیت تحوالت 
اجتماعی تأکید دارد ]فیشر و ونگ، 2015[. 

در مطالعات انجام شدة داخلی، به هویت حرفه ای 
دانشــجویان و اعضای هیئت علمی به صورت عام و 
در مورد برخی رشــته ها به صــورت خاص پرداخته 
شــده است، ولی در ارتباط با هویت حرفه ای مرتبط 
با حرف و مشــاغل گروه مواد و فراوري، مطالعه ای 
در کشــور انجام نشده است. همچنین، در مطالعات 
خارجی صرفًا به ارائة الگو های کلی تأثیر شــغل بر 
محیط و شــخصیت پرداخته شده اســت. از این رو 
نگارنــده در مطالعــة خود، پــس از مطالعة تجارب 
قبلی، به تدوین مدل مفهومی هویت حرفه ای برای 
هنرجویان رشــته های گروه مواد و فراوری مبادرت 

کردند.

مدل مفهومی هویت حرفه ای هنرجویان 
رشته های گروه مواد و فراوری

مؤلفه های مدل مفهومی شامل این موارد هستند: 
ویژگی های حرفه  ای گروه مواد و فراوری، ویژگی های 
شــخصیتی مورد نیــاز در رشــته های  تحصیلی و 
حرفه ای گروه مواد و فراوري، در دو بخش ویژگی های 
مشــترک و خاص، و همچنین ویژگی های محیطی 

تأثیرگذار در شکل گیری هویت.
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هویت حرفه ای

خدمات اجتماعی

ارتباط با کارفرمایان

ارتباط با مشتریان

ارتباط با همکاران، اتحادیه 
و صنف

ارزش و منزلت اجتماعی

فضای کاری

تجهیزات و ابزار

شرایط ارگونومی محیط کار

ویژگی های محیطی

شایستگی  های فنی

وظایف

تکالیف کاری

استانداردهای عملکرد

استاندارد ارزشیابی

شایستگی  های محوری

یادگیری مادام العمر

فناوری اطالعات و ارتباطات

شایستگی  های عمومی

ویژگی های رشته 
تحصیلی و حرفه ای 
گروه مواد و فراوری

متالورژیصنایع  شیمیاییسرامیکمعدن

استقامت در برابر عدم حساسیت به موادعدم حساسیت به موادعدم حساسیت به مواد
حرارت باال

دقت در راندن 
ماشین آالت

استقامت در برابر 
حرارت باال

مهارت انجام کارهای 
ظریف با دست

آمادگی بدنی برای 
انجام کارهای  سنگین

آمادگی بدنی برای 
انجام کارهای سنگین

آمادگی بدنی برای 
کار در شرایط سخت و برنامه ریزی کارهاانجام کارهای سنگین

زمان طوالنی

کار در شرایط سخت و 
زمان طوالنی

دقت در رعایت 
داشتن روحیه سرعت ادراکینسبت ها

تصمیم گیری

مهارت های ذهنی دوری از محل زندگی
ریاضی

دقت در رعایت 
نسبت ها

ویژگی های ذاتی برای اشتغال در حرفه خاص

اخالقیروانیحسیشناختیجسمی

اعتمادسالمت ذهنی  کنترل شخصیتفکر انتقادیسالمت جسمانی

مسولیت پذیریعالقمندیتوجه انتخابیحساسیت به مسئلهبینایی دقیق

وفای به عهدخود آگاهیدرک شفاهیشنوایی دقیق

توجه به جزئیاتنداشتن نقص عضو

استداللچاالکی

ابتکار و نوآوری

ویژگی های مشترک ذاتی  برای اشتغال در حرفة گروه مواد و فراوری

نمودار 1. مدل مفهومی هویت حرفه ای هنرجویان رشته های گروه مواد و فراوری ]دیده ور و چلیچه،1398[.
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بحث و نتیجه گیری 
مدل مفهومی هویت حرفه ای هنرجویان رشته های 
گروه مواد و فراوری از ســه بخش اصلی ویژگی های 
حرفه، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های محیطی 

تشکیل می شود. هر بخش شامل مؤلفه هایی است. 
حرفه های گروه مواد و فراوری در بردارندة وظایف، 
تکالیف کاری، استانداردهای عملکرد، استانداردهای 
ارزشــیابی، و شایســتگی های فنی و غیرفنی است. 
حرفه های گروه مواد و فراوري همانند سایر حرفه های 
صنعتی  از مشــاغل واقع گرایانه،  شامل فعالیت های 
کاری که مسائل و راه حل های عملی دارند، برخوردار 

  .]2019،17o٭net[ است
بخش ویژگی های شخصیتی شــامل پنج ویژگی 
جسمی، شناختی، حسی، روانی و اخالقی مرتبط با 
حرفه های گروه مواد و فراوري اســت که به صورت 
مشــترک و خاص هر رشته دســته بندی می شوند. 
برخورداری از ســالمت جسمانی، بینایی و شنوایی، 
نداشــتن نقص عضــو در اندام های دســت و پا، و 
همچنین، برخورداری از مهارت های شناختی، تفکر 
انتقادی، حساسیت نسبت به مسئله، درک شفاهی، 
بیان شــفاهی، توجه به جزئیات، استدالل و ابتکار و 
نوآوری، و دارا بودن کنترل شخصی، توجه انتخابی، 
تمرکز در مورد یک موضوع خاص، ســالمت ذهنی، 
عالقه منــدی و خودآگاهی و برخــورداری از صفات 
اخالق حرفه ای، مانند مسئولیت پذیری، وفای به عهد 
و اعتماد، از جمله ویژگی های شــخصیتی مورد نظر 

محسوب می شوند.
در بخش ویژگی هــای محیطی ویژگی هایی مانند 
ارزش و منزلت اجتماعی، خدمات اجتماعی- عاطفی، 
فعالیت در اتحادیه ها و صنف مرتبط با حرفه، شرایط 
محیطــی کار )آب و هوا( و فضــای کاری، و ابزار و 
تجهیزات در شکل گیری هویت حرفه ای هنرجویان 
مؤثر اســت. مشــاوران هدایت تحصیلی-حرفه ای، 
برنامه ریزان درســی و مجریان رشته های گروه مواد 
و فرآوری می توانند از مدل تدوین  شــده اســتفاده 
کنند و پیشنهاد می شود برای سایر رشته های فنی، 
حرفه ای و مهارتی، مــدل مفهومی هویت حرفه ای 

پژوهش شود. 
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مقدمه
غالبًا شــنیده ایم که طراحان دارای ذوق و 
استعداد فطری هستند. اما تجربه نشان داده 
اثر  بر  همواره  تأثیرگذار  هنرمندان  اســت، 
اشتیاق در فراگیری هنر، تالش و سخت کوشی، 
و تمریــن مداوم نامدار شــده اند. به عبارت 
آموختنی  مهارت  یک  «طراحی کردن»  دیگر، 
و اکتسابی اســت. اگر شما طراحی کرده اید 
و طرح هایتان ضعیف اند، شــاید به این دلیل 
باشد که شــما به درستی از دستورالعمل های 
این مهارت اســتفاده نکرده اید. به کارگیری 
دانش و قوانین طراحی هنگام انجام تکالیف 
و مداومت در طراحی کردن باعث تقویت این 
مهارت می شــود. در سال های متمادی که به 
طراحی کردن و آموزش آن مشــغول هستم، 
متوجه ویژگی ها و قوانینی شده ام که استفاده 
از آن ها برای هنرجویان موفقیت مهمي تلقی 
می شــود. نمودار 1 این ویژگی ها را نشــان 
می دهد. در ادامه به توضیح مختصری در مورد 

هر کدام از این ویژگی ها می پردازیم.

های زهای زهای های  را
طراحی

مرضیه بختیاری
هنرآموز رشته نقاشی، کارشناسی ارشد نقاشی

کلیدواژه ها: 
یادگیری، آموزش، 
مهارت، تقویت حافظه، 
نگاه کردن، تمرین و تکرار
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رازهای طراحی

داشتن هدف

خواستن و مشتاق بودن

برنامه ریزی هدفمند

 
طراحی از موضوعات مورد عالقه خود

تمرکز داشتن

تکرار و تمرین

به کارگیری ابزار، زمینه ها و ابزار کمکی 
دارای کیفیت و مخصوص طراحی

۱. داشتن هدف
شما می خواهید چه شغلی داشته باشید؟ خودتان 
را در چه جایگاهی تجســم می کنیــد؟ برای آینده 
چه هدفی دارید؟ شــغلی که برای خودتان در نظر 
گرفته اید، به کدام مهارت ها نیاز دارد؟ این ها سؤاالتی 
هستند که پاســخ دادن به آن ها نشانة داشتن هدف 
است و پاسخ هاي درست، شما را تشویق و راهنمایی 
خواهند كرد تا بــرای انتخاب مهارت  و فراگیری آن 
در مسیر هدف قرار بگیرید و به آرزوهایتان نزدیک تر 

شوید.

۲. خواستن و مشتاق بودن
اغلب مردم به هنر عالقه دارند، ولی دوست داشتن با 
مشتاق بودن تفاوت دارد. خواستن به معنای اشتیاق 
بســیار برای رســیدن به مقصود و عبور از راه های 

گوناگون و دشوار برای دستیابی به هدف است.
در ابتدای آموزش هر مهارتی امكان دلسردشــدن 

افراد وجود دارد كه سبب مي شود، هنرجو 
دیگــر به تالش ادامه ندهد و یا با جدیت 
تالش نکند. گاهــی هنرجویان برخالف 
تصورشــان در آغاز آمــوزش، طراحی و 
نقاشی را کاری دشوار می بینند. در نتیجه 
با کاری توان  فرسا روبه رو می شوند اما در 
اعماق وجودشان هنوز هم می خواهند به 
ســعی و تالش ادامه دهند. این ویژگی 
همان حسي است که به شما مجال رشد 
و عشــق به تمرین و بهبود مهارت های 
هنری تــان را خواهد داد و »اشــتیاق« 

نامیده می شود.

۳. برنامه ریزی هدفمند
برنامة آموزشی توسط مربی، هنرآموز، 
کتاب و یا فیلم آموزشــی ارائه می شود. 
بهتر اســت هنرجو با برنامة آموزشــی 

نمودار )۱( 
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همراه شــود و بــه تمرین بپردازد. اگر در کالســی 
شــرکت کردید که به شما گفته شــد چیزی را به 
یک روش خاص طراحی کنیــد، اما روش ها، اصول 
و قوانین کار را برای شــما بازگو نکردند و شــما در 
انجام طراحی موفق نشدید، نگران نباشید و دلسرد 
نشوید. درواقع یادگیری هر مهارتی مستلزم آموزش 
اســت که براســاس یک برنامه ریزی صحیح و ارائة 
راهكارها تنظیم شده باشد. اگر قرار بود كه فراگیری 
یك مهارت بدون  واسطة برنامة آموزشی انجام شود، 
هنرجویان خود به تنهایــی آن را انجام می دادند، در 
حالی که داشتن دســتورالعمل و راهنمای آموزشی 
خوب یکی از راه های موفقیت محســوب می شود و 
مي تواند فرد را از ســردرگمي و هــدر دادن زمان و 

امكانات برهاند.
 

۴. طراحی از موضوعات مورد عالقه خود
برای اینکه اشتیاقتان به یادگیری طراحی و نقاشی 
بیشتر شود، بهتر اســت از موضوع های مورد عالقة 
خود که در عین حال ســاده هم هســتند، طراحی 

کنید تا سر ذوق بیایید و دلسرد نشوید.

5. تمرکز داشتن
بهترین طراحان کســانی هســتند کــه از تمرکز 

باالیی برخوردارند، بدین معنــا که هنگام طراحی، 
عالوه بر داشتن یک تصویر کلی از موضوع، چشمانی 
تیزبین برای مشــاهدة جزئیات دارند. آن ها هنگام 
طراحی کردن از تمرکز و به خاطر ســپردن استفاده 
می کننــد. این امر موجب ثبــت موضوع در ذهن و 
سپس اجرای آن به شیوه ا ی ماهرانه می شود. همة ما 
در دبستان حرف های الفبا را با شناخت شکل هایشان 
آموخته ایم. زمانی که آن ها را به خاطر سپردیم، این 
شــکل ها در ذهن ما ثبت و ذخیره شدند و هر زمان 
که بدان ها نیاز داشته باشیم، قابل یادآوری هستند. 
ایــن توانایِی یادآوری اطالعات اســت کــه ما را از 
یادگیری مجدد حرف هــای الفبا هنگام خواندن باز 
مي دارد و همین روند برای ثبت فرم و شكل اشیای 

پیرامون نیز به کار می رود.
ذهنتان برای هر شی ء شکل خاصی را ثبت می کند 
و آن شکل را هر موقع که الزم شود، به خاطر می آورد. 
تکرار این امر تقویت حافظه را موجب می شود. زمانی 
که طراحی می کنید، این شــکل ثبت شده  است که 
روی کاغذ مجدداً خلق می شــود. اما ممکن اســت 
ویژگی های منحصربه فرد شی ء را دقیقًا و با جزئیات 
در ذهن ثبت نکرده باشید. به همین دلیل شکلی که 
طراحی می کنید، ممکن است شبیه آن شی ء نشود. 
این یعنی الگوی ذهنی ثبت شــدة اکثر اشیائی که 

بهترین طراحان 
کسانی هستند که 
از تمرکز باالیی 
برخوردارند، بدین 
معنا که هنگام 
طراحی، عالوه بر 
داشتن یک تصویر 
کلی از موضوع، 
چشمانی تیزبین 
برای مشاهدة 
جزئیات دارند
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قصد طراحی شان را دارید، به طور دقیق و با جزئیاتی 
که برای واقعی تر جلوه دادن شــی ء الزم اســت، در 
ذهن شــما ثبت نشده  اســت. زمانی که برای اولین 
بار شــروع به طراحی می کنید، دایرئ المعارف ذهنی 
شــما بسیار محدود و ناپخته اســت و درک شما از 
پیرامونتان تحت تأثیر ذهنیت گذشــته که آموزش 
ندیده اســت، قرار دارد. به همین سبب طرح هایتان 

واقعی به نظر نمی رسند.
اگر چشم هایتان را آموزش دهید و پیرامون خود را 
به خوبی بشناسید، خواهید توانست موضوع موردنظر 
خود را به درستی طراحی کنید. به عنوان یک هنرمند، 
شما باید بتوانید شناخت و درک  خود را از یک سوژه 
افزایش دهید و آنچــه را که می بینید، به وضوح بیان 
کنید. برای مثال، خود را با یک پرورش دهندة اســب 
مقایسه کنید. شما اسب را نگاه می کنید و آن را زیبا 
می بینید، اما پرورش دهندة اســب، تمام جزئیاتی را 
که موجب می شــوند این اسب زیبا به نظر برسد و با 
اسب های دیگر متفاوت باشد، به سرعت بیان می کند. 
شــما باید با چشــمان یک جســت وجوگر به دیدن 
ســوژه های پیرامونتان بپردازید. همان گونه که برای 
خرید کفش و یا لباس دلخواه به فروشگاه می روید و 
در میان صدها مغازه و هزاران کفش، یک کفش را با 
دقت بررسی و انتخاب می کنید، همین عمل را نیز باید 

در انتخاب سوژه و طراحی کردن انجام دهید.
ســوژة موردنظر خود را انتخاب و بررســی کنید، 
جزئیات و ویژگی هایش را به دقت بنگرید و به ذهن 
بسپارید، و ســپس طراحی کنید. همچنین، مانند 
پرورش دهندة اسب که همواره شناخت و آگاهی خود 
را برای کســب مهارت در شغلش گسترش می دهد، 
شــما نیز باید شــناخت و درک خــود را به منظور 
طراحی کردن سوژة مورد عالقه تان ارتقا دهید. تغییر 
در دیدن، رویداد مهمی را در نگاهتان ایجاد می کند. 
در طراحی، این رویداد مهم با آموزش اتفاق می افتد. 
زمانی که چشمانتان را به تشخیص اطالعات مهم و 
کلیدی عادت داده باشــید، اجرای موضوع آسان تر و 
طرح هایتان از کیفیت بهتری برخوردار خواهند شد.

۶. تکرار و تمرین
برای اینکه در هر کاری موفق باشــید، به تمرین و 
تکرار قوانینی که آموزش دیده اید، نیاز دارید. مداومت 
در طراحی، راز موفقیت محسوب می شود. هر اندازه 
تمرینات شما بیشتر باشند، سرعت عملتان نیز باالتر 
می رود و در نتیجه در روند طراحی کردنتان شــاهد 
رشــد و بهبود خواهید بود. همان طور که در مدرسه 
طی ســال ها تحصیل آموخته اید که با کلمات جمله 
بسازید و با جمله ها انشا و سپس داستان بنویسید، و 

اگر چشم هایتان 
را آموزش دهید 

و پیرامون خود را 
به خوبی بشناسید، 

خواهید توانست 
موضوع موردنظر 
خود را به درستی 

طراحی کنید
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یا با تمرین و تکرار در نوشتن به دست خطی خوش 
رسیده اید، در طراحی نیز با ترسیم خط ها، ایجاد نور 
و سایه، کشــیدن اشیای ساده، و سپس سایه روشن 
زدن و حجم پردازی، از موضوع انتخابی، مداومت در 
تمرین آن ها، تکرار تکلیف ها و کاربرد اصول طراحی 
به شما کمک می کند آثاري ارائه كنید که ماهرانه تر 

خلق شده اند.

7. به کارگیــری ابــزار، زمینه ها و ابزار 
کمکی دارای کیفیت و مخصوص طراحی

برای تهیة وسایل طراحی، خودتان به فروشگاه های 
مخصوص وســایل طراحي و نقاشــی بروید، با ابزار 
تخصصی آشــنا شــوید. به جــای خریــد از مغازة 
از فروشــگاه های  لوازم التحریــر نزدیــک منزلتان 
تخصصی تر خرید کنید. اگر مبتدی هستید، بهترین 
ابزار را فراهم کنید، زیرا اســتفاده از ابزار تخصصی 

تفاوت چشم گیری در طراحی شما ایجاد می کند.
زمانی که شــروع به طراحی می کنید، به ابزارهای 

زیر نیاز دارید:
1. مدادهای طراحی كه با گرافیت های نرم با عالمت 
B2 ،B1 ،B، HB و ... B12 مشخص شده اند و مدادهای 

هنری نیز نامیده می شــوند. گرافیت نرم این مدادها، 
سطح های پررنگ تر  ایجاد می کنند و سایه های خیلی 

تیره را می توان با آن ها ترسیم کرد. مدادهای سخت تر 
با عالمت، H، ســطح های کمرنگ ایجاد مي كنند كه 
برای سایه های بسیار روشن مناسب هستند. در آغاز 
کار طراحی حتمًا از مداد نوک تیز استفاده کنید. تجربه 
نشان داده است كه تیزی نوک مداد ارتباط مستقیمي 

با موفقیت در طراحی  دارد.
2. کاغذ مخصوص طراحی با ضخامت های متفاوت 
در انــواع بافت دار، صیقلی، گراف، رنگی، پوســتی و 
کالک در بازار موجود اســت. سعی کنید در طراحی 
متناســب با موضوع از انواع کاغذها استفاده کنید. 
کاغذ یکدســت و نرم برای طراحی پوست صورت، 
شیشه و سطح های درخشان مناسب است، از کاغذ 
زبر و بافت دار با ضخامت هاي گوناگون برای طراحی 
منظره هــا، حیوانات، صخره، ســنگ و کوه می توان 
استفاده کرد، زیرا بافت کاغذها در ظاهر نهایی طرح 

تفاوت چشمگیري ایجاد می کند.
کاغذ ضخیم به پاک کن ها حساس نیست و فرصتی 
را در اختیار شما می گذارد که اشتباه هایتان را بدون به 
خطر انداختن طراحی تصحیح کنید. ابزارهای کمکی 
طراحی که شامل مدادتراش و کاتر، محوکن )از خمیر 
فشرده تهیه می شود و از سر و پهلوی آن می توان برای 
یک دست کردن سایه ها و محو کردن خط های ظریف 
اســتفاده کرد(، پاک کن های خمیری و پالســتیکی 

من هنرجویانی 
داشته ام که اگرچه 

استعداد  زیادی 
در طراحی کردن 
نداشتند، اما شور 
و اشتیاق فراوان 
به طراحی کردن 

داشته اند. همچنین، 
رعایت رازهایی 

که با شما در میان 
گذاشتم، سبب 

پیشرفت و موفقیت 
آن ها در طراحی 

شده  است
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و پاک کن های مدادی، دســتمال کاغذی و ابر، انواع 
خط کش، و تخته شاسی )به عنوان تکیه  گاه( ابزارهایی 
هستند که به طراح برای خلق اثرش یاری می رسانند. 
اکنون شــما به موضوعی برای طراحی کردن نیاز 
دارید. این موضوع یا سوژه می تواند طبیعت بی جان 
شــامل ظرف های میوه، گلدان و اشیای دیگر باشد، 
یــا یک عکس و مدل زنده، یا منظره و حیوانات، و یا 
طراحي از یك تصویر ذهني باشد. بهتر است ابتدا از 
موضوع های ساده تر طراحی کنید. قطعًا رعایت اصول 
و قوانینی که آموزش دیده اید، کار را در آغاز برایتان 

آسان تر خواهد کرد.
محلی مانند یک میز طراحی برای وسایل طراحی 
و کارتان در نظر بگیرید و مدادها، پاک کن ها، تراش 
و دیگر وسایل کارتان را روی آن بگذارید. وسایل كار 
باید با دقت و ســادگی چیده شوند و به آسانی قابل 
دسترس باشــند. این امر به شما کمک می کند که 
به راحتی و سرعت به طراحی بپردازید و در عین حال 

اشتیاق و ذوق شما را نیز برمی انگیزد.
 در ابتــدای آموزش طراحی شــما بــا انواع خط 
)خط های راســت، منحنی، مورب و شکسته( آشنا 
می شــوید. در طراحی، از ترسیم دو خط عمودی و 
افقی برای خلق یک ســطح استفاده می شود. با قرار 
دادن شــکل در آن ســطح، طراحی کردن هر شی ء 

 منابع
پــاول  اف  ویلیــام  فرانــک،  1. ژن 
)1392(. از 0 تا 100 طراحی. ترجمة 
انتشــارات یساولی.  عربعلی شــروه. 

تهران.
2. دادسون، برت )1390(. کلیدهای 
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انتشارات یساولی. تهران.
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شروه. انتشارات مارلیک. تهران.
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فاضلی. انتشارات بصیر. تهران.  

آســان تر خواهد شد و همچنین رسم خط قرینه در 
طراحی کردن متناسب به شما کمک شایانی می کند.

حاصل كالم
متوجه شــدید که طراحی كردن کمتر به استعداد 
ربــط دارد، در حالی که تغییر در دیدن و نگاه کردن 
به دنیای پیرامونتان، با توجه به جزئیات و به خاطر 
سپردن ویژگی های آن، ســهم بیشتری را داراست. 
همچنیــن، بــرای طراحی کردن، اســتعداد فطری 
مهم ترین عامل نیســت، زیرا تحقیقات نشــان داده 
اســت، مهارت طراحي از طریق آموزش نیز کسب 
مي شــود. درواقع چیزی که شما را یک طراح موفق 
می کند، اشتیاق به یادگیری هنر، توجه و تالش در 
یادگیری قوانین طراحــی، تمرین مداوم یک برنامة 
آموزشــی مناســب و صحیح، و به کارگیــری ابزار 
تخصصی اســت و همچنین اســتفادة هوشیارانه از 
همة موارد، مهارت هنری تان را برای خلق طرح های 

فوق العاده تر گسترش خواهد داد.
من هنرجویانی داشته ام که اگرچه استعداد زیادی 
در طراحی کردن نداشتند، اما شور و اشتیاق فراوان 
به طراحی کردن داشته اند. همچنین، رعایت رازهایی 
که با شــما در میان گذاشــتم، ســبب پیشرفت و 

موفقیت آن ها در طراحی شده  است.



اجرای طرح سمپاد مهارتی

دکتر حمید رحمانــی، معاون »مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشــان و دانش پژوهان جوان«، در 
مورد طرح ســمپاد مهارتی اظهار داشت: »بر اساس 
اسناد باالدســتی مصوب، با عنایت به اینکه یکی از 
ضرورت های جامعة امروز، آموزش نیروی متخصص 
و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و ارتقای توان 
کارآفرینی با مســئولیت نظام آموزشی کشور است، 
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، هم سو 
با رویکردهای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
به منظور شناســایی و هدایت دانش آموزان مدارس 
اســتعدادهای درخشــان بــه رشــته ها، حرفه ها و 
مهارت هــای موردنیــاز حال و آیندة کشــور، طرح 
ســمپاد مهارتی را برای تربیت افراد ماهر، متناسب 
 بــا نیازهای صنعــت و فناوری، از ســال تحصیلی 

99ـ 1398، با هدف های زیر به اجرا درآورده است:
● ارتقا و بهبود کیفیت آموزشی؛

● شناسایی دانش آموزان خالق و نوآور؛
● توانمندســازی دانش آموزان بــا رعایت عدالت 

آموزشی و تربیتی و ارتقای کارآمدی آنان؛
● ارتقای ســطح دانش هــای مرتبط بــا علوم و 
مهارت آموزی متناســب با ظرفیت هــا، برنامه ها و 
اولویت های منطقه ای، اســتانی و ملی اعالم شده از 

طرف سازمان ها و ارگان های ذی ربط؛
● ارتقــای مهارت های کارآفرینــی دانش آموزان 

مدارس استعدادهای درخشان؛
● آشنایی دانش آموزان با رشته های فنی و مهارتی 

اولویت دار کشور )مطابق نقشة جامع علمی کشور(؛
● پــرورش مهارت حل مســئله، تصمیم گیری و 
مســئولیت پذیری در دانش آموزان از طریق آموزش 

مهارت های فنی وحرفه ای.
جذب دانش آموزان مستعد و عالقه مند به تحصیل 
در رشــته های فنی و حرفه ای در مدارس سمپاد، از 
طریق آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم دورة 
دوم متوســطة مدارس استعدادهای درخشان انجام 
می شود. قابل ذکر است، دانش آموزان مدارس سمپاد 
که متقاضی شرکت در رشــته های سمپاد مهارتی 
هستند،  بدون شرکت در این آزمون جذب می شوند.
در ســال تحصیلی 99ـ 1398، ســمپاد مهارتی 
با رشــته های شــبکه و نرم افــزار و فتوگرافیک در 
استان های خراسان رضوی، البرز و همدان اجرا شد.

این ســازمان بــا هماهنگــی دفتــر آموزش های 
فنی وحرفه ای معاونت آموزش متوســطه، درخواست 
استان های متقاضی برای اجرای طرح سمپاد مهارتی در 
سال تحصیلی 1400ـ 1399 را نیز بررسی کرد و مقرر 
شد اســتان های فارس، مازندران، همدان، یزد و شهر 
تهران در رشته های فتوگرافیک، مکاترونیک، شبکه و 

نرم افزار، و پویانمایی به اجرای این طرح ملحق شوند.«

۳۴  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورة پانزدهم | شمارة 3 | بهار 1399
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مهال جنگجو
دبیر شیمی شهرستان درگز،  دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی

چکیده 
و  جذاب ترین  از  یکــی  شــیمی  علــم 
محسوب  شده  شناخته  علوم  کاربردی ترین 
می شود که دریچه های تازه ای به روی دنیای 
علم بــرای عالقه مندان به دانش به خصوص 
دانش آموزان می گشاید. دانش آموز می تواند 
با به کار بردن این علم در دنیای امروزی و 
با بررسی و شــناخت ترکیبات، ساختارها و 
خواص مواد مختلف، با رمز و راز شگفتی های 
دنیای اطرافش بیشــتر آشــنا شــود، با 
عالقة بیشــتری به تفکــر و تأمل بپردازد، 
آموخته های خود را در زندگی به کار گیرد و 
حتی از خود و اطرافیانش در برابر خطرات 

احتمالی، آگاهانه محافظت کند. 

عالوه بر این آشنایی هنرجویان رشته های 
علم  با  کاردانش  و  فنی وحرفــه ای  مختلف 
روزمره  زندگــی  کاربرد آن در  و  شــیمی 
و رشــته تخصصی آن هــا، می تواند کمک 
شایانی به موفقیت فردی و تحصیلی ایشان 
کند. لذا در این مقاله تالش شده است تا با 
کاربرد علم شیمی  از  مثال هایی جالب  بیان 
در ابعاد مختلــف زندگی و پیوند دادن این 
نکات به مفاهیم مطرح شده در کتاب شیمی 
دورة دوم متوســطه، شاخة فني وحرفه اي و 
شیمی  علم  بین  عمیق تر  پیوندی  كاردانش، 
و رشــته و حتی زندگی روزمرة هنرجویان 

فراهم شود.

کلیدواژه ها: 
شیمی، هنرجویان، 

آموزش فنی و حرفه ای و 
کاردانش، عالقه، زندگی

چگونه می توان محتوای کتاب 
شیمی دورۀ دوم متوسطه 

شاخة فنی و حرفه ای و 
کاردانش را برای هنرجويان 

جذاب تر کرد؟
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مقدمه
انســان برای زندگی در دنیــای پرتالطم امروزی 
مستلزم داشــتن دانش و مهارت های مختلفی است 
که انتظار مــی رود آموزش وپــرورش به عنوان یکی 
از مهم تریــن ارکان یک جامعــه در پرورش نیروی 
انسانی، نقش مؤثری در آموزش نحوة صحیح زندگی 
کــردن به افراد ایفا کند. یکی از دروســی که نقش 
مهمــی در شــناخت دنیای اطــراف، روابط علت و 
معلولی بین اجزای مادی جهان هســتی و در نتیجه 
بهره وری درســت و مســئوالنه از این خلقت پررمز 
و راز خداوند متعال دارد، علم شــیمی اســت. علم 
شــیمی در حقیقت علم مطالعه و بررســی اتم های 
مواد، پیوندها و مولكول های آن هاســت و از اجسام 
و خواص و ســاختمان آن ها و واكنش هایی كه آن ها 
را به اجســام دیگر تبدیل می نماید بحث  می كند. 
متخصصــان این علم با مطالعه و تحقیق و آزمایش، 
به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فراورده های شیمیایی 
را كنترل می كنند و در اغلب رشــته های تحصیلی 
صنایع مختلف، گرایش علم شیمی وجود دارد. لذا در 
اینکه آموزش درست علم شیمی به دانش آموزان  و 
آشنا کردن آن ها با مفاهیم آن، اهمیت فراوانی دارد، 
شکی نیســت، اما آیا این درست است که در تألیف 
کتاب های درســی طوری عمل شود که دانش آموز 
نتواند ارتباط منســجمی بین ایــن درس و زندگی 
روزمرة خود بیابد؟ و در نتیجه حتی ممکن اســت 
این تفکر که آن چه در مدرسه می آموزد، کمکی به 
او در زندگی روزمره نمی کند، او را دلســرد و ناامید 
سازد. در برخی موارد نیز دانش آموزان درس شیمی 
را درسی دشوار قلمداد می کنند که تنها باید با کسب 
نمرة قبولی در پایان سال، خود را از این بی عالقگی و 
دشواری برهانند. این طرز فکر علی الخصوص در بین 
هنرجویان پایة دهم و یازدهم فنی وحرفه ای دورة دوم 
متوســطه، که تنها یک بار مطالعه این کتاب درسی 
شیمی را در برنامه درسی خود تجربه می کنند، دیده 
می شود. متأسفانه گاهی این هنرجویان درس شیمی 
را درســی غیر مهم تلقی می کنند که نکات پیچیدة 
زیادی دارد و در زندگی روزمرة آن ها کاربردی ندارد.  
اما باید به این نکته توجه داشت که تحوالت دنیای 
امروز به قدری پرسرعت است که نظام های آموزشی 
قبل از اینکه نگران انتقال مواد خام به دانش آموزان 
باشــند، به دنبال آماده کردن آن هــا در مواجهه با 
این تغییرات پرشــتاب هســتند؛ به همین دلیل در 
آموزش وپرورش کشــورهای توســعه یافته توجه به 

پرورش بیش از آموزش اســت. اما متأســفانه نظام 
آموزشی ما مواد خام قابل توجهی را به دانش آموزان 
منتقــل می کند، بدون اینکــه از آن ها فکر کردن و 
تجزیه و تحلیل نمــودن آن مواد را بخواهد و پیش 
رفتن بــا چنین رونــدی تنها موجب رکــود نظام 
آموزشی کشور و بالطبع افت تحصیلی دانش آموزان 

می شود. )سرمد، 1376(
هدف ما در این مقاله این اســت که پیشنهادهایي 
مبنی بر جذاب و کاربردی کردن کتاب درسی شیمی 
فنی و حرفه ای مطرح کنیم که هنرجو بتواند از طریق 
این کتــاب و حضــور در کالس درس و راهنمایی 
هنرآموز و یادگیری علم شیمی با کاربردهای مختلف 
آن در زندگی روزمره و رشــته تخصصی خود آشنا 
شود، با هم کالسی های خود در مورد کاربرد و خواص 
مواد مختلف بحث کند و از آن برای پیشبرد اهداف 
خود چه در رشته تحصیلی و چه در زندگی روزمره 

استفاده نماید. 

روش اجرا
پژوهــش حاضر یــک تحقیق کیفی اســت که از 
طریق مطالعه میدانی و مشــاهدة کالس های درس 
شیمی دورة دوم متوسطه فني وحرفه اي و كاردانش و 
مصاحبه های پراکنده با هنرجویان این مدارس حاصل 
شده است، که حاصل این مشاهدات بی عالقگی این 
هنرجویان نسبت به کتاب شیمی و بی فایده دانستن 
مطالعه علم شیمی در زندگی فردی آن ها بود. لذا این 
پژوهش از طریق مطالعه کتاب خانه ای و اینترنتی برای 

پیوند شیمی با زندگی تهیه شده است.
 در این مقاله مثال هایی از کاربردهای علم شیمی 
در کتاب شــیمی دورة دوم متوسطه فني وحرفه اي 
و كاردانش پیشنهاد شــده است، که شامل فصولی 
با عناوین شــیمی و آشپزی، شــیمی، بدن انسان و 
ســالمتی، شــیمی و صنعت و شــیمی و طبیعت 
می باشد. در هر فصل مثال هایی از کاربرد علم شیمی 
مرتبط با عنوان فصل بیان شده است که هنرجو بعد 
از مطالعة آن به پاســخ بخش سؤاالت چالش برانگیز 
می پردازد. این ســؤاالت به گونه ای طراحی شــده 
اســت که هنرجو را به فکر وادار می کند، او با بحث 
و اســتدالل با هم گروهی های خود مشورت می کند. 
همچنین او برای پاســخ به ســؤاالت بــه تحقیق و 
پرس وجو می پردازد و آزمایش انجام می دهد. حتی 
به طراحی آزمایش پرداخته و نمایشنامه می نویسد 
و به ایفای نقش می پردازد. استفاده از این روش های 

متأسفانه گاهی این 
هنرجویان درس 
شیمی را درسی 
غیر مهم تلقی 
می کنند که نکات 
پیچیدة زیادی دارد 
و در زندگی روزمرة 
آن ها کاربردی 
ندارد

پرورش بیش از آموزش اســت. اما متأســفانه نظام 
آموزشی ما مواد خام قابل توجهی را به دانش آموزان 
منتقــل می کند، بدون اینکــه از آن ها فکر کردن و 

و در زندگی روزمرة و در زندگی روزمرة 
آن ها کاربردی آن ها کاربردی 
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شکل 1. شمایل کلی از روش کار

فعال تدریس ســبب می شود کالس درس و مدرسه 
برای او جذاب شــود و اعتمادبه نفس خود را افزایش 
دهد و در یادگیری مشــارکت فعال داشــته باشد. 
هنرجو بتواند از این علم برای پیشــبرد اهداف خود 
چه در رشــته تحصیلــی و چه در زندگــی روزمره 
اســتفاده نماید، وقتی هنرجو از کالس درس خارج 
می شود و به دنیای اطراف خود نگاه می کند، با توجه 
به تجربة آموزشی خوبی که در کالس درس داشته 
است، پیوسته می کوشد تا در مورد ساختار و خواص 
ترکیباتی که می بیند و با آن ســروکار دارد، تفکر و 
پژوهش کند، به مطالب کتاب درســی شیمی خود 
اکتفا نکند و همواره به دنبال این باشد که اطالعات 

بیشتری کسب کند.
در پایان هر فصل نیز در قسمت پیوند با مفاهیم پیشنهاد 
شده است تا کتاب درسی به بیان مفاهیمی که مرتبط با 
مثال های کاربردی اســت بپردازد. درک و یادگیری هر 
کدام از مفاهیم پیشنهاد شده، بعد از مطالعة مثال های 
کاربردی برای هنرجو راحت تر می گردد، زیرا ذهن او با 
مطالعة مثال ها تا حدودی برای یادگیری مفاهیم آماده 
می شود و با پاســخ دادن به سؤاالت چالش برانگیز این 

آمادگی در آن ها بیشتر می شود. 
الزم به ذکر اســت که پیشــنهاد می گردد فصل 
شیمی و صنعت متناسب با رشته هنرجویان نگارش 
شود تا آنان با شیمی مواد، ترکیبات و وسایلی که در 
رشته خود با آن سروکار دارند بیشتر آشنا شوند و از 

آن ها بهتر بهره بگیرند.

شکل 1 شمایل کلی از ساختار پیشــنهادی برای نگارش فصل های کتاب شیمی 
فنی وحرفه ای و کاردانش را نشــان می دهد كه البته بســیار منعطف بوده و می تواند 

متناسب با نیازهای هنرجویان تغییر یابد. 
در ادامــه به دلیل محدودیت فضا به بیان عناویــن هر فصل و رئوس مطالب آن 
پرداخته می شود و برای نمونه و به اختصار، محتوای پیشنهادی برخی از فصول این 

کتاب شرح داده می شود.

شیمی در صنعت
شیمی علمی است که به صنعت و کسب  و کار کمک فراوانی می کند. در صنعت 
مواد خام با استفاده از دستگاه ها و مواد شیمیایی مختلف به مواد مورد نیاز تبدیل 
می شــوند. علم شــیمی کمک زیادی در تولید این مواد شیمیایی، افزایش بازده و 
تســهیل فرایند تولید و... دارد. انسان می تواند با اســتفاده از علم شیمی تغییرات 
دلخواه خود را در مواد و ترکیبات اطراف خود ایجاد کند و بدین وســیله روز به روز 
پیشــرفت کند و دســت به ایجاد تغییرات جدید بزند. در ادامه شما را با برخی از 

کاربرد های علم شیمی در صنعت آشنا می کنیم. 

1. پارچه ها از چه موادی ساخته شده اند؟
انسان از بدو خلقت همیشه به دنبال داشتن پوششی مناسب مخصوصًا برای نجات 
از سرما بوده است. مردم باستانی مصری حدود به ۵۵۰۰ سال پیش هنر ریسندگی 
و بافندگــی پنبه را فراگرفتند و چینی ها با پرورش کرم ابریشــم نزدیک به ۳۶۰۰ 
سال پیش مشکالت پوشش خود را حل کردند. در سده هفدهم میالدی دانشمند 
انگلیســی به نام رابرت هوک پیشنهاد کرد که می توان الیاف را با توجه به شیوه ای 
که کرم ابریشم عمل می کند تولید نمود. بعد از آن، یک بافنده انگلیسی به نام لویز 
شــواب  توانست الیاف بسیار ظریف شیشــه را با عبور شیشه مذاب از منافذ بسیار 
ریز تولید نماید. پس از چندی، ســایر دانشمندان موفق به استخراج سلولز چوب و 
در نتیجه تولید الیاف شدند در سده های هجده و نوزدهم میالدی، همراه با انقالب 
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طبیعی را از مصنوعی تشــخیص دهیــد؟ در مورد 
مزایا و معایب اســتفاده از هر کدام از آن ها بحث و 

نتیجه گیری کنید.

2. شیشه های رنگی!
آیــا تا به حال به نورهاي رنگارنگی که از تابش نور 
خورشید بر شیشه های رنگی پنجره های اُرسی ایجاد 
می شوند دقت کرده اید؟ آیا تابه حال فکر کرده اید که 
چه چیزی باعث می شود شیشه ها رنگ های مختلفی 
داشته باشند؟ و چه موادی باعث ایجاد این رنگ هاي 

متنوع و جذاب می شوند؟
شیشه های رنگی امروزه جای خودشان را در زندگی 
ما باز کرده انــد. اگرچه ما در زندگی روزمره توجهی 
به منشــأ این رنگ ها نداریم ولی این رنگ ها ناشی 
از عناصر مختلفی هســتند. قبل از توضیح در مورد 
ریشه رنگی آن ها، الزم است اندکی در مورد ترکیب 
خود شیشه صحبت شود. در واقع چندین نوع شیشه 
برای کاربردهای مختلف وجود دارد. قســمت عمده 
شیشه هایي که هر روزه از آن ها استفاده می کنیم در 

شکل 2 مطرح شده است. 
نــوع دیگر شیشــه کــه بــرای افــرادی که در 
آزمایشــگاه هاي علمی مشــغول به کار می باشند، 
آشناست، نوع شیشه های بورسیلیکاتی می باشد. در 
این نوع شیشــه ها عالوه بر سیلیسیم اکسید، حاوی 
تری اکسید بور نیز می باشد. این شیشه ها دارای دوام 
بیشتر به همراه پایداری شیمیایی و حرارتی باالترند 
که ســبب کاربرد آن ها در آزمایشگاه ها و در وسایل 
آشپزی می شود. عالوه براین از آن ها در لنز نور فلش 
استفاده می شــود که اجازه میزان نوردهی بیشتری 

نسبت به پالستیک می شود. 
شیشــه های رنگی را به چند طریق می توان تولید 
کرد که سه نوع آن مهم تر از بقیه است. اولی شامل 
واردسازی فلز واسطه یا اکسید فلز قلیایی خاکی به 
درون شیشه می باشد. یون های فلزی طول موج های 
خاصی از نور را جذب می کنند و بســته به نوع فلز، 

سبب تولید شیشه های رنگی می شوند. 
 

سؤاالت چالش برانگیز:
1. به نظر شما شیشــه های رنگی چه کاربردهای 

دیگری در زندگی دارند؟
2. در مورد ســاختار شیشه های عینک های دودی 

تحقیق کنید و آن ها را با هم مقایسه کنید.
3. به نظر شــما چرا ایرانیان باســتان از این مدل 

صنعتی، ریسندگی و بافندگی تبدیل به فناوری تهیه 
پارچه از الیاف گوناگون طبیعی و مصنوعی شد.

لباس هایی که ما را خنک می کنند!
مهندســان موفق به ساخت مادة پالستیکی ارزان 
قیمتی شدند که با استفاده از آن می توان لباس هایی 
ساخت که حتی بدون نیاز به کولر و تهویه هوا بدن 
را خنک کند. این ماده توســط مهندســان دانشگاه 
اســتنفورد ساخته شده است. لباسی که از این ماده 
ساخته شــود، بهتر از هر پارچه نخی یا پالستیکی، 
بــدن را خنک می کند. طبق نظر محققان لباســی 
که با این ماده ســاخته شــود، بدن انسان را بدون 
دســتگاه تهویه خنک می کند. مشــخص است که 
این امر موجــب صرفه جویی شــدیدی در مصرف 
انرژی می شود. برگ برنده این ماده در این است که 
امکان عبور امواج فروسرخ را هم می دهد. بدن انسان 
بخشــی از گرمای خود را از طریق تشعشع فروسرخ 
بیرون می دهد. در لباس های معمولی این امواج عبور 
نمی کنند. به همین دلیل درون لباس همانند اجاق 
گرم می شود. ابتدا دانشمندان پلی اتیلنی یافتند که 
ســاختار آن اجازه عبور فروســرخ را می داد. سپس 
خاصیت عبور آب و هوا هم به آن اضافه شــد. پارچه 
ساخته شده از این ماده را به همراه یک پارچه نخی 
بر روی یک ســطح با دمایی در حد دمای بدن قرار 
دادند. نتیجه نشــان داد که پارچه نخی دمای سطح 
را ۴ درجه سلسیوس بیشتر گرم می کند. دانشمندان 
به دنبال این هســتند کــه در مراحل بعدی خواص 
بیشــتری همانند رنگ، شکل پذیری بیشتر و جنس 

پارچه ای به این ماده بیفزایند.

سؤاالت چالش برانگیز:
1. به نظر شــما چه ویژگی های کاربردی و جالب 

دیگری را می توان به پارچه ها اضافه کرد؟
2. در مورد نحوه رنگرزی پارچه و ساختار رنگ هایی 
که بدین منظور استفاده می شود، به صورت گروهی 

تحقیق کنید و به کالس ارائه دهید.
3. آیا می دانید جلیقه های ضد گلوله از چه موادی 
ســاخته شــده اند؟ مادة تشــکیل دهندة آن ها چه 
ویژگی هایی دارد؟ در این مورد اطالعات جمع آوری 
کنیــد و بگوییــد از این ماده در تولید چه وســایل 

دیگری می توان استفاده کرد؟
4. انــواع پارچه ها را بــه کالس بیاورید و در مورد 
جنس آن ها نظر دهید. آیا می توانید به راحتی الیاف 

مهندسان موفق 
به ساخت مادة 
پالستیکی ارزان 
قیمتی شدند که 
با استفاده از آن 
می توان لباس هایی 
ساخت که حتی 
بدون نیاز به کولر 
و تهویه هوا بدن را 
خنک کند
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پنجره ها با شیشــه های رنگی در ســاخت برخی از 
بناهای خود استفاده می کردند؟

3. چه عناصری در تولید خودروها به کار می روند؟
آیــا تا به حال فکر کرده اید که کدام عناصر فلزی 
برای تولید یک اتومبیل اســتفاده می شوند؟ به نظر 
شــما در خودروهای قدیمی فلزات بیشتری به کار 

رفته است یا در تولید ماشین های امروزی؟

مقاومت زیاد اما عیار کم
وقتی مقدار نســبت کربن به آهن 0/02 تا 2/14 
درصد باشــد، آلیاژ فوالد به دست می آید که بسیار 
محکم است. در ماشــین هاي مدرن فلزات دیگری 
مثل مس، نیکل، نیوبیــم، وانادیم، کروم، مولیبدن، 
تیتانیوم، کلسیم و زیکونیم نیز در آلیاژ فوالد به کار 
می روند. حتی در ماشین های جنگی فوالد با روکش 
وانادیم و در فوالدی که معمواًل برای فنرهای ماشین 
استفاده می شود از آلیاژی که از ترکیب آهن با مس 
نیــز به وجود آمده اســت برای سیم کشــی خودرو 
استفاده می شود. همچنین از مس در آلیاژ برنج که 
در ســاختمان رادیاتور و قالپاق و ...یافت می شــود، 

.)Bowers,2014( استفاده می شود
آلومینیوم معمــواًل به عنوان دومیــن فلزی که در 
خودروها فراوان یافت می شود، شناخته شده است و در 
بدنة موتور پیستون ها، یاتاقان و گیربکس یافت می شود.
از روی هم به عنوان پوششی برای ورقه های فوالد 
و حفاظت از آن ها تا دمای 460 درجة سلســیوس 

استفاده می شود.
شاید انتظار نداشته باشید که عناصری مثل سدیم، 
پتاسیم و کلسیم را در جایی از یک خودرو پیدا کنید 
اما این عناصر به همراه تعداد زیادی از ترکیبات دیگر 
در پنجره ها یافت می شوند و همان طور که خواندید 

یک خودرو می تواند بســیار از آن چه فکر می کنید 
پیچیده تر باشد.

سؤاالت چالش برانگیز:
1. به نظر شــما وانادیم چه ویژگی هایی دارد که از 
آن در تولید خودروهای جنگی استفاده می شود؟ آیا 
می توانید کاربردهای دیگری برای وانادیم پیدا کنید؟
2. تحقیق کنیــد بخش های دیگر از خودرو از چه 

عناصری ساخته شده اند؟
3. آیا تا به حال باتری خودرو را از نزدیک دیده اید؟ 

این باتری چه تفاوتی با دیگر باتری ها دارد؟
4. اگر شــما طراح و سازندة یک خودرو بودید چه 
ویژگی هایی برای خودروی خود در نظر می گرفتید و 
از چــه مواد و ترکیباتی در تولید آن بهره می بردید؟ 
خودروی مطلوب خود را به صورت گروهی طراحی 
کنید، ویژگی های آن را برای گروه های دیگر شــرح 

دهید و در مورد آن بحث کنید.

پیوند با مفاهیم
بــا توجه به اینکه هنرجو در ابتــدای این فصل با 
کلیدواژه هایــی مثــل خاصیت پخش نور)توســط 
شیشه های رنگی( آشنا شده است و در فصول قبلی 
با مفاهیم مختلف شــیمی مانند محلول و انواع آن 
آشــنا شده است، اکنون در پایان این فصل می تواند 
با اســتفاده از روش گروهی و مثال های کاربردی با 
مفهــوم کلویید و ویژگی های آن و کاربرد عناصر در 
زندگی بیشتر آشنا شــود، در مورد آن تحقیق کند 
و حتــی خود کلویید بســازد و به کالس درس ارائه 
دهد. عالوه بر این هنرجو بعــد از مطالعة عناصری 
که در ماشــین ها یافت شــده اســت و ویژگی ها و 
کاربرد آن و تحقیق برای پاســخ دادن به ســؤاالت 
)در رابطه با مقایســة باتری خودرو و دیگر باتری ها( 

شکل 2. عناصر موجود در شیشه های رنگی
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اکنون آمادگی این را دارد که بفهمد باتری ها چگونه 
کار می کننــد و باتری خودرو چگونه به خودرو، برق 
الزم را می رســاند. این آمادگی برای تدریس مبحث 
سلول های الکتروشــیمیایی، هنرجو را به یادگیری 
راغب تر می کند و یادگیری او را تعمیق خواهد کرد.

او می تواند با راهنمایی هنرآموز، همان طور که در 
ابتدای فصل این مبحث به زندگی روزمرة او ارتباط 
داده شده اســت و او برای یافتن جواب سؤاالت هر 
بخش با همــکاری هم گروهی های خود تالش هایی 
انجــام داده بود، کندوكاو و کاوش کند و بیشــتر به 
دنبال کشف ویژگی کلوئیدها و یافتن انواع کلوئیدها 

در زندگی روزمرة خود باشد.

بحث و نتیجه گیری
کتاب های درســی نقش  بســزایی در عالقه مند یا 
دلسرد کردن دانش آموزان نسبت به یادگیری علوم 

مختلف دارند.
هر چه مطالبی که در کتب درسی لحاظ می شوند، 
بیشــتر به زندگی روزمرة آن ها ارتباط داشته باشند 
و بیشــتر بتوانند از علمی که در مدرسه می آموزند 
در زندگی بهره ببرند، بیشــتر بــه یادگیری رغبت 
نشــان داده و بیشتر به آن عالقه مند می شوند. یکی 
از علومی که نقــش انکارناپذیری در زندگی روزمرة 
انســان ایفا می کند علم شــیمی است که با مطالعة 
ســاختار مواد مختلف و واکنش هــای آن ها دریچة 
جدیدی از علم به روی انســان می گشــاید و به او 
برای بهبود زندگی خــود و دفع خطرات احتمالی و 
پیشــرفت در زمینه های مختلف پزشکی، صنعتی، 
کشــاورزی و ...کمک های فراوانــی می کند. در این 
مقاله مثال هایی از کاربردهای علم شیمی در کتاب 
شیمی دورة دوم متوسطه فني وحرفه اي و كاردانش 
پیشنهاد شده است، که شامل فصل هایی با عناوین 
شــیمی و آشپزی، شــیمی، بدن انسان و سالمتی، 
شیمی و صنعت و شیمی و طبیعت می باشد. در هر 
فصل مثال هایی از کاربرد علم شیمی مرتبط با عنوان 
فصل بیان شده اســت که هنرجو بعد از مطالعة آن 
به پاسخ بخش سؤاالت چالش برانگیز می پردازد. این 
ســؤاالت طوری طراحی شده است که در یادگیری 

مشارکت فعال داشته باشد.
در پایان هر فصل نیز در قســمت پیوند با مفاهیم 
پیشنهاد شده است تا کتاب درسی به بیان مفاهیمی 

که مرتبط با مثال های کاربردی است بپردازد. 
هنرجویان دورة دوم متوسطه شاخة فنی وحرفه ای، 

بــا مطالعة کتابی با این محتوا بهتر می توانند ارتباط 
منسجمی بین علم شیمی و رشته تحصیلی، زندگی 

و محیط اطراف خود پیدا کنند.
گنجاندن چنین محتو ایي در کتاب درسی شیمی  
با مثال هایی کاربردی کمک می کند تا هنرجویان به 
جای گالویز شدن با محفوظات و مطالبی که فهم آن 
دشوار و کسل کننده است، با مطالبی در کتاب درسی 
روبه رو شوند که مرتبط با زندگی روزمرة آن هاست و 
برای آن ها جذابیت بیشــتری دارد. امید است روزی 
برسد که کتاب های درسی در آموزش وپرورش ما به 
حدی برای دانش آموزان جذاب، شیرین و مفید باشد 
که هیچ دانش آموزی در پایان سال نخواهد که آن ها 

را پاره کند و یا دور بیندازد.

از جمله اهداف اصلی این مقاله 
- پیوند مطالب کتاب شــیمی فنی با رشــته های 
فنی وحرفــه ای ماننــد مکانیک، طراحــی دوخت، 
گرافیک، صنایع شــیمیایی، تربیت بدنی و ... با بیان 
مطالبی در مورد کاربرد علم شــیمی در بدن انسان، 

صنعت، محیط زیست و ...
- پــرورش روحیه پژوهــش و تحقیق هنرجویان 
و افزایش خالقیت آن ها با پاســخ دادن به سؤاالت 

چالش برانگیز.
- تبدیــل کالس درس به محیطــی پویا و فعال و 

انتقال به موقعیت جدید.
- برانگیختن تفکر و توجــه هنرجویان و افزایش 
مشــارکت آن ها در فرایند یادگیری و دســتیابی به 

اهداف آموزشی تعیین شده
- طراحــی و ســاخت دست ســازه هایی مثــل 
روزنامه دیــواری و انجام آزمایش هــای جذاب و ... با 

هدف ارتقای سطح خالقیت.
- گروه بندی هنرجویان و تقویت روحیه مشارکت و 

جرئت مندی و اعتماد به نفس.
- ایجــاد ذوق و شــوق رقابتــی دوســتانه میان 

هنرجویان
- تعمیق یادگیری و دســتیابی به ســطوح باالی 

تفکر.
- ارج دادن بــه نقش حــواس در یادگیری و عدم 

توجه صرف به حس شنوایی هنگام تدریس.
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كلید واژه ها :
مطالعة تطبیقی، 

آموزش فنی وحرفه ای 
دوگانه، دوال سیستم، 

کارآموزی

آموزش فنی وحرفه ای در آلمان
اشاره

مطالعة نظام آموزش  فنی و حرفه ای ســایر کشورها 
به منظور اســتفاده از تجربة آن ها و ارائة راهکارهای 
اساســی برای اصالح نظام آمــوزش  فنی و حرفه ای،  
همواره مــورد توجه پژوهشــگران و صاحب نظران 
این حوزه بوده اســت. در این نوشتار نظام آموزش  

فنی و حرفه ای آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.
 

مقدمه
نظام آموزش فنی وحرفه ای دوگانه )دوال سیستم( 
که برای اولین بار در کشور آلمان طراحی و اجرا شده، 
شــامل کار نیمه وقت و تحصیل در کنار هم اســت. 
این نظام بنیاد آموزش متوســطه را تشکیل می دهد. 
در آلمان همة جوانانی که داوطلب آماده شــدن برای 
یک حرفة مناسب هستند، باید بعضی از آموزش های 
فنی وحرفه ای را تا باالترین سطح ممکن دریافت کنند. 
دانش آموزان در ســن  شــش ســالگی وارد نظام 
آموزش تمام وقت اجباری می شوند. این دوره 9 سال 
طول می کشــد. بعد از تکمیل این دوره، 70 درصد از 
دانش آموزان وارد نظام آموزش دوگانه می شوند و بقیه 
به تحصیالت نظری می پردازند. البته فارغ التحصیالن 
دوره های فنی وحرفه ای نیز می توانند گواهی نامة ورود 

به دانشگاه را به دست آورند.
دانش آموزانی که وارد دوال سیستم می شوند، یک 
یا دو روز در هفته به صورت نیمه وقت به کار مشغول 
می شــوند و بقیة هفته را به کالس های درسی خود 
می روند. این کارآموزی معمواًل بین دو تا سه سال طول 
می کشد. در آلمان درصد دانش آموزان فنی وحرفه ای 
نســبت به نظری، از 37/3 درصد در سال 1950 به 
68/6 درصد در ســال 1986 رســیده و از آن زمان 

تاکنون در حدود 70 درصد ثابت  مانده است. 
آموزش فنی وحرفه ای جوانان، چه برای مشــاغلی 
که نیاز به آموزش دارند و چه برای شــاغالنی که به 
تشخیص دولت محلی باید آموزش ببینند، فقط توسط 
دولت تعیین می شــود. این عمل موجب یکنواختی 
اســتاندارد و تضمین کیفیت می شــود و بــازار کار 
پرتحرکی را ایجاد می کند. نظام دوگانة کشور آلمان 
در بیشتر کشورهای در حال توسعه متقاضی زیادی 
داشته است، زیرا به سبب آن، موفقیت اقتصادی آلمان 

با نظام ویژة توسعة منابع انسانی پیوند یافته است. 
البته وجود شرایط مناسب، از جمله نظام تحصیلی 
آلمان به عنوان مبنایی برای کارآموزی، پایبندی جدی 
کارفرمایان به تعلیم کارآموزان، وجود شــرکت های 
پر رونقی که قادرند بخش عمدة هزینه ها را تقبل کنند، 
و اتخاذ سیاست کاماًل محدودکننده در قبال مدارس 
حرفه ای تمام وقت، به موفقیــت نظام فنی وحرفه ای 

آلمان کمک شایانی کرده است.
 

۱. مأموریت، چشم انداز، راهبرد و قوانین 
آموزش فني و حرفه اي

é كشور آلمان سابقه ای طوالني در آموزش و تربیت 
فني و حرفه اي دارد. 

é اهمیت موضوع تغییرات جمعیتي كشــور آلمان در 
دهه های گذشته،  سبب كاهش وسیع نیروي كار ماهر 
شده و لذا تربیت نیروي كار ماهر افزایش پیدا كرده است.
é كشور آلمان بر ایجاد ارتباط قوی تر بین نظام آموزش 

دوگانة آلمان و آموزش عالي متمركز شده است.
é بهبود تلفیق شایستگي های پایه در مهارت آموزی 

حرفه اي نیز از موضوع های  مورد توجه است.
از  مادام العمــر  یادگیــري  é ســرمایه گذاری روی 

راهبردهاي كشور آلمان است.
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محبوبه محمدعلي
کارشناسی ارشد حقوق قضایی
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é تســهیل گذر از مدرسه به محیط كار، به ویژه براي 
معلوالن  نیز از جملة  این راهبردهاست. 

é راهبردهــاي یادگیري مبتني بر شایســتگي، به 
رســمیت شــناختن یادگیري هاي قبلی، و ارتباط با 

اتحادیة اروپا در این كشور در نظر گرفته شده است.
é قوانین متعــددي براي آمــوزش فني و حرفه اي و 

مهارت آموزی در كشور آلمان وجود دارد.
 

۲. نظام آموزش فني و حرفه اي رسمي، 
غیررسمی و سازمان نایافته

é ساختار نظام آموزشي آلمان 4+ 6 + 3 است.
é در دورة اول متوسطه، دانش آموزان در تمام درس ها، 
دوره ها و مطالعات پیش حرفه ای، آشنایی با دنیای کار 

را آموزش می بینند.
é در دورة متوسطه، مهارت آموزی هم در نظام دوگانه 

و هم در  مدارس نظري وجود دارد.
é دانش آموران، پس از گذراندن دورة اجباري، در سن 

15 سالگي وارد دورة دوم متوسطه مي شوند.
é دانش آموزان یكي از 13حــوزة حرفه اي موجود را 

انتخاب می کنند. 
é در نظام دوگانة آموزش فني و حرفه اي به دانش آموزان 
اجازة ورود به نظام دانشگاهی )آكادمیک( و نظري نیز 

داده مي شود.
 é مهارت آمــوزی در دنیــای كار و مدارس حرفه اي 

انجام مي پذیرد.
é مهارت آمــوزی در نظام آمــوزش دوگانه انتخابی 

محبوب و عمومي است.
é بیش از دو ســوم کل دانش آمــوزان نظام آموزش 

دوگانه را انتخاب مي  کنند. 
é برنامة آموزش متوسطة فني و حرفه ای دو، سه یا پنج 

سال طول می کشد که به حرفة انتخابی بستگی دارد. 
é در نظام دوگانه، دانش آموزان دو روز در مدرســه و 

چهار روز در محیط واقعي كار حضور دارند. 
 

۳.  متولي و مسئول آموزش 
فني و حرفه اي، و تأمین منابع مالي

é متولي اصلي آموزش فني و حرفه اي در كشور آلمان 
دولت فدرال و دولت هاي ایالتي هستند.

é مؤسسة »بیب« )BIBB( به دولت فدرال و شركت ها 
مشاورة فني و حرفه اي مي دهد.

é براي هماهنگي بین ایالت ها و دولت مركزی، كنفرانس 
»ک.ام.ک« )KMK( برگزار مي شود و مصوبات آن پس از 

تصویب در پارلمان ایالت قابل اجرا خواهد بود. 
é مشاركت دولت، كارفرمایان و اتحادیه بسیار زیاد است.

é ایالت ها داراي كمیتة مهارت آموزي حرفه اي هستند 
كه شامل كارفرمایان، اتحادیه ها و متولي اصلي كه هر 

كدام سهم برابر دارند می شوند. 
é كارفرمایان و اتحادیــه در دولت مركزي نیز نقش 

مهمي در آموزش دارند.
é تأمین منابع مالي آموزش فني و حرفه اي آلمان بسیار 

پیچیده است.
é در نظام دوگانه، تأمین منابع مالي توســط ایالت و 

بنگاه هاي اقتصادي صورت مي پذیرد.
é در مدارس حرفه اي ایالت منابع مالي را تأمین مي كند.

 
۴.  معلمان و مربیان آموزش فني و حرفه اي

é آموزش معلمان ارائه دهندگان درس های نظري و آموزش 
مربیان ارائه دهندگان درس های عملي متفاوت است.

é مربیــان در كارخانه ها بر اســاس قانــون آموزش 
فني و حرفه اي عمل مي كنند.

 
5. صالحیت ها، چارچوب صالحیت ها و 

تضمین كیفیت
é چارچوب صالحیت هاي آموزش در آلمان براساس 

پیامدها در سال 2006 تصویب شده است.
é این چارچوب هشت ســطح دارد كه شایستگي هاي 
حرفه اي و شایستگي هاي فردي شخصي را شامل مي شود.
é ارائه دهندگان آموزش فني و حرفه اي متعهد مي شوند، 

كیفیت دروني و بیروني را تأمین و حفظ کنند.
é ســنجش كیفیــت توســط آژانس هــاي اعطاي 

گواهي نامه كه خود مجوز دارند، انجام مي شود.
é شوراي اعتباردهی در انجمن ملي اعتباردهی ایجاد 

شده است.
é گواهي نامه هــا و اعتباربخشــی ها داراي اعتبــار 

سه ساله هستند.
é معیارهاي تأمین منابع مالــي براي مدارس متنوع 
هستند و  برخي از آن ها عبارت اند از:  صالحیت مربیان؛ 
وجود نظام كنترل كیفیت؛ مشتری مداری؛ ارزشیابي 
پیوسته؛ پشتیباني از مهارت آموختگان در دنیاي كار؛ 

همكاري با خبرگان بیروني؛ بهبود مستمر آموزش.
 

۶. اصالحات، پروژه هاي اصلي و 
چالش ها در آموزش فني وحرفه اي

é پودمان هــاي صالحیت براي ورود راحت تر افراد به 
مهارت آموزی طراحي شده اند. 

é مؤسسة بیب پایگاه داده اي از پودمان ها تشكیل داده 
است.

é براي كاهش ترك تحصیل، برنامة مشاوره شغلي، برنامة 
جهت گیری حرفه اي و پروژة »Job Starter« انجام مي شود.

é ارتباط آموزش فني و حرفه اي با آموزش عالي تقویت 
مي  شود.

é قانون فرصت هاي اشــتغال در سال 2010 تصویب 

 منابع
۱. محمدعلــی، محبوبــه )۱۳۸۸(. 
آموزش هــای  موجــود  وضعیــت 
فنی وحرفــه ای در ایــران و برخــی 
مرکــز  توســعه یافته.  کشــورهای 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی، 

دفتر مطالعات اجتماعی. 
 .)۱۳۹۳( مهــدی  اســماعیلی،   .۲
آمــوزش  مقایســه ای  مطالعــة 
دورة  در  رســمی  فنی وحرفــه ای 
متوســطه در کشــورهای مختلــف 

جهان. 
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در آلمان همة 
جوانانی که داوطلب 
آماده شدن برای 
یک حرفة مناسب 
هستند، باید بعضی 
از آموزش های 
فنی وحرفه ای را 
تا باالترین سطح 
ممکن دریافت 
کنند
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شده است.
é به منظور اجرای آموزش مستمر، براي كارفرمایان 

تسهیالت مالي در نظر گرفته شده است.

é چالش هاي تلفیق سیاست هاي اتحادیة اروپا بخش 
مهارت آموزی در كشــور آلمــان در درگاه )پورتال( 
اینترنتي تهیه شده توسط مؤسسة بیب ارائه شده است.



وهش های  مرکز پژ
مجلس شورای اسالمی و 

آموزش های 
 فنی و حـرفه ای

مجلس شــورای اسالمی از نخســتین دوره، برای 
کارشناســی طرح هــا و لوایح، از مشــورت موردی 
کارشناسان اســتفاده می کرد. از اواخر سال 1371، 
به دســتور هیئت رئیســة مجلس، نهادی مستقل ، 
دائمی و ســازمان یافته به نــام »مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی« برای ارائة خدمات مستمر 
کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت و 
در پاییز سال 1374 مراحل قانونی تأسیس این مرکز 

به انجام رسید.
هدف از تأســیس مرکز، انجام طرح های مطالعاتی 
و تحقیقاتی به منظور ارائة نظرهای کارشناســی و 
مشورتی به نمایندگان، کمیسیون ها و هیئت رئیسة 

مجلس شورای اسالمی اســت. وظایف این نهاد در 
مادة 2 قانون »شــرح وظایــف مرکز پژوهش ها« به 

شرح زیر است:
الف. مطالعه، بررســی و ارائة نظرهای کارشناسی 

روی تمام طرح ها و لوایح؛
ب. گــردآوری، نقــد و تنظیم نظرهــای محققان 
و پژوهشــگران مراکــز دانشــگاهی و تحقیقاتــی، 
دستگاه های اجرایی، نهادها، گروه ها و احزاب سیاسی 

و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه؛
ج. مطالعه، بررسی و تحقیق در خصوص حسن اجرای 
قوانین و سایر ابعاد نظارتی مجلس و ارائة پیشنهادهای 

کارشناسانه برای رفع موانع و مشکالت اجرایی؛
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معصومه حقیقت پژوه مطلق
کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی
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تاریخ انتشارشماره مسلسلعنوانردیف

170991399بررسی عملكرد آموزش یک مهارت به دانش آموزان1

170341399دربارة مقابله با شیوع ویروس كرونا، آموزش های فنی وحرفه ای و كاردانش: چالش ها و راهكارها2

167521398بایسته های حکمرانی آموزش های فنی وحرفه ای در ایران3

157581396بررسی چارچوب صالحیت حرفه ای ۱۰ کشور و مقایسة آن با ایران4

152041395بررسی چارچوب پیشنهادی صالحیت حرفه ای ملی ایران5

145831394بررسي وضعیت آموزش هاي فني وحرفه اي بر پایة اهداف، قوانین توسعه و سیاست هاي كلي نظام6

140041393اظهارنظر کارشناسی دربارة: طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی وحرفه ای و مهارتی7

139351393گزارش الزامات تشکیل نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای8

129791392بررسی شاخص های آموزش های فنی وحرفه ای9

127971391تحلیل نتایج کنگره های بین المللی در حوزة آموزش فنی وحرفه ای10

126931391آشنایی با برخی واژگان و مفاهیم در نظام آموزش و تربیت فنی وحرفه ای11

125701391بررسی قوانین آموزش و تربیت فنی وحرفه ای در برخی کشورها و ایران12

د. تأمیــن نیازهــای اطالعاتــی کمیســیون ها و 
نماینــدگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام 

اطالع رسانی؛
هـ . انجام پژوهش های موردی حســب درخواست 

هیئت رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس؛
و. انجــام مأموریت هــای محولــه در رابطــه بــا 
کتابخانه هــای مجلس که این گونه مــوارد زیر نظر 

مستقیم رئیس مجلس قرار می گیرند؛
ز. اشاعة نتایج مطالعات پژوهشی از طریق:

ـ نشر کتاب و نشریه؛ ـ انعکاس نظرات به واحدها 
و دســتگاه های ذی ربط با نظر هیئت رئیسة مجلس. 
مطالعات و تحقیقــات در مرکز پژوهش ها عمدتًا در 
دفاتر مطالعاتی انجام می شــوند. ساختار تشکیالتی 
گروه هــای دفاتــر مطالعاتی، مرکــب از یک مدیر ، 
چندین محقق ارشد و دســتیاران تحقیقاتی است. 
دفترها موظف به تعریــف، نظارت و در صورت لزوم 
هدایت طرح های پژوهشی، و تضمین هویت عمومی 
و تخصصی آن ها هســتند. همچنین موظف اند روند 
پیشرفت امور و دســتاوردها و نتایج فعالیت ها را به 
معاونت پژوهشی منتقل کنند. گروه های پژوهشی، 
کانون های اصلی فعالیت  های پژوهشی مرکز شناخته 

می شوند. همچنین »شــورای مشاوران تخصصی« 
دفترها، دفترهای تخصصی را در زمینه های گوناگون 
مطالعاتی از نظــر ارزیابی فنــی و علمی مطالعات 
انجام یافتــه، حمایت می کند. مرکــز پژوهش های 
مجلــس دارای تعدادی دفتــر تخصصی مانند دفتر 
مطالعات اجتماعی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ، 
دفتر مطالعات اقتصــادی،  دفتر مطالعــات انرژی، 
صنعت و معدن،  دفتر مطالعات زیربنایی و ... اســت. 
هــر دفتر با یک یا چند کمیســیون مجلس مرتبط 
است. دفترها همچنین متناسب با حوزة وظایفشان 
با چند دســتگاه اجرایی ارتباط می یابند. این مرکز 
در رابطه بــا آموزش های فنی وحرفه ای پژوهش های 

متعددی انجام داده است.
برای دسترســی به فایل «pdf» گزارش های این 
مرکز به ســایت «www.rc.majlis.ir» مراجعه و در 
قسمت گزارش های کارشناسی، از طریق کلید واژة 
نوع، اشــخاص، تاریخ انتشار، زبان و برای دسترسی 

سریع از طریق شمارة مسلسل اقدام کنید.
در جدول زیــر برخی از پژوهش های این مرکز در 
خصوص آموزش های فنی ، حرفه ای و مهارتی آورده 

شده است.



مؤلفان: 
رضا جلیلی، مرتضی قلعه نویی، رضا مقیسه

ناشر: 
دانشگاه جامع امام حسین )علیه السالم(، 1394

تعداد صفحات: 332

قرآن در مباحثات بسیاری در باب فناوری به عنوان 
یک منبع و مرجع، بین متفکران و صاحب نظران دینی 
مطرح بوده است. افراد بسیاری در عالم اسالم، برای 
تبیین نوع مواجهه نظام معرفتی و هستی شناســی 

دینی با فناوری، به قرآن تمسک کرده اند.
گام نهــادن در طریق صعب فنــاوری، نه یک امر 
ممدوح، بلکه از نظر قرآن امری اســت واجب. امری 
که خداوند به آن فرمــان داده و برای امتثال فرمان 
الهی در جهت آبادانی زمین، بشر موظف است توان 
خویش را به کار بسته تا دستور الهی )هو انشأکم من 
االرض و استعمرکم فیها( تحقق یابد )سورة مبارکة 

هود، آیة 61(.

ر قرآن فناوری د
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گام نهادن در طریق 
صعب فناوری، نه 
یک امر ممدوح، 
بلکه از نظر قرآن 
امری است واجب

معصومه حقیقت پژوه مطلق
کارشناسی ارشد مطالعات برنامه درسی
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 با مجله های رشد آشنا شوید

مجله های دانش آموزی
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های رشد عمومی و تخصصی، برای معلمان، دانشجومعلمان دانشگاه های 
وابسته و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه و منتشر می شود.

.نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارة 4 آموزش وپرورش،  
            پالك 266.  

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir :وبگاه .

وزش ابتــدایی  رشد فناوري آموزشی  رشد مدرسه فردا    رشد آـم
 رشد معلم  رشد آموزش خانواده

 رشد آموزش قرآن و معارف اسالمي  رشد آموزش پیش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آموزش تربیت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافیا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شــیمی  رشد آموزش علوم اجتماعی 
فیزیــك  آمــوزش  رشــد  کاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  

مجله های بزرگسال عمومی
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های بزرگسال و دانش آموزی تخصصی
به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

مجله های دانش آموزی
به صورت ماهنامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

در لســان قرآن، اعتنای به دنیا مهم و پرداختن به 
آبادانی آن در ســایه به فعلیت رســاندن قوة ابداع و 
فناوری واجب و رســیدن به این مقام، افتخار است. 
خداوند بــا دادن قوة عقل به انســان، وی را با ابزار 
فناوری موظف به بهره وری از آن کرده است و بهترین 

الگو برای فناوری همان الگوی صنع الهی است.
بنــا بر الگوی فناوری و صنع الهی، قرآن در عرصة 
صنع، هم به صنعت می پــردازد و هم به صانع، هم 
بــرای فناوری اهمیت قائل اســت و هم برای فناور. 
در فناوری، عنصر حکمــت را جان مایة کار معرفی 

می کند و فناور را در قامت یک حکیم می پسندد.
انسان حکیم انسانی است که اگر می خواهد کاری 
انجام دهد، بهترین طرح ها را در ذهن خودش برای 
آن کار می ریزد و بهترین نقشــه ها را تهیه می کند. 
از آنجا که یک مقصد و مقصود در کار اســت، ناچار 
باید بهترین مقصودها را انتخاب و بهترین شــکل ها 
و راه های رسیدن به آن مقصود را هم انتخاب کرده 

باشد. آن وقت چنین کسی را حکیم می گوییم.
کتاب فناوری در قرآن دارای هشــت فصل با این 

عنوان هاست:
1. تفسیر علمی قرآن

 2. تعاریف
 3. فناوری الهی و فناوری بشری

 4. ویژگی های فناوری بشری
 5. الزامات و پیش نیازهای فناوری در قرآن
 6. پیامدها و دستاوردهای فناوری در قرآن

 7. راهکارهای قــرآن برای تجلی فناوری الهی در 
صنع بشر

 8. انواع علم و فناوری در قرآن
نویسنده، با تمسک به کتاب اهلل الحکیم، سعی در 
ارائة تعریف، ویژگی ها، هدف ها، دیدگاه ها و پیامدهای 
فناوری و انواع آن در قرآن داشته و به بررسی وجوه 

گوناگون فناوری در قرآن پرداخته است.
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        رعایــت اجــزا و عناصر ســاختاری مقاالت علمی، 
حرفه ای و پژوهشی شرایطی دارد كه یك پژوهشگر و نویسندة 
آگاه آن هــا را به كار می بندد. بــه عبارت دیگر موفقیت مؤلف 
در ارائة مقاله به بهره مندی او از این قواعد و تســلط بر مبنای 
نگارش و آگاهی از اصول مقاله نویسی و مهارت در امر نوشتن 

وابسته است. 
مجلة رشــد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش، نشریه ای 
آموزشــی، تحلیلــی و اطالع رســانی در زمینــة آموزش های 
فنی وحرفه ای است كه با توجه به اهداف آن، به صورت فصلنامه 
منتشــر می شــود. بر این اساس از پژوهشــگران، متخصصان 
تعلیم وتربیــت، به ویژه هنرآموزان، دبیران و مدرســان دعوت 

می شود تا با توجه به موارد ذیل:
۱. اصالت موضــوع/۲. عنوان/۳. چكیــده/4. كلیدواژه/5. 
مقدمه/6. بیان مسئله /7. تبیین هدف/۸ . پرسش/۹. پیشینة 
پژوهش/۱۰. معرفی پروژة تحقیقاتی/۱۱. تشریح روش شناسی 
مورد اســتفاده و تبیین رویكرد مقاله/۱۲. ابــزار گردآوری و 
تحلیل داده ها/۱۳. توصیف ویژگی هــای جامعه پژوهش/۱4. 
تبیین محدوده و محدودیت های پژوهش /۱5. ارائة یافته های 
توصیفی و تحلیلی/۱6. بحث و نتیجه گیری /۱7. پیشنهاد/۱۸. 

منابع مورد استفاده
حاصل پژوهش ها و مطالعات خــود را در زمینه های زیر، 

جهت درج در مجله ارسال فرمایند. 
٭ مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش

٭ آموزش های فنی وحرفه ای در سایر كشورها )تجارب(
٭ روش های آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش
٭ كارآفرینی، خوداشتغالی، ارزش آفرینی )تجارب(

رویكردها و دیدگاه ها در برنامه ریزی درســی آموزش های 
فنی وحرفه ای ٭ برنامه ریزی درسی منطقه ای ٭ پروژه محوری 
در آموزش های فنی وحرفه ای ٭ معرفی مؤسسات آموزش های 
فنی وحرفه ای و کاردانش در ایران و ســایر كشــورها، معرفی 
پدیده هــای نو در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش 
و معرفــی كتاب ها و مجــالت جدید در حــوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای. ٭ مقاالت ارسالی مرتبط با موضوع مجله باشد 
و تاكنون در مجالت دیگری درج نشــده باشد. ٭ مطالب باید 
تایپ شــده باشــد. ٭ شــكل قرار گرفتن جدول ها نمودارها و 
تصاویر باید در مقاله مشــخص باشد. ٭ نثر مقاله باید روان و 
از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های 
علمی و فنی دقت الزم مبذول شود. ٭ مقاله های ترجمه شده 
بایــد با متن اصلی هم خوانی داشــته باشــد و متن اصلی نیز 
ضمیمة مقاله ارســال شود. ٭ در متن های ارسالی باید تا حد 
امــكان از معادل های فارســی واژه ها و اصطالحات اســتفاده 
شود. ٭ پی نوشــت ها و منابع باید كامل و شامل نام نویسنده، 
سال انتشــار، نام اثر، نام مترجم، محل نشــر، ناشر و شماره 
صفحه مورد استفاده باشــد. ٭ مجله در رد، قبول، ویرایش و 
تلخیص مقاالت رسیده مختار است. ٭ آرا و نظرهای ارائه شده 
در مقــاالت، گزارش ها و مصاحبه ها لزومــًا بیانگر دیدگاه های 
دفتر انتشــارات كمك آموزشی نیست و مسئولیت پاسخگویی 

به پرسش های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

  نشانی ارسال مقاالت: تهران صندوق پستی 6٥8٥-1٥87٥
faniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir :پیام نگار

سخنی با مخاطبـــــان
  

 هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی رشد )هشت شماره(: 900/000 ریال

 هزینة اشتراك یک سالة مجالت تخصصی رشد )سه شماره(: 450/000 ریال

.عنوان مجالت  در خواستی:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . میزان تحصیالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ تولد:  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن:  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نشانی کامل پستی: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . استان: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة پستی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره فیش بانکی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ پرداختی:.

.اگر قباًل مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:
   

       امضا:

نحوة اشتراك مجالت رشد:
الف. مراجعه به وبگاه مجالت رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام در 

سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الکترونیکي بانکي.
ب. واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة سه راه آزمایش 
کد 39٥ در وجه شرکت افست و ارسال فیش بانکي به همراه برگ تکمیل شدة اشتراك 

با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                               :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

 نشانی: تهران، صنـدوق پستی  امور مشترکین: 3331ـ15875
021  تلفن بازرگانی:  88867308ـ 

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

سال جهش تولید



صفحة ۴

 یادگیری مؤثر در 
مدرســة مجازی

چگونه می توان محتوای کتاب 
شیمی دورۀ دوم متوسطه 

شاخه فنی و حرفه ای و 
کاردانش را برای هنرجويان 

صفحة ۳۵جذاب تر کرد؟



| فصلنامــة آموزشــی، تحلیلی و اطالع رســانی| برای معلمان، مدرســان و دانشــجویان| 
| دورة شــانزدهم | شــمارة ۱|  پاییز     ۱399| ۴8 صفحه | 50000ریال | پیامك: 30008995|
w w w . r o s h d m a g . i r
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آموزش های فنی وحرفه ای 
در شرایط شیوع کووید 19

 یادگیری مؤثر در مدرسة مجازی
ینی در مدرسه  وحیة  کارآفر    تأملی بر تربیت ر

 رازهای طراحی 


