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چكیده
اهطٍظُ اظ ػَاهل هؤثط زض تؼلین ٍ تطثیت هسضى وِ زض گصقتِ ووتط ثِ آى تَخِ قسُ چگًَگی هؼوبضی فًبّبی آهَظقی زض
وٌبض زیگط ػَاهل هؤثط زض آهَظـ اظ لجیل هحتَای آهَظـ ،هسضؾبى ٍ ؾیؿتن آهَظقی هی ثبقس.
فیلؿَف غاى پیبغُ 1هؼتمس اؾت "وَ زوبى ثِ ََض اًفؼبلی اَالػبت ضا خصة ًوی وٌٌس ثلىِ آًچِ ضا وِ زض زًیبی پیطاهَى ذَز
هی ثیٌٌس ،هی قًٌَس ٍ احؿبؼ هی وٌٌس ضا اًتربة ٍ تفؿیط هی ًوبیٌس" .زض ًتیدِ فًبی آهَظـ ثِ ػٌَاى ثؿتط آهَظـ
ًمف ثؿیبض ثب اّویتی زض ویفیت آهَظـ ایفب هی وٌس ٍ ثبیس ثب زاقتي هحطوْبی حؿی ٍ ضفتبضی اًتمبل پیبهْبی آهَظقی
ّسفوٌس ضا ثِ زاًف آهَظاى تؿْیل ًوَزُ ٍ هحطوْبیی وِ ؾجت اذتالل حَاؼ آًْب هی قًَس ضا ووطًگ ًوبیس .زض ایي ضاؾتب
ازٍاضز تی ّبل 2اظ وبضقٌبؾبى اضتجبَبت زض ًظطیِ "ظثبى نبهت" ذَز هؼتمس اؾت وِ "فًب ؾري هی گَیس ٍ ظهبى حطف هی
ظًس" یؼٌی هحیٍ فیعیىی فًبی آهَظـ زض وٌبض زیگط ػَاهل آهَظقی حبهل پیبم ثطای زاًف آهَظاى اؾت.

واژههای كلیدی :فًبی آهَظقی ،هسضى ،تؼلین ٍ تطثیت ،هؼوبضی

مقدمه:
فًبّبی آهَظقی ٍ زض ػوسُ تطیي ثرف آى  ,هساضؼ زٍضُ ظهبًی ََالًی تطی اظ ػوط اًؿبى ّب ضا زض ذَز خبی هی زّسّ.سف
یبزاقت حبيط یبفتي وبلجسی خسیس ثطای انالح فطایٌس آهَظـ ٍ پطٍضـ هی ثبقس.فطایٌسی وِ خْت گیطی آى ثِ ؾَی ضقس
هؿئَلیت پصیطی  ,وبض پطثبض ٍ تساٍم زض اهط آهَظـ هی ثبقسّ.ط چٌس آهَظـ پطٍضـ  ,ؾیبؾتگصاضیْبیف تب وٌَى ًتَاًؿتِ اؾت
قطایُی فطاّن وٌس وِ هَخت پطٍضـ ثیف اظ پیف اؾتؼساز ّبی زاًف آهَظاى قَز
هبّیت فًب ّبی آهَظقی ,الظهِ ؾط هكمی هٌحهط ثفطز ثطای پػٍّف ٍ ایدبز وٌف ٍ ٍاوٌف نحیح خْت آهَظـ ٍ پطٍضـ
هی ثبقس.ثِ قطٌ آًىِ تؼبهلی نحیح ٍ هؿتوط هبثیي ؾِ انل آهَظـ ٍ پطٍضـ  ,زاًف آهَظ ٍ فًبی آهَظقی ثط لطاض ثبقس.

روش تحقیق:
ثب تَخِ ثِ هتوبیع ثَزى ضفتبض زض ّط فطز ٍ تأثیط فطٌّگً ،گطـ ،تَلؼبت ،حبفظِ تبضیری ٍ تأثیطات هحیُی ثط ازضان ،زض
هُبلؼبت وتبثربًِ ای تحمیك حبيط اظ اَالػبت خوغ آٍضی قسُ ٍ ًتبیح تحمیمبتی وِ اظ افطاز هرتلف ٍ زض گطٍُ ّبی هتفبٍت
تَؾٍ چٌسیي هحمك اًدبم ق سُ ثوٌظَض همبیؿِ یبفتِ ّبی آًْب ثطای ضؾیسى ثِ ًتبیح ضٍقي ٍ لبثل زضن اؾتفبزُ قسُ ٍ ثطذی اظ
ًظطات زاًكوٌساى زض ظهیٌِ ضٍاًكٌبؾی هَضز ثطضؾی لطاض گطفت.
ایي تأثیط ٌّگبهی ثِ ظَْض هی ضؾس وِ ًیبظّب ٍ ذَاؾتِ ّبی زاًف آهَظاى ٍ زاًكدَیبى هَضز تَخِ لطاض گیطز ٍ زض فطآیٌس
َطاحی هحیٍ ٍ پبضاهتطّبی هحیُی هَخت ایدبز فًبیی ظًسُ ،پَیب ٍ ثب ویفیت ثطای یبزگیطی قَز.

تفاوت فسلفه سنتی و معاصر آموزش و پرورش:
فلؿفِ ؾٌتی آهَظـ ٍ پطٍضـ ثط ایي ثبٍض ثَز وِ وَزن قبلَزُ ای تْی ،هٌفؼل ٍ شاتبً ثی ػاللِ ًؿجت ثِ یبزگیطی اؾت وِ
زاًؿتٌی ّب ثبی س ثِ وَزوبى آهَظـ زازُ قَز.زض غیط ایي نَضت اٍ ذَز ثطای یبز گطفتي پیف لسم ًرَاّس قس ثسیي خْت اهىبًبت
هحیٍ آهَظقی ثط اؾبؼ ًمف ؾبوي ٍ هٌفؼالًِ وَزن تٌظین قسُ ثَز ٍ زض ثطاثط آى ثِ تحطن ٍ تؿلٍ فیعیىی هؼلن ثِ ػٌَاى یبز
زٌّسُ تأویس هی قس.زض ایي نَضت آهَظـ خطیبى یه ؾَیِ هحؿَة هی گطزیس ،وِ هؼلن هتىلن ٍحسُ اؾت (لُف ػُب،1387 ،
ل  .) 86ثِ ّویي زلیل ًَع َطاحی ٍ اهىبًبت اوثط فًبّبی آهَظقی هٌبؾت ًگطـ ؾٌتی اؾت زض حبلیىِ ثب همبیؿِ فلؿفِ ؾٌتی
ٍ هؼبنط آهَظـ ٍ پطٍضـ وِ زض خسٍل قوبضُ  1اقبضُ قسُ اؾت ،ثِ ضاُ حلْبیی وِ ًگطـ هؼبنط ثط ضٍی َطاحی ایي فًبّب هی
گصاضز پی هی ثطین.
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والؾْبی ثب یه خْت ٍ هؼلن هحَض ثِ والؾْبیی ثب تٌَع فًبیی ٍ زاضای اهىبى تؼبهل آهَظقی ٍ اهىبى اؾتفبزُ اظ اثعاضّبی
خبًجی زض آهَظـ هجتٌی ثط آظهبیف ٍ تدطثِ.

ایده های اساسی در روانطناسی محیطهای آموزضی
ؾبظهبًسّی فًبی آهَظقی اهطی هْن اؾت .تحمیمبت ًكبى زازُ اًس وِ فًبّبی یبزگیطی ػبهلی ذٌثی زض فطآیٌسّبی آهَظـ
ٍ یبزگیطی ًیؿتٌس ،هحیُی وِ زض آى یبزگیطی نَضت هی گیطز حس ٍ هطظی ًساضز .وَزن زض ذبًِ ،هسضؾِ ،ذیبثبى ،پبضن،
وتبثربًِ ػوَهی ،هؿدس ٍ ّط خب وِ ثتَاًس حًَض یبثس یبز هی گیطز .اهب ثركی اظ هحیُْبیی وِ وَزن زض آًْب حًَض هی یبثس
"ػوالً " ثطای آهَظـ ٍ یبزگیطی َطاحی قسُ اًس .هسضؾِ ٍ وتبثربًِ اظ آى خولِ اًسً .بم ایي هىبًْب ضا فًبی آهَظقی گصاضزُ اًس.
فًبّبی آهَظقی زض زاذل هحیُْبی یبزگیطی لطاض گطفتِ اًسَ .طاحی هٌبؾت فًبّبی آهَظقی ثط هیعاى یبزگیطی اظ خولِ ثط تفىط
ذالق وَزوبى اثط هی گصاضز .ذَاُ ایي َطاحی ول ؾبذتوبى هسضؾِ ضا زض ثط گیطز ٍ ذَاُ تٌظین فًبی آهَظقی ثِ هؼٌی ًحَُ لطاض
گطفتي زاًف آهَظاى ٍ اثعاض زض والؼ زضؼ ثبقس (ػلی آثبزی.)1386 ،
ثطذی اظ آهَظـ ّب ًیبظهٌس فًبّبیی ؾبوت اؾت ٍ ثطذی زیگط آظازتط اؾت اهب ثِ ّطحبل ثبیس ٍیػگی ّبی ذبل آًْب هؼیي
ثبقس .ووجَز اهىبًبت ثِ هیعاى ظیبزی هبًغ اظ فؼبلیت ّبی آهَظقی اؾت .اگط یه والؼ زضؼ ًتَاًس آضاهف الظم ضا ثطای هُبلؼِ
فطاّن آٍضز یب تَْیِ ی هٌبؾجی ًساقتِ ثبقس ،یمیٌبً فؼبلیت آهَظقی ٍ ًیع فؼبلیت شٌّی ٍ تفىط ضا ًیع وٌس ذَاّس وطز .اهطٍظُ الظم
اؾت تب والؼ ّبی زضؼ قطایُی ضا فطاّن آٍضًس تب هؼلوبى ثِ ذَاؾتِ ّب ٍ حطفْبی ثچِ ّب ثیكتط گَـ فطا زٌّس ٍ ّویي ََض
ثچِ ّب ًیع ثب هؼلن ٍ زٍؾتبى ذَز ثیكتط ضاثُِ ثطلطاض ًوبیٌس .ایي هَيَع وِ فًبّبی آهَظقی ثط هیعاى یبزگیطی ٍ زیگط
زؾتبٍضزّبی زاًف آهَظاى هؤثط اؾت ،چٌسیي زِّ هُبلؼبت ثؿیبضی ضا زض حَظُ ّبی هرتلف اظ خولِ زض حَظُ ّبی ضٍاًكٌبؾی
هحیٍ زض فًبّبی آهَظقی ثِ ذَز اذتهبل زازُ اؾت ٍ ایي اػتمبز ٍخَز زاضز وِ هحیُْبی یبزگیطی اهطٍظ ،ثبیس اظ هحط وْبی
الظم ثطذَضزاض ثَزُ تب اهىبى فؼبلیتْبی غیط ؾبوي ضا تؿْیل ًوبیس ،چطا وِ اؾبؾی تطیي ًیبظّبی ًظبهْبی آهَظقی ًَیي " ،تحطن
فیعیىی ٍ شٌّی" ٍ " ضقس ضٍحیِ اختوبػی " اؾت .ثِ ؾري زیگط ،ضٍـ یبزگیطی خسیس زضگیط ایي هؿألِ اؾت " :تؼبهالت پی
زض پی ٍ هساٍم اًؿبًْب ثب یىسیگط ٍ ثب هٌبثغ هحیُی " (گطیٌَ.)1998 ،
سه ایده اساسی در روانطناسی محیطهای آموزضی:
الفّ-ط ًَع آهَظقی زض هحیُی فیعیىی ثب ٍیػگیْبی وبلجسی لبثل زضن ٍ ًدف اًدبم هی قَز(اّساف گًَبگًَی تَخِ زاًف
آهَظاى ضا ثِ ذَز خلت هی وٌس)
ب-زاًف آهَظاى ثِ ََض اًفؼبلی ًِ لوؽ هی وٌٌس ًِ هی ثیٌٌس ٍ ًِ هی قًٌَس ثلىِ ثَُض فؼبل احؿبؼ هی وٌٌسً،گبُ هی وٌٌس ٍ
گَـ هی زٌّس(تَاى خوغ آٍضی ٍ فْن زاًف آهَظاى اظ اَالػبت زضیبفتی اظ هحیٍ هحسٍز اؾت ٍ ثٌبثطایي ثب پطزاظـ اتَهبتیه
وٌتطل قسُ ای اَالػب تی ضا اظ ایي هیبى گعیٌف هی وٌي وِ ثطایكبى خصاة تط ،هْن تط یب ػدیت تط اؾت)
جٍ-یػگیْبی وبلجسی هحیُْبی آهَظقی (هثل گطهبی ظیبزًَ ،ض ٍ  )...ثط احؿبؼ زاًف آهَظاى تأثیط ضٍاًی ٍ ضفتبضی گصاقتِ
یبزگیطی ضا ثَُض هثجت یب هٌفی تحت تأثیط لطاض هی زّس(وي گطیتؽ ،2006 ،فهل )6
ثِ ًظط ٍیي اقتبیي 3پبضاهتطّبی هحیُی هی تَاًس ثِ ََض غیط هؿتمین ثط زاًف آهَظاى اثط ثگصاضًس ٍ اثطات ایي تٌظیوبت هتفبٍت
فیعیىی اغلت ًؿجت ثِ ًَع فؼبلیت هحیُی ٍ یبزگیطًسُ هتفبٍت اؾت(ٍیي اقتبیي ،1979 ،ل )557

ویژگیهای مؤثر در كارایی محیطهای آموزضی:
جدول ضماره :2پارامترهای مؤثر در كارایی محیط آموزضی(لطف عطا ،1331 ،ظ )17
ؾط ٍ نسا
هفَْم ضٍاًكٌبذتی (نسای ًبهٌبؾت:ذؿتگی ثسى-ون
قسى هیساى زیس ٍ تكریم ضًگ-وبّف ثبظزُ وبضی)
ضاّطٍ-زیَاض

اثؼبز-ضًگ -ههبلح -تبثلَ ّب ٍ ٍیتطیي –حس هحهَضیت

ضًگ

هیعاى ٍ ًَع ضًگ ثط یبزگیطی هؤثط اؾتّ-ط ضًگی ثب ََل
هَج هكرم ًَػی ضفتبض ضا زض فطز قىل هی زّس

فًبی ٍضٍزی

ذبنیت زػَت وٌٌسگی-ضًگ ٍ َطح خصاة ثطای زاًف
آهَظ

والؼ ٍ هجلوبى

تٌبؾت هجلوبى ثب همُغ تحهیلی-اثؼبز هٌبؾت والؼ –
هجلوبى لبثل تغییط – خٌؽ هٌبؾت تدْیعات

ضٍقٌبیی

ضٍقٌبیی هٌبؾت َجیؼی(:افعایف ویفیت یبزگیطی ٍ
حًَض زض والؼ -ؾالهت چكن –وبّف ذؿتگی
اػهبة)

اضتجبٌ زضٍى ٍ ثیطٍى

فًبی آهَظقی قبهل ول فًبی ثبظ ،ثؿتِ ٍ ،توبهی
فًبّب ٍ ػٌبنطی وِ ثِ هحسٍزُ هسضؾِ ٍاثؿتِ اًس

هحََِ

هحََِ ثبظی آظاز-هحََِ ثبظیْبی زؾتِ خوؼی

نسای ًبهٌبؾت  ،ثبػث ذؿتگی ثسى ،ون قسى هیساى زیس ،تكریم ضًگ ٍ وبّف ظطفیت ٍ ثبظزُ وبضی زاًف آهَظاى هی
قَز(ضحوتی ،1379 ،ل  .) 45ؾط ٍ نسای هعاحن هحیُی ثبػث ثْن ذَضزى توطوع زاًف آهَظاى قسُ ٍ ثِ ػٌَاى یه هحطن
هحیُی زض وٌبض هحطن ّبی انلی والؼ ػول هی وٌس.
ًَض گیطی ضاّطٍی هكتطن خلَ والؼ ّب زض  38/6زضنس هَاضز َجیؼی ٍ زض  61/4زضنس هَاضز ههٌَػی اؾت  .ضًگ زیَاض
ضاّطٍّب زض  31/7زضنس هَاز ذبوؿتطی اؾت .ثب تَخِ ثِ ایي وِ تؼساز ظیبزی اظ ضاّطٍّب اظ ًَض َجیؼی هحطٍم ّؿتٌس ٍ زض 54
زضنس هَاضز  ،لجلیت اًؼىبؼ ًَض ضًگ ّب ( ذبؾتطی ٍ وطم ) ون اؾت ٍ ،يؼیت ضًگ زیَاضّبی ضاّطٍّب زض  80ضنس هَاضز ،
هتَؾٍ یب ثس اؾت ،زض ًتیدِ  ،فًبّبی هصوَض چٌساى زلپصیط ًیؿتٌس(حبج حؿٌیًػاز ،1383 ،ل .)7
اثؼبز ضاّطٍّبَ ،طاحی زاذلی آًْب ،ههبلح ٍ هَاز ثىبض ضفتًَِ ،ض پطزاظی هٌبؾت ٍ اؾتفبزُ اظ تدْیعات ووه آهَظقی هٌبؾت
زض ضاّط ٍّبی هساضؼ ٍ زاًكگبُ ّب ،زض ًظط گطفتي هىبًْبیی ثطای اؾتطاحت ٍ تؼبهالت آًْب هی تَاًس ثِ ػٌَاى ضاُ حلْبیی پیكٌْبزی
ثطای تأثیط هثجت ثط ضفتبض افطاز زض ًظط گطفتِ قَز ٍ ضاُ ضٍّب ضا اظ هحیٍ ّبیی تبضیه ٍ زلتٌگ وٌٌسُ ذبضج ًوبیس.

زوتط غفبضیًَ ،ع ضًگ ٍ ّیدبًبت ًبقی اظ آى ضا ثِ ّن هطتجٍ هیزاًس ٍ هیگَیسّ :ط ضًگی ثب ََل هَج هكرهیًَ ،ع ضفتبض ضا
زض فطز قىل هیزّس .ؾطگطٍُ ضًگْبی گطم ،ضًگ لطهع ثب ثبالتطیي قست ََل هَج ضًگ ( 7000آًگؿتطٍم) فطز ضا ثِ ّیدبى زػَت
هیوٌس ٍ ثٌفف زض ضًگْبی ؾطز ثب ( 3500آًگؿتطٍم) َطف همبثل ضا ثِ ؾىَى هیذَاًس ٍ حبال ثْتط اؾت زض هساضؼ ،ضًگی هبثیي
ایي زٍ گطٍُ اًتربة قَز تب زاًفآهَظاى ضا زض خْت ضفتبضّبی هٌبؾت ّسایت وٌس(غفبضی ،1383 ،ل .)7
زوتط حبج حؿٌیًػاز ،ثطاؾبؼ تمؿینثٌسی ضًگْب ،ثطای ّط همُغ تحهیلی اؾتفبزُ اظ ضًگْبی ذبنی ضا پیكٌْبز هیوٌس .زض
همُغ اثتسایی ثْتط اؾت ؾمفّب ؾفیس ٍ زیَاضّب ثِ زٍض اظ قفبفیت ثبقس .لطهع ،آثی ،ظضز ،ضًگْبی انلی پیكٌْبزی ّؿتٌس وِ
هیتَاًٌس ثِ نَضت ّوطاُ ثِ وبض ضًٍس ٍ اؾتفبزُ ضًگ آثی ون ضًگ وِ هؿیط ؾطزی ضا َی هیًوبیس ،زض ایي همُغ تَنیِ ًویقَز.
ٍلی ضًگ آثی ثب ّوطاّی ضًگ ظضز ٍ لطهع هٌبؾت هیثبقس .زض همُغ ضاٌّوبیی ،ضًگ ًبضًدی وِ ًكبًِ گطهی ٍ هحجت اختوبػی
اؾت ٍ ضفغ ذؿتگی ضا پیَؾتِ ثب ذَز ّوطاُ زاضز ،تَنیِ هیقَز ٍ اضغَاًی ،آثی ٍ ؾجع ،ضًگْبی انلی ثِ وبض ضفتِ زض ایي همُغ ٍ
ثِ نَضت ّوطاُ هَضز پیكٌْبز ضٍاًكٌبؾبى اؾت وِ الجتِ زض هحیٍّبی آهَظـ زذتطاى ،اضغَاى ثب ظضز لبثل تؼَیى اؾت .زض همُغ
آهَظـ هتَؾُِ 3 ،ضًگ ظضز ،ؾجع ٍ ثٌفف تَنیِ قسُ وِ ّط وسام ،وبضوطزّبی ذبل ذَز ضا زاضا ّؿتٌس(حبج حؿٌیًػاز،
 ،1383ل .)7
فًبّبی ٍضٍزی هساضؼ ثبیس اظ خصاثیت ٍ زػَت وٌٌسگی ثیكتطی ًؿجت ثِ ؾبیط فًبّب ثطذَضزاض ثبقٌس تب زاًف آهَظاى ضغجت
ثیكتطی ضا ثِ حًَض زض هسضؾِ اظ ذَز ًكبى زازُ ٍ آهبزگی شٌّی هٌبؾت ثطای یبزگیطی لجل اظ ٍضٍز ثِ هسضؾِ زض آًْب ایدبز قَز.
اثؼبز ٍ اًساظُ والؾْب ثبیس ثب ًیبظّبی آهَظقی زاًف آهَظاى زض ؾٌیي ٍ همبَغ تحهیلی هرتلف هتٌبؾت ثبقس .زض اغلت هَاضز
ًبهٌبؾت ثَزى هجلوبى والؾْب ٍ ٍؾبیل ٍ تدْیعات ثبػث ذؿتگی ٍ ًبضاحتی آًْب قسُ ٍ ثبظزُ هٌفی آهَظقی ضا ؾجت هی قَز.
اهطٍظُ هجلوبى لبثل تغییط ٍ چٌس وبضثطزی خبی ًیوىت ّبی ؾٌتی زض گصقتِ ضا گطفتِ اؾت.

تأثیر تكنولوژی بر محیط آموزضی:
حًَض تىٌَلَغی ٍ اؾتفبزُ اظ آى هح یُْبی آهَظقی ضا ثِ ََض هؿتمین ٍ غیط هؿتمین تغییط هی زّس .ثطذی اظ ایي تغییطات اظ
زیس ضٍاًكٌبؾی وِ َطاحی والؾْب ضا ًیع تحت تأثیط لطاض هی زٌّس ػجبضتٌس اظ(وي گطیتؽ ،2006 ،فهل :)6
الف.افعایف حًَض تدْیعات قرهی ثب اهىبى اتهبل ثِ قجىِ (لپ تبپْب-گَقیْبی هَثبیل ٍ )...
ب .اًتمبل هُبلت آهَظقی ثِ ایٌتطًت
ج .افعایف اّویت هحیُْبی آهَظـ هدبظی
ایي تدْیعات هی تَاًٌس ًمف هثجتی ضا زض یبزگیطی اظ َطیك ایدبز اهىبًبت آهَظقی ٍ تحمیمی ثطای زاًكدَیبى ٍ زاًف
آهَظاى فطاّن ًوبیٌس ٍلی زض ػیي حبل ظهیٌِ ثط ّن ذَضزى توطوع افطاز ضا زض نَضت اؾتفبزُ غیط نحیح زض هحیُْبی آهَظقی
فطاّن هی آٍضًس .ثب تَخِ ثِ اّویت ًمف توطوع ٍ تَخِ زض یبزگیطی ثِ اذتهبض ثِ فطآیٌس تَخِ هی پطزاظین.
توجه چیست؟ فطایٌسی ؾبظهبًسّی قسُ وِ تَؾٍ آى قرم ٍضٍزی یب هحطن هحیُی ذبنی ضا ثطای پطزاظـ قٌبذتی
اًتربة هی وٌس.
زض ایي هیبى تٌْب یه ٍضٍزی ثَُض آگبّبًِ پطزاظـ هی قَز وِ ثِ آى ٍضٍزی تَخِ قسُ( )Attendedهی گَیٌس ٍ ثمیِ
هحطوْبی هحیُی(هثل نساّبی ظهیٌِ ٍ زهبی اتبق) ثَُض ًبذَزآگبُ پطزاظـ هی قًَس وِ ثِ آًْب ٍضٍزیْبی ذَزوبض
) ) Unattendedهی گَیٌس .هطالجت ًبذَزآگبُ ،تغییطات ٍضٍزیْبیی ضا وِ ثِ ََض آگبّبًِ ثِ آًْب تَخِ ًوی قَز ضا ثط ػْسُ زاضز تب

تكریم زّس وسام هحطن هی تَاًس زاضای اّویت ثبقس تكریم اّویت تغییطات ثط ػْسُ فطآیٌس زیگطی ثِ ًبم وٌتطل وٌٌسُ
تَخِ اؾت(وي گطیتؽ ،2006 ،فهل .)6
تغییطات ایدبز قسُ زض تَخِ ثِ هحطوْبی هحیُی ؾجت تغییط تَخِ اظ هحطوی ثِ هحطن زیگط ٍ یب ثؼًبً ؾجت پطت قسى
حَاؼ هی قَزّ .وِ هب تدطثِ تَخْی آگبّبًِ ضا ثِ هحطوی وِ ثِ آى تَخِ ًساقتین ضا زاضین هبًٌس ٍلتی وِ زض هْوبًی هكغَل
نحجت ثب زٍؾتبى ذَز ّؿتین ٍ ًبگْبى اؾن ذَز ضا هی قٌَین .ایي فطآیٌس ضا "اثط هْوبًی " 4هی ًبهٌس.
زاًف آه َظاى زض والؼ ثب زٍ ًَع هحطن یىی اظ خبًت اؾتبز ذَز ٍ زیگطی هَاضز غیط زضؾی(هبًٌس ثبظی ضایبًِ ای) ضٍثطٍ
ّؿتٌس ٍ آًْب یىی اظ ایي زٍ ضا ثِ ػٌَاى هحطن تَخِ قسُ اًتربة هی وٌٌس .زاًف آهَظی وِ هكغَل گَـ وطزى ثِ اؾتبز ذَز
اؾت تَخِ ذَز ضا زض اثط هحطوْبی زیگط اظ زؾت ه ی زّس ذَاُ ایي هحطوْب تَؾٍ ذَز اٍ یب زٍؾتبًف ایدبز قسُ ثبقس .ثؼًبً ًیع
اثط هْوبًی ثِ نَضت ثط ػىؽ ضخ هی زّس .یؼٌی زاًف آهَظ ؾط والؼ زضؼ هحطن زیگطی ػالٍُ ثط اؾتبز ذَز ضا ثِ ػٌَاى
هحطن انلی ثط هی گعیٌس ،هبًٌس ثبظی وبهپیَتطی ،زض ایي نَضت وٌتطل وٌٌسُ تَخِ زض آًْب ثِ ؾیگٌبلْبیی هثل ًوَُ ؾؤال
اهتحبًی پبؾد زازُ ٍ ثِ هؼلن ذَز تَخِ هی ًوبیٌس.

تأثیر این عوامل كاهص توجه بر نحوه طراحی كالس درس:
الف.آهَظگبض ثبیس ثتَاًس زاًف آهَظاى ضا ثب اؾتفبزُ اظ تدْیعات هطزى زضگیط فطآیٌس یبزگیطی وٌس ٍ والؼ ثبیس ََضی َطاحی
قَز تب ایي اهىبى ضا ثِ اٍ ثسّس (هوٌَع وطزى ایي ٍؾبیل تأثیط چٌساًی ًساضز .ثبیس زاًف آهَظاى زضگیط آهَظـ قًَس .زاًف آهَظی
وِ هكغَل نحجت ثب هؼلن یب هكغَل فؼبلیت گطٍّی اؾت ووتط حَاؾف ضا ثِ خبی زیگط هؼَُف هی وٌس)
ب .اهىبى اؾتفبزُ اظ ًطم افعاضّبی وٌتطل تدْیعات ضایبًِ ای هبًٌس(ّ()DyKnow Monitor,Smart SynchroEyesوبى)
تىٌَلَغی ٍ پیكطفت ذیطُ وٌٌسُ آى ؾجت تغییطات ظیبزی زض هحیُْبی آهَظقی قسُ اؾت ٍ یىی اظ ایي تغییطات ثَخَز
آهسى فًبی هدبظی هی ثبقس .ایي فًب ّب زض نَضت اؾتفبزُ نحیح هی تَاًٌس تجسیل ثِ اهىبًی ثطای تؼبهل زاًف آهَظاى ٍ ایدبز
خصاثیت ّبی آهَظقی قسُ ٍ زض ٍالغ اظ آًْب هی تَاى تحت ػٌَاى والؾْبی هدبظی یبز وطز.

تطریک مساعی در آموزش:
یبزگیطی هكبضوتی فؼبلیتْبی آهَظقی هرتلفی ضا قبهل هی قَز وِ اظ ضٍاثٍ اًؿبًی ثِ ػٌَاى ولیسی ثطای ضفبُ ،هَفمیت ٍ
هْبضت اؾتفبزُ هی وٌس ٍ اؾبتیس زاًف آهَظا ى ضا زض وبضگطٍّی ثط ضٍی هؿبئل اؾبؾی ضاٌّوبیی هی ًوبیٌس(وي گطیتؽ،2006 ،
فهل .)6
زض حبل حبيط تغییط ضٍـ تسضیؽ اظ حبلت هتىلن ٍحسُ ثَزى اؾبتیس ثِ ؾَی آهَظـ هكبضوتی ٍ گطٍّی زض حبل اًدبم اؾت
ٍ َطاحی فًبّبی ٍیػُ ثطای تحمك ایي اهط ضا َلت هی وٌس تب گطٍُ ّبی زاًف آهَظقی ثتَاًٌس ثِ ضاحتی زض آى ثِ فؼبلیت ثپطزاظًس.
ثطٍفی 5والؾْبیی ثب لبثلیت تكطیه هؿبػی ضا ایٌگًَِ تَنیف هی وٌسوالؾی ثب ؾُحی تطاظ ،نٌسلیْبی لبثل حطوت ،ترتِ ؾیبُ
ّبیی زض چٌس زیَاض ،وٌتطل نسایی ،ثسٍى هیع ؾویٌبض هطوعی ٍ زض ػَو هیع ّبی وَچه چٌس ٍخْی(ثطٍفیّ،وبى).
تطاون والؼ اظ زٍ خٌجِ اثطات ضٍاًكٌبؾی ٍ آهَظقی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾتّ ،ن تطاون فًبیی(ؾبیع اتبق) ٍ ّن تطاون
اختوبػی( تؼساز زاًف آهَظاى)ً.تیدِ ایٌىِ افعایف تطاون اختوبػی ثب هَفمیت زاًف آهَظاى ًؿجت ػىؽ زاضز(گلؽ ٍ
اؾویتّ،6وبى).
ثب افعایف تطاون ضاًسهبى آه َظقی پبییي آهسُ ٍ زض ًتیدِ ضػبیت تٌبؾت ثیي تؼساز زاًف آهَظاى ،اًساظُ والؼ ٍ همُغ تحهیلی
زض َطاحی هحیُْبی آهَظقی تؼبهلی ٍ هكبضوتی زض ثْجَز ویفیت آهَظقی هؤثط ذَاّس ثَز.

زضخِ حؽ قلَغی ٍاثؿتِ ثِ ثطّن ذَضزى فًبی ذهَنی اؾت ٍ تحمیمبت ًكبى هی زّس گطٍُ ّبی زاًف آهَظی زض فبنلِ
قرهی زٍ تب چْبض پبیی( 60الی  120ؾبًتی هتط) هی تَاًٌس ثِ ظَض هؤثط ثب ّوسیگط وبض وٌٌس(وي گطیتؽ ،2006 ،فهل .)6
وبپالى ٍ وبپالى 7چْبض ػبهل تؼییي وٌٌسُ ضٍاًی تطخیح هحیُی ضا ایٌگًَِ اضائِ هی زٌّس:
الف .اضتجبٌ:ؾبزگی ؾبظهبًسّی ضٍاًی یه ظهیٌِ هحیُی
ب .پیچیسگی :ظطفیت ظهیٌِ ثطای المبء ػاللِ ٍ تحطیه فؼبلیت
ج .ذَاًبیی:ؾبزگی اؾتفبزُ
د .ضاظآلَزگی :ازضاوی وِ ثط اثط هحیٍ ثبػث ثبالضفتي یبزگیطی ٍ تؼبهل هی قَز
فًبّبی آهَظقی ؾٌتی اضتجبٌ ٍ ذَاًبیی ثیكتطی زاضًس ٍ فًبّبی آهَظقی خسیس ٍ هدبظی پیچیسُ تط ٍ ضاظ آلَز تطًس(وي
گطیتؽ ،2006 ،فهل .)6

نتیجه گیری:
تهَض ًَیي اظ هحیٍ ّبی آهَظقی ثط ذالف گصقتِ ًِ تٌْب ثهَضت اتبلْب ٍ فًبّبیی ثی ضٍح ًوی ثبقس ثلىِ فًبّبیی پَیب ٍ
فؼبل اؾت وِ زاضای ًمكی ّن اًساظُ ؾیؿتن ّبی آهَظقی ،هؼلوبى ٍ وتت زضؾی هی ثبقٌس .ایي هحیٍ ّب ثب زاقتي ٍیػگیْبی
فیعیىی ٍ هؼٌبیی ذَز ثط احؿبؼ ،تفىط ٍ اًگیعُ زاًف آهَظاى تأثیط هثجت یب هٌفی زاقتِ ٍ زض ًتیدِ زض هیعاى یبزگیطی آًْب
هؤثطًس .زض فلؿفِ هؼبنط آهَظـ ٍ پطٍضـ ًیع ثط فؼبل ثَزى زاًف آهَظاى زض همبثل هحتَی زضؾی ٍ ّوىبضی آًْب زض اهط آهَظـ ثب
ضٍیىطز آهَظقْبی تدطثی ٍ و بض زض گطٍُ ّبی وَچه تأویس هی قَز .ثب حًَض تىٌَلَغیْبی خسیس اظ لجیل تلفٌْبی َّقوٌس ،ضایبًِ
ّبی لبثل حول ٍ فًب ّبی هدبظی ،هحیُْبی آهَظقی ثبیس ثِ ؾوت اؾتفبزُ اظ ایي تدْیعات ثطای ووه ثِ اهط آهَظـ حطوت
ًوبیٌس .هَاضز فَق چبلكی اؾت ثطای َطاحبى ٍ هؼوبضاى وِ ثب اؾ تفبزُ اظ تدطثیبت گصقتِ ٍ زؾت آٍضزّبی ًَیي ٍ لحبِ ًوَزى
اًتظبضات خسیس  ،ثِ ذلك هحیٍ ّبی آهَظقی هٌبؾت ًیبظ ضٍظ وِ زاًف آهَظاى اظ حًَض زض ایي هحیٍ ّب احؿبؼ ضيبیت ًوَزُ ٍ
ثبػث ثبال ضفتي ضاًسهبى آهَظقی گطزز.
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