
  

 

سازي نگاري، مستندربهتج

ر آموزشمداري دو پژوهش  

محمد نيرو :نگارنده  

 چكيده
 وعموض سه درباره دارم قصد شده، درج هفته ارائه عنوان در كه همچنان

 كي عنوان به «آموزش در مداريپژوهش و مستندسازي نگاري،تجربه»

 با كه آنان گرچه. كنم تقديم را مطالبي آموزشي، معاون و رياضي معلم

 مجال ينا كه گفت خواهند لبخندي با احتماالً هستند، آشنا مقوالت اين

 مفاهيم، اين از يك هر تبيين واقع به. درسته!!!مطلب؟ درياي اين و اندك

 به هم د،كشي نتوان اگر را دريا آب ولي. طلبدمي را ايجداگانه هايهفته

 بر را بحر نازاي ايبهره كه است نظر در شاءاهللان.چشيد بايد تشنگي قدر

.كنم تقديم نگارنده، زيسته يتجربه اساس  

      
      

 



                       1 صفحه

 به نام خدا

 

 

 

 



                       2 صفحه

 معلم يك عنوان به «آموزش در مداريپژوهش و مستندسازي نگاري،تجربه» موضوع سه درباره دارم قصد شده، درج هفته ارائه عنوان در كه همچنان

 اين و اندك مجال اين كه گفت خواهند لبخندي با احتماالً هستند، آشنا مقوالت اين با كه آنان گرچه. كنم تقديم را مطالبي آموزشي، معاون و رياضي

 !!!مطلب؟ درياي

 .چشيد بايد تشنگي قدر به هم، كشيد نتوان اگر را دريا آب ولي. طلبدمي را ايجداگانه هايهفته مفاهيم، اين از يك هر تبيين واقع به. درسته

 يغيرمنتظره شرايط در و نخستين يمقدمه توجه با البته. كنم تقديم نگارنده، زيسته يتجربه اساس بر را بحر ازاين ايبهره كه است نظر در شاءاهللنا

 "منّه و بعونه" .آمدهپيش

 يتهيه فرصت نبود دليل به ولي كنند، گزارش روزها تفكيك به را خود ارائه طرح امر، بادي در كه كنممي تقاضا دهندگان ارائه از خود كهآن رغم به

 .معذورم كاراين انجام از خود االسف مع مقوالت، از هركدام حجم از ناآگاهي آن تبع به و مطالب قبلي

 از هاييپرسش طرح با ميان اين در احتماالً بنابراين االختيارند؛تام ارائه ينحوه مورد در چهارشنبه تا شنبه روزهاي در دهندگانارائه كهاين به توجه با

 .كرد خواهم مشاركت تقاضاي گراميان شما

 

 

 مستندسازي و نگاريموضوع : تجربه  21/4/44:شنبه 

 

 .كنم تقديم را خودم يتجربه مستندسازي، و نگاريتجربه موضوع در و باشم شما خدمت در رياضي معلم يك عنوان به خواهممي مروزا

 رشد يمجله سردبير همچنين ايشان. كرديممي شاگردي عطاران دكتر آقاي جناب محضر در هايم،كالسيهم و همكاران از برخي با همراه 0931 سال

 .كرد بارگذاري فردا مدرسه رشد يمجله از Homeschooling موضوع با گروه در را وي از يادداشتي ولي آقاي گذشته روز و هستند فردا مدرسه

 كه كرد توصيه ما به بود، گذاشته پاي اسالمي ميهن مختلف روستاهاي يا شهرها به ارزنده، معلمان برخي هايفعاليت مشاهده براي گاه كه عطاران دكتر

 موقع همان كه خواست ما تمام از و كرد برگزار دانشگاه رايانه سايت در را كالسمان روز يك كه هست خاطرم. كنيم درج وبالگ در را خود تجارب

 .كنيم درج آن در را پست اولين و كرده تعريف خود براي وبالگ يك

 ما از و شود داده نشر و شده ثبت تجاربمان هم و يابد ارتقا پيرامونمان وقايع به ما تحليل و نگاه قدرت و نويسندگي توان كه خواستمي هم كار اين با او

 درج نيز هاييكامنت بعضاً و كردمي رصد را نفر پنج ما هايوبالگ بود، ايران در كه هاييمدت تا كه هست خاطرم. بنويسيم مرتب كه خواستمي

 .نمودمي

 پيامدهاي از يكي. است داشته همراه به را زيادي بركات كه يافت ادامه «آقامعلم هاييادداشت» وبالگ در من براي نگاريتجربه اين تاكنون موقع آن زا

 در همچنين. كردند ارائه آن از مفصل شرح گذشته، پنجشنبه روز ايشان كه است نصيري آقاي جناب جمله از ارجمندي همكاران با پيوند و آشنايي آن،

 با مرتبط پيراموني تجارب ديگر و معلمي تجارب از شخصي قطور مجلد چند آن حاصل كه كردممي گردآوري را محتواها تحصيلي، سال هر پايان

 .پرداخت خواهم بدان بيشتر ادامه در كه گرفتمي صورت هم مستندسازي نگاري،تجربه بر عالوه ترتيب بدين. است شده تربيت و تعليم يحيطه

. است شده آميخته نيز آموزشي معاونت تجارب با اخير دوسال در و بود امرياضي درس هايكالس به مربوط هاپست اين محتواي نخستين، هايسال در

 .شدمي اضافه بدان تربيت و تعليم موضوعات ديگر و معلمي به مربوط موضوعات در پيراموني تجارب ديگر گاه آن، بر عالوه



                       3 صفحه

 هاييادداشت» وبالگ در نگاريتجربه ضمني تجارب برخي به موضوع، اين اهميت در ايمقدمه بيان ضمن ادامه، در دارم قصد اجازه، كسب با مروزا

 .كنم اشاره رياضي معلم يك مقام در «آقامعلم

 مقدمه:

 و «تجربه» هايواژه كه جاآن از و گرددبرمي گذشته رويدادهاي و كارها به تجربه. است آموختن خويش يآزموده از و آزمودن مفهوم به «تجربه»

 .دانست يكديگر با مرتبط را واژه دو اين توانمي اند،گرفته ريشه «گذاشتن آزمايش يبوته در» معناي به التين فعل يك از «تخصص»

 شرايط و مقطع در كه ايتجربه و تمرين با و برخوردارند عميق دانشي از خاص ايزمينه در كه شودمي اطالق كساني به متخصص و مجرب بنابراين،

 .اندشده آبديده و آزموده عمل در اند،آموخته خاص

. دهد قرار خود كار و حرفه يسرمايه و سرقفلي و بداند شخصي ملك را خود اطالعات و هاتجربه نبايد فرد كه باورند اين بر نظرانصاحب امروزه

 با بلكه كنندمي كمك هاآن حفظ به تنها نه اينترنت، جهاني يشبكه در تجارب و اطالعات دادن قرار اختيار در با پيشرفته كشورهاي اغلب همچنين

 .پردازندمي خود هايتجربه و اطالعات افكار، پرورش و رشد به ديگران اظهارنظر و انتقاد دريافت

 ضبط و ثبت با است الزم و نيستند مطالب تمام يادآوري و حفظ به قادر هاآن دليل، همين به و دارد محدودي ظرفيت هاانسان ناخودآگاه ضمير

 .كنند حفظ را هاآن خود، تجارب و اطالعات

 توجهي خور در جمعيِ و فردي يبازدارنده يا پيشبرنده آثار واجد تواندمي كدام هر كه است گوناگوني و سرشار تجارب خاستگاه معلمي ميان، اين در

 معلمان بيشتر وريبهره عامل و كار تازه معلمان نياز رافع توانندمي ولي كتب؛ در مندرج نه و اندمعلم يسابقه به مسبوق نه لزوماً كه تجاربي. باشد

 فرايند در خود مؤثر الگوهاي و هاروش قلمرو بر ها،ناكامي بازانجام از نيازيبي ضمن ديگران، تجارب از جوييبهره با تواندمي معلم. باشند كاركهنه

 قالب در پنداريهمذات وجود با ويژهبه امر اين. بپردازد اندوزيتجربه به انساني، يهزينه و خطا و آزمون ترينكم با و بيفزايد يادگيري -ياددهي

 .دارد خاصي تأثير معلمان، تدريس هايسال خاطرات يمطالعه

 :روایت

 و توضيحات آن، از حاصل نتايج و رياضي كالس در آموزش فرايند توصيفي گزارش از جدا ،«آقامعلم هاييادداشت» وبالگ در نگارنده

 و تدريس از هاييفيلم يا عكس مربوطه، هايپست از يك هر اغلب در. نگاشتمي آن حواشي و كالس جريان يدرباره نيز را هايينوشتهدل

 و بازنگري امكان مجازي، فضاي اين در كالس يزيسته تجارب درج با است بديهي. شدمي ضميمه نيز آموزاندانش هايفعاليت و معلم نگاريتخته

 .آيد حاصل آموزشي وريبهره و فرايندي رشد نهايت در تا مهياست همكاران، ساير و والدين آموزان،دانش و معلم ميان تعامل و بازخوردگيري

 تبارايرلندي معلم يك كه او. است آن ينويسنده معلمي خاطرات حاوي كه شده اقتباس كورتمك فرانك ينوشته «معلم آقا» كتاب از وبالگ اين امن

 ايگستره و نمود ايفا دانش مديريت در نقشي عمالً بلكه زد رقم را متحده اياالت سال كتاب ترينپرفروش تنها نه خويش، معلمي تجارب ثبت با است،

 د.نمو منتشر و ساخت بدل صريح دانش به بود، آورده پديد اششخصي هايدانايي و ها،مهارت ها،تجربه پي در و ضمني طوربه كه را دانش از

 .كنممي عالقمندان تقديم را بودم نوشته 30 ارديبهشت در و معلم رشد يمجله در آقامعلم كتاب معرفي درباره كه يادداشتي زير در
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 است، گرفته صورت آن مجلد كيفي محتواي تحليل و بازخواني اساس بر كه آقامعلم هاييادداشت وبالگ در نگاريتجربه ضمني آثار به ادامه در

 .پرداخت خواهم

 :كالس پنهان درسي يبرنامه هايمولفه شناخت -0

 فرايند نتايج، از حاكي پنهان، درسي يبرنامه مفهوم، اين يدرباره گرفته صورت متنوع و متعدد تعاريف مجموعه از نگارنده بازتعريف و برداشت بر بنا

 تعامالت ويژهبه گوناگون عوامل از برخاسته و اندكرده تجربه آموزشي نظام بر حاكم فرهنگ متن در حضور دليل به آموزاندانش كه است هاييزمينه يا

 پيام ترينمهم( 0931) مهرمحمدي تعبير به حال، عين در. ندارند قبلي آگاهي يا و عمد آن، به نسبت دو هر يا معلم يا آموزدانش كه است اجتماعي

 .است نگريسطحي و انگاريساده از پرهيز و وتربيتتعليم جريان در انديشيژرف به دعوت پنهان، درسي يبرنامه

 هايكالس اغلب در نافذ و مغفول وجه اين شناسايي جهت در گامي آن، بازخواني و تحليل و درس كالس نتايج و فرايند مستندسازي و رخدادها بتث

 .اندمرتبط نيز كالس پنهان درسي يبرنامه با نوعي به اند،آمده باال نمودار در كه هاييمؤلفه. است درس

 :يادگيري -ياددهي فرايند از خودارزيابي امكان با مستمر بهبود -2

 آن بر مشروط امر اين. است كرده مهيا را خودارزيابي و تدقيق و تعميق يزمينه خود به خود پردازد،مي نگاريتجربه و مستندسازي به معلم كه هنگامي

 باشد، داشته را خويش يحرفه بخشيتعالي يدغدغه كه معلمي اساس، اين بر. نمايد بازبيني راآن سوگيري بدون پژوهشگر، يك مانند وي كه است

 ايحرفه رشد و بودن روزآمد ها،نظريه و هازمينه پرتحول يعرصه در. است داده قرار خود روي پيش را يادگيري -ياددهي فرايند مستمر بهبود بستر

 .كندمي تسريع و تسهيل حاشيه، ترينكم با راآن خودارزيابي، كه است انكارناپذير ضرورتي و وظيفه معلمان،

 :بومي دانش توليد و صريح به ضمني دانش تبديل -9

 زاده عملكردشان و تجارب پي در و معلمان با ضمني دانش. است صريح دانش به آن تبديل و ضمني دانش دريافت دانش، مديريت وجوه از كيي

 اين اهميت حائز ينكته. پوشدمي عمل يجامه تركم هاآن نقد و نشر و ماندمي باقي ايشان هايخاطره و هاسينه در اغلب نشدن، مستند دليل به و شودمي

 .است ماندگار هاحافظه ترينقوي از جوهرها ترينرنگكم تعبيري، به. رودمي نيز هاآن خاطر از گاه نشده، پياده تجارب همين از بسياري كه است
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 تجارب مستمر درج با معلم. آيدمي حساب به كار تازه معلمان بومي دانش و است سرمايه بهترين اي،جامعه هر مختلف هايفرهنگ و اقوام براي امر اين

 خاطرات تدوين ضمن تابستان، فراغت اوقات در سالهيك مندرجات مجموعه صحافي و بنديصفحه و سازييكپارچه و مجازي فضاي اين در خويش

 .زندمي رقم بالقوه طوربه را فردا و امروز معلمان راهنماي كتاب و منبع تريناصيل خود،

 :تجارب( گذارياشتراك) رسانيهم گفتمان ترويج -4

 يدايره از هاتجربه تبادل اين گاهي و شودنمي گذاشته اشتراك به گسترده و جدي طوربه معلمان يارزنده تجارب عمد، به يا سهو به اغلب، متأسفانه

 تهديدي كهاين و است آن انجام ضرورت يانديشه نبود يا آن اجراي پنداشتن دشوار گاه امر، اين تعمّدي وجه. رودنمي فراتر مدرسه يك معلمان اتاق

 .شودمي پنداشته خويش رقابتي مزيّت براي

 نمايان هاداشته و هايافته داشتچشمبي و دريغبي اهداي و اعطا نظر، وسعت وتربيت،تعليم بزرگان يسيره در است، آن نشر علم زكات آنكه از جدا 

 در گامي هم ها،تجربه رسانيهم به با برد -برد فرايند يك در اساس، اين بر. ايمدريافته را سهمي رهگذر اين در معلمان ما از يك هر كه چنانآن است؛

 .ايمگشته منتفع خويش همكاران تجارب از هم و ايمبرداشته فرهنگي چنين گسترش و ايجاد راه

 

.              فرمايند دانلود ذيل لينك از را 32-39 تحصيلي سال در آقامعلم هاييادداشت ايصفحه 551 مجلد PDF فايل توانندمي عالقمند همكاران

http://www.parsgig.com/f/Dn3Rx 

 شود.خدمتتان ارائه مي ي درسي پنهاننقش القايي زيارت در برنامهبراي نمونه فايل 
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 .سازي مستند هم و است گرفته صورت نگاريتجربه هم عمل، در كه كرد خواهيد مالحظه آقامعلم هاييادداشت مجلد يمطالعه و بررسي با

 اگر كه امكرده آن كيفي محتواي تحليل به اقدام خود اينجانب البته. شد خواهد ايجاد كيفي پژوهشگران براي مناسب هاييداده مجموعه ترمهم آن از

 .شاءاهللان. كرد خواهم پژوهشگران و عالقمندان تقديم آينده روزهاي در ا هاآن بديع تحليل روش و هايافته از ديگر وجهي دهد، دست توفيقي و مجال

 

 .شودمي تقديم كتاب اين از هاييبرگ تصاوير ذيل در
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 .بود شده درج فوق تصویر قالب در مزبور تحصيلي سال در كه پستي آخرین

 
 .پرداخت خواهم وبالگ در نگاريتجربه ضمني آثار ديگر تبيين به فردا شاءاهللان
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 مستندسازي و نگاريهمچنان تجربه: موضوع:  21/4/49 یكشنبه

 

 ضمني آثار ساير بيان به آقامعلم، هاييادداشت وبالگ در نگارنده زيستهتجربه اساس بر گذشته، روز مطالب يادامه در امروز اجازه، كسب با

 .پردازممي وبالگ در نگاريتجربه

 :معلم ارتباطي فضاي گسترش -5

 دروني هايانديشه و احساسات از آورد؛ ميان به را هاصحبت برخي كه دهدنمي مجال معلم به مصالح برخي يا و زمان محدوديت كالس، جريان در

 و بررسي امكان بگيرد، خود به مكتوب صورت پيامي باشد قرار وقتي كه است طبيعي. وي گريهدايت و تشويقي هايجنبه و انتظارات تا گرفته معلم

 .كندمي پيدا ترعميق و تردقيق تدوين

 وبالگ طريق از را مكتوب پيامي و واكنش مزبور، موارد از يك هر با رابطه در كالس، مكان و زمان مرزهاي درنورديدن با تواندمي معلم روي، اين از 

 در هاآن طرح امكان كه  را ديگر موارد بسياري و تكميلي مطالب يا خاص سؤاالت پاسخ درسي، هايگزارش برخي تواندمي حتي او. نمايد ابراز

 كار اين امروزه البته.  بگيرند قرار درس كالس فضاي در توانندمي نيز غايب آموزاندانش حتي ترتيب، اين به. كند درج خود وبالگ در نيست، كالس

 .باشد ترسهل بسا چه و ممكن نيز مجازي فضاهاي ديگر يا تلگرام طريق از

 :اثربخش بازخورد دريافت -1

 نظرات، بخش در را والدين و آموزاندانش نظر تواندمي معلم اساس، اين بر. دارد وجود نيز دوسويه تعامل امكان مجازي، ارتباط فضاي يگستره در

 حتي و والدين و آموزاندانش از زيادي مخاطبان شود،مي روز به كوتاه زماني فواصل در و تناوب به اغلب كه «معلم آقا هاييادداشت. »كند دريافت

 وبنوشت اين در آزادانه را نظراتشان و هاديدگاه افراد دارد، وجود محرمانه طوربه و نام ذكر بدون نظر درج امكان كه روي آن از. دارد همكاران ساير

 .كنندمي بيان

 :معلم ينوآورانه پويايي -7

 شرايطي و پويا بستري وبالگ، قالب در پيام انتقال و نگاريتجربه. است روزمرگي و يكنواختي شود،مي معلمان برخي گيردامن كه آفاتي از كيي

 و راستا اين در معلم دهيبهره و جوييبهره احساس. كندمي مهيا دارند، حضور كالس دايره و زمان از فراتر كه مخاطباني و معلم براي را نوآورانه

 متنوع هايفيلم و تصاوير با همراه اگر ويژهبه محتوا. انگيزدبرمي معلم در را تازگي و نشاط حس جديد، مطالب طلب براي هدف گروه اشتياق و تشويق

 .دارد مضاعفي حالوت باشد، معلمي يحرفه با مرتبط و آموزاندانش و درس كالس به مربوط موضوعات از
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 صورت به صلحا دبيرستان بديع و جاري كارهاي از برخي به كه است آموزشي معاونت يحيطه به مربوط پست 091 از بيش مزبور، وبالگ در

 . كندمي اشاره تحليلي و تصويري توصيفي،
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 :ربطذي افراد توسط كالس جريان رصد -3

 و انگيزه شايد روي، اين از. شودمي تلقي هنجار يكديگر، درس كالس در همتا معلمان و مسئوالن حضور تركم متأسفانه ما مدارس بر حاكم فرهنگ در

 با. است مطرح تركم پژوهيدرس چون بسترهايي در معلمان توانمندسازي و رشد هايزمينه از برخي لذا. دارد وجود تركم امري چنين امكان بعضاً

 .هستند حاصل رخدادهاي و كالس جريان رصد به مايل غيردولتي، مدارس در ويژهبه آموزشي معاونان و مديران از بسياري اين، وجود

 كارشان نتايج و رويه از همتايانشان، حتي و مافوق مسئوالن ديگر و مديران كه اندبوده اين نيازمند و تقاضامند گاه موفق و مبدع معلمان ديگر، سوي از

 در نگاريتجربه و مستندسازي. شود استيفا ماديشان و معنوي حقوق همكاري، يادامه و عملكرد ارزيابي جريان در تا يابند اطالع تردقيق شكلي به

 و رويدادها واقع خالف درج و مطالب سانسور كه است بديهي. كندمي مهيا را معلمان هايفعاليت بازنمايي و مسئوالن بازبيني فرصت وبالگ، فضاي

 .هستند مبرّا امري چنين از دورانديش معلمان لذا و ماند نخواهد مكتوم درس كالس بطن در آموزاندانش حضور دليل به ها،رويه

 :كارتازه معلمان الگوگيري -3

. است معلم تربيت يا و تربيتي علوم هايحوزه از كاربراني به مربوط شود،مي درج معلم آقا هاييادداشت وبالگ در كه نظراتي از توجهي قابل عدادت

 تدريس بر افزون كهاين دليل به جاري، تحصيلي سال در نگارنده. كنندمي بازديد وبالگ اين از نيز هاشهرستان در مدارس مربيان و معلمان برخي حتي

 و بديع هايطرح اجراي در ويژهبه نيز را حوزه اين به مربوط موارد برخي است، دارعهده را تهران هايدبيرستان از يكي آموزشي معاونت رياضي،

 .است كرده ثبت آن پيامدهاي
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 و نگاريتجربه از اينمونه ذيل، پست در معلم خودارزيابي و طاليي رتبه آزمون، تحليل سال،نيم هايآزمون سواالت طرح هاينامهآيين تدوين

 .است وبالگ در مستندسازي
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 :نگاشتن خوب و نگريستن خوب مهارت افزايش  -01

 قصد معلم كه هنگامي امر، اين بر افزون(. 0937 سراجي،) است مؤثر افراد نگارش توانايي ارتقاي در نويسيوبالگ كه دهدمي نشان هاپژوهش برخي

 يا شناخت نيازمند نمايد، اجتناب هست، هم ورآمالل كه مطالب تكرار از و درآورد تحرير يرشته به را ارائه قابل و هدفمند مطالبي تناوب، به دارد

 ناديدني يا توجه مورد تركم مسائل و شودمي بيناتر مرور به او يديده شرايط، اين در. است شايسته تحليلي و توصيف و توجه خور در موضوعات شكار

 درسي يبرنامه نوعي، به كه همان باشد؛ تأثيرگذار يادگيري -ياددهي فرايند كيفيت در تواندمي هاآن شناسايي كه مسائلي. كندمي مشاهده را ديگران

 .شودمي قلمداد پنهان

 

 

 

 

http://niroo.mihanblog.com/post/588
http://niroo.mihanblog.com/post/588


                       17 صفحه

 

 :تأليف و تعليم همافزاي پيوند -00

 انشا زنگ حذف با كه هاستسال. آموزدمي جوانان به را نويسندگي و دبيري كه است نهادي به ناظر نيز دبيرستان و يكديگرند مرادف نويسنده و دبير

 اين در. هستيم نيازشان مورد مطالب نگارش در فردا، معلمان و دانشجويان شاگردان، اغلب ناتواني شاهد مهم، امر اين به شايان مهريبي و دبيرستان در

 از استفاده با دارد، كار و سر انديشيدن و نوشتن و خواندن با معلمي كه جاآن از اما هستند جدا يكديگر از تأليف و تعليم كارهاي كه دانيممي ميان،

 .نمود ايجاد سازنده الفتي دو اين بين توانمي سهولت به وبالگ،

  :آموزاندانش رقابت و انگيزش افزايش -02

 درج معلم وبالگ در و تهيه آميزتحسين گزارشي و تصوير هاآن توجه درخور هايفعاليت از و گيرندمي قرار توجه مورد آموزاندانش كه هنگامي

 از گروهي تحصيلي پيشرفت جهت در رقابتي جريانسازي موجب فرصتي چنين. يابندمي بهتري يانگيزه و هويت رغبت، خود به خود شود،مي

 .شودمي آموزاندانش
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 :رياضي كالس تلخي و خشكي رفع -09

 هنگامي امر اين. است شده رياضي كالس جذابيت موجب بازخورددهي، و بازخوردگيري تنوع و مجازي فضاي در درس كالس از مصوّر هايبازتاب

 كوتاه در و كندمي برداريفيلم يا برداريعكس آموزاندانش هايفعاليت و عملكرد از خود عكاسي دوربين يا همراه تلفن گوشي با بارها معلم كه

 افزايش موجب معلم، با ترنزديك و صميمانه روابط ايجاد بر عالوه همچنين،. يابدمي بيشتري نمود دهد،مي انتشار خود وبالگ در را هاآن بعد، زماني

 .شودمي نيز آموزاندانش آموزشي جوييمشاركت و پذيريتحريك حس

 :معلم با آموزدانش بيشتر سوييهم و يكديگر از آموزدانش و معلم بيشتر شناخت -04

 از آموزدانش آگاهي به منجر كار اين. نمايد درج را خود هايانديشه و هانوشتهدل باورها، تواندمي معلم آن در كه است ايعرصه وبالگ محيط

 معلم انتظارات و اهداف راستاي در را آموزدانش سوسازيهم و زاييحساسيت مطلب، همين. شودمي خود معلم اعتقادات و هاحساسيت ها،دغدغه

 .كندمي ايجاب

. يابدمي افزايش معلم و درس به آموزدانش خاطرتعلق و علقه غيرموظف، و مؤثر فعاليتي انجام در معلم عشق و شور ضمني يمشاهده با حال، عين در 

. آوردمي دست به افزون مقبوليتي ارتباط، و آموزش جريان در متنوع فضاي ايجاد دليل به و شودمي مواجه آموزاندانش اقبال حسن با معلم لذا

 خواهد مدرسه شيرين دوران خاطرات تجديد با همراه آينده در آن بازخواني كه داشت خواهد اختيار در را ايمجموعه معلم، همچون نيز آموزدانش

  .بود

 ساير نكردن تحريك در دقت آن، با سوييهم و امر اين از مدرسه مسئوالن حمايت همچنين آن، امكانات و وبالگ با آشنايي و سريع تايپ مهارت البته

 .است آن استمرار شروط و مالحظات از آن، يواسطه به نگرفتن قرار و ندادن قرار سوءاستفاده مورد و همكاران

 

 :آن ضمني آثار و وبالگ در مستندسازي و نگاريتجربه بخش در پایاني سخن

 به تا درآيد تحرير يرشته به معلمان سنگگران تجارب است ضروري وتربيت،تعليم يعرصه پيش از بيش هايپيچيدگي و حساسيت دليل به امروزه

« مدرسه مدير» جمله از ادبي شاهكارهاي از بسياري همچنين،. بينجامد آينده نسل معلمان هايپشتوانه گيريشكل و خويش عملكرد مجدد بازانديشي

 و سادگي به امر اين ها،وبگاه و هاوبالگ وجود با خوشبختانه. است معلمي دوران تجارب گردآوري حاصل كورت،مك «معلم آقا» و احمد آل جالل

 .پذيرد صورت تواندمي خاصي هاييدشوار بدون

 براي را زمينه پرورش، وآموزش در موجود بومي تجارب يتوسعه و تسري با و آورند روي تأليف يتجربه به بيشتر ما معلمان است ضروري 

 .كنند مهيا فرزندانمان آموزش به بيشتر غنابخشيدن

 با همزمان مدرسه ساختمان سنجيارتفاع فعاليت در دبيرستان اول پايه رياضي كالس زيسته تجربه توصيف در معلم آقا هاييادداشت 9مجلد از بخشي

 .مثلثات مبحث آموزش
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 ؛گرامي همكاران

 بهرهبي هاآن از بنده يا نبود مطرح تلگرام مانند مجازي فضاهاي كه بود ايزمانه در امكرده تقديم شما محضر به تاكنون كه را چهآن آغازين ينقطه

 .شودمي تعريف نيز ديگري رويكردهاي آن اقتضاء به كه نموده مهيا را بسترهايي است، سنگگران همكار 751 پيوند حلقه كه حاضر يعرصه. بودم

 .كنم تكميل شما همياري با و كرده دنبال تلگرام فضاي در را مستندسازي و نگاريتجربه موضوع ادامه فردا دارم قصد شاءاهللان روي اين از

 .شاءاهللان. پرداخت خواهم آموزش در مداريپژوهش به نيز شنبهسه روز در دهد توفيق متعال پروردگار اگر

 آتي تحصيلي سال از كه است نظر در اكنون ولي بود؛ نكرده وبگاه ساخت به اقدام خاصي داليل به تاكنون صلحا مجتمع كه كنم نشان خاطر ضمن در

 .يابد ادامه فضا آن در شده ذكر هايمستندسازي و هانگاريتجربه از بسياري شايد روي اين از. كند كار به آغاز مربوطه وبگاه

 

 

 .تلگرام از استفاده افزایي بادانش و مستندسازي نگاري،تجربه: موضوع:  24/4/49 دوشنبه

 ارزش و است بس را ما كريم قرآن يآيه استناد به و است شده منجر نفر يك الاقل ايحرفه احياء به معلم آقا هاييادداشت كه شاكرم را منان خداي

 ...«جميعاً الناس احيا فكانما احياها من و» كه! است داشته را كلمه هزار صدها تايپ

 پژوهي آموزش تلگرامي گروه بر تكيه با و نگارنده يزيسته يتجربه اساس بر آموزشي، محيط در تلگرام اركردهايك به امروز شد، داده وعده چنانچه

 .شاءاهللان  .پرداخت خواهيم صلحا
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 مقدمه:

 هايبخش ميان در را ايويژه جايگاه تلگرام، ميان اين در و يافته رواج افراد اغلب ميان در فراگير صورت به اجتماعي، هايشبكه از استفاده امروزه

 مهيا گوناگون هايپيوست ارسال با همراه را كانال يا سوپرگروه گروه، ايجاد امكان كه ويژه به. است كرده باز آموزشي هايمحيط جمله از گوناگون

 .است تهديدهايي و هافرصت با آميخته آورانه،فن ابزار هر از جوييبهره كه است طبيعي. است نموده

 توزيع يا هاجواب تصاوير رسانيهم با كه است تكاليف رونويسي غيراخالقي، موارد ارسال از فارغ مدرسه، در تلگرام از استفاده خطرات جمله از

 .دهدمي قرار كاركم آموزاندانش روي پيش تكليف، رفع براي را ايساده راه و پذيرفته صورت هاپاسخ گذارياشتراك و تكاليف

 اگر مثال، عنوان به. دراندازند نو طرحي و كرده بازنگري تكاليف بازبيني يا بررسي سازوكار در كه است الزم آموزشي مراكز در معلمان روي اين از

 برگزاري با مثالً. داد خواهند قرار نظر مطمح بيشتر را هدف آن تحقق بررسي يادگيري؛ هدف براي است ايوسيله نوشتن، تكليف كه باشيم قائل

 توانندمي نيست، كنترل قابل شايستگي به ديگر امروزه كه آن انجام فرايند به ويژه توجه از فارغ را هدف تحقق ميزان تكاليف، محتواي از هاييآزمون

 .نمايند بررسي

 كاركردها:

 نمونه، عنوان به. گيرندمي خدمت به ابزار اين از را گوناگوني كاركردهاي صلحا، دو و يك يدوره دبيرستان در متوليان و معلمان امر، اين از جدا

 اين. سازند مندبهره نياز، مورد اطالعات و گزارشات ها،برنامه از را هاخانواده تا اندكرده ايجاد والدين براي را هاييكانال هاپايه تمامي راهنماي معلمان

 .است والدين به راهنما معلم هاييپيام و پايه آموزشي و عمومي گزارشات مدرسه، از خارج يا داخل اردويي و يحيتفر هايبرنامه شامل اطالعات

 يك صورت به و كرده حفظ محرمانه صورت به را مخاطبين اطالعات كه كندمي ايجاد راهنما معلم براي را امكان اين خصوصي، كانال ساخت امكان

 .بماند مصون ها،گروه يپرده پشت در شده ايجاد احتمالي هايجوسازي و سازيجريان از و كند منتقل را الزم مطالب سويه،
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 هايپايه در خصوص به كه است شهريبرون اردوهاي ويژه به مدرسه، از خارج هايبرنامه در آموزاندانش والدين دغدغه رافع هاييكانال چنين وجود

 مدرسه مسئولين از برخي اوقات گاهي. شوند جويا اردو ايام در فرزندشان احوال از مرتب مايلند و دارند طبيعي هاينگرانيدل والدين، معموالً ترپايين

 موجب را مدرسه اولياء و والدين خاطر آسايش برنامه، تصاوير و اخبار سريع رسانياطالع با مربيان حال، اين در. نيستند مستثني امر اين از حدودي تا نيز

 .كاست خواهند هاآن تلفني هايتماس از و شده
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 عمومي، مطالب درج به عمدتاً كه است گروهي ايجاد شوند،مي مندبهره آن از وقت تمام كادر ويژه به صلحا، دبيرستان همكاران كه ديگري كاركرد

 تشكيل هنگام به وصف اين با. است اعضاء شادماني موجب اغلب رساني،اطالع از جدا گروه، اين كاركرد. شودمي پرداخته مناسبتي هايپيام يا مطايبه

 :جمله از گرديد؛ وضع مقرراتي همكاري، فضاي در احتمالي آفات از ايمني منظور به بود، مدرسه همكاران به محدود كه گروه

 .شود پرهيز عمومي عفت خالف مطلب هرگونه گذاشتن از- 

 .ممنوع سياسي بحث- 

 .باشد مدرسه ساعت از بعد المقدور حتي. نكند وارد خللي مدرسه در دوستان كار به بازي تلگرام -

 

 نگارنده: زیسته يتجربه

 هميشگي، و مجازي ارتباط اين واسطه به تواندمي معلم. شودمي ايجاد هاييگروه هم، كالس يك يا پايه يك آموزاندانش بين معموالً ديگر، سوي از

 بهره تدريس در ارتباطات و اطالعات آوريفن از كه معلماني خصوص به. كند مهيا يادگيري -ياددهي فرايند استمرار براي را هافرصت از بسياري

 .برندمي

 كالس در پاورپوينت صورت به كه را سواالتي پاسخ يا درسي مباحث كالس، زمان در جوييصرفه و هابچه دسترسي سهولت براي من مثال، عنوان به 

 .دادممي قرار آموزاندانش گروه در تلگرام، طريق از موجه آموزاندانش از يكي يواسطه با كردم،مي ارائه

 يا و امتيازي هايسوال مثالً. كردممي منتقل طريق اين از را باشد مناسب عالقمندان براي توانستمي كه درسي مفيد اطالعات از ديگر برخي همچنين 

 همين به معلمان از ديگر برخي. كردمي جوييصرفه نيز كاغذ مصرف در كار اين حال عين در. هماهنگ هايآزمون از قبل آمادگي هايخودآزمايي

 د.خواننفرامي بدان را خود آموزاندانش و كنندمي كانال ايجاد به اقدام منظور
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 از موقع به مستقيم، يا واسطه با كه است مناسبي فرصت ابزار، اين هستند، هابچه ميان در را هفته در كوتاهي هايزمان كه وقتپاره معلمان براي

 و بازخوردگيري زمينه عبارتي به. ببينند تدارك هابچه نياز مقتضي محتوايي آتي، جلسات براي و شده مطلع خود درس در موضوعي هايچالش

 .كنند مهيا ساده شكلي به و وقت اسرع در را بازخورددهي

 لحن از عاري كه مكتوب صورت به مطالب انتقال كه است ذكر به الزم البته. پذيرد صورت مدرسه هماهنگي و اطالع با بايد امر اين كه است ضروري

 .است هزينه و صعوبت با همراه بعضاً امكان، صورت در آن جبران كه شودمي هاييتفاهم سوء موجب گاه است، بدن زبان و

 وقت در بتوانم كردم، دريافت پايه مسئول از كه رخصتي و داشتم حضور وقتپاره صورت به كه ايمدرسه در تا شد مهيا فرصتي طريق اين از من براي

 .كنم منتقل آموزانمدانش به مكان، و زمان محدوديت از فارغ را انفرادي تذكرات و انتظارات بيان يا هامشاوره برخي نياز،

 .افتد موثر تواندمي روابط تلطيف و تعميق در و دارد ايسازنده اثر وي، به معلم خاص توجه گيرد،مي قرار موقعيت اين در كه آموزيدانش براي

 هايفعاليت برخي توانمي حال عين در. است نافع نيز درس كالس از قبل آموزاندانش براي ذهني آمادگي ايجاد يا هاافكارسنجي برخي براي همچنين

 .داد بازخورد سرعت به و كرد تعريف آموزاندانش براي طريق اين از را مستمر و مختصر

 طريقي به توانندمي نيز هابچه خود گرچه. كنند ارسال معلم براي راآن هايپاسخ هابچه و شود مطرح طريق اين از سوال چند شب هر مثال عنوان به

 .شود آموزدانش عايد يادگيري، جنس از منافعي تواندمي وجود اين با بپردازند، هاجواب انتقال و تعامل به مشابه،

 در آورانه،فن ابزار اين از توانمي روي، هر به. اندداده اختصاص مجازي هايشبكه چنين براي فقط و كرده تهيه همراه شماره يك همكاران، از برخي

 مسئولين با هماهنگي ايجاد و خالقيت امر، اين يالزمه كه است طبيعي. كرد استفاده هنگام، به و موثر رسانياطالع و آموزشي هايوريبهره جهت

 .است آن ثغور و حدود به پايبندي و الزم قواعد تدوين ذيربط،
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 ...صلحا پژوهي آموزش گروه بر تكيه با امروز موضوع در تلگرام كاركرد اما و

 .كنممي تقديم تكميل، و تصحيح منظور به را اينجانب برداشت ولي دارد، قرار جريان متن و بطن در خود نوشتار، اين مخاطب گرچه

 مقدمه:

 توانمندسازي و افزاييدانش ها،دوره اين برگزاري از هدف. كرد برگزار را پژوهي آموزش حضوري هايدوره 39-34 تحصيلي سال از صلحا، دبيرستان

 يك منابع تريناصلي يزمره در كه انساني يسرمايه. شود استفاده انساني يسرمايه تقويت جهت در انساني، نيروهاي از آن، اساس بر كه بود همكاران

 .بود خواهد مجموعه اهداف كيفي بردپيش اصلي عامل و شده تلقي مجموعه

 

 بازديدهاي و تخصصي هايكارگاه -تخصصي هاينشست -موضوعي هاينشست -عمومي هاينشست. بود شده تنظيم محور پنج در هادوره اين

 .تخصصي
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 .گرفتمي صورت جلسه هر در مختلف موضوعات با هاييارائه عمومي، هاينشست در

 

 .بود كلي موضوع يك مدار بر هاارائه يهمه كه تفاوت اين با گرفت؛مي صورت كوتاهي نسبتاً هايارائه نيز موضوعي هاينشست در
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 .شد انجام مدارس ديگر از همكاراني حضور با ملي كتابخانه از بازديد. بود همكاران نگرش تغيير و دهيآگاهي تخصصي، بازديدهاي از هدف

 

 

 .شدمي مستند بود، شده بنديطبقه مشخص هايرنگ اساس بر آن محتواي كه فشرده هايلوح قالب در نيز هادوره اين يكليه
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 هايبرداشت حال عين در و تجربيات اساس بر كه پژوهش، اين در. شد انجام جهان پيشرو هايسازمان همكاري با الملليبين ايمطالعه پيش چندي

 :شد گزارش ذيل شرح به يافته، تريناصلي گرفت، صورت انساني منابع يتوسعه يزمينه در جهان نوآور هايسازمان

 هاآن سازمان عملكرد بر( سال دو تا حداكثر) مدت كوتاه در كاركنان، بهسازي و آموزش كه اندبوده باور اين بر ذيربط، هايسازمان از درصد 74»

 .«است بوده موثر

 تقديم ذيل فايل قالب در راآن مطالب، ياطاله از پرهيز جهت به كه است مطرح ايگسترده بحث كاركنان، آموزش هايشيوه و منافع ،ضرورت باب در

 .بود شده انجام پژوهي آموزش حضوري هايدوره برگزاري از پيش كه است مطالعاتي حاصل كه فايلي. كنممي
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 .است غيررسمي هايآموزش با قياس در رسمي هايآموزش يفايده و هزينه نسبت به توجه اهميت، حائز ينكته

 تكنولوژي: از ترگسترده استفاده

 داشته ايمالحظه قابل توسعه آينده در كه است اين بر تصور و شودمي ارائه مجازي صورت به هاآموزش( درصد 71 حدود) هاسازمان اكثر در 

 .باشد

 است افزايش حال در مداوم طور به مجازي هايآموزش براي تقاضا. 

 كرد خواهد ثرأمت را هاآموزش ارائه ينحوه ويژه به انساني منابع بهسازي و آموزش مختلف ابعاد ،تكنولوژي از استفاده. 

 مجازي آموزش هايسازمان به مبدل بهسازي و آموزش هايدپارتمان Virtual Training Organizations شد خواهند. 

 داد خواهد كاهش را آموزشي هايهزينه تكنولوژي، از استفاده. 

 از عبارتند آن اساسي مظاهر :e-learning, Blended Learning, Mobile Learning , Webinar 

 كنند ارائه پذيرانعطاف صورته ب مختلف هايمحيط در را آموزش تا داد خواهد امكان مدرسان به هاتكنولوژي ينا. 

 ،كندمي پذيرامكان را... و كنندنمي كار ثابت مكان يك در كه هاييآن و وقت پاره كاركنان نظير مختلف كاركنان آموزش تكنولوژي. 

 دوركاري Teleworking  شودمي پذيرامكان سيستم اين در نيروها آموزش و. 

 .كرد خواهند تكميل و تصحيح را حاضر مطالب و هستند انساني منابع متخصص اصالني دكتر آقاي جناب هفته اين كارشناس خوشبختانه

 

 (Mobile Training متحرک آموزش) آموزش در آن امكانات و موبایل از استفاده

 :موبايل يادگيري تعريف

 .گيردمي صورت ندارد قرار شده، ريزيبرنامه قبل از ثابت محيط در يادگيرنده كه يادگيري هرگونه .0

 .گيردمي صورت موبايل فناوري طريق از گيريبهره طريق از كه يادگيري .2

 مكان بودن متحرك و فناوري بر آن تمركز و دهدمي كاهش آن در انعطاف ايجاد با را يادگيري مكان محدوديت موبايل طريق از يادگيري .9

 .است يادگيري
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 :امتيازها

 يادگيري مكان بودن متحرك .0

 حمل قابل .2

 فراگير .9

 بودن خصوصي .4

 بودن مهيج .5

 انگيختگي خود .1

 رسمي غير .7

 تاریخچه:

 :اهداف با صلحا پژوهي آموزش تلگرامي گروه 0934 شهريورماه از شده، ذكر مطالب اساس بر

 .ايشان ايحرفه ارتقاء منظور به مجازي فضاي در همكاران افزاييدانش استمرار .0

 .صلحا آموزشي مجتمع هايبرنامه مورد در رسانياطالع .2

 تربيت؛ و تعليم به مربوط هايحوزه در نظرتبادل .9

 .كرد كار به آغاز

 در گروه مدير توسط مسلسل و هدفمند ولي مختصر، مطالب روزانه و شدند دعوت گروه اين به مجموعه همكاران تنها آغازين، تجربه و امر بادي در

 .شدمي درج آن

 :كهاين جمله از گرديد وضع نيز قواعدي تر،شايسته دهيسامان منظور به همچنين

. باشد اعضا نگرش و دانش ارتقاء جهت در و تربيت و تعليم يحيطه در صرفاً نيز مطالب محتواي و بگذارند مطلب جمعه روزهاي در تنها اعضاء 

 .است برقرار مختصري تغييرات با نيز تاكنون كه قواعدي

 تشكيل نظرانصاحب برخي و مدرسه مسئولين برخي از متشكل ،«صلحا پژوهي آموزش فكر اتاق» نام به گروه يك بيشتر، وريبهره براي آن، از يشپ

 .است باقي همچنان نيز گروه اين. بگيرد عهده بر را كار هدايت و پشتيباني تا شد،
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 34 آبان در صلحا پژوهي آموزش گروه از تصويري

 تاریخچه: يادامه

 سوپرگروه به گروه رسيد، نفر 211 به اعضا تعداد كهاين از بعد. باشد نيز مجموعه از خارج همكاران پذيراي كه كرد پيدا رخصت گروه 34 آذرماه از

  .يافت ادامه گذشته مانند همچنان گروه فعاليت روند و كرد پيدا ارتقا

 همكاران از جمعه روزهاي و شد متمركز چندگانه هايهوش نظريه محور در شد،مي درج گروه مدير سوي از كه موضوعاتي ،34 زمستان ماه سه در

 .كنند درج نظريه اين از استفاده در را خود تجربيات كه بود شده خواسته

 .است احصا قابل زير لينك در  ماه سه اين مطالب مجموعه

http://niroo.mihanblog.com/post/category/15 

 .شد متعدد و متنوع جاري سال آغاز از گروه هايفعاليت

 هماهنگي با 0935 سال آغاز از گردند، برخوردار هامجموعه ديگر در همكاران ساير تجارب از و شده مندبهره متعددي منابع از اعضا كهاين منظور به

 دولتي و غيردولتي مدرسه 04 يارائه بر ناظر تاكنون رهگذر، اين از. است شده گزارش مدارس از برخي يبرجسته هايفعاليت از هاييگوشه مديران،

 .ايمبوده دبي و اصفهان تهران، از مختلف

 خود، تخصصي هايحيطه در هفته هر كه شد هماهنگ گروه اعضاي از كارشناساني با گذشته ماه يك از اعضا، ايحرفه هايسوال به پاسخ براي

 .باشند همكاران هايسوال گويپاسخ

 روز آغاز در بحث براي موضوعاتي همكاران، ميان از شده شناسايي هايدغدغه و مسائل اساس بر جمعه، روز عمومي فرصت از منديبهره منظور به

 .شودمي مطرح

 جمعه روز كه هم همكاراني ذهني، آمادگي ايجاد ضمن ترتيب بدين. شودمي بيان هفته اواسط از موضوعات اين عزيزان، ذهني آمادگي براي اخيراً

 .كنند بارگذاري راآن جمعه روز در و كرده آماده آن از پيش را خود مطالب توانندمي ندارند، زياد گذاريوقت امكان

http://niroo.mihanblog.com/post/category/15
http://niroo.mihanblog.com/post/category/15
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 هفته، هر در شده ارائه مطالب كليه كه شودمي يادآوري و كرده نظرصرف مدارس هاينيازمندي اعالم و حضوري بازديد نوبت يك شرح از البته

 .شودمي گروه در عزيزان تقديم و مستندسازي pdf فايل صورت به در و شده گردآوري

 برداشت پيامدهاي از برخي به امروز مطالب پاياني بخش در گذشت، كه آنچه توصيف از پس است، رسيده نفر  311 به نزديك اعضا تعداد كه اكنون

 .كرد خواهم اشاره شده

 

 

 كيودامكس افزارنرم از استفاده و آموزش در مداريپژوهش: موضوع:  29/4/49 شنبهسه

 

 در نيرو آقاي نيروي اتمام نخست دليل! ماند ناتمام دليل دو به كردم، آغاز «آموزشي محيط در تلگرام كاركردهاي» موضوع در گذشته روز كه را بحثي

 .است امروز موضوع با آن بيشتر ارتباط ترمهم دليل و بود مبارك ماه روزهاي واپسين

 پاسخ از برخورداري ضمن هفته، آخر تعطيل روزهاي در شاءاهللان و كرد خواهم تقديم را مطالبم آخرين امروز كه رسانممي دوستان عرض به

 :كه كنيممي تقاضا شده، مطرح سواالت به محترم كارشناس

 .شويم مندبهره پژوهشگران و آموزشي معاونان ويژه به همكاران نظرات نقطه از شده، ارائه مطالب تكميل در -0

 .بپردازند نظر اظهار و بحث به دوستان باشد، داشته ملي كاركرد است قرار و شد خواهد تقديم امروز مطالب پايان در كه موضوعي در -2

 .شما همراهي از تشكر با
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 و اساليدها ها،گزارش با همراه صلحا، پژوهي آموزش حضوري هايدوره از جلسه هفتاد حدود هايفيلم كه شوم يادآور امروز مطالب يارائه از پيش

 .است دسترسي قابل ذيل آدرس در... 

http://solaha.mihanblog.com 

 

 «صلحا پژوهي آموزش تلگرامي گروه پيامدهاي بررسي! »تحقيق عنوان

. شودمي بيان ساده زبان به كه است تحقيق يك كوچك مقياس در شود،مي شما تقديم كه آنچه حقيقت، به رسيدن براي منظم است تالشي تحقيق اگر

 از بسياري دهم نشان كه كنممي استفاده پيامدها تبيين در رويكرد اين و تعبير اين از عمد به بنده. است پژوهش يكلمه همان عربي واژه تحقيق

 .باشد مدارپژوهش تواندمي پذيرد،مي صورت آموزشي معاونت يحيطه در ويژه به مدرسه در كه هاييتحليل

 .دهممي پس درس نيستند كم بحمداهلل كه گروه دكتر و ارشد كارشناس همكاران نزد در البته

 :تحقيق يمسأله

 يا دغدغه يك از برخاسته نوعي به مسأله. كندمي پيدا وثيق پيوندي تحقيق اهميت و ضرورت با كه شودمي آغاز مسأله يك با پژوهش، يا تحقيق هر

 حاضر حال در تحقيق انجام داليل به ناظر تحقيق ضرورت و شودمي حاصل تحقيق انجام پي در  كه است هاييبهره به ناظر تحقيق اهميت. است مشكل

 .است

 گروه به مربوط امور انجام براي كه زماني آيا آن، ياداره در هميارانش و گروه مدير توجه قابل گذاريوقت لزوم به توجه با كه بود اين محقق يمسأله

 نظر به. شودمي انجام محوله وظايف يحيطه از خارج و خودخواسته طور به امر اين كه ويژه به است؟ وقت اتالف يا بوده توجيه قابل شود،مي صرف

 .است گروه هايپيامد شناسايي گرو در فوق مسأله جواب يافتن كه رسدمي

 عمر چه. نيست شدني جبران و پذيربرگشت است، دنيا اين در كس هر يسرمايه تريناصلي كه آدمي عمر كه بس همان تحقيق اين اهميت باب در

 ضرورت مورد در. خدمتگزاريند به مقيد گروه، بقاي زمان تا كه اندركاراندست عمر چه و نيستند گروه در حضور به ملزم كه مخاطب 311 به قريب

 .است منفعت بگيريم جا هر از را ضرر تحقيق، يمسأله در شده ذكر توجيه نبود صورت در كه بس همين هم تحقيق

 چيست؟ صلحا پژوهي آموزش تلگرامي گروه پيامدهاي: كه بود خواهد چنين تحقيق سوال شده، ذكر مطالب به توجه با

http://solaha.mihanblog.com/
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 تحقيق: روش

 و مشاهده از برخاسته بلكه نيست؛ ارقام و اعداد جنس از هاداده كمّي، تحقيق برخالف كيفي، تحقيق در. است شده انجام كيفي رويكرد با حاضر تحقيق

 .است غيره و اسناد بررسي و مصاحبه

 شفاهي يا مكتوب غيرحضوري اظهارنظر شش و حضوري يمصاحبه يك و( گروه مدير) محقق مشاركتي يمشاهده اساس بر حاضر تحقيق هايداده

 .آمد دست به تلگرام فضاي در ساختارمند و مصاحبه در ساختارمندنيمه سواالت اساس بر و هدفمند گيرينمونه با( تلگرامي صورت به)

( maxqda) كيودا مكس افزارنرم از استفاده با و فرايند مثابه به تئوري گراندد رويكرد در محوري و باز كدگذاري از استفاده با هاداده تحليل و تجزيه

 .شد انجام 01 نسخه

 .فرماييد توجه هاجواب و هاسوال از اينمونه به

 :تلگرام در گروه اعضاي برخي به محقق ارسالي هايسوال

 بوده مفيد و الزم چقدر( معلمي ايحرفه يحيطه در تنها و تعطيل روزهاي در تنها همكاران عموم مطالب ارائه) گروه مقررات و قواعد وجود: 0 سوال

 .است

 - چندگانه هايهوش مثال گروه مدير سوي از افزاييدانش مطالب ماه اسفند تا) كنيد؟مي ارزيابي چگونه تاكنون تفكيك به را گروه رويكرد: 2 سوال

 البته -گروه در حاضر متخصصان توسط هفتگي طور به مطالب درج آينده در انشاءاهلل و مدارس مديران توسط نگاري تجربه هفته هر ماه فروردين از

 (اعضا همكاري جهت ايمدرسه بين ايحرفه ارتباطات بعضاً

 پذيرد؟ صورت بايد گروه از اعضا بيشتر منديبهره براي مالحظاتي چه شما نظر به: 9 سوال

 است؟ داده رخ شما براي گروه از منفي يا مثبت پيامدهاي چه: 4 سوال

 چيست؟ صلحا پژوهي آموزش گروه با همراهي در شما يتجربه بدترين و بهترين: 5 سوال

 چرا؟ جاري؟ صورت همين به با يابد ادامه كانال صورت به حاضر گروه آيا: 1 سوال

 در آمارشان كه) بود نفر شش از بيش بودند گرفته قرار پرسش مورد كه افرادي تعداد كه است گفتني. است آمده واصله هايپاسخ از اينمونه ادامه در

 (.نيست ذهنم

 :پاسخ جناب آقاي اصالني

 بزرگوار؛ برادر شما خدمت ارادت و سالم

 .باشد مي گروه يارزنده دستاوردهاي از تجارب تبادل و تعامل ايجاد جهت علمي فضايي ايجاد

 در شده عرضه مطالب يبرجسته امتيازات از گمانبي مدارس كف در عملياتي و اجرايي اقدامات با تربيتي علوم يحوزه در نظري مباحث شدن آميخته

 .باشد مي شما مديريت تحت گروه

 در با شما كه باشدمي عرصه اين در حضور الينفك جز مجازي فضاي در حضور قواعد با آشنايي كه رسانممي عرض به مطروحه سواالت به پاسخ در

 .ايدپرداخته بدان هاجنبه اكثر گرفتن نظر

 ليكن باشدمي دشوارتر گروه مديريت چند هر لذا باشدمي انكار قابل غير دوسويه ارتباط وجود ها،گروه قبيل اين تشكيل اهداف به دستيابي براي

 .باشدمي بيشتر گروه جذابيت
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 كه است شده مختلف آموزشي مراكز در متنوع تربيتي هايسبك با آشنايي باعث اخير يشيوه شده، مرقوم زماني هايبازه در رويكردها خصوص در

 .نمود استفاده شما عالمانه مطالب از و نمود رجعت گذشته يشيوه همان به بايد ديگر صباح چند تا رسدمي نظر به اما .است مطلوب بسيار

 ....ديگر فرصتي در سواالت بقي ما

 شود براي شنيدن آن به گروه مراجعه نمايند.پاسخ جناب آقاي صميمي به صورت فايل صوتي است كه از عالقمندان درخواست مي

 ها:یافته

 مطالب، درج محدوديت دليل به كنوني شرايط در كه است طبيعي. هاستيافته به مربوط كيفي تحقيقات هايگزارش بخش ترينپرحجم و ترينمهم

 .نيست مربوطه كالمي هايگزاره با همراه هايافته بسط امكان

 را مدل نخست ها،يافته از كلي نماي ترسيم و ارائه، تنوع ايجاد براي  رسوم، خرق با ولي  هاست؛يافته پايان در مدل يارائه مرسوم، سياق به گرچه

 ارائه مدل از برخي كه تعريفي با ولي. باشد ترمناسب دياگرام مانند تعابري شايد و شده گرفته كار به مسامحتاً اينجا در مدل يواژه البته. كنممي تقديم

 («منصوريان دكتر. )طبيعي و پيچيده هايپديده از انتزاعي و ساده نمايش يعني مدل: »باشد توجيه قابل اينجا در مدل كاربست كردند،

 

 .صلحا پژوهي آموزش تلگرامي گروه پيامدهاي مدل

 .كنممي دعوت كيدأت به كند،مي ايجاب را مطلب زيادي حجم و هاستيافته از برخاسته كه فوق مدل هايمولفه مكتوب تبيين جاي به اجازه، كسب اب

 را ايدقيقه 27 گذاريوقت ارزش كرد، خواهيد دريافت كه هاييبهره كه نكنيد ترديد. كنيد گوش را تحقيق اين يآموزنده العادهفوق يمصاحبه

 گرفته تربيت و تعليم در پيشرو كشورهاي از را خويش دكتري مدرك خود كه است گروه در حاضر متخصصان از يكي با مصاحبه اين. داشت خواهد

 .دارد اشراف دنيا كشورهاي از بسياري آموزشي هايمدل به و

 .شدم مندبهره و كرده گوش راآن مرتبه 4 خود بنده
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 گذشته روز در تنها كه روي آن از. باشد داشته را علمي يادداشت يك يتهيه قابليت شده، سپري روند به توجه با شده ارائه محتواي رسدمي نظر هب

 .كرد خواهم تقديمتان تهيه، شاءاهللان نشده، حاصل مزبور يادداشت تدوين فرصت و داشتم را هايافته تدوين و تحليل فرصت

 عالقمندان براي گوش دادن فايل صوتي به گروه مراجعه نمايند.

 .پرداخت خواهم ،است گيرينتيجه و حثه بك پژوهش يك بخش آخرين به جاآن رد

 تقديم ذيل در را تئوري گراندد نظريه روش تبيين در مهرمحمدي دكتر مفيد بسيار يمقاله اجتماعي، و انساني علوم يحوزه پژوهشگر همكاران رايب

 به سايتشان در دسترس قابل اند،شهره كيفي رويكرد با تحقيق روش يزمينه در كه هم منصوريان دكتر آقاي خواندني هاييادداشت همچنين. كنممي

 .است ذيل نشاني

 

 منصوريان يزدان دكتر بگاهو

 خوارزمي دانشگاه رساني؛ اطالع و كتابداري علوم شناسي؛دانش و اطالعات علم منصوريان؛ يزدان دكتر
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 تئوري گراندد نظريه روش تبيين در مهرمحمدي دكتر مفيد بسيار يمقاله
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 افزارنرم از استفاده مختصر آموزش با همراه صلحا دبيرستان آموزشي معاونت يحيطه در مدارپژوهش تجربه يك توضيح يدرباره را مطالبي ادامه در

 .نمود خواهم تقديم( دهد اجازه فرصت اگر) كيودا مكس

 !تجربه یك

 (TED) تد هايفيلم از يكي ديدن از بعد گذشته، سال سه از معلم آقا عنوان به بنده. كنممي عرض را اينكته بعدي مطلب براي ايمقدمه عنوان به

 معلم آقا هاييادداشت وبالگ. دهم انجام درسم كالس در را كار اين كه شدم تشويق خود، درس كالس فيلم ديدن با ،معلمان خودارزيابي بر مبني

 .است دست اين از فيلم هاده حاوي

 فيلم اين از ضمني تقبيح و دارد ديرين ريشه( محاسبه) خودارزيابي ما مكتب در كهاين به كيدأت با چهارسوق نشست در ولي آقاي جناب كهاين رغم به

 .كنممي توصيه را ايدقيقه ده فيلم اين ديدن وصف اين با كرد،

http://www.aparat.com/v/b8WkU 

 .دارند بازخورد به نياز آموزگاران

 

 !متفاوت ولي مرسوم

 درسشان كالس يادگيري -ياددهي فرايند بهبود جهت در همكاران به كمك صلحا، دبيرستان در آموزشي معاونت رسالت تريناصلي كه روي آن از

 برخي سان به آموزشي معاون كند، مهيا را پژوهيدرس زمينه كه ندارد متعددي معلمان و هاكالس درس، هر و پايه هر در صلحا، كهآن دليل به است،

 مستمر، بهبود به كمك جهت در اعتمادسازي و همكاران ميان در صميمانه فضاي وجود با كه) معلمان از اجازه كسب و هماهنگي با مدارس از ديگر

 اندكي و كنندمي مطالبه بازخورد آن از پس مشتاقانه همكاران از بسياري. پردازدمي درس هايكالس از بازديد به.( پذيردمي صورت ممانعت بدون

 .كنندنمي دريافت بازخوردي اضطرار شرايط از غير به طبعاً و نداده نشان واكنشي ديگر

 نكات تا شودمي داده قرار ارزيابي و تحليل مورد كالس فيلم و شده برداريفيلم درس كالس از قبلي، اطالع با گاه كه است اين متفاوت ينكته اما

 .شود تقديم معلم به و شده استخراج مربطه

 .رسيدمي انجام به هابچه هايپروژه جريان در آموزيدانش پژوهشي همكاران با گاه خصوص اين در تحليلي كارهاي از رخيب

 نيرزاده مرحوم كالس از بخشي همراه به دبيرستان هايكالس هايفيلم از برخي حاوي كليپي همچنين آموزان،دانش از يكي پژوهش از گزارشي زير در

 .شودمي تقديم كه بود شده تدوين معلمان افزاييدانش جلسات در استفاده براي بارسفأت هايصحنه برخي و
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 :تحقيق موضوع

 صلحا دبيرستان  - كالس در شيمي و عربي دروس يادگيري - ياددهي فرآيند در آموزدانش و معلم زماني سهم بررسي
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 .بود كرده استفاده خود تحقيق در نظر مورد هايزمان محاسبه براي كرنومتر از آموزدانش ينا

 .بود شيمي درس در زياد محوريمعلم و عربي درس در زياد هايحاشيه توجه جالب ينكته
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 افزاييدانش نشست در كه! بارسفأت هايصحنه برخي و نيرزاده مرحوم كالس از قسمتي همراه به صلحا دبيرستان هايكالس هايفيلم از تصاويري

 .شد استفاده همكاران
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 كيودا مكس افزارنرم از استفاده با رياضي درس كالس يجلسه يك تحليل اساس بر( پژوهشي همكار) آموزاندانش از يكي توسط زير، آموزشي فيلم

 .است شده تهيه 00 نسخه

http://www.aparat.com/v/hXY7T 

 00 كيودا مكس افزار نرم از استفاده با فيلم كيفي تحليلتصاويري از 

 .است شده تنظيم صلحا دبيرستان آموزاندانش از يكي توسط آمار كالس فعاليت از بخشي عنوان به فيلم اين
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 !مدارپژوهش فرایند یك و  تجربه یك

 هميارانه يادگيري صورت به را صلحا دبيرستان اول سال رياضي كالس بار نخستين براي ،34-39تحصيلي سال پژوهشي، طرح يك اساس بر

(collaborative learning)  فرهنگي -اجتماعي نظريه اساس بر و (sociocultural theory) رويكرد اين در ساده، طور به. كرديم برگزار 

 .دارد يادگيري -ياددهي فرايند در ايبرجسته نقش و سزا به سهم گروهي كار و مشاركتي يادگيري

 هايآزمون در آموزاندانش كه بود چنين آن آموزشي نخست يبهره  .رسيد سرانجام به مالحظات و هاكاستي برخي و زياد محاسن با تجربه اين

 پنهان درسي برنامه از نيز وجوهي نخست، يتجربه دليل به البته. كردند احراز را كشور يك رتبه آخر در افزايشي، روند يك در ،2 گزينه هماهنگ

 .است صفحه يكصد از بيش آن شرح كه شد شناسايي

 .شودمي تقديم تجربه اين از مستخرج مدل با همراه زير ايدقيقهده فيلم رويكرد اين به شما بيشتر آشنايي براي

http://www.aparat.com/v/7mgYq 

 ریاضي كالس در مشاركتي آساي معجزه رویكرد

 .شوند مي نائل مسائل حل به مساعي تشريك با آموزاندانش آن در كه است آموزش نوع موثرترين و بهترين از يكي مشاركتي يادگيري
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 رياضي درس كالس در يارانههم يادگيري اجراي با مرتبط هايولفهم
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 :هاداده اعتباریابي و آوريجمع در تلگرام كاركرد

 در است، گرفته قرار آن ياستفاده مورد عميق و اصيل شكلي به تركم و است داشته پژوهش براي تبليغاتي و تزييني نقش بيشتر فناوري، كهآن رغم به

 از بخشي سبحان دبيرستان در صلحا، يمدرسه در پژوهش اين اجراي از قبل سال مثال عنوان به. باشد پژوهش خدمت در آوريفن كه شد سعي جااين

 بودند، شده جاجابه نيز برخي كه جاآن آموزاندانش به دشوار دسترسي و تاريخ آن از سال دو گذشت از پس. داديم انجام ايبرهه در را كار مقدمات

 .شد آوريجمع تلگرام طريق از هاداده از برخي

 .شودمي تقديمي ذيل مورد نمونه، عنوان به

 سالم جان مهدي

 .است داشته اولمان سال رياضي كالس در ريشه كه هستم پژوهشي انجام حال در من

 .هستم تو ياري نيازمند منظور اين براي

 .كن همكاري من با خواهشمندم

 .كنم مي ارسال برايت تصوير تا دو من

 .بوده خودتان كالس به مربوط هاآن

 تغييري چه شما يادگيري در و شدمي ايجاد شما براي برداشتي يا حس چه كرديممي تبديل هاصورت اين به را كالس چينش وقتي بدانم خواهممي

 .كردمي ايجاد

 شما با بفرمايي يا كني ارسال برايم صوتي فايل صورت به يا كني ارسال برايم را تصويرش و بنويسي كاغذ روي يا كني تايپ يا را جوابت توانيمي

 ... يا بگيرم تماس

                       

 

 مهدي به صورت صوتي بود و در گروه قرار گرفته است.پاسخ آقا 
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 هارساناطالع از تعبير معموالً كه هاشوندهمصاحبه ييدأت با هاست،مصاحبه از برخاسته كه هايييافته اعتباريابي هايشيوه از برخي كيفي، هايپژوهش در

 .شودمي حاصل شودمي

 بود آموزاندانش تعطيالت ايام با مقارن كه آمدمي دست به زماني هاآن تحليل و هامصاحبه سازيپياده فرايند از پس ها،يافته از بخشي كه جاآن از

 .است آمده ذيل در فرايند اين از اينمونه. پرداختيممي هايافته غيرحضوري اعتباريابي به تلگرام، طريق از هم باز( رمضان مبارك ماه تعطيالت مانند)

 سالم؛ جان بخش الهام 

 ،قبول طاعاتت

 .كنم اطمينان برداشتم درستي از تا كنممي تقديم ذيل در را است شما به مربوط و امكرده درج پژوهشم در كه مطالبي از بخشي

 .تشكر با .فرما ارسال برايم راآن ييدأت صورت اين غير در و بده تذكر گرفته صورت بنده برداشت در اشتباهي چنانچه

  ...صحّه گروهي، بازدهي در آن مؤثر نقش و پاياني آزمونك ضرورت بر محقق، هايمصاحبه در هارسانعاطال عموم كه است گفتني 

 كه كرد سوال «ص» دبيرستان در« 2/ آموزدانش» رساناطالع با مصاحبه در پژوهش آموزيدانش همكار كه هنگامي همچنين. گذاشتندمي

 آموزاندانش كه شهمي باعث حال هر به خوبه؛: »كه كرد دريافت پاسخ چنين ،«چيست؟ گروهي كار آخر كوئيزهاي يدرباره نظرتون»

 هايرساناطالع از پرسش همين طرح با مزبور، همكار البته .«نگذرونند بطالت به رو وقتشون و كنند جمع خودشونو حواس بيشتر گوش،بازي

 چون ولي خوبه يادگيري لحاظ از: »گفت جواب در« 0/ آموزدانش» رساناطالع رابطه اين در. كرد دريافت نيز را متفاوتي هايپاسخ ديگر،

 نيز« 9/ آموزدانش» رساناطالع«. يادگيري نه كنندمي كار نمره كسب براي تربيش آموزاندانش ،كنهمي ايجاد آموزاندانش براي ترس نوعي

 پيش سال. ندارم دوست را ترس با يادگيري من: »گفت چنين اول، سال به نسبت خود دبيرستان دوم سال مقايسه ضمن سوال، اين به پاسخ در

 تعداد بودن اندازه به دليل به امسال ولي. شدمي پايين بسيار هم اكثريت كوئيز نمرات كه بخوانيم درس آن ترس از تا داشتيم كوئيز جلسه هر

: گفت سوال اين به پاسخ در« 4/ آموزدانش» رساناطالع«. بود بهتر واقعاً نتايج شدمي گرفته كوئيز آن، از كه مبحثي نبودن زياد و كوئيزها

 ايجلسه هيچ در پيش سال من واقعاً. بودند ناراضي اكثراً هابچه ولي كردندمي رو كار اين وقت اتالف از جلوگيري براي پيش سال معلم»

 .«شد سلب ما از پيش سال كه است آرامش يادگيري يالزمه. آمدنمي خوشم رياضي كالس از و نداشتم آرامش

 شده ذكر موارد فراواني كهآن ضمن كرد؛ بررسي هم دركنار بايد را گروهي هايفعاليت پايان ارزشيابي مضار و منافع كه رسدمي نظر به

 از خود كه پژوهش آموزيدانش همكار شد مقرر كه شوم يادآور. است حاضر پژوهش اهداف از خارج كه است كمي پژوهشي نيازمند

 كنندنمي انتقاد شما خود جلوي هابچه كه است طبيعي»... وي يگفته به كه فرض اين با بود، تحقيق دوم سال در محقق هايفعاليت منتقدين

 وي. كند گردآوري نيز را منتقدان ديگر نقدهاي ،( «است يافته خود هايمصاحبه در را انتقادات از بسياري محقق وي، نظر برخالف البته كه)

 است، بوده كوشا و ممتاز آموزيدانش كه او. كرد مصاحبه هاآن با و يافت را خود يپايه نفري  51 جمع از جدي منتقد نفر شش مجموع در

 به محقق يشده داده كارهاي حجم كهاين بر عالوه. بود حساس هايشآزمون نتيجه نسبت بسيار پايه، اول نفر سه دو با نزديك رقابتي دليل به

 مبادرت هاآن انجام به شب نيمه از بعد پاسي تا خود، يگفته به بنابراين و بود تكاليف تمامي انجام به مقيد او و بود زياد نسبتاً آموزاندانش

 در دشوار سواالتي طرح به ها،آن از ناصواب انتظارات و مخاطب به نسبت ناآگاهي دليل به شايد محقق سفانهأمت ديگر سوي از. ورزيدمي

 در هدف گروه نفر پنجاه جمع از ،(مزبور پژوهشي همكار -آموزدانش از غير) نفر يك جز به كهطوري به پرداخت؛ نخست سالنيم آزمون

 ايجاد نشود، منتهي انتظار مورد فرجام به كه حساس رقابتي يعرصه در تالشي چنان است طبيعي! نگرفت 21 نمره كسي «ص» دبيرستان

: كه كرد اشاره چنين نكته دو اين به تصريح به وي با محقق ياحبهمص ميان در تحقيق سوم سال در وي كه طوري به. كرد خواهد منفي نگرش

 بودند گريزان آن از لذا ، دانستندمي گروهي كار ،را نتيجه آن علت و شد آموزاندانش ناراحتي باعث اول ترم در نمرات سطح بودن پايين»...
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 اشكال ذاتاً كارگروهي زدند؛نمي را كارگروهي زيرآب آموزاندانش نبود، زياد هم تكاليف حجم و بود تكاليف از فقط امتحانات اگر... 

 .«ندارد

 است. درست كامالً استاد 

 

 از كليپي زير در. كرديممي ضبط ركوردر با را هاآن وگويگفت صداي و كرده متمركز هاگروه از يكي روي را دوربين گاه ها،داده تكميل براي

  .شودمي تقديم شما آشنايي براي 02كيودامكس استفاده با مزبور فيلم كدگذاري

 تصاويري مربوط به اين كليپ
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 .شودمي عالقمند همكاران تقديم مزبور نشست فيلم كه شد ارائه صلحا دبيرستان همكاران براي پژوهش، اين هاييافته از بخشي

http://www.aparat.com/v/dgbjW 

 تصاويري مربوط به اين فيلم
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 و مطلب آخرين عنوان به و كرده تهيه كيفي هايپژوهش به عالقمند همكاران براي را فيلم اين. پردازدمي 01 كيودامكس آموزش به دقيقه 00 در يفيلم

 .كنممي گراميان شما تقديم فطر سعيد عيد هديه

 

 

 تصاويري مربوط به اين فيلم
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