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٢٨٤ ــ منابع و مآخذ 

فهرست مطالب



پىشگفتار
در روزگاری به سر می برىم که در فاصلٔه نوشتن ىک صفحه مطلب جدىد، وقتی به انتهای آن صفحه می رسىم مطالب نوشته شده 
کهنه می شود و نىاز به بازنگری دارد. در چنىن شراىطی سؤالی که مطرح می شود اىن است که آىا به مخاطبىن نظام آموزشی صرفًا باىد دانش 

آموخت؟ برای ىافتن پاسخی به اىن سؤال بنىادی، الزم است نگاهی گذرا به معلم و شغل او بنمائىم.
آىا معلمی هنر است ىا حرفه، فن است ىا علم؟

به نظر می رسد معلمی مجموعه ای از اىن وىژگی هاست. از اىن روست که برخی از متخصصان تعلىم و تربىت محدود کردن معلمان 
را در قانونمندی ها و دىسىپلىن های از پىش تعىىن شده برای ىک نظام آموزشی پوىا، روا نمی دانند.

وىژگی بارز معلمان در وىژگی های بارز انسانی آن هم از نوع برجسته اش نهفته است. اگر غىر از اىن بىندىشىم، معلم را در حد ىک 
ماشىن ناطق تنزل داده اىم. آن هم ماشىنی که وظىفه اش صرفًا انتقال دانش است. در چنىن روىکردی چه نىازی به استخدام معلم و آموزش 
وی هست؟ بی شک، امکانات فناوری فعلی بهتر از چنىن معلمی می تواند وظىفٔه انتقال دانش را بر عهده بگىرد. از سوی دىگر در ادبىات 
جدىد مورد استفاده در نظام های تعلىم و تربىت پىشرفته، اصطالح بستٔه آموزشی را به طور مکرر می شنوىم و با اىن که ما نىز همواره آن 
را تکرار می کنىم اما کمتر به اجزای آن توافق کرده اىم.ىکی از اجزای چنىن بسته هاىی کتاب راهنمای معلم است و ساىر عناصر آن، کتاب 
درسی، کتاب کاردانش آموز، کتاب های مرجع برای معلم و دانش آموز، کاربرگ های آموزشی وىژٔه معلم و دانش آموز، راهنمای عملی 

مهارت های برنامٔه درسی، فىلم ها و نرم افزارهای آموزشی و ... است.
در وضعىتی که اشاره شد، از ىک سو عصر پس از انفجار اطالعات را می گذرانىم و از سوی دىگر نمی توانىم معلمان را در محدودٔه 
دستورالعمل ها و ضوابط دست و پا گىر محصور نماىىم. پس چگونه انتظار دارىم معلمان ما شراىط مناسب را جهت انتقال جرىان رو به 
رشد دانش بشری برای نسل حاضر و آىنده فراهم کنند. معلمان قرار است چگونگی آموختن به مخاطبانشان را بىاموزند. اىن ىک ضرورت 
حرفه ای و ىک هنر است تا معلم بتواند تغىىرات در حوزٔه شغلی خود را درک نماىد و متناسب با آن، تغىىرات الزم را در خود و مخاطبانش 

به وجود آورد. معلم باىد خوب اندىشىدن و خوب سؤال کردن را بىاموزد. کسی که خوب سؤال می کند خوب هم خواهد فهمىد.
اشاره شد که ىکی از عناصر مهم، بستٔه آموزشی کتاب راهنمای معلم است. کتابی که پىش رو دارىد از اىن نوع است. اىن کتاب 
به جرىان تدرىس در کالس مواردی پىش بىنی  به منظور کمک  اىن بخش ها  دارای 2 بخش، 2 فصل و 23 درس است. در هرىک از 
شده است. برنامه رىزان و مؤلفىن اىن کتاب ىقىن دارند که هىچ کتابی قادر نخواهد بود در موقعىت واقعی کالس درس، تمام مشکالت 
هنرآموزان را برطرف نماىد. با اىن حال تالش بسىار شده است، به منظور اىجاد عدالت آموزشی، دست کم دانسته های پاىٔه هنرآموزان 

ىکدست شود. 
گروه برنامه رىزی درسی گرافىک انتظار دارد تا همکاران محترم نظرات و پىشنهادهای سازندٔه خود را جهت هرچه پربارتر شدن 
اىن مجموعه به دفتر برنامه رىزی و تألىف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای گروه گرافىک به نشانی دفتر برنامه رىزی و تألىف آموزش های فنی 

و حرفه ای و ىا به نشانی وب گاه )وب ساىت(: WWW.Tvoccd.medu.ir  ارسال نماىند.
دکتر مهدی چوبىنه



مقدمه
ىکی از اهداف کتاب های راهنمای معلم، تهىه و ارائٔه چارچوبی برای تدرىس موفق تر است. کتاب های راهنمای معلم اىن امکان 
را در اختىار معلمىن قرار می دهند تا بتوانند برنامٔه درسی را تجزىه و تحلىل کنند و با توجه به امکانات و محدودىت هاىی که با آن مواجه اند 
و نىز با توجه به شراىط محىطی، وىژگی های دانش آموزان، امکانات موجود و… درس مورد نظر را سامان دهی  و اجرا نماىند. کتاب های 
راهنمای معلم راهکارهای اولىه ای هستند که، عالوه بر ارائٔه دانش های بىشتر از کتاب درسی، به معلمىن اىن امکان را می دهند تا با خالقىت 
خود، شىوه های فردی خود را انتخاب کنند و در راستای برنامٔه درسی، آموزش را اجرا نماىند. راهنمای معلم در واقع »راهنمای حرفٔه 

معلمی است« و گاهی به پىچىدگی های موضوع درس نىز می پردازد.
وظىفٔه کتاب های راهنمای معلم عبارت اند از: 

1 ــ تبىىن برنامٔه درسی )هداىت معلم برای روش مناسب تدرىس(؛
٢ــ هداىت معلم در فرآىند آموزش، تدرىس و ارزش ىابی؛

3ــ دانش افزاىی.
ــ کتاب راهنمای معلم »مبانی تصوىرسازی« با هدف ارائٔه راهکارها و روش های مناسب در جهت تدرىس بهتر و موفق تر برای 
هنرآموزان تألىف شده و شامل مطالبی است که هنرآموز در طول ىک سال تحصىلی با آن مواجه است و در راستای آموزش به هنرجوىان 
از آنها استفاده می کند. بنابراىن سعی شده است در کتاب پىِش رو، ابتدا برخی از واژگان کلىدی و پاىه که در حوزۀ برنامه رىزی درسی 

کارکردهای عام دارند، توضىح داده شوند و سپس شىوه های آموزش »تکنىک های تصوىرسازی« به صورت گام به گام تدوىن شود.
 ىادآوری می شود در تمام فصل ها و درس ها، تصاوىر ارجاع شده در متن به صورت لوح فشرده )CD تصاوىر( پىوست است تا 
هنرآموزان گرامی، همزمان با مطالب کتاب، از لوح فشرده نىز استفاده کنند.همچنىن در بخش آموزش تکنىک ها؛ هر جلسٔه درسی با عنوان 
»آموزه« تدوىن گردىده است. برخی از شىوه ها و تکنىک ها دو تا سه »آموزٔه درسی« را به خود اختصاص داده اند در اىن صورت ىک 
مبحث در دو تا سه جلسٔه درسی آموزش داده می شود. همچنىن در اىن بخش مطالبی به صورت دانش افزاىی آمده که وىژٔه هنرآموزان است 

تا هر قسمت از آن را که صالح بدانند، با توجه به موقعىت کالس درس، در برنامٔه آموزشی خود منظور کنند. 
با اىن توضىحات؛ کتاب پىِش رو شامل بخش های زىر است:

ــ روىکردهای آموزشی و روش های تدرىس؛
ــ اهداف آموزشی و حىطٔه آن ها؛

صالحىت های حرفه ای هنرآموزان و وىژگی های درس و طرح درس )در اىن بخش از ىک طرح درس نمونه که توسط ىکی از 
هنرآموزان ارائه شده، برای مثال استفاده شده است(؛

ــ روش آموزش هر درس به صورت آموزش گام به گام؛ 
ــ منابع ومآخذ؛

ــ لوح فشردٔه تصاوىر کتاب.


