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نشانی،  هاي آتش سازمان هاي غیررسمی حلیل محتواي منابع آموزشت
  در مدارس مشهدنیروي انتظامی و هالل احمر خراسان رضوي 

  
  1ثانی حسین جعفري

  2اصغري البنین علی ام
  3امین سکینه محبی

  
نشانی، نیروي انتظامی و  گیري از روش تحلیل محتوا، منابع آموزشی سه سازمان آتشدر این پژوهش با بهره

اصـول یـادگیري، اصـول ارتباطـات و همـاهنگی بـا امکانـات آموزشـی و           مقوله بر اساس چهارهالل احمر 
در بـدو امـر    .است  فرهنگی جامعه و مدرسه و توجه به مباحث تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته

اند گزینش و در هـر سـازمان توسـط یـک یـا دو       که عمومیت بیشتري در امر آموزشی داشته منابع آموزشی
اند، این منابع آموزشی شـامل   متخصص و خارج از سازمان نیز توسط سه متخصص مورد بررسی قرار گرفته

ن بخـش آمـوزش   کننده شامل کارشناسا متخصصین تحلیل. باشد کتاب، کتابچه، بروشور، مجله و پوستر می
هـاي   از جمله یافته. باشند می یارشد آموزش ریزي درسی و دو کارشناس هر سه سازمان، یک دکتراي برنامه

تر مباحـث   نشانی با اصول یادگیري و ارائه تخصصی منابع آموزشی آتش خوب توان، انطباق این پژوهش می
وي انتظـامی در مقولـه اصـول ارتباطـات و     که نیـر  درحالی. ها دانست سایر سازمان آن در مقایسه با آموزشی

ها با امکانات فرهنگی و آموزشی جامعه و مدرسه بر دو سازمان دیگر پیشـی گرفتـه اسـت و     انطباق آموزش
اي و عدم هماهنگی و روزآمدي منابع نتوانسـته   ي مداوم از منابع ترجمه استفاده  احمر به واسطه سازمان هالل

  . پیاده نماید خود منابع آموزشی از طریقرا است، به خوبی اهداف مورد نظر 
  

منابع آموزشی، مقولـه اصـول یـادگیري، مقولـه اصـول ارتباطـات، مقولـه همـاهنگی بـا           :ي کلیديها واژه
  و مدرسه، مقوله اصول بحث تخصصی امکانات آموزشی، فرهنگی جامعه

  

                                                                                               
 . تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد ي علوم ریزي درسی و عضو هیئت علمی دانشکده دکتراي برنامه. 1

 .ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي کارشناسی.  2

 .ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوي کارشناسی.  3
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 : مقدمه 
امـروز و وسـعت نیازمنـدي هـاي آموزشـی و      با عنایت به روند فزاینده تغییر و تحـوالت گسـترده در دنیـاي    

یادگیري، سازمان ها و نهادهاي متعدد به سمت نظام هاي آموزشی رو آورده و به ارایـه خـدمات آموزشـی    
هـاي مختلـف    هـاي مختلـف در مـدارس بـه مناسـبت      زنـگ .(در کنار برنامه هاي رسمی مدارس می پردارند

  ).شود نواخته می
ن و از طرف دیگرباعث  بروز چالش ها و دغدغـه هـاي گونـاگون    این موضوع از یک طرف موجب تحسی

  .براي افراد ، جامعه و نظام هاي آموزشی گردیده است 

تـر ضـرورت تربیـت     اما بحـث مهـم  .کنند برخی بحث تزاحم ویا آشتی بین این دو نوع آموزش را مطرح می
  .همه جانبه است

تواند به یک موقعیت یـا   این خود می.نتقال علم است هاي معتبر براي ارایه آموزش و ا مدارس یکی از مکان
  .فرصت خوب براي توجه به ارتباط بین این دو نوع آموزش باشد

هـاي غیـر رسـمی از ایـن      آموزشی و مقررات در کوتاه مدت اجازه ورود مستقیم آموزش  ماهیت فعلی نظام
  .دهند هاي درسی نمی سنخ را به برنامه

اي  ه زندگی انسان و محیط پیرامون او در ابعاد گونـاگون، بـا سـرعت فزاینـده    بریم ک ما در عصري به سر می
هـا و مواجـه شـدن بـا      هـاي آموزشـی بـراي همـاهنگی بـا ایـن دگرگـونی        در حال تغییر و تحول است، نظـام 

هاي آموزشی، ایـن انطبـاق    رغم اهتمام بسیار نظام رو هستند، علی هاي برآمده از آن، با مشکالتی روبه چالش
  ). 151 ،ص1385حسنی، (نماید  ا تحوالت، کمی دشوار میب

هاي سنتی موجـود، نتوانسـته پاسـخی درخـور بـه مسـائل        ها و روش در کشور ما نیز، نظام آموزشی با سیستم
در عصر حاضر آموزش باید بتوانـد افـراد را بـراي پاسـخگویی بـه مسـائل فـردي و        .ملون عصر جدید بدهد

  ). 1377دادگران، (ها آماده نماید  اجتماعی خود در تمامی زمینه
 تمـامی ه نهاد آموزش و پرورش چه در ایران و چـه در سـایر کشـور بـه تنهـایی قـادر بـه ارائـه         ک ییاز آنجا

انـد کمـک    جامعـه نیسـت، نهادهـاي آمـوزش غیررسـمی توانسـته       رادافآموزشی مورد نیـاز ونیازهاي ها زمینه
هـاي رسـمی و غیررسـمی     اگرچـه برقـراري همکـاري بـین آمـوزش      .شایانی را در رفع این نیاز ارائه نماینـد 

لذا در بسیاري از کشـورها   .باشند اما این دو نوع آموزش مکمل یکدیگر می .رسد و سخت به نظر میدشوار
وسایل و امکانات آموزشی مورد نیاز مؤسسات آموزش  تداركکند که با  ریزي می امهاي برن دولت به گونه

  . در راستاي تحقق تمامی نیازهاي آموزشی جامعه گام بردارد ،رسمی و غیررسمی
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هـاي اولیـه، آشـنایی بـا انـواع       در میان تمامی نیازهـاي آموزشـی مـواردي از قبیـل، نیازهـاي ایمنـی، کمـک       
مرتبط با نظم و انضباط اجتماعی، از جمله مواردي است که جوامع به ضـرورت تحقـق   ها و نیازهاي  بیماري

هاي متناسب با شـرایط سـنی    و سعی دارند تا از همان سنین اولیه، آموزش توجه کردههرچه بیشتر و بهتر آن 
  . افراد را در این خصوص آغاز نمایند

مواد مخدر، بحران خشـونت، بحـران آلـودگی محـیط     هایی از قبیل، بحران اعتیاد به  جوامع امروزي با بحران
هـاي   هـا در گـروه آمـوزش    مواجه هستند کـه رهـایی از تمـامی ایـن بحـران     ... زیست، بحران قانون شکنی و

  ). 23، ص1382ثانی،  جعفري(باشد  صحیح می
یـروي انتظـامی،   نهادهایی از قبیل ن مستمر هاي آموزشی الزم براي این موارد نیازمند همکاري اما تأمین زمینه

هـاي اولیـه و نظـم و     هـاي ایمنـی، کمـک    هاي اخیر، بـراي آمـوزش   در سال. نشانی است هالل احمر و آتش
 .هاي آموزشی اسـتفاده شـده اسـت    ، طیف بسیار وسیعی از تکنیکاز از سوي مراکز مختلف در دنیا ،قوانین

اي  ویی، مـواد دیـداري و شـنیداري، بسـته    هاي رادیوئی، تلویزیونی، ویدئ مثالً در انگلستان، از انواع آموزش
در راستاي آموزش هرچه بهتر اسـتفاده گردیـده اسـت     ،ها ها، کتاب هاي آموزشی ؟؟، مدل کامپیوتري، بسته

  ). 62: 1384توکلی، (
هاي خطیر خود، به کمک سیستم آموزش رسمی آمده و بـا   این سه نهاد در جوامع عالوه بر انجام مسؤولیت

سـعی  ،هـاي تخصصـی خـود     هاي عمومی، آموزش به نونهاالن در زمینـه  ی از قبیل، آموزشهای ارائه آموزش
نمایند تا براي شهروندان امکاناتی را فراهم سازند کـه در مواقـع الزم و ضـروري، بتواننـد بـر مشـکل بـه         می

شـکل  هـاي الزم در راسـتاي جلـوگیري از بـروز م     نگـري  بینـی و آینـده   وجود آمده فائق گشته و یا بـه پـیش  
  .بپردازند 

نشانی، هالل احمر و نیروي انتظامی در ایران، بـراي بـه اجـرا درآوردن اهـداف      هاي آتش هریک از سازمان
ي ایـن منـابع    از جملـه  .انـد  را طراحی و در اختیار فراگیران قـرار داده  مختلفی آموزشی خود، منابع آموزشی

باشند که با توجه به شـرایط و مقتضـیات    ها می تراکتو هاي نمایشیCDها، پوسترها،  آموزشی انواع کتاب
  . برخوردارندفراوانسنین مختلف، از تنوع 

ي انتخاب محتوا، معیارهاي انتخاب و میـزان اثربخشـی    درخصوص این منابع توجه به مواردي همچون شیوه
ریـزان   نامهبر. محتواي ارائه شده در دستیابی به هدف مهم یادگیري در سطح کاربرد و باالتر، ضروري است

اي  پایـه ) الـف : اي از قبیل درسی بر این باورند که در انتخاب محتواي منابع آموزشی باید به معیارهاي عمده
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) هـاي چندگانـه د   اي بـراي یـادگیري   فـراهم آوردن زمینـه  ) ارتباط با مسایل روز ج) براي آموزش مداوم ب
  ). 67 ،ص1368نیکلس، (همسویی با اهداف تعیین شده توسط نهاد موردنظر نظر داشت 

اي باشد که فراگیرنده  محتوا چیزي فراتر از اطالعات صرف است و به طور مسلم این اطالعات باید به گونه
اي سـازماندهی نمایـد کـه اطالعـاتش مفیـد،       بتواند بین آنها با هـم ارتبـاط برقـرار کـرده و آنهـا را بـه گونـه       

  )213 ،ص1384انگینز، ارنشتاین، ه(ژرفی باشد معناي کاربردي و داراي 
و در کـرد  شـناختی یادگیرنـده توجـه    همچنین در گزینش محتـوا بایـد بـه ابعـاد شـناختی، اجتمـاعی، روان       

هـاي قبلـی را    ـ فزایندگی یعنی تجربه و فعالیت بعدي بتوانـد فعالیـت  1: سازماندهی آن نیز به مواردي از قبیل
اي بتوانـد بـه    اي که یادگیرنده بـه طـور فزاینـده    گونه ي افقی اطالعات به وحدت یعنی رابطه) 2استوار کند، 

  ). 90،ص1351تایلر، (نظري متشکل و هماهنگ دست یابد، پرداخته شود 
منـابع  پیـام هـاي منـدرج در    تـا   شـده اسـت  با عنایت به آنچه که در مقدمه ذکر گردید، در این مقالـه سـعی   

از  اسـتفاده  ، بـا  در مـدارس   نیـروي انتظـامی   نشانی، هـالل احمـر و   آموزشی مورد استفاده سه سازمان آتش
  . روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گیرد

  
  :  پژوهشـ روش 2

میـزان ارتبـاطی   . پیام هاي مندرج در منابع آموزشی می باشد نوع تحلیلاز  تحلیل محتوا  پژوهشروش این 
آن , ا دیگران صحبت مـی کنـیم  ما ب. که هر یک از ما در طول یک روز برقرار می کنیم باور کردنی نیست

, به سرودها و مصاحبه هاي زنده یا تایـپ شـده گـوش مـی دهـیم     , چه را که دیگران می نویسند می خوانیم
عمل دیگران را در تلویزیون یا در صحنه هاي فیلم تماشا می کنـیم و بـه مطالعـه روزنامـه هـا و مجلـه هـاي        

تحلیـل محتـوا یـک روش پژوهشـی     . اراي معنـا هسـتند  تمام این ارتباطـات د . علمی و غیرعلمی می پردازیم
السول و پول چارچوب اصلی تحلیل محتوا را . است که به منظور مطالعه این ارتباطات به کار برده می شود

ص , 1382, دالور(توصیف کرده اند» چگونه و با چه تأثیري می گوید؟, چه چیزي را, چه کسی«در سؤال 
275.(  

  :مرحله طی گردیده است شاملدر انجام این پژوهش سه 
ـ پردازش نتـایج  3 منابع آموزشیـ بررسی 2) دهی مواد سازي و سازمان آماده(ي قبل از تحلیل  ـ مرحله1 

  ). 132، ص1380سرمد، بازرگان، حجازي، (
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مورد چک لیست محقـق سـاخته بـه بررسـی هـر کـدام از منـابع آموزشـی بـه          3پژوهش حاضر با استفاده از 
عبـارت   35هر یک از ایـن چـک لیسـت هـا شـامل      .ب با وظایف هر سازمان پرداخته است تفکیک و متناس

  :بوده و به دسته بندي و تحلیل و تحلیل منابع بر اساس معیار هاي زیر پرداخته است
  انطباق با فرایند ارتباط موثر و طراحی پیام-2انطباق منابع آموزشی با اصول یادگیري         -1
انطباق منابع آموزشی با امکانـات آموزشـی و فرهنگـی     -4صورت تخصصی                  ارایه مطالب به -3

  جامعه و مدرسه
  

تناسـب حجـم و محتـوا بـا شـرایط      : سؤاالتی از قبیـل  انطباق منابع آموزشی با اصول یادگیري  :اولدر معیار 
سنی یادگیرنده، میزان عینیت مطالب براي یادگیرنـده، میـزان جـذابیت مطالـب بـراي یادگیرنـده، توجـه بـه         

  .مطرح گردیده است... . ارتباط عمودي مطالب و
میزان رعایـت اختصـار پیـام،     : سئواالتی از قبیل انطباق با فرایند ارتباط موثر و طراحی پیام،با: دوم در معیار 

  .مورد تاکید واقع گردیده است... تنوع در پیام، تأثیرگذاري پیام، مناسب بودن کانال انتقال پیام و
ي آموزشی با  ه با عنایت به موضوع خاص آن ماد ،تخصصی مطالب ئه مطالب به صورتاار:   در  معیار سوم

  : سؤاالتی از قبیل
ي تخصصـی از   زا، اسـتفاده  میزان آشناسازي یادگیرنده با مواد آتش: نشانی ـ آموزش تخصصی در آتش

  ... ها، رفتار مناسب در هنگام بروز خطر و کننده خاموش
هــاي اولیــه، رفتارهــاي  احمــر، میــزان آشناســازي یادگیرنــده بــا کمــک ـــ آمــوزش تخصصــی در هــالل

  ... ، ایدز و HIVآمیز،  مخاطره
هاي اکـس،   میزان آشناسازي یادگیرنده با خطرات ناشی از استعمال مواد مخدر، قرص: ي انتظامیـ نیرو

بـه بررسـی ایـن مولفـه پرداختـه شـده       ... ي نابجا از اینترنت، بدلباسی و هاي خیابانی، استفاده مضرات دوستی
  .است

ق بـا نیازهـاي اجتمـاعی،    انطبـا : توجه به مسائل آموزشـی، فرهنگـی و اجتمـاعی ماننـد     :در معیا رچهارم 
هـا بـا    سـویی آمـوزش   آمـوز، هـم   انطباق با نیازهاي فرهنگی، انطباق با امکانات و تجهیزات مدرسـه و دانـش  

بسـیار خوب،خـوب   : طیف درجه بندي سئواالت شامل . . مد نظر قرار گرفته است ...مطالب کتب درسی و
  .،متوسط ،نسبتا ضعیف و بسیار ضعیف بوده است 
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   انتخابی براي بررسی منابع 1-2
کـه بـه طـور فراگیـر در     رانشانی، هـالل احمـر و نیـروي انتظـامی، منـابعی       در این مرحله از سه سازمان آتش

   .منابع آمده است 1که در جدول شماره .اند، گردآوري شد ها و مدارس آموزش داده دبستانی پیش
  
  

  نشانی مواد آموزشی آتش  1جدول شماره
نام ماده 
تعداد   ي آموزشی هدف ماده  کلی شکل  آموزشی

مقطع   کادر  رنگ
  آموزشی

جنسیت 
  مخاطبین

صفحه 
  نحوه توزیع  تعداد

ــ بابــاي 1 ن مـــ
  کتاب  یک قهرمانه

آشنایی کودك با انواع مـواد  
نشـانی،   زا، نقـش آتـش   آتـش 
ي مواجهـه بـا آتـش و     طریقه

نشـانی   ي آتـش  معرفی شماره
از طریــق شـــعر کودکـــان و  

  تصاویر

  27  هر دو گروه  ابتدایی  عمودي  بسیار متنوع
ارائه به صورت 
هاي  توزیع در کالس

  آموزشی

ــــــ فلـــــش 2
ــاي  کـــارت هـ

)125(  

ي  مجموعه
  فلش کارت

ــازمان   ــرد سـ ــی عملکـ معرفـ
نشــانی و آشــنا کــردن   آتــش

زا و  کودکــان بــا مــواد آتــش
ــدمات و  ــوگیري از صــ جلــ
حوادث ناشی از عدم رعایت 

  مسائل ایمنی

  افقی  متنوع
دبستانی  پیش
  ابتداییو 

  هر دو گروه
عدد  10

کارت 
15×10  

ارائه در جلسات 
آموزشی 

ها و  مهدکودك
  مدارس

ــ کاردســتی 3 ـ
ماشـــــــــــین 

  نشانی آتش

کاردستی به 
صورت انجام 

برش و 
  چسباندن

نشانی  ي آتش آموزش شماره
ــکل و رنـــگ ماشـــین    و شـ

  نشانی از طریق بازي آتش
دبستانی  پیش  افقی  رنگ 4

  و ابتدایی
  ص 1  هر دو گروه

ارائه در جلسات 
آموزشی 

ها و  مهدکودك
  مدارس

    
  مواد آموزشی نیروي انتظامی 2جدول شماره  

نام ماده 
تعداد   ي آموزشی هدف ماده  شکل کلی  آموزشی

مقطع   کادر  رنگ
  آموزشی

جنسیت 
  مخاطبین

صفحه 
  نحوه توزیع  تعداد

ــ درس 1 ـــــــ
  کتاب  قشنگ تابلو

ــم   ــا و عالئـ ــوزش تابلوهـ آمـ
  افقی  متنوع  راهنمایی

پیش دبستانی 
  18  هر دو گروه  و دبستان

ــات   ــه در جلسـ ارائـ
آموزشی و توزیع در 
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  ها مهدکودك

ـــــ ســــري  2
ــترهاي  پوســــ
نمایشـــــگاهی 

  پلیس

  پوستر

ــ آشناسـازي بـا خطــرات و    1
مضرات اعتیاد به موادمخدر و 

کس ا  
هــاي  ـــ شناســاندن و آســیب2

هاي  معضالت ناشی از دوستی
  خیابانی

ــ بــه تصــویر کشــیدن آثــار  3
و ایمــان بــه خــدا و   توکــل 

  دستیابی به موفقیت

  پسر و دختر  متوسطه  افقی  متنوع

عدد  40
پوستر براي 

 40دختر و 
عدد پوستر 
  براي پسرها

ارائـــه بـــه صـــورت 
نمایشگاهی و نصـب  
  در تابلوهاي مدارس

  
  مواد آموزشی هالل احمر:  3جدول شماره

تعداد   ي آموزشی هدف ماده  شکل کلی  نام ماده آموزشی
مقطع   کادر  رنگ

  آموزشی
جنسیت 
  مخاطبین

صفحه 
  نحوه توزیع  تعداد

ــایی 1 ــ رهنمودهـــ ــــ
هــاي  ي کمــک دربـاره 

  اولیه و ایدز
هـاي   آشنایی با ایدز و کمک  کتابچه

  اولیه مربوط به آن 
راهنمایی و   عمودي  رنگ 4

  متوسطه
  ص 24  هر دو گروه 

هـاي   ارائه در کالس
آموزشــــــــی و در 
جلســات حضــور در 

  مدارس

  کتاب  اولیههاي  ـ کمک2

ــدن و    ــاتومی ب ــا آن ــنایی ب آش
هــا و حــوادث   انــواع زخــم 

غیرمترقبـــه و نحـــوه ارائـــه   
ــک ــن    کم ــه در ای ــاي اولی ه
  خصوص

بندي  رنگ
بسیار 

محدود و 
  کاغذ تیره 

  عمودي
راهنمایی و 

  متوسطه
  177  هر دو گروه 

هاي  صرفاً در کالس
اي کــــه در  ویــــژه

احمــر  سـازمان هـالل  
گـردد در   برگزار می

فراگیران کـه  اختیار 
نوجـــوان و جـــوان  

  گیرد هستند قرار می

  مجله  ي هالل ـ مجله3
هـاي   هایی از فعالیـت  گزارش

فرهنگی و آموزشـی سـازمان   
  هالل احمر 

راهنمایی و   عمودي  نسبتاً متنوع 
  متوسطه

مخاطب 
خاصی 
  ندارد 

  ص 40

پـــس از انتشـــار بـــه 
ــز   مراکـــ ــامی  تمـــ

احمـر مـدارس    هالل
گـردد امـا    ارسال می

عمـــــــــــومیتی در 
ي از آن  اســـــــتفاده
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  . وجود ندارد

ــورهاي  4 ــ بروشـــ ــــ
حوادث طبیعی و نحوه 
ارائه امداد و نجات در 

  چنین مواقعی

  بروشور

هـاي ایمنـی هنگـام     ـ توصیه1
  وقوع حوادث غیرمترقبه

ـ ایجـاد آرامـش روانـی در    2
  کودکان آسیب دیده 

ـــ آگــاهی افــراد بــا حقــوق  3
  بشردوستانه 

ـ مدیریت عملیات بهداشت 4
  و درمان در بالیا

دیـدگان   ـ کمک به آسـیب 5
  حوادث غیرمترقبه 

ي ایجـاد   ـ آشنایی بـا نحـوه  6
  سرپناه مناسب

  ي تهیه آب سالم  ـ نحوه7
ـ ساپورت روحـی ـ روانـی      8

  دیدگان  آسیب
آوري و کفن و دفـن   ـ جمع9

  مردگان 
هاي غلبه  ـ آشنایی با روش10

  بر استرس براي امدادگران 

  عمودي  محدود 
راهنمایی و 

 6Aص 50  هر دو گروه   متوسطه 

هاي  صرفاً در کالس
آموزشی هالل احمر 
بــــــراي  آن هــــــم 

کـه متقاضـی    کسانی
هـایی   چنین آمـوزش 

باشند و در برخـی از  
مانورهاي زلزلـه کـه   

کاري آمـوزش  با هم
و پـــرورش برگـــزار 

گردد، در اختیار  می
آمــوزان قــرار  دانــش

  . گیرد می

  
  گروه تحلیل گر منابع آموزشی 2-2

خـورد   شویم که منابع بسیار متنوعی در هریک از این سه سازمان به چشـم مـی   باز هم این نکته را یادآور می
هـاي آموزشـی بـه     ي از آنهـا در برنامـه   اما گزینش این مواد آموزشی خاص، به این علت بوده، کـه اسـتفاده  

از کارشناسان بخـش آمـوزش و   در بررسی مواد آموزشی، در هر سازمان . نسبت سایر منابع بیشتر بوده است
جـدول  . ي درسی، جهت بررسی منابع آموزشی دعوت به عمل آمد بیرون از سازمان از سه متخصص برنامه

  . باشد ي مواد آموزشی در هر سازمان می کننده به تفکیک بیانگر کارشناسان و متخصصان تحلیل 4ي شماره
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  4جدول شماره

  متخصصین  نام سازمان 
  ـ کارشناس بخش آموزش   1  نشانی  آتش

  ـ ریاست بخش آموزش  2
  ریزي درسی ـ دکتراي برنامه3
  ـ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی 4
  ـ کارشناس ارشد مدیریت آموزشی 5

  ـ کارشناس آموزش بخش معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی مشهد 1  نیروي انتظامی
  ریزي درسی  ـ دکتراي برنامه2
  ارشد مدیریت آموزشی  ـ کارشناس3
  ارشد مدیریت آموزشی  ـ کارشناس4

آمــوزي ســازمان  اي و مســؤول هــالل احمــر دانــش ـــ ریاســت آمــوزش فنــی و حرفــه1  هالل احمر 
  آموزي آموزش و پرورش مشهد  دانش
  ریزي درسی  ـ دکتراي برنامه2
  ارشد مدیریت آموزشی  ـ کارشناس3
  ارشد مدیریت آموزشی  ـ کارشناس4

  :  هایافته ها و تجزیه و تحلیل آن  3-2
  نشانی با اصول یادگیري منطبق است؟  آیا منابع آموزشی آتش: سؤال اول  1-3-2

  
  5جدول شماره

  دیدگاه متخصصان  ي آموزشی  نام ماده
متخصـص ایـن کتـاب     5به طور کلی در تحلیل محتـواي صـورت پذیرفتـه توسـط       باباي من یک قهرمانه 

  . ارزیابی گردیده است» خوب«
ریزي درسی خوب،  ي اصول یادگیري توسط متخصص برنامه ها در زمینه این کارت  ) 125(هاي  فلش کارت

   .شده استمتخصص دیگر متوسط و نسبتاً ضعیف ارزیابی  4اما 
  این ماده آموزشی توسط تمامی متخصصین بسیار خوب ارزیابی شده است  نشانی آتش ماشینکاردستی 

  
شـوند و   دبستانی و دبسـتان بـه کـار بـرده مـی      پیش دوره يجا که تمامی منابع ذکر شده در  آناز :تحلیل

هاي شناختی دوره پیش عملیاتی و  کند که در طراحی مواد آموزشی به ویژگی اقتضاي این سنین ایجاب می
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،امـا از منظـر تحلیـل    اي مبـذول گردد  هـا تأکیـد دارنـد، توجـه ویـژه      تر نمـودن آمـوزش   عملیاتی که بر عینی
وانسته اند به اهداف مقوله اول یعنی انطباق با اصول یـادگیري مـورد نظـر    نت 125کنندگان، فلش کارت هاي 

  . دست یابند
  نشانی با اصول ارتباطات منطبق است؟  آیا منابع آموزشی آتش: سؤال دوم   2-3-2

  6جدول شماره
  دیدگاه متخصصان  ي آموزشی  نام ماده

متخصص خـوب ارزیـابی    5کتاب توسط هر اصول ارتباطات نیز این  از جهت رعایت  باباي من یک قهرمانه 
  شده است

  اند ها نسبتاً ضعیف ارزیابی شده این فلش کارت  125هاي  کارت  فلش
  بسیار خوب ارزیابی شده است   کاردستی ماشین 

  
در دو  مناسب بودن کانـال انتقـال پیـام،    گزارهو درخصوص » باباي من یه قهرمانه«ي کتاب  در زمینه:تحلیل 

و علت آن را نیـز زیـاد بـودن تعـداد      .نظرات به سمت متوسط و نسبتاً ضعیف گرایش داشته است موردمعین
  . عکس روي جلد، متوسط ذکر گردیده استارزیابی به عمل آمده از  اي از موارد صفحات و در پاره

   :که اهم آن ها عبارتند از درخصوص این کتاب، توسط متخصصین مطرح گردیده است یهمچنین نکات
رسد که امکان مراجعه داوطلبانـه کودکـان بـه ایـن منبـع خـوب باشـد امـا جاذبـه بـراي            به نظر می) لفا

  . باشد متوسط می در حد ها کتاب در راستاي تحکیم و تقویت آموخته این مراجعات متعدد کودك به
 یفراوانـ ي  هاي کتـاب بـر روي کودکـان اگرچـه کتـاب مطالـب آموزنـده        قابلیت تأثیرگذاري پیام) ب

هـاي   مثـل اسـتفاده از کبریـت و بـازي    (هـاي کتـاب    ولی متخصصین درخصوص میزان بـدآموزي پیـام  ،دارد
توانـد تـأثیرات منفـی و معکوسـی را      اند که کتاب می  مورد توجه قرار داده و بیان داشته ،)آمیز مشابه مخاطره

  . نیز بر کودکان داشته و آنان را با رفتارهاي خطرساز بیشتري آشنا نماید
  ): 125(هاي  فلش کارت* 

و کـاري   تهیـه نشـده اسـت    هـا توسـط طراحـان ایرانـی     کـارت   نکته قابل توجه این است کـه ایـن فلـش   
هـا، داراي عبـاراتی انگلیسـی و     گردد، به همین خاطر بسیاري از تصاویر فلش کارت اي محسوب می ترجمه

. باشد می» ي ادرار خود ن به وسیلهنشا  چون خاموش کردن آتش توسط یک آتش هم«گاه تصاویر نامناسبی 
کـه در  بلهاي واقعـی نبـوده    پیام بیانگر تنها اما نه استهمچنین تصاویر اگرچه با رویکردي طنزگونه طراحی 

لـوح و   نماید تصـویر یـک فـرد بـداخالق، گـاه سـاده       ها ارائه می نشان بسیاري از موارد تصویري که از آتش
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کـه بتوانـد جـان     تواند از خود مراقبت نماید، چه برسـد بـه ایـن    نمیدست و پا است که در موقعیت خطر  بی
نشـانی   ها که در بدو امر توسط مراکز آتـش  این فلش کارتم به توضیح است که زال. دیگران را نجات دهد

ذکر این نکته حائز اهمیـت   در اینجاپس از مدتی توزیع آنها متوقف گردیده است  شده است،لیکناستفاده 
  !فرهنگ ایرانی را دارد؟براي است که آیا هر منبع آموزشی وارداتی قابلیت و سنخیت استفاده 

  : کاردستی ماشین * 
دبسـتانی و دبسـتانی بـازي اسـت و درسـت کـردن یـک         جایی که اقتضـاي سـنین کودکـان پـیش     از آن

گردد که در حین انجام آن تمامی حـواس بـه    میکننده و فکري محسوب  کاردستی نیز، نوعی بازي سرگرم
انتقـال پیـام مـوردنظر کـه آمـوزش شـماره و        بـه  تواند لذا این کاردستی به خوبی می  شوند، نوعی درگیر می

  .بپردازدبه کودکان  ،نشانی است  رنگ و نوع ماشین آتش
  نشانی با امکانات آموزشی و فرهنگی جامعه و مدرسه منطبق است؟  آیا منابع آموزشی آتش  3-3-2

  
  7جدول شماره

  دیدگاه متخصصان  ي آموزشی نام ماده
  .ارزیابی شده است» خوب«این کتاب   کتاب باباي من یه قهرمانه

  .ارزیابی شده اند»متوسط«این فلش کارت ها   125هاي  فلش کارت
  کاردستی ماشین

  نشانی آتش
  .دیدگاه متخصصین در این خصوص بسیار خوب بوده است

  
امکانـات آموزشـی و فرهنگـی جامعـه و      منـابع آموزشـی بـا    نکته قابل توجه درخصوص انطباق :تحلیل 

هــاي امکانـات و اســتانداردهاي ایمنــی   از حــداقل مامدرسـه، ایــن اســت کـه بســیاري از مــدارس در کشـور   
هـاي   مـوزش در نتیجـه آ آشنایی دارند کمتر مدیران و معلمین با این استانداردها  ن کهوده و یا ایبرخوردار نب
انجام پـذیرد، امکانـات مـدارس،    » با تأکید بر عملی«بایست به صورت تئوري و عملی  نشانی می مرکز آتش

بر سـه یـا چهـار     نشانی در هر ماه بالغ از سوي دیگر مرکز آتش .باشد هاي آموزشی نمی جوابگوي ضرورت
دبستانی و در همین حدود کودکان دبستانی و متوسـطه را تحـت پوشـش آموزشـی خـود       هزار کودك پیش

پـذیرد   ها به صورت کلی و بیشتر با رویکرد تئوریـک صـورت مـی    اما از آنجا که این آموزش .دهد قرار می
ف نیازهـاي آموزشـی متفـاوتی را    مناطق آموزشـی مختلـ   ،عالوه بر این .اثربخشی چندانی را به همراه ندارد

 در حـالی  .اسـت  کبریـت بـوده   بازي کو دکان با سوزهاي پائین شهر بر اثر د طبق آمار بیشترین آتشنطلب می
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صـورت   امثـال آن  ها اکثراً عامدانه و با آگاهی کامل و بـا وسـایل انفجـاري و    سوزي که در باالي شهر آتش
ها و بـرش ماشـین    مل کتاب باباي من یه قهرمانه، فلش کارتشا«در ضمن این منابع آموزشی  .پذیرفته است

گیرد و تنهـا کسـانی از آن    آموزان و کودکان قرار نمی ي دانش به صورت فراگیر در اختیار همه ینشان آتش
 .نشـانی حضـور یابنـد    هاي آموزشی برگزار شـده توسـط مرکـز آتـش     برخوردار هستند که بتوانند در کالس

نشانی امکان فراگیر کردن و دسترسی همه جانبه منابع را براي تمام مشـمولین و   آتشکمبود امکانات مراکز 
  . هاي ایمنی، از میان برده است متقاضیان آموزش

انـد مباحـث تخصصـی را بـه خـوبی بیـان        نشـانی توانسـته   آیا منابع آموزشی آتـش : سؤال چهارم  4-3-2
  نمایند؟ 

  8جدول شماره
  متخصصاندیدگاه   ي آموزشی نام ماده

خوب ارزیـابی   در حد هاي تخصصی آموزش جهتمتخصصین این کتاب را در   باباي من یک قهرمانه 
  .اند نموده

متوسـط ارزیـابی    تخصصی هاي آموزش جهتها را در کارت  متخصین این فلش  125هاي  کارت فلش
  . اند نموده

ماشـــــین ) کاردســـــتی(بـــــرش
  نشانی آتش

متوسط ارزیابی  در حد هاي تخصصی وزشآم جهتها را در  متخصین کار دستی
  . اند نموده

  
در  ،انـد  هاي تخصصی، این سه منبع آموزشـی نکـات زیـادي را در برنداشـته     ي آموزش در زمینه:تحلیل 
مثالً در برش کار دستی ماشین بـه راحتـی    .هاي کوتاه اما پربارتري را ارائه نمایند توانستند، پیام که می حالی

هاي ماشین براي انتقال چند پیام کوتاه ایمنی بهره بگیرند تـا کـار    توانستند از فضاي خالی دیواره میطراحان 
اشعار آنقـدر طـوالنی اسـت و نویسـنده آن      گاه »باباي من یه قهرمانه«پربارتري را ارائه نمایند و یا در کتاب 

نمایـد و یـا برقـراري     شـوار مـی  چنان در قید قافیه گرفتار شده است که درك آن بیت براي کودك کمی د
  .پذیرد ارتباطات منطقی میان چند بیت با پیام اصلی ایمنی صورت نمی

  با اصول یادگیري منطبق است؟ » پلیس«آیا منابع آموزشی نیروي انتظامی : سؤال پنجم 5-3-2
  9جدول شماره

  دیدگاه متخصصان  ي آموزشی نام ماده
 اسـت وسترها که براي دخترهـا و پسـرها مجـزا طراحـی شـده      تایی پ40این سري   مجموعه پوسترهاي پلیس

خـوب ارزیـابی    در حـد  در بحـث اصـول یـادگیري    ننـد ک اهداف یکسانی را دنبال می
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  .اند شده
 در حـد  اي از مـوارد  خـوب و در پـاره   در حـد  این کتاب هم در بحث یـادگیري   کتاب درس قشنگ تابلو

  . متوسط ارزیابی شده است
متخصصـین کمـی    بـه نظـر  امـا از   اند،ي پوسترهاي پلیس اگرچه بسیار جذاب طراحی شده  مجموعه:تحلیل 

متوسـط ارزیـابی گردیـده     در حـد  تناسب حجم و محتوا با شرایط سنی یادگیرنده نیز ..می رسندآمیز  اغراق
  . شود  که یادگیرنده از مطالعه کل پیام منصرف میاست گاه پیام پوسترها آنقدر طوالنی زیرا .است

روي   ، طـرح اسـت ارزیـابی شـده   به این شرح  با ذکر چند نکتهو خوب در حدکتاب درس قشنگ تابلو نیز 
رفت، کودك گـرایش بیشـتري    جلد متوسط بوده و اگر در طراحی آن دقت نظر و ظرافت بیشتري بکار می

دبسـتانی یادگیرنـده کمـی     حجم و محتوا نیز، با توجه به سن دبسـتان و پـیش  .کرد  ي کتاب پیدا می به مطالعه
  . رود ها الزاماً تئوري باشد اثربخشی چندانی از کتاب انتظار نمی رسد و اگر آموزش سنگین به نظر می

  آیا منابع آموزشی نیروي انتظامی با اصول ارتباطات منطبق است؟ : سؤال ششم 6-3-2
  

  10جدول شماره 
 دیدگاه متخصصین ي آموزشی نام ماده

 . اند ي اصول ارتباطات این مجموعه پوسترها متوسط ارزیابی گردیده در زمینه پوسترهاي پلیسي  مجموعه

ارزیــابی  خـوب  مـورد  2ي اصـول ارتباطـات ایـن کتـاب متوسـط و در       در زمینـه  کتاب درس قشنگ تابلو
 .گردیده است

  
هاي مفیدي در  آموزش تواند ي پوسترهاي پلیس از دیدگاه متخصصان به همان میزان که می مجموعه:تحلیل

هـا و گـاه    را ارائـه نمایـد بـه همـان میـزان هـم زودآمـوزي       ... هـاي خیابـانی و   مورد خطرات اعتیـاد، دوسـتی  
ي نوجـوانی اسـت و ایـن     هـا دوره  هایی را به همراه دارد از آنجا که مقطع سنی این نوع از آموزش بدآموزي

هـا   حل فقط به ذکر توکل به خدا، دوري از پـارتی  ي راه هاند و در زمین پوسترها عمدتاً مصادیق را بیان نموده
ي آن نوجـوانی کـه در    توانند تأثیرات معکوسی را به همراه داشته باشند کـه در نتیجـه   اند می اکتفا کرده... و

یک محیط کامالً بسته قرار داشته با مسائلی آشنا شود که برایش جذابیت داشته و کشش کاذبی بـه آن پیـدا   
  . نماید

تاب درس قشنگ تابلو نیز به لحاظ تأثیرگذاري پیام خوب ارزیابی گردده امـا اینکـه چقـدر کانـال انتقـال      ک
تواند به یـادگیري بهتـر کـودك منجـر گـردد، متوسـط ارزیـابی شـده اسـت،           پیام و تنوع موجود در پیام می
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کند کـه اگـر    انه مطرح میي شعر کودک هاي تابلوهاي راهنمایی و رانندگی را به شیوه چراکه این کتاب پیام
تـري را بـه    این آموزش با یک انیمیشن یا به صورت عملی در شهرك ترافیک اتفاق بیافتد تأثیرات مطلوب

  . همراه دارد
  آیا منابع آموزشی نیروي انتظامی با امکانات آموزشی و فرهنگی جامعه و مدرسه منطبق است؟  7-3-2

  11جدول شماره 
 متخصصین دیدگاه ي آموزشی نام ماده

 در حـد  متوسـط و در دو مـورد   در حـد  مجموعه پوسترهاي پلیس در این مقولـه  ي پوسترهاي پلیس مجموعه
 . اند خوب ارزیابی شده

 در حـد  خوب و در سـه مـورد  در حـد  هـاي ایـن مقولـه    این کتاب در اکثر مؤلفـه  کتاب درس قشنگ تابلو
 . متوسط ارزیابی شده است

  
را در هـا  تـوان آن   ه پوسترهاي پلیس حالت نمایشـگاهی دارنـد بـه راحتـی مـی     مجموعاز آن جا که : تحلیل

خوب ارزیابی شده است  حداي ندارد، لذا در  راهروهاي مدرسه نصب کرد و نیاز به امکانات خاص و ویژه
مثال در بحـث  هاي اجتماعی نیز اگر بتواند اهداف خود را به خوبی محقق نماید، در تقویت مهارت همچنین.

توانـد تـأثیرات    مـی  از دوستی هاي خیابانی تاثیرات معکوس نداشته و به هدف اصلی خود نائل شود، دوري
  . ها به همراه داشته باشد مطلوبی را در تقویت این مهارت

هــاي عملــی آن بــراي ســنین دبســتان و  کتــاب درس قشــنگ تــابلو، بــا عنایــت بــه ایــن مســأله کــه آمــوزش 
 پـژوهش در زمینـه ي   اي بـراي آمـوزش دارد، در ایـن    به امکانـات ویـژه   تر است و نیاز دبستانی مطلوب پیش

متوسـط  تحلیل گران به واسطه نیاز آن به امکانات ویـژه آن را در حد  تناسب با امکانات و تجهیزات مدرسه 
از منظر متخصصین سویی خاصی  منابع درسی کودکان هم هماهنگی باازحیث  همچنین . نموده اند ارزیابی 

ارتبـاط آن بـا درس علــوم اجتمـاعی و بحـث تقویــت      مشـاهده نگردیــده اسـت بـه عنــوان مثـال     تحلیـل گـر  
هاي اجتماعی از جمله احترام به قانون به طور واضح روشن نشده است یا به صورت علمـی بـر روي    مهارت

گیري توانستند به یاد این دو موضوع می ،ها و ارتباطات کار نشده که در صورت اجرائی شدن این هماهنگی
بـوده  » متوسـط در حـد   «نظر متخصصان در ارزیابی صـورت گرفتـه از ایـن مؤلفـه     . ندشوبهتر و بیشتر منجر 

  . است
  اند مباحث تخصصی را به خوبی ارزیابی نمایند؟  آیا منابع آموزشی نیروي انتظامی توانسته 8-3-2

  12جدول شماره 
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 دیدگاه متخصصان ي آموزشی نام ماده
 ي پوســـترهاي  مجموعـــه 

 پلیس

 . اند را خوب ارزیابی نموده این منابع ان مباحث آموزشیصهاي تخصصی، متخص آموزش از جهت

 . اند را خوب ارزیابی نموده این منابع ان مباحث آموزشیصهاي تخصصی، متخص آموزش از جهت کتاب درس قشنگ تابلو

  : مجموعه پوسترهاي پلیس الزامی است ذکر چند نکته درباره: تحلیل
  . ي ارائه و طراحی برخی تصاویر باید به دور از اغراق باشد نحوه) الف
جـا کـه اقتضـاي ایـن سـنین       ها و مفاهیم این پوسترها به شخصیت نوجوانان توهین نکنـد، از آن  پیام) ب

ي متغیـر و   اي باشند که با روحیه خوش لباسی، مرتب کردن و گرایش به دوستان است، باید تصاویر به گونه
در  زیـرا .ي مصـادیق عینـی    کننـده  راهکار باشند تا الزاماً بیان ارائه دهنده طلب نوجوانی هم سو و بیشتر تحول

  . افتمثال آن یتوان پیرامون بدلباسی، استعمال مواد مخدر و هاي بیشتري را می ذهن همین نوجوان مصداق
هـا   ین پوسترها بیان مفاهیم و پیاما هدفاگرچه  .ها تناسب بیشتري داشته باشند تصاویر باید با واقعیت) ج

  . است اغراق شدهاي طنز بوده است اما در برخی تصاویر بیش از حد  به گونه
  : د کهشو ي کتاب درس قشنگ تابلو پیشنهاد می در زمینه

. تري بهره گرفته شـود  تر و متنوع ها به صورت مناسب از رنگ) ب. طرح روي جلد بازنگري شود) الف
کودکـان ایـن عصـر    زیرا.یکی یا یـک بـازي کـامپیوتري همـراه شـود     ونافزار الکتر یک نرمها با  آموزش) ج

  .دهند هاي کامپیوتري داشته و یادگیري بهتري را در این خصوص نشان می گرایش بسیاري به بازي
هـاي وي   هاي رشد کـودك، نیازهـا و خواسـت    ها توسط فردي صورت پذیرد که بر ویژگی آموزش) د

  . دهد ارائهها را به صورت مجسم و نیمه مجسم  ه و بتواند آموزشاشراف کامل داشت
  . دنها فرار بوده و نیاز به بازآموزي مداوم دار ها استمرار و مداومت داشته باشد، چراکه پیام آموزش) و
به صورت فراگیـر بـه همـراه     CDهمراه گردد و  )داداش سیاه(آموزش با یک انیمیشن مانند داستان ) ه

هاي خاص مانند هفته نیروي  ها محدود به مناسبت ها توزیع گردد و آموزش کتاب در مدارس و مهدکودك
  . هاي بازدید مدارس از شهرك ترافیک نباشد انتظامی یا برنامه

  آیا منابع آموزشی هالل احمر با اصول یادگیري منطبق است؟ : سؤال نهم  9-3-2
  13جدول شماره 

 دیدگاه متخصصان ي آموزشی نام ماده
ــاره   هچــکتاب ــایی درب ي رهنموده

 ایدز

 . می باشد» خوب«در این مقوله ارزیابی متخصصین 

 . ضعیف است  اي از موارد نسبتاً ارزیابی از این کتاب متوسط و در پاره هاي اولیه کمک  کتاب
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 . باشد اي از موارد ضعیف می ارزیابی از این نشریه متوسط و در پاره  ي هالل مجله

تـــایی بروشـــورهاي  10ســـري 
هـاي امـداد و    حوادث طبیعی و برنامـه 

  نجات

اي از مـوارد نسـبتاً ضـعیف و متوسـط      ارزیابی از این بروشورها خـوب و در پـاره  
 . باشد می

نشانی، بیشتر  سازمان هالل احمر نیز مانند سازمان آتشي ایدز، متأسفانه  ي رهنمودهایی درباره کتابچه* 
اي و وارداتی است، به همین دلیل تناسب زیادي میان اشکال به کار رفته  اش، کارهاي ترجمه منابع آموزشی

ــا مخاطــب و  هــاي خاصــی کــه در برخــی از قســمت در کتابچــه، نمادهــا و پیــام هــاي کتابچــه وجــود دارد ب
ي متخصصـین   به عقیده. خورد گردد به چشم نمی ک نوجوان ایرانی محسوب میی که ي فعلی آن یادگیرنده

  .کنند هاي ناامیدي را براي افراد تداعی می هاي به کار رفته در این کتابچه، بیشتر حالت رنگ
و نیز به کارگیري تصاویر آموزشی ) 178(هاي اولیه نیز به علت زیاد بودن حجم کتاب  کمک  کتاب* 

تواند بـه عنـوان یـک منبـع مناسـب و متناسـب بـا         ز موارد ترسناك و یا نامطلوب است، نمیکه در بسیاري ا
کـه  ) 1371(اصول یادگیري قلمداد شود و البته ذکر این نکته نیز قابل توجـه اسـت کـه ایـن کتـاب از سـال       

کـه  باشـد، در حالی  منتشر شده تجدید چاپ و یا بازنگري نشـده اسـت، لـذا مطالـب آن اصـالً روزآمـد نمـی       
افزارهـاي خودآمـوز، کیفیـت یـادگیري را      هاي فشـرده و نـرم   توان با ارائه همین مفاهیم آموزشی در لوح می

  . ارتقاء بخشید
توانـد بـا رعایـت     که مـی  ي آموزشی و درسی ندارد حال آن این نشریه اصالً جنبه: ي پیام هالل  مجله* 

چنـین   سنی در مدارس قرار گرفته شود، هـم هاي مختلف  برخی اصول یادگیري و آموزشی در اختیار گروه
آموزانی که به اینترنـت   روي سایت هالل احمر قرار بگیرد تا دانش onlineمطالب آموزشی آن به صورت 

ها، بـیش از آنچـه کـه بـه ارائـه       تر از آن استفاده نمایند، به طور کلی مجالت سازمان دسترسی دارند، راحت
ي  هاي ذینفع و کمتر به حوزه هاي سازمان ي هستند براي تبیین فعالیتمطالب آموزشی مبادرت ورزند، ابزار

  . شوند هاي آموزشی سازمان وارد می مسؤولیت
هـا   برخـی از مطالـب کتابچـه   : هاي امـداد و نجـات    تایی بروشورهاي حوادث طبیعی و برنامه10سري * 

ها پیرامون چگونگی غلبـه امـدادگران    آموزان قابل فهم نیست، این کتابچه بسیار تخصصی بوده و براي دانش
آوري و کفن و دفن  ون جمعاند، اما ارائه مطالبی همچ هاي خود راهکارهاي مناسبی را ارائه نموده بر استرس

جا کـه کفـن و دفـن     گردد، از آن ي مناسبی محسوب نمی ي حساس نوجوانان، کتابچه مردگان، براي روحیه
گردد، بهتر است در چنین مواقعی  ي طبیعی و غیرطبیعی محسوب می هاي دلخراش هر حادثه مردگان صحنه

گونـه   از تـأثیرات روحـی و روانـی مخـرب ایـن     کودکان و نوجوانان از آن صحنه دور نگاه داشته شـوند تـا   
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توانـد بـه    ي جـالبی اسـت کـه مـی     ي رهنمودهایی براي ایجـاد سـرپناه، کتابچـه    کتابچه. ها کاسته شود صحنه
هاي بیشتري در امر یادگیري نائل گردد چراکه در بسیاري از مناطق ایران که با بحران جنگ مواجه  موفقیت

آمـوزان ایـن منـاطق بـا      هایی آموزش داده شده است، لذا بسیاري از دانش ناهي تهیه چنین سرپ اند، نحوه بوده
ي خطوط، بسـیار پیوسـته و    ها به لحاظ نوع خط و فاصله برخی از کتابچه. هاي مناسبی دارند موضوع آشنایی

  . ي مطلوبی صورت نگرفته است ها نیز استفاده چنین از رنگ اند و هم شده  ریز نوشته
  آیا منابع آموزشی هالل احمر با اصول ارتباطات منطبق است؟ :  سؤال دهم 10-3-2

  14جدول شماره 
 دیدگاه متخصصان ي آموزشی نام ماده

 . باشد می» متوسط«ارزیابی در این مقوله  ي رهنمودهایی درباره ایدز هچکتاب

 . باشد ها متوسط و نسبتاً ضعیف می ارزیابی هاي اولیه کمک  کتاب

 . باشد ها متوسط و خیلی ضعیف می ارزیابی  ي هالل مجله

تایی بروشورهاي حوادث طبیعی 10سري 
  هاي امداد و نجات و برنامه

 . باشد ها متوسط و خوب می ارزیابی

  
ي متخصصـین بـه همـان میـزان کـه       این کتابچه به عقیـده : ي ایدز ي رهنمودهایی درباره کتابچه:تحلیل*

هـایی را بـه همـراه داشـته باشـد، کانـال        ها و زودآموزي واند بدآموزيت کند می هاي مفیدي ارائه می آموزش
باشند و براساس تحقیقات متوسط مطالعـه   آموزان ایرانی می از آنجا که مخاطبان کتاب دانش«انتقال پیام هم 

توانـد بـه صـورت فراگیرتـري از      مـی » ها و منابع مکتوب در ایران پـائین اسـت   و گرایش به استفاده از کتاب
دیـدگان ایـن بیمـاري     هـا و مصـاحبه بـا آسـیب     هاي فشـرده و بـا ارائـه سـخنرانی     اب باشد و از طریق لوحکت

اي  هاي طبقات اجتماعی ایران توجـه  در ضمن این کتابچه به تفاوت. تري را ارائه نمود هاي اثربخش آموزش
الً ملمـوس و آشناسـت،   نداشته، به عنوان مثال برخی از نکات کتابچه کـه بـراي نوجوانـان بـاالي شـهر کـام      

آمیز را به همراه  هاي بروز رفتارهاي مخاطره ي کاذب و زمینه تواند براي نوجوانان پائین شهر نوعی جاذبه می
  . داشته باشد

هاي اولیه به علت حجم زیاد باز هـم کانـال مناسـبی بـراي انتقـال مطالـب قلمـداد نشـده          کتاب کمک* 
  . است

تأثیرگذاري این نشریه بسیار پائین ارزیابی شده و تنها به عنوان یک مطلب گزارشی از : ي هالل  مجله* 
  . عملکرد سازمان قلمداد شده است
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این بروشورها به لحـاظ تنـوع   : هاي امداد و نجات  تایی بروشورهاي حوادث طبیعی و برنامه 10سري * 
بروشور تهیه آب سالم و بهداشتی تأثیرگذاري مطلوب بسیاري را  اند، در ارائه پیام بسیار خوب ارزیابی شده

، لـذا تمـامی    اما توجه به بهداشت روانی کودکان حادثه دیده از تنوع چندانی برخوردار نبـوده . باشد دارا می
مبحـث کفـن و   . نمایـد  هاي کلی را ارائه می گیرد و صرفاً دستورالعمل هاي روحی و روانی را دربرمی آسیب
ردگان به علت بـه کـارگیري تصـاویر دلخـراش نـه فقـط کانـال مناسـبی بـراي انتقـال پیـام محسـوب             دفن م
ي ارائـه خـدمات بهداشـت     بروشور نحـوه . تواند به مراتب بیشتر هم باشد گردد که تأثیرات منفی آن می نمی

و فشـرده بـودن    تواند تأثیرات غیرمتعارف داشته باشد چراکه به علـت کلیـت   روانی به حادثه دیدگان نیز می
  . تواند گویاي تمامی مسائل باشد اطالعات نمی

آیا منابع آموزشی هالل احمر با امکانات فرهنگی و آموزشی جامعه و مدرسـه  : سؤال یازدهم  11-3-2
  منطبق است؟ 

  15جدول شماره 
 دیدگاه متخصصان ي آموزشی نام ماده

 . ارزیابی صورت پذیرفته در این مبحث خوب گزارش شده است ي رهنمودهایی درباره ایدز هچکتاب

 . ارزیابی صورت پذیرفته در این مبحث خوب و متوسط گزارش شده است هاي اولیه کمک  کتاب

 .ارزیابی صورت پذیرفته در این مبحث متوسط و بسیار ضعیف گزارش شده است  ي هالل مجله

تــایی بروشــورهاي حــوادث 10ســري 
  هاي امداد و نجات برنامهطبیعی و 

 . ارزیابی صورت پذیرفته در این مبحث خوب و متوسط گزارش شده است

بحـث    ي کتـابخوانی،  ي مسابقه تواند به راحتی به شیوه ي ایدز می ي رهنمودهایی درباره کتابچه :تحلیل*
تـر و   و سخنرانی و ارائه پیشنهاداتی براي تحقیق به نوجوانان این امکان را بدهد که به کسب اطالعات جـامع 

  .کند انی را طلب نمیهاي آن نیز امکانات و وسایل چند بهتري پیرامون این مبحث بپردازند و آموزش
اي دارد امـا از آنجـا کـه      هاي اولیه براي آموزش عملی نیاز به امکانـات و وسـایل ویـژه    کتاب کمک* 

باشـد مدرسـه بـا     مـی ... هاي مصـنوعی و  و تنفس  بندي ها، آتل هاي کتاب مربوط به انواع زخم بیشتر آموزش
  . ها مبادرت ورزد آموزشتواند به صورت عملی به این  ي خود نیز می امکانات ساده

ي آموزشـی   این نشریه به علت رویکرد گزارشی، ارتباط چندانی با مباحـث ویـژه  : ي پیام هالل  مجله* 
  . در مدارس ندارد

توانـد در   ایـن بروشـورها مـی   : هاي امداد و نجـات   تایی بروشورهاي حوادث طبیعی و برنامه10سري * 
و بهداشتی به تقویت مهارت قدرشناسـی منجـر گردنـد امـا تـأثیرات      ي آب سالم  اي از موارد مانند تهیه پاره
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باشــد چراکــه بـه طــور کامــل و جـامع بــه ارائــه    آنهـا در بــاز دارنــدگی از رفتارهـاي نــامطلوب متوســط مـی   
هاي متفاوت و گاه نادرسـت   تواند برداشت اند، لذا خواننده می هاي عینی و مشخص منتهی نشده دستورالعمل

  . اشته باشدهاي آن د از پیام
اند مباحث تخصصی را بـه خـوبی ارائـه     آیا منابع آموزشی هالل احمر توانسته: سؤال دوازدهم  12-3-2

  نمایند؟ 
  16جدول شماره 

 دیدگاه متخصصان ي آموزشی نام ماده
 . باشد ارزیابی به عمل آمده در این خصوص خوب می ي رهنمودهایی درباره ایدز هچکتاب

 . باشد ارزیابی به عمل آمده در این خصوص خوب می اولیههاي  کمک  کتاب

 . باشد ارزیابی به عمل آمده در این مقوله متوسط می  ي هالل مجله

تایی بروشورهاي حوادث طبیعی 10سري 
  هاي امداد و نجات و برنامه

 . باشد ارزیابی به عمل آمده در این مقوله خوب می

  
متخصصین در ارائـه مباحـث تخصصـی هـر چهـار منبـع اگرچـه بسـیار         ي  به طور کلی به عقیده: تحلیل 

اند نکات قابل توجه و مناسبی را بیان نمایند، البتـه نشـریه پیـام هـالل بـاز هـم بـه         اما توانسته ، اند خوب نبوده
باشد، متوسـط ارزیـابی شـده     رسانی آن می ي اطالع ي آموزشی آن کمتر از جنبه همان علت پیشین که جنبه

  . است
  : گیري کلی از چهار مقوله  نتیجه 13-3-2

  17جدول شماره 
مقوله امکانات آموزشی ـ   ي اصول ارتباطات مقوله  ي اصول یادگیري مقوله  نام سازمان

  فرهنگی جامعه و مدرسه
  مقوله آموزش تخصصی

  6/17**  6/30  2/17  2/35**  نشانی آتش
  7/12  0/34**  3/19**  7/34  نیروي انتظامی
  3/13  6/28  5/16  4/32  هالل احمر
  

داده شـد و در   5تـا   1در این مرحله به هریـک از عبـارات چـک لیسـت یـک ارزش عـددي از       :تحلیل
ي آمار توصیفی یک میانگین به طور کلی در تمامی منابع گرفته شد که در توجه به اصـول یـادگیري    حوزه
نـات  ي امکا ، در مقولـه  3/19بیشـترین انطبـاق در اصـول ارتباطـات نیـروي انتظـامی بـا         2/35نشانی بـا   آتش
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ي آمـوزش تخصصـی    و در مقولـه  0/34آموزشی و فرهنگی جامعـه و مدرسـه نیـروي انتظـامی بـا میـانگین       
  . اند بهتر از دو سازمان دیگر ارزیابی شده 6/17نشانی با میانگین  آتش

  
  : گیري  ـ نتیجه3

مثبت  توان گفت منابع آموزشی هر سه سازمان ضمن این که از نکاتبا عنایت  به آنچه که گذشت می
شـاید اسـتفاده از منـابع غیربـومی، آشـنایی      . اند ،  داراي کاستی هایی نیز هستند  وارزنده اي  برخوردار بوده

کمتر طراحان منابع آموزشی با رویکردها و اصول تعلـیم و تربیـت و همچنـین کمبـود امکانـات در راسـتاي       
  . هاي آموزشی غیر رسمی را بتوان ذکر کردارایه برنامه

دهد که منابع آموزشی مورد استفاده سازمان  آتش نشانی بـه  منابع آموزشی سه سازمان نشان میمقایسه 
منـابع آموزشـی   . لحاظ انطباق با اصول یادگیري و ارایه مباحث تخصصی درایـن زمینـه خـوب بـوده اسـت      

جامعـه و  نیروي انتظامی یه لحاظ رعایت اصـول ارتبـاطی  و انطبـاق  بـا امکانـات  فرهنگـی و آموزشـی در        
اي  و مدرسه خوب ارزیابی شده است و باالخره  منابع آموزشی هالل احمر به دلیل اقتباس از منـابع ترجمـه  

  .به روز نبودن  ، نیاز به بازنگري جدي دارد
گـردد مگـر بـا تعـالی هرچـه بیشـتر آمـوزش، آن هـم          شعار پیشگیري بهتر است از درمـان، محقـق نمـی   

نگرانـه و بـه دور از اغـراق توجـه      اي، مقتضیات روز به طـور واقـع   و منطقه هاي فردي آموزشی که به تفاوت
هاي آموزشی رسمی و غیـر رسـمی را مـورد توجـه جـدي قـرار       نموده و اصول ساسی و پیوند منطقی برنامه

هاي تربیت دینی و شرایط فرهنگی  جامعه و مدرسه  از دیگرنکاتی است به عالوه توجه ویژه به آموزه. دهد
ها نیز در برخی موارد باید به ارایه  ارایه مستقیم پیام. طراحی و بازنگري اینگونه منابع باید لحاظ گرددکه در

بـه نکـات   ) مثل بد حجابی و خطر و خطرناك( هاي منفی به جاي تأکید بر موقعیت. غیر مستقیم تبدیل شود
  .   تأکید شود) مثل حجاب خوب ، بی خطر( هاي سازنده مثیت و موقعیت

  
  : ـ پیشنهادها 4

  :شودهایی به شرح زیر ارایه میهاي به عمل آمده پیشتهادباعنایت به تحلیل و بررسی
کنند ، ها یا پوسترها که فرد را با حواس گوناگون درگیر یادگیري می ـ منابع آموزشی، مثل کاردستی1

ي  ها در تهیه  هر ماده لذا بهتر است سازمان. توانند اثربخشی بیشتري را در آموزش به همراه داشته باشند می
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مکتوب آموزشی به وسایل سمعی و بصري مکمل آموزش نیز توجه و یا از همان اول براي آموزش از 
  . استفاده نمایند... هاي کامپیوتري، انیمیشن و ها، بازي فیلم

اي ، بدون بازنگري و توجه به مقتضیات ملی و فرهنگی کشور،مطلوب به نظر  ستفاده از منابع ترجمهـ ا2
  . رسد نمی

شناسان کودك، متخصصین تکنولوژي آموزشی و  ـ در هر سازمان یک تیم متخصص متشکل از روان3
ص و مرتبط با کمبود نیروي متخص.ها مبادرت ورزند  ریزي آموزشی به طراحی و اجراي آموزش برنامه

ها نیز با به کار گیري نیروهاي مختلف تبدیل به یک فرصت خوب در مباحث آموزشی در برخی از سازمان
  . ها شودطراحی پیام

ها  در به تصویر کشیدن  خطر، لذت آرامش و شناسی رنگ ها و توجه به روان ـ استفاده از تنوع رنگ4
  . د مباحث آموزشی کمک نمایدها را در پیشبر تواند سازمان از جمله آن می

نماید،  ـ دنیاي رو به رشد امروز، تسریع در امر آموزش با استفاده از تکنولوژي روز را مطالبه می5
هاي فشرده  هاي آموزشی و توزیع لوح ، پخش انیمیشن از طریق سایت onlineهاي  استفاده از آموزش

  . اري نمایدها را در راستاي این مهم ی تواند سازمان آموزشی می
آموز در یک روز و  در یک سالن و به صورت نظري که در برخی دانش 300یا  200ـ آموزش 6

ها  به احداث اگر سازمان. شود ، کمک چندانی در پیشبرد امر آموزش نخواهد کرد ها اجرا میسازمان
را نیز در مناطق مختلف هایی مانند شهرك ایمنی، ترافیک، امداد و نجات اقدام کنند  و تعداد آن  شهرك

  . افزایش دهند، یقیناً گام بلندي در راستاي آموزش بهینه برخواهند داشت
هاي آموزش غیر هاي آموزشی سازمانحضور یک یا چند کارشناس و متخصص طراحی پیام -7

 هاي درسی رسمی مدارس و پیش بینی ارایهرسمی مثل سه سازمان فوق  در جمع تدوین  کنندگان برنامه
هاي درسی رسمی، زمینه پیوند دو نوع آموزش و وارد هاي آموزشی مورد انتظار آنان در حین برنامهبرنامه

ها را پس از کسب معیارهاي سودمندي ، جذابیت ، اعتبار علمی و محتوایی ، قابلیت ساختن این زمینه
  .کندیادگیري و امثال آن را فراهم می

هاي هاي غیر رسمی و مرتبط با آموزشربیت معلم خاص آموزشهاي تبینی و برگزاري دورهپیش -8
  .شودهاي مورد مطالعه در این پژوهش نیز پیشنهاد میسازمان

هاي اي و یا تجربی در این زمینه و با طراحی پیاممقایسه -ژوهش به صورت علیانجام این پ -9
  . شودتر نیز پیشنهاد میجدیدتر دریک دوره مطالعه طوالنی
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