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تحليل محتواي کتاب ناوبري نجومی پايه يک ودو
بر اساس مدل آموزشی والدروف
حسین علي تقي پور
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چكيده
هر نظام آموزشي در تالش است تا از طريق طراحي و تدوين برنامه هاي درسي مشخص ،انواع مختلف دانش و
مهارتها را به دانش اموخته گان انتقال داده و آنها را براي بر عهده گرفتن نقشها و مسئولیتهايشان در زندگي
واقعي آماده سازد .ضرورت هاي اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي عصر حاضر موضوع تربیت شهروندي را به
يكي از مهمترين زمینههاي تصمیم و عمل در نظام آموزشي تبديل کرده است .تربیت شهروندان مسؤول و آگاه يكي
از محوريترين و بنیاديترين رسالتهاي نظامهاي آموزشي در کشورهاي مختلف است .هر کشوري در قالب آموزش
رسمي و غیر رسمي ،وظیفه آماده کردن شهروندان را براي ورود به زندگي اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي
دارد که اين کار در قالب آموزش مستقیم شهروندي از طريق گنجاندن عنوان درسي به همین نام يا در قالب آموزش
دروس مختلف انجام مي پذيرد .جامعه آماري اين پزوهش محتواي کتاب ناوبري نجومي پايه يک و دو بیان شده
است .در اين تحقق به جهت موضوع مورد بررسي که به شیوه تحلیل محتوا صورت مي گیرد از روش سرشماري
جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است؛ ابزار گرد اوري چک لیست ميباشد .در پاسخ به سواالت پژوهش ،نتايج
حاصل از بررسي محتواي کتاب ناوبري نجومي يک ودو به ترتیب در کتاب ناوبري نجومي يک با ( )%02بیشترين
به مولفه ارزيابي و کمترين آن به محتواي اموزشي با ( )%12در کتاب ناوبري نجومي دو با( )%11بیشترين به مؤلفه
نقش مربي و کمترين آن به محتواي اموزشي ،محیط يادگیري وارزيابي( )%11توجه براساس مدل آموزشي والدروف
شده است.
واژگان کليدي :تحليل محتوا ،ناوبري نجومی ،يادگيري ،ارزشيابی
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مهمترين هدف نظام تعلیم و تربیت ،برنامهريزي و تدارک زمینههاي تربیت کامل است .نظام آموزشي که از دير بازبه
صور مختلف از جمله مكتب خانه شكل گرفت درصدد يک نوع کوشش تربیتي بود تا تمام استعدادهاي افراد در
زمینههاي گوناگون به شكل موزون و هماهنگ شكوفا کند .با ترقي جوامع و پیشرفت تكنولوژي از جمله تكنولوژي
آموزشي؛ نظام آموزشي براي ثمر بخشیدن کوشش هاي تربیتي خود نیز تالش ميکند از نظام کهنه و قديمي بیرون
آمده و از تكنولوژي و تكنیکهاي آموزشي جديد در امر آموزش استفاده کند .به هر حال با وجود گسترش رسانه
هاي جمعي و وسايل ارتباطي هنوز جايگزيني بهتر از دانشگاه در امر آموزش يافت نشده است .ضمن اينكه نظام
آموزشي هم بودن امكانات آموزشي مناسب کارايي الزم را نخواهد داشت .مطالعات نشانگر آن بوده است که نظام
آموزشي بهترين نقش ياري دهندهي فراگیران از نظر پیشرفت تحصیلي بوده است .مؤسسات اموزشي به نحو فزاينده
اي در پي يافتن شیوههايي هستند که بتواند رشد همه جانبهي فراگیران را در خالل اين همه سال که آنان در
مؤسسات اموزشي مي گذرانند ،فراهم کند(احمدزاده.)1211،
براي تحقق اين امر؛ يكي از مهم ترين ورايج ترين منابع تحقق ياد گیري موثر و پايدار در کشورمان کتابهاي
آموزشي هستند .چرا که علیرغم پیشرفت تكنولوژي آموزشي تاثیر شگرف و بسزايي که کتابهاي آموزشي در تعمیق
و ثبات ياد گیري دارند را نميتوان انكار کرد .يكي از مهمترين کتابهاي آموزشي علوم دريايي ،کتاب ناوبري
نجومي است؛ که بخشي از امور مربوط به عملكرد نیرو در دريا به حساب ميآيد .ناوبري از اصول اولي و پايه فعل و
انفعاالت دريا از علوم پايه محسوب ميشود .که قدمت آن به پیدايش انسان ها بر ميگردد که اين خود بیانگر درجه
اهمیت علوم دريايي است(حكیم زاده .)1215 ،لذا تحلیل محتوا يكي از مباحث مهم و کاربردي است که پژوهشگران
با استفاده از اين روش ،به وارسي دادههاي خود ميپردازند .روش تحلیل محتوا کمي است و در مباحث علوم مختلف
کاربرد زيادي دارد .از اين طريق ميتوان به تحلیل گفتار ،نوشتار ،از قبیل مقاالت ،کتابها ،سخنرانيها ،فیلم،
تصاوير ،حرکات ،نحوهي اداي کلمات ،تكرار کلمات ،لحن بهکار رفته در کالم پرداخت .تحلیل محتوا به محقق کمک
ميکند تا اليههاي پنهان و زيرين پديدههاي مرتبط با موضوعِ پژوهش را بدست آورده ،به اهدافي که پژوهش در
راستاي آن انجام ميگیرد ،نزديک شود(حكیم زاده .)1211،جهاني شدن فرآيند رو به گسترشي است که تمامي
عرصهها را در نورديده و تمامي کشورهاي جهان را به طريقي درگیر کرده است و جهان را دهكده اي نموده که در
آن وظیفه مرزها حداقل تعیین قلمرو کشورهاست و همه چیز در دنیاي بین الملل و جوامع در حال انتقال است .از
اين رو جهاني شدن برنامههاي درسي در صدد تدارک فرصتهاي رشد و توسعه شخصي و حرفهاي همه فراگیران و
دانشجويان حاضر در صحنه جهاني و بر اساس نگريستن به تمام افراد در سطح جهان به عنوان شهروند جهاني است،
در آموزش جهاني نیز برنامه درسي نميتواند محدود به مرزهاي ملي باشد و بايد به فراگیران و دانشجويان کمک
کند تا راه هايي را که ار طريق آنها مي توانند زندگي خود و ديگر انسانها را در سراسر جهان غني سازند کشف و به
آنها عمل کنند(کديور .)1219 ،تحوالت جهاني از جمله گسترش روز افزون دامنهي ارتباطات به ياري پیشرفتهاي
علمي و فناورانه سبب به هم پیوستگي و در هم تنیدگي مسائل جهاني شده است اين وضعیت جديد اقتضائات و
الزاماتي را در همه حوزه هاي تأثیر گذار زندگي انسان و در ابعاد فردي و اجتماعي به دنبال داشته و آموزش به شكل
عام و حوزه ي برنامه هاي درسي به شكل خاص نیز از اين امر بر کنارنبوده اند .در اين زمینه مي توان گفت که نهاد
اجتماعي آموزش چون ساير نهادها در خأل عمل نميکند و نه تنها جزيي از کل به حساب ميآيد بلكه در معادالت
بین المللي نیز جزيي از کل نظام جهاني به شمار مي رود و بالطبع با ساير جريانهاي اجتماعي در کنش متقابل
است(عالقبند .)1212،اهداف نهايي نظام اموزشي را ميتوان تحقق دو هدف کلي :پرورش شخصیت انسان و رفع
نیازهاي اجتماعي خالصه نمود و از آن جا که آموزش مهمترين رکن برنامهريزي جامعه و مهم ترين عنصر در توسعه
انساني است ،بايد بتواند افرادي مناسب تربیت کند ،در واقع زماني جامعه و نظام آموزشي در نیل به آرمانها و اهداف
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خود موفق خواهند بود که بتوانند شهروندي آگاه ،مسئول و خالق تربیت کنند ،اين امر میسر نیست مگر از طريق
آموزش بهینه افراد جامعه و ارتقاي فرهنگ جامعه(قائدي .)1219،هر نظام آموزشي در تالش است تا از طريق
طراحي و تدوين برنامه هاي درسي مشخص ،انواع مختلف دانش و مهارتها را به فراگیران انتقال داده و آن ها را
براي بر عهده گرفتن نقش ها و مسئولیتهايشان در زندگي واقعي آماده سازد .آموزش افراد جامعه بايد به افراد
کمک کند تا شناخت شفاف و درستي از نقش خود در سطح ملي و جامعه جهاني کسب و درک کنند(باطني،
 .)1219اکنون نقدهاي زيادي بر وضعیت فعلي آموزش وارد است .مهمترين نقد اين است که کارايي محصوالت
آموزش و پرورش از نظم داخلي فاقد اعتبار است .فراگیران در میزان جامعه پذيري و تربیت شهروندي در وضعیتي
مناسبي نیستند .ب ا توجه به اينكه هر جامعه اي با عنايت به زمینه هاي فرهنگي و ارزشي خود به شهروندان خاص با
خصوصیات ويژهاي نیاز دارد و اين امر ضامن بقا و تداوم حیات اجتماعي و میزان توسعه و پیشرفت کشور ميشود
بنابراين ،بايد برنامهريزي آموزشي حساب شده اي را براي تمام اقشار جامعه به طــور وسیع درنظر گــرفت تا بتوان
آن را از رسميترين نظام آموزشي کشور يعني آموزش آغاز کرد .شواهد زيادي دال بر اين مطلب وجود دارد که
فراگیران و دانشجويان به مدرسه و دانشگاه مي روند بدون آنكه دانش ،مهارت و ارزش هايي را بیاموزند که پايه و
اساس مسئولیت پذيري در قبال جامعه و زيبنده يک شهروند خوب در آينده باشـد .اگر آموزش را سرمايه گذاري
براي آينده در نظـر بگیريم .آموزش افراد جامعه سرمايه گذاري براي آينده مورد نظر کشور در تمامي ابعاد است.
زماني ميتوان از حقوق شهروندي صحبت کرد که مفهوم آن را با تمام وجوه و مشخصات آن شناساند و بارور کرد.
نمي توانیم از فرزندان انتظا ر داشته باشیم تا بدون آمادگي قبلي ناگهان تبديل به فردي متعهد و مسئول شوند.
(تصديقي.)1211،
کتب ناوبري نجومي به دنبال تقويت صالحیتهاي اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي ،فرهنگي و تربیتي فراگیران و در يک
کالم تربیت پرسنل خوب و آگاه نسبت به حقوق و تكالیف نقش خود در جامعه هستند .هدف از تدريس اين دروس،
جامعه پذير کردن فراگیران ،آموزش ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و آموزش حقوق و وظايف شهروندي ،زمینه و
بستر مناسب براي تربیت شهروند خوب ،برقراري نظم و امنیت در جامعه ،افزايش مشارکت مدني افراد ،رعايت حقوق
شهروندان و ارتقاء فضیلت ج امعه شهري فراهم مي شود و عالوه بر آن فراگیران ضمن باال بردن سطح فرهنگ و
رعايت حقوق شهروندي ،شخصیت ممتازي نیز براي خود فراهم آورده و براي ايفاي مسئولیت شهروندي آنها را ياري
مينمايد(آدمزاد .)1219 ،بر اين اساس سوالهاي بسیار متعددي در اين زمینه وجود دارد که هنوز پاسخ علمي و
مناسبي در مورد آنها ارائه نشده است و بر همین داليل اين پژوهش درصدد برآمد به تا چه میزان در محتوا
(متن )کتاب ناوبري نجومي پايه دو بر اساس مدل آموزشي والدروف تأکید شده است؟ اقدام کند که بتواند تا حدي
تصوير حقیقي از کم و کیف وضعیت موجود به دس ت دهد و بینش هاي الزم را براي برنامه ريزان و دست اندرکاران
طراحي برنامه هاي درسي جهت تدوين برنامه هاي درسي و پوشش دادن حیطه ها و برنامه هاي درسي معقول
فراهم آورد .ضرورتهاي اجتماعي ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي عصر حاضر موضوع تربیت شهروندي 1را به يكي از
مهمترين زمینههاي تصمیم و عمل در نظام آموزش تبديل کرده است .تربیت شهروندان مسؤول و آگاه يكي از
محوري ترين و بنیاديترين رسالتهاي نظامهاي آموزشي در کشورهاي مختلف است .هر کشوري در قالب آموزش
رسمي و غیر رسمي ،وظیفه آماده کردن شهروندان را براي ورود به زندگي اجتماعي ،اقتصادي ،سیاسي و فرهنگي
دارد که اين کار در قالب آموزش مستقیم شهروندي از طريق گنجاندن عنوان درسي به همین نام يا در قالب آموزش
دروس مختلف انجام مي پذيرد .امروزه جامعه نیازمند حضور انسانهايي آگاه ،مسؤول ،مشارکت جو ،حساس به
مسائل جامعه و عالقمند به تعامل و گفتگو است .لذا بايد تعلیم و تربیت رسمي جامعه نیز مطابق با چنین نیازمندي
هايي ،اهداف ،رو شها و محتواي خود را مورد بررسي و تجديد نظر قرار دهد (احمدي.)1210 ،
1- Education Citizenship
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آموزش از ارکان اصلي رشد شخصیت و تحكیم هويت نظام ارزشي ،ملي و انساني هر جامعه اي محسوب مي شود.
ربیت و آموزش در هر نهاد اجتماعي منجر به اجتماعي شدن در ابعاد مختلف ميگردد .فرايند آموزش افراد در قالب
مهارتهاي زندگي انساني و جمعي به صورت برنامه ريزي آشكار و پنهان در نهادهاي آموزشي مورد واکاوي و مطالعه
قرار ميگیرد .آموزش شهروندي و شناخت ابعاد و اصول شهروند مداري ،وکارکنان ماهر ،امروزه نقش مهمي در تقويت
روح جمعي و وجدان جمعي جامعه مي تواند داشته باشد ،ويژگيهاي افراد بخش جدايي ناپذير از الگوهاي زندگي
جمعي است که حكومتها و دولتها در قالب نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي ذيربط موظف به بسط تعلیم و تربیت
رسمي و غیر رسمي آن ميباشند؛ اين ويژگيها از همان دوران کودکي و سنین آغازين ،تعلیم و تربیت داده
ميشود(فیوضات .)1251،آموزش شهروند سازماني و پرسنل ماهر عبارت است از فرايند انتقال دانشها ،ارزشها و
نگرشهاي الزم براي مشارکت و ثبات سیاسي جامعه از يک نسل به نسل ديگر ،اين انتقال شامل موارد مختلفي
نظیر :آگاهي از تاريخ و ساختار نهادهاي سیاسي ،احساس وفاداري به ملت ،نگرش مثبت نسبت به اقتدار سیاسي،
باور به ارزشهاي بنیادي ،عالقه به مشارکت سیاسي و کسب مهارتهاي الزم براي فهم سیاستهاي عمومي و
نظارت بر آنها مي شود .بدين ترتیب ،هدف اساسي آموزش شهروند حرفهايي در هر جامعهاي ،انتقال مجموعهاي از
دانشها ،ارزشها و جهتگیري هاي رفتاري ضروري براي دوام و رفاه آن جامعه ،به نسل جوان است .لذا آموزش
شهروندي حرفهايي به دنبال جلب حمايت جوانان از فرهنگ مدني جامعه است که اين امر از طريق فرايندهاي
آموزشي(تدريس ،کتب و )...تحقق مييابد(حسن مرادي .)1211 ،بي ترديد يكي از مهمترين و اساسيترين وظايف
نظام اموزشي ،تربیت شهروندان آگاه ،متعهد ،فعال ،خالق و جامع نگر است .افرادي که بتوانند خود را با ارزش ها،
آداب و رسوم جامعه محلي ،ملي و جهاني سازگار نمايند .محقق در صدد پاسخ دادن به سئواالت زير ميباشد:
تا چه میزان در محتوا (متن )کتاب ناوبري نجومي پايه يک ودو بر اساس مدل آموزشي والدروف تأکید شده است؟
تا چه میزان در محتوا (متن )کتاب ناوبري نجومي پايه دو بر اساس مدل آموزشي والدروف تأکید شده است؟
اجتماعي کردن صحیح فراگیران و آموزش مهارتهاي الزم به آنان همواره يكي از اهداف عالي نظام تعلیم و تربیت به
شمار ميآيد ،بنابراين مطالعه دقیق ،برنامهريزي اولیه ،هدفگذاري صحیح و تالش مستمر براي آموزش و تقويت آن
ضروري است .از اين رو نظام آموزشي وظیفه دارد تا نسل جديد را براي جامعه امروز آماده کند .اين مهم در سطح
آموزش عمومي ،شامل مهارتهاي اولیه زندگي و جنبههاي حرفهاي آن است تا افرادي که ميخواهند در جامعه
زندگي کنند را با اصول ،قواعد ،ارزشها و ه نجارهاي اجتماع آشنا کند و شهروندان خوبي تحويل جامعه دهد(فتحي
واجارگاه.)1211 ،
پژوهش حاضر با استفاده از مدل مفهومي ارائه شده بدنبال تحلیل محتواي کتاب ناوبري نجومي پايه يک ودو بر
اساس مولفه هاي مدل آموزشي است که در نمودار زير ارائه شده است.
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اهداف اموزشي

محتوا و
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نقش مربي

روش آموزش

سازماندعي

محیط يادگیري

ارزشیابي
اموزشي

مدل آموزشي والدروف

کتاب ناوبري نجومي
شكل( )1مدل مفهومی پژوهش

روش تحقيق
بررسي حاضر از نظر هدف يک پژوهش کاربردي و به لحاظ روش گردآوري اطالعات ،توصیفي است .اين نوع تحقیق
به منظور شناخت بیشتر و مطالعه شرايط موجود در برنامهريزيهاي کالن برنامه ريزي درسي کاربرد فراواني دارد.
محقق قصد دارد تا از تحلیل محتوا و با استفاده از اين شیوه مطالعه تحلیل محتواي کتاب ناوبري نجومي پايه يک
ودو بر اساس مدل آموزشي والدروف مورد بررسي قرار دهد تا ضمن پاسخگويي به سواالت پژوهشي ،براي طراحي
الگويي اثر گذار در تدوبن کتب درسي در آينده ،مورد استفاده قرار گیرد .جامعه آماري اين پزوهش محتواي کتاب
ناوبري نجومي پايه يک و دو بر اساس مدل آموزشي والدروف در سال تحصیلي  1259-1259است که توسط دفتر
برنامهريزي و تألیف کتاب هاي درسي ،تألیف و چاپ شده است .در اين تحقق به جهت موضوع مورد بررسي که به
شیوه تحلیل محتوا صورت مي گیرد از روش سرشماري جهت تعیین حجم نمونه استفاده شده است .نمونه ي مورد
بررسي شامل دو کتاب است .نمونه گیري به روش سرشماري ،هدفمند و در جهت سواالت تحقیق است و کتاب
مطالعات اجتماعي از اين جهت مورد توجه قر ار گرفت که توقع طرح مسائل روز جهاني در آن وجود دارد .به منظور
مشخص نمودن روايي پرسشنامه در اختیار کارشناسان دانشگاهي قرار گرفت .اين اساتید پس از بررسي ،نكات و
راهكارهاي ارشادي و اصالحي خود را ارائه نمودند .پس از جمع بندي نظرات آن ها ،مؤلفه ها و فهرست نهايي در
قالب چک لیست نهايي تدوين شد .براي تعیین پايايي ابزار تحقیق از روش باز آزمايي)آزمون آزمون مجدد( استفاده
شد.
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يافتههاي تحقيق

در پاسخ به سوال پژوهش ،تا چه میزان در محتوا (متن و تصاوير) کتاب ناوبري نجومي پايه يک بر اساس شیوه
آموزشي والدروف تأکید شده است؟
جدول ( )1ميزان توجه به شيوه آموزشی والدروف در متن کتاب ناوبري نجومی پايه يک

بخش هاي مورد تحلیل

فرواني

درصد

اهاف اموزشي

12

%05

محتوا اموزشي

11

%12

روش اموزشي

11

%11

محیط يادگیري

59

%15

نقش مربي

59

%11

ارزشیابي

101

%02

جمع

999

%122

نتايج جدول ( )1نشان مي دهد که در بررسي اهداف آموزشي متن کتاب ناوبري نجومي يک بر اساس مدل آموزشي
والدروف ،بیشترين فراواني101و %02درصد مربوط به مؤلفه ارزيابي همچنین کمترين 11و %12نیز به مولفه محتواي
اموزشي با  11فراواني وبا %12را به خود اختصاص داده است.
جدول ( )2ميزان توجه به شيوه آموزشی والدروف در متن کتاب ناوبري نجومی دو

فرواني

درصد

بخش هاي مورد تحلیل
اهداف اموزشي

19

%11

محتواي اموزشي

11

%11

روش اموزشي

11

%11

محیط يادگیري

19

%11

نقش مربي

12

%11

ارزشیابي

19

%11

911

%122

جمع

نتايج جدول ( )0نشان مي دهد که در بررسي اهداف آموزشي متن کتاب ناوبري نجومي دو بر اساس مدل آموزشي
والدروف ،بیشترين فراواني12و %11درصد مربوط به مولفه نقش مربي همچنین کمترين 19و %11نیز به مؤلفه
محتواي اموزشي ،محیط يادگیري،و نقش ارزشیابي را به خود اختصاص داده است.
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بحث و نتيجه گيري

نتايج جدول شماره( )1نشان مي دهد که در بررسي اهداف آموزشي متن کتاب ناوبري نجومي يک بر اساس مدل
آموزشي والدروف ،بیشترين فراواني101و %02درصد مربوط به مولفه ارزيابي همچنین کمترين 11و %12نیز به مولفه
محتواي اموزشي را به خود اختصاص داده است .به عبارتي ميتوان گفت اگر نظام آموزشي بتواند بر اساس مدل
والدروف به خود اختصاص داده است؛ به عبارتي ميتوان گفت اگر نظام آموزشي بتواند بر اساس مدل والدروف که
يک مدل برگرفته آموزشي صِرف است که به آموزههاي مختلف بر اساس اهداف آماري ،کلي ،جزئي و خصوصاً اهداف
رفتاري که خود شامل دانستي ها و نگرش و مهارت توجه دارد .اگر اهداف از روشني و وضوح بااليي برخوردار باشد.
در واقع مربیان و مدرسان مي توانند متوجه خصوصیات و نیات و اهداف نظام آموزشي باشد و اين امر در روند
يادگیري مي تواند کمک قابل توجهي کند .روش تدريس توسط مدرسان بايد از الگوي خاصي و جديد بر اساس
شرايط روز صورت گیرد .و همچنین روش يادگیري هم بايد با توجه به شرايط کنوني تغییر کرد تا آموزش و انتقال
مفاهیم و درک مفاهیم و مقاصد درس بهتر و بیشتر با کیفیت باال صورت پذيرد به عبارتي مي توان گفت مكانیسم
ارزشیابي يعني توج ه به اينكه چقدر به اهداف از پیش تعیین شده رسیده ايم اين امر به دست اندرکاران امر آموزشي
کمک مي کند تا آنها بتواند موقعیت خود را در امر تعلیم و تربیت بدانند و به طراحان نظام آموزشي خصوصاً طراحان
کتب درسي اين مورد را گوشزد کرده که در تدوين محتواي آموزشي طوري عمل کنند و طراحي نمايند که محتوا و
ساختار درسي قابل اندازه گیري باشد در واقع در اندازه گیري و ارزيابي بازخوردي خواهد بود براي هر چه بهتر شدن
محتواي درسي ،نتايج جدول شماره( )0نشان مي دهد که در بررسي اهداف آموزشي متن کتاب ناوبري نجومي دو بر
اساس مدل آموزشي والدروف ،بیشترين فراواني 12و %11درصد مربوط به مؤلفه نقش مربي همچنین کمترين
19و %11نیز به مولفه محتواي آموزشي محیط يادگیري ونقش مربي را به خود اختصاص داده است.
امّا در نظام آموزشي يافته اين تحقیق با يافته تحقیق فتحي و اجارگاه  ،1211موسي پور  1212در خصوص نیازهاي
آموزشي و شناسايي ويژگيهاي پرسنل خوب مطابقت دارد .لذا ساختار يک برنامه درسي هر چه قدر با محتوا
هماهنگ باشد مي تواند در روند ،آموزش و يادگیري اثر خوب داشته باشند و امكان فهم بیشتر را براي فراگیران به
همراه داشته باشد .از آنجايي که محیط يادگیري ،يكي از مؤلفههايي است که در فراگیر ايجاد آرامش و موجبات
يادگیري بهتر را به همراه خواهد داشت و اين امر ميتواند امر ياددهي و يادگیري را تسهیل کند مهم است ،لذا وجود
محیط هاي يادگیري همراه با آرامش و امن مي تواند در غناي علمي فراگیران بیفزايد .با توجه به آنكه اين پژوهش
در قلمرو برنامهريزي درسي صورت گرفته است پیشنهاد مي گردد ،با توجه به اينكه کتاب ناوبري نجومي پايه يک و
دو بر اساس مدل آموزشي والدروف تدوين نشده است به مولفان کتابهاي درسي پیشنهاد میگردد به تدوين و فصل
بندي درس ها بر اساس مدل آموزشي والدروف مبادرت نمايند .زيرا فصل بندي و تدوين آنها موجب انسجام و
سازماندهي بیشتر محتوا و تعیین اهداف کلي و رفتاري براي آنها شود .همچنین با توجه به اهمیت هدف ،در برنامه
درسي و نظر به اين که در کتابهاي کتاب ناوبري نجومي پايه يک ودو بر به میان هدف کلي و اهداف رفتاري هر
درس تو جه نشده است به طراحان و برنامه ريزان درسي پیشنهاد مي شود تا ضمن فصل بندي درس ها ،در آغاز هر
فصل به هدف کلي از تدريس آن و به آنچه که انتظار مي رود در پايان هر فصل به دانشجويان بدان است يابند اشاره
شود .با توجه به اينكه در کتابهاي کتاب ناوبري نجومي پايه يک ودو بر مطالب اين کتاب صرفاً خواندني است به
برنامه ريزان درسي و مولفان اين کتاب توصیه مي شود تا جهت آشنايي فراگیران با ساير منابع موجود و مناسب با
موضوعات درسي شان ،در انتهاي کتابهاي مورد نظر هر پايه تحصیلي تعدادي کتب و جمالت معرفي شود .با توجه به
عدم کارب ست پیش سازمان دهنده و ارزشیابي تشخیصي و پاياني در کتابهاي کتاب ناوبري نجومي پايه يک ودو بر به
برنامه ريزان درسي پیشنهاد میگردد در ابتدا و انتهاي هر درس تكالیفي را جهت سنجش دانش پیشین و آموخته
هاي جديد دانشجويان در نظر بگیرند .با توجه به عدم کاربست خالصه در پايان درس هاي در کتاب ناوبري نجومي
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پايه يک ودو بر به برنامه ريزان و مولفان کتاب درسي مذکور پیشنهاد ميگردد تا میزان ارايه خالصه اي از هر درس
به يک ارزش اجتماعي پرداخته تا براي دانشجويان فرهنگ سازي شود .به متخصصان برنامه درسي و مؤلفان کتاب
ناوبري نجومي پايه يک و دو پیشنهاد میگردد تا از نظر مدرسان تدريس ناوبري نجومي در تالیف اين کتاب درسي
استفاده کنند .زيرا مدرسان از دانشجويان و ويژگي هاي آنها شناخت دقیقتري دارند و ميتوانند .در جهت انطباق
کتابهاي درسي با معیارها و تواناييهاي دانشجويان تاثیرگذار يابند.
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