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 چکيده

ئله يری ها درباره آب مي باشد آنچه به عنوان مسربخش کردن يادگبمنظور اث هدف از اين متن سياستي تبين رهنمودهايي

مسئله آب در کشوراست که عليرغم فعاليت های آموزشي نهاد های زيربط مطرح مي باشد ناهماهنگي رفتارهای افراد جامعه با 

همچنان نيازمند تغيير است براين اساس در اين متن يادگيری تعريف و راه های اثربخشي آن تبين شده و در نهايت چهار 

 سياست توضيح داده شده است

 یادگیری اثربخش، رفتار با آب ، تغییر رفتار کليد واژه ها:

 مقدمه

و براین اساس قابلیت دارد تا انجام رفتار های منطقی در موقعیت های مختلف را  (1)است منحصر به فرد انسان فکور بودن او ویژگی

که شامل ارزشگذارها، دانش ها و اطالعات ، فرآیندهای ذهنی، یادبگیرد این رفتار ها طیف وسیعی از کارکردها ی انسان را دربرمی گیرد 

حیاتی است که تمام شوون  امری "آب و رفتار انسان با آن"ه با این پیش فرض ک، مهارت های اجتماعی می باشد مهارت های بدنی

می توان دریافت که یکی از مهمترین اهداف یادگیری در هر جامعه ای باید درباره آب و رفتار انسان با آن  ،زندگی بشررامتاثرمی کند

 براین اساس هدف این متن تبین فرآیند یادگیری و روشهایی برای اثربخش کردن آن در موضوع رفتار با آب می باشد باشد

 طرح مسئله 

جنبه های  اما برخی از موضوعات (2)برخی از موضوعات مورد یادگیری فقط جنبه ای از رفتار را دربر میگیرد مثل حفظ کردن یک شعر

، متنوع دانش ها و اطالعات به روز ومی طلبد یعنی می باید شامل تغییر و ایجاد ارزشگذاری های جدید، کسب متنوعی از تغییر رفتار را 

مهارتهای فردی و اجتماعی می باشدهرچند در  توسعه فرآیندها ذهنی چون حل مسئله و پژوهش محوری پیرامون آن، همچنین گسترش

ختلف آموزشی کشور همچون آموزش و پروش، آموزش عالی ، وزارت نیرو ورسانه این راستا فعالیت های گسترده ای توسط نظام های م

عدم تناسب این نوع آموزش ها با مسئله  حداقلناکارآمدی وی بیرونی نشان از عدم موفقیت، عدم اثربخشی، ها انجام شده اما واقعیت ها

ای چنین سرنوشت ساز برای کشور بوده است براین اساس مسئله این متن سیاستی در ارتباط با چگونگی تحقق این مهم است به عبارت 

 زشیابی کرد ار چگونه می توان فرآیند های یادگیری کارآمد و اثربخشی  طراحی، اجرا وبرای حل این مشکل است که این دیگر مسئله 
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 متن اصلي

اینگونه را  ، متخصصین یادگیریاولین مفهومی که ضرورت دارد مورد تبین قرار گیریدتعریف یادگیری است یادگیری چیست؛  (1

سه عنصر مهم و قابل توضیح در این (. 3) "ی که حاصل تجربه می باشدرفتارنسبتا پایداردرتوان تغییرفرآیند "تعریف می کنند:  

وجی فرآیند نسبتا پایدار نیست نباید خرپایدارویا برخی از رفتارها که  بر این اساسود دارد الف( تغییر نسبتا پایدار؛ تعریف وج

تارهایی که ویا رفمثل حالت های موقتی بدن که بر اثر بیماری، خستگی و یا مصرف داروها بدست می آید یادگیری قلمداد شود 

اره آب نوعی رفتار درب  بازدارندهبا اجبار و تحت فشار از فردی سرمی زند برای مثال اگر کسی به دلیل جریمه و یا برخوردهای 

( توان رفتاری؛ ب .انجام دهد و با برطرف شدن تهدید و یا اجبار آن نوع رفتار را متوقف کند در اینجا یادگیری صورت نگرفته است

بنابر این ممکن است فردی رفتاری را یادبگیرید ولی بعد از مدتی ویا در فرد مهم است  "توان رفتاری"ف دیگر در یادگیری از طر

بعبارت دیگر از فرآیند یادگیری انتظار نمی رود که بالفاصله بعد از طی مراحل آن، رفتار از خود بروز دهد آنرا یک شرایط مناسب 

 تغییر و ایجاد توان رفتاری در فرد ماهیت یادگیری را نشان می دهد براین اساسفراگیر بروز کند بلکه مطلوب و یا تغییر یافته از 

اجرا می کنیم نباید الزاما منتظر تغییرات رفتاری فوری در فراگیران باشیم ج(  و وقتی یک فرایند یادگیری در مورد آب را طراحی

، تعامل از باب تفاعل است و مفهوم (4)ربه را تعامل فرد با محیط تعریف کرده اندیادگیری بواسطه تجربه اتفاق می افتد تجتجربه؛ 

تاثیر متقابل دارد بنابر این می توان گفت یادگیری از طریق تعامل فرد با محیط صورت می گیرد در این فرآیند فراگیر از محیط 

ازبرای ارد به مقایسه میزان آب مصرفی با استفاده از هوا سبرای مثال وقتی یک زن خانه دتاثیر می گیرد و برمحیط تاثیر می گذارد 

شیرظرفشویی و بدون استفاده از هواسازمی پردازد در حقیقت او در حال دستکاری محیط یعنی تاثیر گذاری برآن است و در 

 اثیر بگذاردت صورتی این دستکاری محیط منجر به تغییر رفتار آن زن یعنی یادگیری می شود که محیط دستکاری شده براو

یادگیری وقتی اثربخش است که اهداف آن تحقق یابد براین اساس هر چه اهداف اثربخش کرد؛ را چگونه می توان یادگیری  (2

اما بحث مهم اینجا است که چه کنیم تا به یادگیری اثربخش تری  (5)یمق شود یادگیری اثربخش تری داربیشتری ازیادگیری محق

کلید حل معما است به عبارت دیگر هرچه تعامل بین محیط و فرد در فرآیند یادگیری بیشتر و عمق  "غنی سازی تجربه" ، دستیابیم

رگیری با محیط دتر باشد اثربخشی یادگیری بیشتر خواهد بود توجه به چند نکته می تواند به غنی سازی تجربه کمک کند الف( 

حی گردد که یادگیرنده را حول محور موضوع یادگیری،با محیط درگیر کند به عبارت فرآیند یادگیری باید به گونه ای طرا؛ (6)

مثال زن خانه  تری بوجود آید ودر نتیجه تغییر رفتار اتفاق بیفتد در غنی ری با محیط بیشتر باشد ممکن است تجربهدیگر هرچه درگی

 ن دو حالت رادرایبرنامه تلویزیونی بود که میزان مصرف  دار اگر ایشان بجای مقایسه میزان آب مصرفی در دو حالت فوق، بیننده

ونی بجای اکنون تصور کنید دربرنامه تلویزیی او در هر دو فرآیند یکسان بود؟ آیا میزان یادگیر ، از طریق سخنرانی توضیح می داد

اوت است فعالیت طراحی شده متف ارائه سخنرانی یک عمل آزمایشی در زمینه فوق نشان داده می شد طبیعتا نتایج یادگیری در سه

ماعی؛  نیازهای فردی و اجتبرنامه های مبتنی برمتفاوت می باشد . ب(  درگیری فرد با محیط در هر کدام از فعالیت ها چون میزان

مولفه  دیگری که به غنی سازی تجربه کمک می کند طراحی و اجرای فعالیت های یادگیری است که مبتنی برنیازها یادگیرنده 

ت یش می دهد برای مثال اگر شهرنشینان در یک فعالیت آموزشی شرکباشد توجه به این مولفه میزان درگیر فرد  با محیط را نیز افزا
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داده شوند که بر شیوه های صرفه جویی آب در مصارف کشاورزی تاکید دارد بدیهی است که نباید انتظار داشت که فراگیران 

در مواردی که برنامه بر اساس نیاز طراحی می شود اگر فراگیران احساس نیاز نکنند نیز اثربخشی  درگیرفرایند یادگیری شوند، حتی

آموزش تحت تاثیر قرار می گیرد، تصور کنید دوره آموزشی صرفه جویی آب در مصارف کشاورزی در منطقه ای برگزار شود 

صورت آیا شرکت کنندگان احساس نیاز به درگیر شدن با در این که افراد به راحتی و بطور ارزان قیمت به آب دسترسی دارند 

این بلی او دارد، وق کیفیت تجربه هر فرد  در فرآیند یادگیری بستگی به تجربیات موضوع یادگیری را دارند؟ ج( تجربیات قبلی؛ 

یادگیرنده طیف وسیعی از تعامل فرد با محیط را در تجربیات قبلی  یکی از دالئل توجه به تفاوت های فردی در آموزش است

برمیگیرد که شامل حوداث، اتفاقات، دانش ها، ارزشها، آداب و سنن، روشها و مهارت ها می شوددر همین راستا تاثیریک فعالیت 

فعالیت  کآموزشی درباره آب  بریک فرد با تحصیالت عالی متفاوت با فرد دیگری بدون آن تحصیالت می باشد همچنین ی

آموزشی به منظور صرفه جویی آب کشاورزی تاثیر متفاوتی خواهد داشت برای کشاورزانی که کم آبی را قبال تجربه کرده اند با 

؛ یکی از مولفه ها موثر در یادگیری آمادگی فراگیران است آمادگی (7)کسانی که تاکنون دچار این مشکل نشده اند   د( آمادگی 

نی، ذهنی، نگرشی و دانشی می شود اگر فراگیری یک فعالیت یادگیری را قبول نداشته باشد می تواند در شامل همه ابعاد جسما

یادگیری او تاثیر داشته باشد برگزاری برخی فعالیت های آموزشی اجباری برای متخلفین راهنمایی و رانندگی از نمونه های بارز 

کالت خانوادگی و یامالی مشغولیت ذهنی داشته باشد،  شرکت او در آن در کشور ما است همچنین اگر کشاورزی به دلیل مش

 نمی تواند اثربخش باشدفعالیت یادگیری مرتبط با صرفه جویی آب 

براساس آنچه از مفهوم یادگیری و ابعاد آن مطرح شد پیشنهاد می گردد تا در روش های متداول یادگیری درباره موضوع آب 

یادگیری های مسئله محور؛ استفاده از شبیه سازها؛ بکارگیری فناوری های  "ارسیاست توجه شودتجدید نظر گردد و حداقل به چه

 نوین و آژانس های تغییر.

 پيامدهای سياستي

 در ادامه پیامد سیاست های یادگیری مطرح می گردد

است در این روش یادگیرندگان ؛ مسئله محوری یکی ازموثرترین روشهای یاددهی ، یادگیری (8)رالف( یادگیری های مسئله محو

با یک مسئله روبرو می شوند در نمونه های پیشرفته این روش، خود فراگیر مسئله را پیدا می کند اما در بیشتر اوقات مسئله به او داده 

خاب راه ها و انتحل  می شود وفراگیر مراحل یادگیری را دنبال می کند که عبارتند از: تبین مسئله، ارائه راه حل ها ، ارزیابی راه

از ویژگی های این روش درگیرشدن فراگیر با موقعیت یادگیری و توجه به تفاوت های فردی است چون هر فرد با  حل نهایی . 

نسبت  برای مثال برای ارزشگذاری کشاورزان توجه به میزان آمادگی ، تجربیات قبلی و نیاز های خود در این فرآیند درگیر می شود

 "اگر سهمیه آب مزرعه شما نصف شود چه باید کرد؟"این مسئله را طرح کرد؛  به آب می توان

ب( استفاده از شبیه سازها؛ شیبه سازها می توانند فرد را درموقعیتی شبیه موقعیت واقعی قرار دهند برای مثال اگر بخواهیم افراد 

بیه ساز حجم ش آنها خواست تا با استفاده از یکیادبگیرند تا درمیزان آب مصرفی برای شستشو صرفه جویی کنند می توان از 

وق مشاهده حجم آب مصرفی در دو حالت ف در شرایطی که شیر کامال باز است را با شیر نیمه باز مقایسه کنند  خروجی آب از شیر
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ادگیری رفتار واند به یوبا زمان یکسان می تواند به تغییر رفتار افراد کمک کند، استفاده از این نوع شبیه ساز ها در مدارس می ت

صحیح با آب در دانش آموزان منجر شود این کار دانش آموزان را با موقعیت یادگیری درگیر کرده و امکان انتقال یادگرفته ها به 

موقعیت های دیگر براساس تفاوت فردی افرادرا فراهم می آورد مثال یادگیری فرزند روستایی می تواند به آبیاری مزرعه و فرزند 

 هری به مصارفی چون حمام کردن یا ظرف شستن انتقال یابد ش

؛ فن آوریهای نوین اطالعات و ارتباطات می تواند نقش مهمی در یادگیری و شکل دهی (9)ج( بکارگیری فناوری های نوین

اجرا وی را طراح بر این اساس می توان برنامه های درسی تلفیقی با فن آوری حول محور آبموقعیت های تجربی مجازی ایفا کند 

می شود  اطی آن با ایمیل انجامنام برد در این پروژه که تبادل ارتب "مناطق ناشناخته"کرد برای مثال می توان از پروژه دانش آموزی 

مان دو منطقه مختلف کشور که از نظر شرایط آب و هوایی کامال متفاوت است به طراحی یک برنامه مشترک می پردازند معل

ه )بدون آنکه بدانند آنها در چه منطقدانش آموزان هر منطقه باید از طریق ایمیل با دانش آموزان منطقه دیگر ارتباط برقرار کرده 

و در چند مرحله ، محل ناشناخته را کشف کنند در این فرآیند دانش آموزان ن سوال و با طراحی و پرسش چندیای هستند( 

 برخوردار از آب با شرایط زندگی، مشکالت و راه حل های بکارگرفته شده دردیگر مناطق آشنا می شوند.

که نمونه هایی از آن نمونه های دیگری وجود دارد که مربوط به مشارکت دانش آموزان و دانشجویان در تحقیقات علمی است 

     "2دوستان سطل"و  "1مشاهدات و یادگیری جهانی برای بهبود محیط" در دنیا امروز بسیار بکار گرفته می شود مثل پروژه های؛

شکل گیری و یا تغییر رفتارهای اجتماعی نیازمند طراحی و اجرای فعالیت های چند گانه یادگیری است بدین  د( آژانس های تغییر؛

در همین راستا اگرقرار است در یک شرکت، روستا، محله و یا شهر تغییرات  ی تغییر استفاده کردآژانس ها می توان ازرمنظو

چون  به گونه ای که همه افراد نوع آموزشی در آن محیط انجام شودرفتاری درباره آب صورت پذیرد شایسته است فعالیت های مت

و.... به نوعی درگیری فعالیت های یادگیری متناسب با نیازها، عالیق و توانایی هایشان زنان، دانش آموزان، کارمندان، کارگران 

شوند همچنین طرح های یادگیری متنوعی چون کارگاه ها، همایش ها، پروژه ها ، پیام های محیط بصورت تقریبا همزمان و در 

ادگیری ی د به مدت دو هفته انواع فعالیت هایی توانیک محدوده زمانی خاص کل فضا را دربربگیرد آژانس تغییر در یک روستا م

را شکل دهد همچون: کارگاه برای کشاورزان به منظورآموزش راه های صرفه جویی  در مصرف آب، مشارکت دادن روحانی 

مسجد برای تبین اهمیت صرفه جویی از نظر دینی، انجام طرح های آموزشی برای کودکان ونوجوانان در مدرسه، شکل دهی به 

لیت های متنوع تفریحی در راستای صرفه جویی در مصرف و آموزش زنان. براین اساس پیام های محیطی، برگزاری مسابقات و فعا

ند تنوع خود قرار می دهآژانس های تغییر هر چند هفته یک محیط )مثال یک شرکت یا روستا( را هدف برنامه های متنوع یادگیری 

 یت یادگیری کمک می کند  تحت پوشش بودن همه افراد جامعه و فضای حاکم به اثربخشی فعال در روشها ،
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 نتيجه گيری

تعلیم وتربیت به عنوان یک علم دارای اصول، نظریات و قوانینی است که حاصل دست رنج ده ها سال متخصصین این رشته است هرچند 

د در مدرسه ومهندسان و کارشناسان رشته های مختلف تحت پوشش نظام های آموزشی تربیت شده اند و تجربیاتی از سال های تحصیل خ

و دانشگاه دارند ولی این امر سبب نمی شود که آنها به ظرافت های امر مهم تعلیم وتربیت آگاه باشند نوشتار حاضر با تبین برخی از 

سیاستهایی که می تواند یادگیری درباره آب را اثربخش کند در واقع به دنبال اعالم این حقیقت است که باید به طور کارآمد به نقش 

    یم وتربیت پرداخت تا تاثیرات آنرا در تغییر رفتارهای فردی و اجتماعی افراد جامعه مشاهده کردتعل
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