
 خالصه کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی

  فصل اول : نظریه هاي یاد گیري

اهداف فصل:ما می خواهیم در ایـن فصـل بـا مفـاهیم یادگیري،تفـاوت مفهـوم یـادگیري و عملکرد،عوامـل مـؤثر در          
  یادگیري و نظریه هاي معروف یادگیري آشنا شویم.

  یادگیري تعریف:الف 

دانندو عده اي دیگر آن را انتقال مفاهیم علمی از فردي به فرد دیگـر تصـور مـی کننـد.در ایـن      مهارتهاي خاصی می 
تعاریف مربی یا معلم نقش اساسی دارد و شاگرد چندان فعالیتی از خود نشان نمـی دهـد کـه باعـث اخـتالل در امـر       

و اندازه گیري تعریف می کنند و از یادگیري معنی دار میشود.رفتارگرایان یادگیري را تغییر در رفتار قابل مشاهده 
دیدگاه مکتب گشتالت یادگیري کسب بینشهاي جدید یا تغییر در بینشهاي گذشته است .آنچـه در ایـن دو تعریـف    
مشترك است بحث تغییر است.کاملترین تعریفی که تا کنون از یادگیري توسط هیلگارد و مارکوئیز ارائه شده است 

نسبتاُ پایدار در رفتار بالقوه فرد بر اثر تجربه .آنچه این تعریف را متمایز کرده است عبارت است ازفرآیند تغییرات 
در بر گرفتن موضوعات فرآیند،تغییر،نسبتاَ پایدار،رفتار بالقوه و تجربـه اسـت کـه مختصـراَ هرکـدام را تحلیـل مـی        

حیط ،همیشه و در همه جـا بـه طـور    یادگیري یک فرآیند است چون مانند فرآیند،بر اثر تعامل دائم فرد با م-1کنیم.
یادگیري نوعی تغییر است اما نه هر تغییري بلکه تغییـري کـه بتـدریج حاصـل     -2پیوسته و مستمر صورت می گیرد.

شود ونسبتاَ ثابت و پایدار باشد.تغییرات و رفتـار موردي،لحظـه اي و تصـادفی بـه هـیچ وجـه یـادگیري نامیـده نمـی          
اشاره به این موضوع دارد که همیشه یادگیري به یک رفتـار بالفعـل تبـدیل نمـی      بالقوه بودن عمل یادگیري-3شود.

یادگیري محصول تجربه است(تاًثیر متقابل فرد و محـیط در یکـدیگر)در واقـع در    -4شودو قابل اندازه گیري نیست.
  کند. این فرآیند کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود در فرآیند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا می

  ب:تفاوت بین یادگیري و عملکرد

عملکرد تجلی تتغییرات ناشی از یادگیري در قالب رفتارهاي آشکار شده و قابـل مشـاهده،به عبـارتی تبـدیل رفتـار      
بالقوه به رفتار بالفعل است.الزم به ذکر است که عملکرد شاخصی است که گاه یادگیري را به درستی و نسبتاَ واقعـی  

درست نشان می دهد.ارزشیابی و عملکرد بندرت یادگیري شاگردان را به تمامی منعکس می کند.با و گاه به طریق نا
چنین محدودیتی تنها راه اندازه گیري میزان یادگیري ،مقایسه رفتار یادگیرنده پیش از تجربـه و پـس از آن اسـتکه    
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تـا حالـت طلـب و کشـش و نیـاز بـه        اگر این رفتار گویاي تغییر باشد یادگیري صورت گرفته است.باید توجه داشت
  یادگیري در یادگیرنده بوجود نیاید یادگیري به وقوع نمی پیوند.

  ج:عوامل مؤثر در یادگیري

از هر نظر آمادگی الزم را داشته باشد.براي شاگردي کـه بـراي    -1یادگیري زمانی براي شاگرد مفید خواهد بود که 
ر کافی رشد نکـرده باشـد یـا شـاگردي کـه دلهـره و اضـطراب و        نوشتن ،اعصاب و عضالت دست و انگشتانش به قد

پریشانی فکردارد و یا شاگردي که رشد و آمادگی ذهنی کافی نداشته باشد و غیره ،تدریس و فعالیت معلم تـأثیري  
  در یادگیري اش ندارد.

  انگیزه و هدف:-2

آموختن کـه در واقـع ایـن میـل و رغبـت       یادگیري نیازمند انگیزه هاي متفاوتی است از جمله میل و رغبت شاگرد به
محرکی است که نیروي فعالیت را افزایش می دهد.یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه هدف است که به فعالیت انسان 
جهت و نیرو می دهد.براي اینکه در مدارس یادگیري شاگردان عمیقتر و مؤثرتر باشد،هدفهاي تربیتی باید انعکاسی 

ت شاگردان باشد و به طور مشخص و واضح بیـان شود.مشـخص بـودن هـدفها در مدرسه،سـبب      از احیاجات و تمایال
  هماهنگی بین فعالیتهاي معلم و شاگرد می شود.ژ

  تجارب گذشته-3

آموخته ها و تجربه هاي گذشته شاگرد،ساخت شناختی وي را تشکیل می دهدفرد زمـانی مـی توانـد مفـاهیم مسـائل      
سأله جدید با ساخت شناختس او مرتبط باشـد.در واقـع فرآینـد یـادگیري همچـون      جدید را درك کند که مفهوم و م

  .دهد می تشکیل را فعلی وضع اساس و پایه گذشته تجارب که است جریانی ،  روند رشد

  موقعیت و محیط یادگیري-4

مناسب ،کتابخانـه  موقعیت یادگیري و محیط آن از عوامل بیار مؤثر در یادگیري است.در مدرسه اي که داراي فضاي 
و منابع مختلف آموزشی می باشـد و محـیط از نظـر عـاطفی و روانـی سـالم باشـد و محبـت و احتـرام متقابـل رعایـت            

حـیط و موقعیـت یـادگیري بایـد متناسـب بـا       م کـه  نمانـد  ناگفتـه .گیـرد  مـی  صورت  شود،یادگیري آسانتر و عمیقتر
رانگیختن و ایجاد سؤال در ذهن او وتوانمند ساختنش جهت آمادگی،استعداد ،نیازو گرایش شاگردان باشد.و باعث ب

  حل مسأله گردد.
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  روش تدریس معلم-5

موقعیت و امکانات و تجهیزات موقعی می تواند در یـادگیري مـوئثر باشـد کـه معلـم محـیط و امکانـات آموزشـی را         
و توانایی شـاگردان ،آنـان را    سازماندهی کند و موقعیت آموزشی مناسب را بوجود آورد و با شناخت استعداد ،عالیق

در طریق صحیح یادگیري هدایت کند که چنین نقشی به دانش و اعتقادات معلم بستگی دارد.معلم بایستی با نظریـه  
هاي و اصول یادگیري آشنا باشدودریس را فقط انتقال واقعیتهاي علمی نداند بلکه بایستی بتوانـد فرصـت حرکـت و    

به جاي انتقـال اطالعـات ،روش کسـب تجربـه را بـه شـاگردان بیـاموزد و بدانـد کـه          جنبش را به دانش آموز بدهد و 
  یادگیري بدون تالش و فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت.

  رابطه کل و جزء-6

طبق نظر گشتالت ،در فرآیند یادگیري حرکت از کل به جزء،یادگیري بهتر و فهم مطلب آسانتر می شود.طرح یا کل 
قال و تعمیم است اما اجزاء و کییفیت خاص آنها ایـن ایـن خصوصـیت را ندارنـد .کـل عبـارت اسـت از نحـوه         قابل انت

ارتباط و پیوند اجزاء با هم و تا این ارتباط مشخص نشود ،اجزاء قابل فهم نیستند.معلم در تـدریس خـود بایسـتی در    
ء با کل را مشخص کند و پس از آن به بررسـی و  حد امکان ،ابتدا مطالب درسی را بصورت کل بیان کند و ارتباط اجزا

  تحلیل اجزاء بپردازد.

  تمرین و یادگیري-7

تأثیر تمرین وتکرار در فرآیند یادگیري انکار ناپذیر است ولی کیفیت اجراي تمرین،مقدار و زمان آن نقـش بسـیار   
گی خاصی داشته باشد.ازجمله اینکـه  مهمی در تثبیت یا عدم تثبیت رفتار دارد.تمرین و تکرار مؤثر باید شرایط و ویژ

  باید منظم و مرتب و طول دوره هاي آن مناسب باشد و در شرایط واقعی و طبیعی انجام پذیرد.

  د:نظریه هاي یادگیري

  نظریه :عبار است از تغبیر و تفسیر حوزه یا جنبه اي از شناخت.

  فت که متکی به روش درون نگري است.نظریه هایی با جنبه فلسفی:انتظام ذهنی ،شکوفایی طبیعی واندریا-1

  نظریه هاي معاصر :نظریه شرطی (رفتارگرایی)،نظریه شناختی-2
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نظریه شرطی :این شامل نظریه هاي پاولف،واستون،ثرندایک و اسکینر است که یادگیري را در ایجاد و تقویت رابطه 
دازان معتقدند در فرآیند یادگیري ،ابتـدا  و پیوند بین محرك و پاسخ در سیستم عصبی انسان می دانند.این نظریه پر

وضع یا حالتی در یادگیرنده اثر می کند ،سپس او را وادار به فعالیت می نماید و در واقع یادگیري عبارت لـز ارتبـاط   
  )استR) و پاسخ(sبین محرك(

ز شـناخت ،ادراك و  نظریه شناختی:صاحبان این نظریه(گشـتالت،پیاژه،برونر،آزوبل و بلـوم و...) یـادگیري را ناشـی ا    
 بـه  بنـابراین .شـود  مـی  لفیق او قبلی شناختی ساختهاي فردبا جدید هاي یادگرفته  بصیرت می دانند.از نظر این افراد

ي سـازماندهی کنندکـه شـاگردان بتواننـد بـه بصـیرت و       ا گونـه  بـه  را آموزشی محیطهاي که شود می توصیه معلمان
  اکتشافات جدید دست یابند.

  نظریه هاي شناختی و نظریه هاي شرطیتفاوت بین 

رفتارهایی را که از ترکیب اجزاء کوچکتر یا جنبشهاي عضالنی بوجود می آیند ،میانجی هـاي پیرامـونی و واسـطه    -1
هاي عقیدتی خاص شناختی را ،میانجیهاي مرکزي نامیده اند.نظریـه پـردازان شـرطی معقدنـد میانجیهـاي پیرامـونی       

نظریه پردازان شناختی ،یادگیري را تأثیر پذیر فرآیندهاي مرکزي مغز از قبیل خاطره هـا  سبب یادگیري است ولی 
  و انتظارها(میانجیهاي مرکزي)می دانند.

ه پیروان نظریه شناختی معقدند کـه یـادگیري   ک حالی در دانند می عادت رانتیجه یادگیري شرطی  پیروان نظریه-2
  د.در نتیجه کسب ساختهاي شناختی حاصل می شو

ــراي حــل     -3 ــی خــود را کــه مناســب ب ــراي حــل مســأله آن دســته از عادتهــاي قبل ــه شــرطی،یادگیرنده ب در نظری
آورد و بـا اسـتفاده    می روي خطا و کوشش به کند پیدا را حل راه نتوانست واگر کند می ،انتخاب هستند  تازه  مسأله

از خزانه ي پاسخ خود(تجربیات)پی در پی پاسخهایی را ارائه می دهد تـا سـرانجام مسـأله را حـل کنـد در حـالی کـه        
پیروان نظریه شناختی عالوه بر موارد فوق معتقدند که فرد براي حل مسأله نیازمند درك روابط اساسـی نهفتـه میـان    

ی تواند ضامن موفقیت او در حل مسأله باشد. قابل توجه است که هیچ کدام از اجزاء و کل است و تجربه هاي قبلی نم
  دو نظریه ي ذکر شده به تنهایی نمی توانند در امر یادگیري مفید باشند.

  بیان دو نمونه از نظریه هاي شرطی و شناختی 

کند..در این آزمایش گربه  نظریه شرطی،ثرندایک، با انجام آزمایش بر روي گربه گرسنه اي نظر خود را بیان می-1
اي که درون قفس است بر اثر حرکتهـاي متعـدد و صـادفی بـه دسـته ي اهـرم فشـار مـی اورد و بـه دنبـال غـذا مـی             
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رود.بتدریج و به مرور زمان گربـه درنتیجـه تثبیـت تـدریجی پاسـخهاي درس و زوال تـدریجی پاسـخهاي نادرسـت         
یابـد.در یـادگیري گربـه(یادگیري ماشـینی)هیچ گونـه هـوش و        سریعر راه خود را پیدا مب کند و به غذا دست مـی 

فراستی نیاز نیست و هیچ استداللیصورت نمی گیرد.ثرندایک با توجه به ایـن آزمـایش سـه قـانون زیـر را بیـان مـی        
د قانون اثر:مقصود از این قانون این است که پاداشها و موفقیتها، به یادگیري رفتار پاداش یافته قوت می بخش-1کند.

در حالی که تنبیها و ناکامیها سبب می شوند که تمایل به تکـرار رفتـاري تنبیه،شکسـت و آزردگـی بـه دنبـال داشـته        
کاهش یابد.بنابراین هرگاه شاگردان در آنچه یاد می گیرنـد فایـده و ارزش و لـذتی احسـاس کننـد،رغبت و عالقـه       

س احیاجات فـردي و اجتمـاعی شـاگردان تهیـه شـود      نشان خواهند داد و بالعکس.لذا اگر برنامه هاي درسب بر اسا
قانون آمادگی:ثرندایک در این قانون بیان می کند کـه شـاگرد   -2،میل و رغبت آنان را براي یادگیري بر می انگیزد.

براي یادگیري نه تنها بایستی از نظر جسمی ،عاطفی و ذهنی آمادگی کافی را داشته باشد بلکه بایستی آثار خستگی و 
 بسـتگی  فعالیـت  و کـار  بـه  رغبـت  فعالیـت،و  و کـار  توانـایی  به آمادگی  اع در شخص موجود نباشد.به طورکلییا اشب
 خواهد پایدارتر و مستحکمتر پاسخ و محرك بین رابطه تکرار اثر بر که است معتقد ثرندایک: تمرین قانون-3.دارد
نادار،هدفدار و به قدر کافی تقویت کننده باشد.در ،مع متنوع است،بایستی متفاوت محض تکرار با که تمرین البته بود

این قانون بایستی به عامل شدت(تمرین یک واقعه مهیج و جذاب بیشتر ار یک واقعه کسل کننده موجـب یـادگیري   
می شود)وعامل تازگی(موضوع یادگیري هرچقدر تازه تز باشد آسانتر و زودترآموخته می شـود)توجه کـرد. شـایان    

  دایک قانون تمرین را هنگامی مؤثر می داند که با قانون اثر همراه باشد.توجه است که ثرن

   

   

  کاربرد نظریه ثرندایک در فرآیند تدریس و یادگیري

در تـدریس  -1نظریه یادگیري ثرندایک ببر روش تدریس و یادگیري تأثیریت زیادي گذاشته اسـت ازجملـه اینکـه   
براي تدریس بایـد از موضـوعات و وقـایعی    -2منطقی برقرار گردد.باید بین داشته هاس قبلی و موضوع جدید رابطه 

موضوع دریس شده باید به گونه اي باشد که رضایت دانش آموز را -3که قابل لمس و شناخته شده اس بهره گرفت.
یادگیرنـده بایسـی آمـادگی کامـل از     -4بهمراه داشته باشد و نیازي از نیازهایش را در حال و آینـده بـر آورده کنـد.   

تمرین هاي ارائه شده به شـاگرد از طـرف معلـم بایسـتی هدفـدار و متنـوع و حتـی        -5جهات مختلف را داشته باشد.
  تشویق و تنبیه در امر یادگیري بر روي شاگرد تأثیر می گذارد.-6المقدور در شرایط واقعی صورت گیرد.

  نظریه برونر
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دان را نباید در برابر دانسته ها قرار داد بلکه باید جروم برونر صاحب نظریه یادگیري اکتشافی معتقد است که شاگر
آنان را با مسأله روبرو کرد تا خود به کشف روابط میان امور و راه حل آنها اقدام کند.او در تبیین بحث خود بر چهـار  

ظ تأکید بر فرآیند یادگیري:از نظر برونر ،فرآیند کسـب معرفـت مهـم اسـت نـه حفـ      -1عامل زیر بسیار تأکید دارد.
کردن حقایق .در یادگیري اکتشافی ،مهم نیست کـه شـاگرد چـه مـی آمـوزد بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه چگونـه مـی             

تأکید بر ساخت یادگیري:بنابر نظر برونر ،اگر مطالب یا محتـواي آموزشـی بـه شـکل منطقـی سـازماندهی       -2آموزد.
که مطالب بهتر ،بیشـتر و آسـانتر در    شوند شاگردان آن را بهتر یاد می گیرند،وجود ساخت یادگیري باعث می شود

تأکید بر اهمیت شهود:برونر معتقد است کـه حفـظ کـردن علـوم ریاضـی و کالمـی هـدف        -3حافظه نگهداري شوند .
تأکیـد بـر   -4شایسته اي براي آموزش و پرورش نیست بلکه هدف باید ارقـاي سـطح بیـنش و فهـم شـهودي باشـد.      

ک چهار انگیزه الف) میل به یادگیري ب)میـل بـه همکـاري بـا دیگـران      اهمیت انگیزش درونی:معلمان بایستی به کم
  ج)کنجکاوي د) انگیزه توانا شدن ،شاگردان را تشویق کنند وموجب یادگیري مؤثر شوند.

  کاربرد نظریه برونر در فرآیند تدریس و یادگیري

نایل گردند تا بتواننـد کـاربرد   طبق نظر برونر ،معلمان بایستی سبب شوند که شاگردان به کشف روابط و حل مسائل 
آموخته هایشان را در زندگی واقعی ببینند.معلم باید در یک محیط آموزشـی کـامالٌ آرام و دور از اضـطراب ،وسـایل     
کافی در اختیار شاگردان قرار دهد و سؤاالتی را مطرح کند تا آنان با بکارگیري وسایل،راه حـل ان را کشـف کننـد و    

ند .معلم کالس که البته بایستی شخصی کـارآزموده و توانـا باشـد ،بایسـتی بـه میـزان مـواد        بینش الزم را بدست آور
  درسی و تفاوتهاي فردي نیز توجه کند.

   

  فصل دوم : الگوهاي یاد گیري

  مقدمه :

یادگیري بر اساس الگوهاي مختلفی حاصل می شود .شناخت الگوهاي یاد گیري شما را در تدوین هدفهاي آموزشـی  
انتخاب روشهاي تدریس یاري خواهد کرد . در این فصل ، شما با انواع الگوهاي یادگیري ، مانند یادگیري از طریق و 

ز طریـق  ا یـادگیري   شرطی شدن کالسیک ، یادگیري از طریق مجاورت ، یـادگیري از طریـق شـرطی شـدن فعـال ،     
فکر در فرایند یـادگیري انسـان پـی خواهیـد     مشاهده و یادگیري از طریق شناخت آشنا خواهید شد و به نقش تاثیرت

  برد .
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  یاد گیري از طریق شرطی شدن کالسیک

یکی از نمونه هاي صریح و مشهور یادگیري از طریـق شـرطی شـدن کالسـیک ، آزمـایش معـروف ایـوان پـاولوف ،         
غـذا و   فیزیولوژیست روسی است .پاولوف تصمیمی گرفت معلوم کند که آیا می توانـد بـه سـگ یـاد دهـد کـه بـین       

 بـزاق  ترشـح  و شـرطی   غیر  محرك را غذا پودر او   چیزهاي دیگر مانند نور یا صوت نیز تداعی بر قرار کند یا نه .
ل از دادن پودر غذا المپـی  قب لحظه چند یا همزمان بود گرسنه سگ که حالی در  . نامید می شرطی غیر پاسخ را سگ

تکرار شد در یک آزمایش ویژه پودر غذا به سگ داده نشد . ایـن بـار   روشن کرد . بعد از آنکه این عمل چندین بار 
نیز مشاهده شد که بزاق سگ ترشح می شود یعنی روشنی المپ بتنهایی موجب ترشح بزاق سگ شده بود به عبارت 

 از حاصـل  پاسخ و شرطی محرك را محرکی چنین او  دیگر سگ یاد گرفته بود که بین نور و غذا تداعی برقرار کند .
  . نامید شرطی پاسخ را آن

اکثر بررسی ها نشان می دهد که شرطی شدن در وضعیتی که محرك شرطی اندکی قبل از محرك غیر شـرطی ارائـه   
شود ، موثرتر از مواردي است که هر دو محرك همزمان ارائه شوند .همزمانی مکرر محرك شرطی ( نور ) با محرك 

نیرومند تر یا تقویت می کند . اگر رفتار شرطی تقویت نشـود پاسـخ شـرطی    غیر شرطی (غذا ) تداعی بین این دو را 
بتدریج ضعیفتر می شود که به آن خاموشی می گویند .پاسخ شرطی در نتیجه یاد آوري یا تفکر ظاهر نمی شود بلکـه  

  یک پاسخ ناخودآگاه است .

محبـت و خوشـامدگویی معلـم ( محـرك     حال شاگردي را تصور کنید که در نخستین روز ورود به مدرسه با لبخند و 
غیر شرطی ) روبه رو می شود و از اعمال او احساس لذت میکند ( پاسخ غیر شرطی ) . چنین دانـش آمـوزي پـس از    
مدتی نسبت به مدرسه و محیط آموزشی به علت همزمانی و مجاورت بـا رفتـار معلـم ، پاسـخی همچـون پاسـخ غیـر        

 لـذت  احسـاس  ، تفـاوت  بـی  معلمـان  دیدن با حتی و مدرسه در بودن با صرفاًٌ شاگرد یعنی  شرطی بروز خواهد داد .
  . کرد خواهد

از روشهاي شرطی شدن کالسیک می توان در کمک به رشد و گسترش واکنشهاي عـاطفی در افـراد اسـتفاده کـرد ،     
  مثالً بدبینی یا گرایشهاي منفی را به خوش بینی و گرایشهاي مثبت تبدیل کرد .

  طریق مجاورتیادگیري از 

در مبحث یادگیري از طریق شرطی شدن کالسیک گفته شد که الزمـه پاسـخ شـرطی مجـاورت و همزمـانی و پیونـد       
محرکهاي شرطی و محرکهاي غیر شرطی است ، اما بعضی نظریهاي یاد گیري خاطر نشان می کنند که فقط مجاورت 
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منجر به یادگیري شود .اگر پاسـخ غیـر شـرطی را     ساده و همایندي و جفت شدن یک حادثه با حادثه دیگر می تواند
با استفاده از محرکهاي غیر شرطی مناسبی فراخوانیم و همزمان با آن محرك شـرطی خاصـی را ارائـه دهـیم ، چـون      
محرك شرطی با پاسخ همزمان و مجاور است می تواند از طریق تـداعی ، پاسـخ را فراخوانـد .تنهـا شـرط الزم بـراي       

 نظریه این اصلی صاحبان از.است همایندي و ساده مجاورت   وجه شاگرد به ترکیب خاص محركحصول این تداعی ت
 خاصـی  حرکـت  بـا  کـه  محرکهـا  از ترکیبی " کند می بیان چنین را یادگیري قانون گاتري. برد نام را گاتري توان می

اصـلی ایـن نـوع یـادگیري تنهـا       محور "یند ، در بازپیدایی خود همان حرکت را به دنبال خواهند داشت . آ می همراه
ترکیبی از محرکها و حرکتها ست . این تعریف را می توان نوعی (( اصل تاخیر )) دانست چون اگر یادگیري به طـور  
کامل در یک کوشش صورت گیرد ، آخرین عملی کـه در حضـور ترکیبـی از محرکهـا صـورت گرفتـه اسـت در بـاز         

داد . در این نوع یادگیري تمرین سبب پیوند یا گسسـتگی نشـانه هـا بـا     پیدایی همان ترکیب محرکها نیز رخ خواهد 
حرکات اختصاصی می شود تا جایی کـه سـر انجـام ترکیبهـاي همخـانواده اي از محرکهـا بتواننـد سلسـله پاسـخهاي          

آن همخانواده اي را فرا خوانند ،. فراموشی نیز در این نوع یادگیري معنی خاصی به خود مـی گیـرد زیـرا فـرض بـر      
  است که یادگیري همیشه استوار است مگر آنکه یادگیري تازه اي مزاحم آن باشد .

یکی از پرسش هاي که در مورد یادگیري از طریق مجاورت مطرح می شود این است که آیا شاگردان پس از مـدتی  
؟در حقیقت یادگیري  که با روش زوجهاي متداعی تمرین کردند ، میتوانند محرکها را به عنوان پاسخ یاد آوري کنند

در جهت عکس ضعیفتر از یادگیري در جهت مستقیم است طبق ایـن تحلیـل در فراینـد یـادگیري از طریـق تـداعی       
افراد زوجهاي متداعی را یاد نمی گیرند ، بلکه یاد می گیرند از عنصري به عنصر دیگر دست یابند . در واقع عنصري 

  نظریه ، تداعیهاي معکوس کم و بیش یک امر تصادفی است .به عنصر دیگر رهنمون می شود . مطابق این 

نوعی دیگر از یادگیري مجاورتی ، (( کلیشه اي )) یا ((قالبی )) است .هنگامی که سینما مرتباً یک فرد روستایی را بـه  
سنگدل و عنوان مظهر ساده لوحی ، یک شهري را به عنوان ریا کار و فریب دهنده ، یک فئودال را به عنوان یک فرد 

 در.  کنـد  مـی  فـراهم  را اي کلیشه یادگیري شرایط نوع یک واقع در  یک هنرمند را باریش و موهاي بلند نشان دهد
ـ  ، نباشـد  متظـاهر  و ریاکـار  شـهري  فـرد  هـر  یـا  لوح ساده روستایی فرد هر است ممکن که حالی ی بـا مجـاورت و   ول

  همزمان شدن متناوب این نوع آموزها ، افراد یاد می گیرند و حتی باورشان می شود که این نوع مفاهیم با هم هستند 

اگر شاگردان مفاهیم و اشیاء مورد نظر را به طور همزمان و مجاور با هم فرا بگیرند یا مشاهده کنند ، بنا بـه گـرایش   
داعی می سازند . این رویدادهاي مجاور و همزمان ، در ذهن آنان با هـم پیوسـتگی پیـدا    مت  طبیعی شان آنها را با هم

  می کنند .
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  یاد گیري از طریق شرطی شدن فعال

در این نوع یادگیري فعالیت مورد نظر توسط تقویت کننده اي تقویت می شود و بر اثـر تقویـت ، وسـعت و احتمـال     
  یت کننده ها هستند که موجب تاثیر ، تغییر و تثبیت رفتار می شوند .وقوع آن افزایش می یابد . در واقع ، تقو

براي درك مفهوم شرطی شدن فعال الزم است به تمایزي که بی . اف . اسـکینر بـین رفتـار حاصـل از شـرطی شـدن       
کالسیک و رفتار حاصل از شرطی شدن فعال قائل است توجه کنیم . به نظر اسکینر ؟ شرطی شدن کالسیک پاسـخی  

ست که موجود زنده در برابر یک محرك مثالً ترشح بزاق در پاسخ به غذایی که در دهان سگ گذاشته مـی شـود از   ا
خود بروز می دهد ، در حالی که رفتار حاصل از شرطی شدن فعال به وسیله پیامدهایش کنترل مـی شـود ایـن رفتـار     

  ینکه پاسخی به یک محرك خاص باشد .نخست خود به خود روي می دهد یعنی ظاهراً خود انگیخته است تا ا

  ؟ تقویت کننده چیست و چه فرقی با محرکهاي شرطی دارد 

تقویت کننده معموالً به حادثه یا محرکی گفته می شود که تکرار و شدت رفتار را افزایش می دهـد و موجـب تثبیـت    
ستین ، تقویت کننـده هـاي شـرطی و    آن می گردد . تقویت کننده ها انواع مختلف دارند .مانند تقویت کننده هاي نخ

  تقویت کننده هاي تعمیم یافته معروفترین مثال شرطی شدن فعال ، آزمایش موش و جعبه اسکینر است .

در مورد انسان نیز چنین الگویی کاربرد دارد گاهی شاگرد به دالیلی ، تمایلی به نمایش آموخته هـاي پیشـین نشـان    
یزي نمی گوید و کاري انجام نمی دهد ؛ زیرا تنوانسته ایم شرایطی را کـه الزمـه   نمی دهد ؛ مثالً ساکت می نشیند و چ

 بـراي  ، رو همـین  از.  اسـت  مشـکل  بسـیار  رفتار تقویت  بروز رفتار مورد نظر است در او ایجاد کنیم در چنین حالتی
شناسایی کرد تا دخـل و تصـرف    را ها رفتار بر حاکم شرایط باید آنان رفتار اصالح یا شاگردان رفتار در تغییر ایجاد

امکان پذیر باشد ، مثالً معلمی که براي رهایی از رفتار مزاحم یک شاگرد پرخاشگر بـه او نسـبت نـاروا مـی دهـد یـا       
رفتارش را نتیجه ْ پستی اخالق و شـرارت عـاطفی او میدانـد ، بایـد بدانـد کـه نصـیحت کـردن بـراي تعـالی رفتـار و            

ندارد . او باید سعی کند بفهمد چه عواملی موجب بروز رفتار پرخاشگرانه شاگرد شخصیت چنین شاگردي فایده اي 
شده است . شاید او مورد بی توجهی بوده و سعی دارد با پرخاشگري جلب توجه کند یا ممکن اسـت رفتـارش مـورد    

سیله جلـب توجـه   تشویق همکالسیهایش قرار گرفته باشد . در هر دو صورت ، نصیحت فایده اي ندارد ؛ چون او به و
یا تشویق همکالسیها تقویت می شود . بنابر این ، شناخت الگوي یادگیري از طریق شرطی شدن فعال سـبب خواهـد   
شد که معلم شرایط را بررسی و شناسایی کند و بداند که چه رفتاري را باید تقویت کند یا چگونه رفتارهاي نامطلوب 

  شاگردانش را از بین ببرد یا کاهش دهد .
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  وشهاي ایجاد تغییر در رفتار با استفاده از نظریه شرطی شدن فعالر

نظریه شرطی شدن فعال به جـاي تکیـه بـر تصـورات و تبیینهـاي نظـري ، مشـتمل بـر اصـول و فنـونی اسـت کـه در             
 انـد  شـده  ارائه فعال شدن شرطی نظریه اساس بر که فنونی مهمترین.  آورد می وجود به را رفتار آوري فن  مجموع

  ارتند از :عب

  الف ) روشهاي افزایش رفتارهاي موجود ؛

  ب ) روشهاي ایجاد رفتار تازه ؛

  ج ) روشهاي نگهداري رفتارهاي مطلوب ؛

  د ) روشهاي تقلیل دادن یا محو کردن رفتارهاي نامطلوب ؛

   

  الف ) روشهاي افزایش رفتارهاي موجود ؛

  از روشهاي معروف افزایش رفتارهاي موجود ، می توان روش تقویت مثبت ، تعمیم و تمیز و تقویت منفی را نام برد  

هر گاه بعد از پاسخ محرکی را وارد محیط کنیم و آن محرك احتمال بروز پاسـخ را افـزایش دهـد یـا      تقویت مثبت :
  گویند .سبب ابقاي آن شود ، به چنین محرکی تقویت کننده مثبت می 

تعمیم عبارت است از گسترش پاسخ از محرکهاي اولیه به محرکهاي مشابه مثالً کودکی که کلمه گـاو   تعمیم و تمیز :
را تازه یاد گرفته است ، ممکن است به علت شباهت ؛ هر حیوانی را گاو صدا کند . براي اجتنـاب از تعمـیم نامناسـب    

ردان کمک کرد تا بین یک محرك و محرکهاي دیگر تمیز قائـل شـوند و   می توان از تمیز استفاده کرد؛ یعنی به شاگ
  بدانند که در مقابل چه محرکی باید پاسخی مقتضی ارائه دهند و در مقابل چه محرکی پاسخ ندهند .

تقویت منفی یعنی خارج کردن محرك از موقعیت ، به منظور افزایش رفتار مطلوب . مثالً اگـر پنجـره    تقویت منفی :
باز باشد و سر و صداي خیابان موجب عدم توجه به درس یا یادگیري شاگردن شود ، می توان با بستن پنجره کالس 

  احتمال بروز پاسخ مطلوب را افزایش داد .

  ب ) روشهاي ایجاد رفتار تازه ؛
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سرمشق گیري  اگر بخواهیم رفتار تازه اي را در شاگرد ایجاد کنیم ، روشهاي دیگري ماند یادگیري از طریق تقلید و
  ، تفکیک پاسخ ، شکل دادن و زنجیره کردن پیشنهاد می شود .

 ، کودکـان  در بـویژه  ، گیـري  یـاد  ورشـهاي  از یکی.  گرفتن سرمشق و تقلید طریق از یادگیري                      -1
از راه تقلیـد و   آن اعظـم  قسـمت  کـه  اسـت  آمـوزي  زبـان  ، یـادگیري  نـوع  این نمونه.  است تقلید طربق از یادگیري

  سرمشق گرفتن از دیگران تحصیل می شود .

 یادگیرنـده  رفتـار  خزانـه  در رفتـار  آن اجـزاء  اگـر  ، تـازه  رفتاري تدریس هنگام.  پاسخ تفکیک                      -2
ی مـ  رفتـار  از اجزائـی  تقویـت  بـه  معلـم  روش ایـن  در.  کـرد  اسـتفاده  پاسخ تفکیک روش از توان می ؟ باشد موجود

  پردازد که مفید تشخیص داده می شود و به اجزاء نامربوط توجهی ندارد .

 روش این از ، کرد مشاهده یادگیرنده رفتار در نتوان را نظر مورد رفتار اجزاء وقتی.  دادن شکل                      -3
اي را بـه وجـود آورد ؛ مـثالً     پیچیـده  و تـازه  رفتـاري  طرحهـاي  توان می رفتار دهی شکل طریق از.  کنند می استفاده

  کبوتري که کلیدي را بر میدارد یا سگی که پنجه اش را بلند می کند .

 ترکیـب  و انـد  داشـته  وجود فرد رفتار خزانه در قبالً که رفتارهایی انتخاب یعنی.  کردن زنجیره                      -4
  . تر پیچیده رفتار یک ایجاد و یکدیگر با آنها کردن

  ؛ مطلوب رفتارهاي نگهداري روشهاي)  ج                      -5

هر گاه رفتاري مطلوب یا رفتاري تازه بر اثر تقویت مداوم شاگرد ایجاد شود یا افزایش یابد الزم است معلم یا مربی 
امکان پـذیر . و  عامل تقویت را بتدریج کم کند ؛ زیرا در فرایند آموزش تقویت متوالی یک رفتار نه جایزه است و نه 

از طرفی اگر رفتار ي براي مدتی تقویت نشود ، آن رفتـار کـاهش مـی یابـد یـا از بـین مـی رود روشـی را کـه بـراي           
جلوگیري از خاموشی یا نگهداري رفتار مطلوب به کار می برند ، تقویت متنـاوب گوینـد .کـه بـه دو صـورت تقویـت       

کدام نیز به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می شوند .معمـوالً تـاثیر    نسبی و تقویت فاصله اي می توان به کار برد . هر
تقویت نسبی متغیر و تقویت فاصله اي متغیر در نگهداري رفتار ، از تاثیر تقویت نسبی ثابت و تقویت فاصله اي ثابت 

  بیشتر است .

  د ) روشهاي تقلیل دادن یا محو کردن رفتارهاي نامطلوب ؛
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بین بردن رفتارهاي نامطلوب ، روشهایی مانند خاموشی ، تقویت رفتارهـاي مغـایر ، سـیري یـا     براي تقلیل دادن یا از 
اشیباع ، محروم کردن جریمه کردن و تنبیه پیشنهاد شده است .در تقویت رفتارهاي مغایر معموالً رفتار مطلوبی کـه  

مطلوب شاگرد را براي مـدتی طـوالنی   مغایر با رفتار نامطلوب است تقویت می شود .در روش سیري یا اشباع رفتار نا
تقویت می کنند تا اشباع شود . اگر معلم شاگرد را به دلیل انجام دادن رفتاري نا مطلوب از دریافت تقـویتی محـروم   
سازد از روش محروم کردن استفاده کرده است مثالً معلمی که شاگرد را به علت عدم یادگیري یا شیطنت از کـالس  

باید توجه کرد که بیرون کردن از کالس زمانی موثر است کـه شـاگرد کـالس را دوسـت داشـته      بیرون می کند .البه 
  باشد .

  جریمه کردن عبارت است از کم کردن مقداري از عامل تقویت کننده به دلیل انجام دادن رفتار نامطلوب .

دهند تـا موچـب کـاهش رفتـار      تنبیه معموالً یک محرك بیزار کننده را بالفاصله پس از یک پاسخ نامطلوب ارائه می
نامطلوب شود .این روش چندین عیب دارد . نخست آنکه اثار آن مثل نتایج تقویت قابل پیش بینی نیست دوم اینکه 
عوارض جانبی تنبیه ممکن است نامطلوب باشد تنبیه اغلب به تنفر از شخص تنبیه کننده و محیطـی کـه تنبیـه در آن    

دیگر اینکه رویداد حاد یا درد آوري که به عنوان تنبیه به کار می رود ممکن است  صورت می گیرد می انجامد . نکته
باعث رفتار پرخاشگرانه اي شود که از رفتار نامطلوب اولیه هم وخیمتر باشد .البته این هشدار به آن معنی نیست که 

ثري می تواند پاسخهاي نا مط لوب را از میان بردارد ، به شرط آنکـه  هرگز نباید از تنبیه استفاده کرد تنبیه به طور مو
  همراه با آن پاسخ مطلوبی که ظاهر می شود تقویت شود .

  یادگیري از طریق مشاهده

بسیاري از دانشها ، مهارتها و گرایشها از طریق مشاهده و تقلید آموخته می شوند .در این نوع یـاد گیـري الگوهـایی    
لتهاي پسندیده اجتماعی ، رفتار ما را هدایت می کننـد و سـبب تغییـر    همچون رفتار مربیان رانندگی و افرادي با خص

  رفتار و یادگیري می شوند .

یادگیري از طریق مشاهده رامی توان بر اساس نظریه یادگیري اجتماعی ، بررسی کرد .زیرا بـر اسـاس ایـن نظریـه     
را به سوي عمل می راند بلکه کارکردهاي مردم نه در اثر نیروهاي درونی رانده می شوند و نه محرکهاي محیطی انها 

روانشناختی بر حسب یک تعامل دوجانبه بین شخص و عوامل تعیین کننده محیطی تبیـین مـی شـوند . روانشناسـان     
پیرو این نظریه در بررسی عوامل موثر در رفتار تنها به تحلیل رویدادهاي محیطی که رفتار فرد را بر می انگیزنـد یـا   

نند توجه ندارند ، بلکه به متغیرهاي شخصی مانند اندیشه ها ، برداشتها و تصورات ذهنی فـرد نیـز   آن را کنترل می ک
می پردازند .این متغیرهاي شخصی محصول تاریخچه یادگیري فرد هستند که در متغیرهـاي تعیـین کننـده محیطـی     
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ط اجتمـاعی از طریـق مشـاهد، رفتـار و     رفتار تاثیر می گذارند .به عقیده این روانشناسان اگر ما قادر نبـودیم در محـی  
  اعمال دیگران رایاد بگیریم زندگی ما مختل می شد .

از صاحبنظران معروف نظریه یادگیري از طریق مشاهده ، باندورا است . باندورا یاد گیـري از طریـق مشـاهده را بـه     
  چهار مرحله تقسیم می کند .

 توجـه  مشاهده طریق از یادگیري مرحله نخستین باندورا نظر به.  الگو رفتارهاي به توجه مرحله                      -1
توجه نکند ، چیزي از آن رفتار نخواهد آموخت . البته موقعیت علمی  الگو رفتار به گیرنده یاد اگر.  الگوست رفتار به

، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی الگو درجلب توجـه تـاثیر بسـیاري دارد . . والـدین در خـانواده و معلمـان در مدرسـه        
  الگوهایی هستند که همواره رفتار شاگردان بر اساس مشاهده رفتار آنان شکل می گیرد .

 توجه عامل ،دو مشاهده راه از یادگیري فرایند در.  شده مشاهده رفتارهاي سپاري یاد به مرحله                      -2
  وتکرار وتمرین بازنماییها.هستند ضروري و مهم بسیار مدت دراز حافظه در عملکرد به

  ايدر این زمینه براي نگهداري مطالب در حافظه واستفاده بعدي از انها نقش بسیار ارزنده 

  دارند.

  مرحله بازافرینی.سومین مرحله از یادگیري مشاهده اي،تبدیل رمزهاي کالمی و تجسمی-3

  موجود در حافظه به اعمال اشکار است.

مرحله انگیزشی.یادگیري از طریق مشاهده نیازي به تقویت ندارد،هر چند تقویـت در ایـن نـوع از یـادگیري بـی      -4
از راه مشـاهده زمـانی بـه عملکـرد تبـدیل خواهـد شـد کـه بـا تقویـت همـراه            تآثیر هم نیست.رفتار یاد گرفته شده 

  باشد.مثال اگر شاگردي از مشاهده رفتار همکالسیهاي

خودرفتاري را یاد گرفته باشد و این رفتار به وسیله والدین و معلمان تقویت شود آن رفتار به عملکرد تبدیل خواهـد  
  و معلمان سرزنش و تنبیه شود شاگرد دیگر آن رفتار را انجام نخواهد داد شد ، اما اگر رفتار یاد شده توسط والدین 

  یاد گیري از طریق شناخت

 و محـرك  اصطالح در آنچه بین هایی رابطه نه  یاد گیري انسان در نتیجه شناخت روابط بین محرکها حاصل می شود
 فعالیتهـایی  سلسله تعادل برقراري براي او.  کند می بازي االکلنگ برادرش با علی کنید فرض. شود می نامیده پاسخ
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ی شـود کـه فشـار نیـروي     م مساوي زمانی االکلنگ کفه دو که یابد می در استقرا طریق از سرانجام و دهد می انجام را
وارد بر هر دو طرف مساوي باشد و بر اثر تجربه درك می کند که عامل ایجاد برابري حاصلضرب فشار وارد بـر هـر   

فرد ) در فاصله فرد از نقطه اتکاست . بنابر این با توجه به دو اصل ذکـر شـده او مـی فهمـد کـه چـرا       طرف (وزن هر 
 آیـا  ؟  برادر کوچکش باید نسبت به او دورتر از نقطه اتکا بنشیند . راستی چه کسی این مفهوم را به او آموخته اسـت 

  ؟ است شدن شرطی اثر بر مساْله این کشف

مثال فوق ، یعنی تعادل وزن و نیرو مورد بررسی قرار می دهیم شناختیها بـه انـدازه رفتـار     نظریه شناختی را در مورد
گراها بر جنبه هاي مختلف فرایند تقویت تاکید نمی کنند بلکه بر درك کودك در کشـف رابطـه (فاصـله * نیـرو) و(     

ر نظریـه روانشناسـان شـناختی    وزن ) تاکید می ورزند . کشف رابط موجود بین پدیده ها همان فرایند فکـري مهـم د  
است که توسط رفتارگراها نادیده گرفته شده است . این مفاهیم همان قواعد و اصـول مهـم ایـن نظریـه هسـتند کـه       
معلمان باید در تدریس خود براي پرورش تفکر شاگردان به کار برند آنان می توانند با شاگردانشان در مورد چنین 

تدبیري بیندیشند که شاگردانشان کم و بیش آنها را بدون کمک کشف کننـد در  روابطی صحبت کنند یا ممکن است 
هر صورت نکته مهم این است که شاگردان بتوانند ادراك و شناخت پسندیده و مطلوبی به دسـت آورنـد یـا دوبـاره     

  بسازند .

در نیافته باشـند ، تنهـا    اگر مساله اي به صورت شرطی به شاگردان آموخته شود ، ولی آنان دلیل آن را از روي بینش
چیزي که از این رهگذر می آموزند ، راه حل مساله است ، اما اگر قاعده اي را که راه حل مساله بر آن اسـتوار اسـت   
بخوبی درك کنند می توانند این قاعده را براي مسائل نظیر آن نیز به کار برند . بینش به شاگرد کمک مـی کنـد کـه    

بسپارد و آن را بموقع به کار ببندد . در این صورت حتی حفظ کردن مطالب نیز آسـانتر و   مسائل را براحتی به حافظه
سریعتر صـورت مـی گیـرد . اگـر مشـکلی را از راه بیـنش بگشـاییم موجـب رضـایتمندي مـی شـود . ایـن احسـاس              

ی کند به همین دلیل رضایتمندي اعتماد به نفس را در ما افزایش می دهد و ما را به تالش و فعالیت بیشتري تشویق م
برونر در تدریس درس جغرافیا توصیه می کند که نباید نقشه کشور را در اختیار شاگردان گذاشت تا مکـان شـهرها   

 و بزننـد  حـدس  را اسـتانها  و شـهرها  مکـان   و استانها را بیاموزند ، بلکه باید نقشه سفیدي در اختیار آنان قرار داد تا
 و کننـد  می پیدا یادگیري به نسبت قوي اي انگیزه با شاگردان روش این در کنند همقایس صحیح نقشه با را آن سپس
  . شود می ایجاد آنان در انتقادي فکر

ممکن است براي شما این سوالها مطرح شود که معلم باید کدام یک ازروشها و الگوهاي ارائه شده را به کـار ببـرد ؟   
با ارزش هستند . باید در انتخاب هر یک از الگوهـا نکـاتی را در نظـر    مسلم است که همه این الگوها و روشها مفید و 

  بگیرد و در صورت مساعد بودن شرایط و امکانات آنها را به کار ببرد .

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight



  تحلیلی بر فرایند یادگیري انسان

دیگـر در  آیا می توان کلیه یافته هاي فوق را عیناً به انسان تعمیم داد ؟ جواب این اسـت کـه انسـان ماننـد حیوانـات      
مقابل محرکهاي محیطی منفعل نیست . در اکثر نظریه ها و الگوهاي یادگیري ، به احتیاجات ، تمـایالت ، تجربیـات و   

در فراینـد یـادگیري انسـان    » مفهـوم خـود  «عادات قبلی انسان کمتر توجه شده است و شاید بتوان گفت که اصـوالً از  
دهاي معنوي تاثیر فراوانی در هدایت رفتار انسان دارند. انسان بر غفلت شده است . انگیزه هاي درونی و تقویت کنن

اساس هدف حرکت می کند . در انسان تقویت کننده هاي مثبت یـا منفـی یکسـان بـر خـالف حیوانـات اثـر یکسـان         
ندارند . مثالً در کبوتري که به یک محرك پاسخ درست می دهد و دانه دریافت می کنـد و بـر اثـر تکـرار ، رفتـارش      
تثبیت می شود مهم نیست که این دانه را چه کسی به او می دهد . اما براي فراگیري که نمـره بـاال دریافـت مـی کنـد      

  بسیار مهم است که چه کسی به او آفرین می گوید یا جایزه می دهد .

ادگیري قـرار  یاد گیري انسان را باید در مجموع نگریست و قدرت اندیشه و تفکر او را محور اصلی شناخت فرایند ی
  داد .

  تعریف و تحلیل تفکر

اصوالً تفکر زمانی حاصل می شو که امري به یاد فرد آمده باشد یا خیالی که از پیش معلوم نبـوده در ذهـن او خطـور    
کند و یا اینکه فرد با مساْله و مشکلی مواجه شود و در صدد حل آن برآید به عبارت دیگر ، افراد نمی اندیشند مگـر  

  له یا مشکل خاصی مطرح شود و آنان را به تفکر بر انگیزد .اینکه مساْ

تفکر همیشه به یک شکل انجام نمی شود و ممکن است به صورت تداعی آزاد ، خیالبافی ، تفکر عملی یا تفکر خـالق  
  به وقوع بپیوندند .

 طـرف  از کنترلـی  هیچگونه و است آزاد خارجی قید گونه هر از که است تفکري آزاد تداعی.  آزاد تداعی          -1
ت صـور  به مفاهیم و معانی  تفکر نوع این در است فرد درونی حاالت تاثیر تحت تقریباً و شود نمی اعمال آن بر فرد

  مختلفی در ذهن با هم ترکیب می شوند و فرد از کنترل آنها ناتوان است .

 بـه  خیالبـاف  فـرد  توجـه .  دارد معینی موضوع اما ، ندارد ارتباطی خارج عالم با که است تفکري.  خیالبافی          -2
وف مـی شـود کـه از    معطـ  تصـوراتی  و افکار به شود متمرکز مشخص روانی یا فیزیکی تکلیف یک روي بر آنکه جاي

  حافظه مایه می گیرند .
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 دربـاره  تفکر مانند پیوندد می وقوع به روزانه ساده مسائل در که است تفکري ، تفکر نوع این عملی تفکر          -3
  . دهیم انجام عادي طور به را خاصی عمل یا کنیم تنظیم را خود روز یک فعالیت چگونه اینکه

آن نوع فعالیت فکري گفته می شود که به حل مشکالت و مسائل سخت و حـل نشـده مـی     به.  خالق تفکر          -4
می کند این گونه تفکر معموال به ابـداع و اختـراع    پردازد یا براي مسائل حل نشده گذشته ر اه حلهاي جدیدي کشف

  منجر می شود .

  آنچه در فرایند تعلیم و تربیت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تفکر نوع چهارم است .

  جنبه هاي مختلف تفکر منطقی

در بررسی و مطالعه ساخت تفکر و فعالیتهاي ذهن ، گردون هولفیش و فیلیپ ژ اسـمیت در کتـاب تفکـر منطقـی بـه      

  احساس ، حافظه و تخیلتحلیل سه جنبه می پردازند . این سه جنبه عبارتند از : 

   

  احساس            تفکر              حافظه

  تخیل

میان احساس ، حافظه و تخیل با توجه به مساله مورد بحث وجـود داشـته   تفکر منطقی تفکري است که در آن تعادلی 
باشد . تفکر منطقی و علمی همیشه به وسیله بررسی تعال مداوم و دقیق عقیده یـا نعرفـت در سـایه دالیلـی کـه ان را      

را مورد توجه تایید می کنند حاصل می شود ولی نکته اي که معلمات عزیز در فرایند پرورش تفکر شاگردان باید ان 
قرار دهند این است ه نباید موقعیت یکسانی را براي ایجاد و پرورش تفکر به همه تحمیـل کـرد بلکـه بایـد افـراد را      
آزاد گذاشت تا موقعیت کار خود را خود انتخاب کنند . ایجاد موقعیت مطلوب براي اندیشیدن از وظایف مهم معلـم  

راي اندیشیدن ، عاقالنه تلقـی مـی شـود ، راهنمـایی تحریـک و تشـویق       است . همانگونه که آزاد گذاشتن شاگردان ب
شاگردان نیز مهم است زیرا شاگردان براي تکمیل و تمرین روشها و عادات مربـوط بـه تفکـر نیـاز بـه راهنماییهـاي       

  بیشتر و شرایط بهتري دارند .

  یادگیري – هدف از پرورش تفکر در فرایند تدریس
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سیستمهاي آموزشی می توان مشاهده کرد این است که به رغم پذیرفتن این فرض که فکر کردن متاسفانه آنچه در 
راه را براي اموزش بیشتر باز می کند ، چندان رغبتی در تشویق شاگردان به تفکر مالحظه نمی شود . یکی از عـادات  

دن دربـاره هـدفهاي فعالیتهـاي    غلطی که در نظام آموزشی بویژه نظام آموزشی جامعه ما تثبیت شده اسـت نیندیشـی  
آموزشی است . اینان هر گونه فعالیت آموزشی سالم را قربانی حفظ کردن حقایق علمی می کننـد و بـه علـت تکـرار     
عادت باورشان شده است که تدریس یعنی انتقـال اطالعـات و معلومـات از سـوي معلـم و حفـظ کـردن و بـه خـاطر          

تکرار و کسب حقایق علمی به صورت عادت هرگز شـناخت و بـاوري را   سپردن کورکورانه از طرف شاگرد . حفظ و 
به دنبال نخواهد آورد .مدارس امروز با انتقال فراوان مفاهیم علمی و تمرینهاي تکراري بی معنا ، فرصـت اندیشـیدن   

علـم بایـد شـرایط    را از شاگردان گرفته اند . عالوه بر این ، تنها انتقال اطالعات براي اندیشیدن کافی نیست . بلکـه م 
اندیشیدن را ایجاد کند در ضمن اندیشیدن هدف نهایی نیست بلکه شاگردان باید با اندیشـیدن بـه شـناخت صـحیح     
دست یابند و این شناخت علمی صحیح آنان را به یک باور تثبیت شده برساند بر اثر ایجاد باور تثبیت شده است که 

به انجام دادن عمل منجر مـی شـود . حالـت بـاور داشـتن یـا اعتقـاد        گرایش به سوي عمل تحقق می یابد و در نهایت 
داشتن بوضوح حالت بدنی و روانی را در بر می گیرد . باور تنها در بیان و تکرار مفـاهیم نیسـت . بـاور عمیقتـر از آن     

ي عمـل و  چیزي است که به وسیله کلمات بیان شود وقتی باوري بر اثر شناخت در فرد ایجاد می شود گرایش به سو
سر انجام عمل را در پی خواهد داشت .باورها معموالً معلول علل معینی هسـتند . عقایـد بـدون دلیـل وارد ذهـن مـی       
شوند بنابر این می توان گفت که گرایش منطقی براي انجام دادن کاري معین معلول تفکر است . باور ممکن است به 

است تعریف شود هر گاه باور، فرضیه تلقی شـود آن عقیـده بـه    فرضیه یا به طرحی معنایی که کم و بیش ثابت شده 
طور آزمایشی پذیرفته می شود اما اگر فرضیه اي با دالیل کافی پذیرفته شود و به صورت معرفت درآید مورد تاییـد  
واقع می شود و در تحقیقات بعدي به عنوان طرح معنا یـا صـورتی خـاص بـه کـار مـی رود، بـدون اینکـه در معـرض          

  یش قرار گیرد .آزما

   نقش مدرسه و معلم در پرورش تفکر

 موجـب  کـه  باشـد  محیطـی  آنچنـان  باید رو این از ، دارد جریان آن  مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت رسمی در
ي آموزشی خـود بـه   روشها در اساسی تحولی بخواهد آموزشی نظام اگر.  شود شاگردان اندیشه شکوفایی و پرورش

به فکر دگرگونی و تجدید بناي تمام عواملی باشد که به طریقی در ایجاد فضا و جو یادگیري موثرند وجود آورد باید 
.یکی از مهمترین مسائلی که در تجدید و نـوآوري نظـام آموزشـی بایـد در نظـر داشـت تجدیـد بنـاي اندیشـه هـا و           

  باورهاي معلم است .
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وزشی بویژه روشهاي پرورش تفکر بـاور هـاي غلـط و از    علت شکست و ناکامی اکثر معلمان در مقابل نوآوریهاي آم
  پیش ساخته آنان است که بر اثر تکرار در طول سالهاي متمادي در آنان تثبیت شده است .

تفکر حاصل نخواهـد شـد . افـراد جـز در     » فکر کنید « تفکر و اندیشه نیز مستلزم تحقق شرایطی است . تنها با گفتن 
رو می شوند به فکر کردن نمی پردازند . معلم بایـد عشـق بـه اندیشـیدن را در شـاگردان       حالتی که با مساْله اي روبه

تقویت کند و شیوه اندیشیدن را به آنان بیاموزد . واقعیـت ایـن اسـت کـه اکثـر معلمـان از درگیـر شـدن فکـري بـا           
  ور می کنند .شاگردان ترس دارند آنان کالسهاي آرام و ساکتی را براي تدریس و کسب تجربه مطلوبتر تص

فعالیهایی که در مدرسه حاکم است باید تجارب یادگیري را از طریق نظم فکري در اختیار شـاگردان قـرار دهـد در    
  فرایند نظم اندیشه است که فهم گسترش می یابد و انسان احساس مفید بودن می کند .

ي جز مواجه شدن با مسائل و حل آنهـا  مدرسه باید نمونه کوچکی از زندگی واقعی شاگردان باشد ، زیرا زندگی چیز
نیست . مشکالت زندگی باید به صورت فعالیهاي مختلف در کالسهاي درس مطرح شود و به وسـیله خـود شـاگردان    
ولی با راهنمایی معلمان ، حل شود . معلم باید دائماً شاگردان را در برابر مسائل مختلف قرار دهد و آنان را به تـالش  

  خود در مقابل نظریات آنان نقش یک مخالف اندشمند را بازي کند .فکري وادار کند و 

 باورهـا  ، فعالیتهاي روند در که باشد قادر باید او.  باشد  یکی از مهمترین وظایف معلم باید بازسازي اندشه شاگردان
را مورد سوال قرار دهد . در این حال شاگردان در برخورد با امري تازه در  شاگردان قبول مورد و گذشته اطالعات و

باورها و اطالعات خود تجدید نظر کنند و آنها را دوباره بسازند تا از این راه وجود خود را به عنوان یک فـرد تربیـت   
  شده تثبیت کنند .

مورد توجه ویژه معلم قـرار گیـرد . معلـم بایـد      ایجاد حس اعتماد نیز از عواملی است که در ایجاد شرایط تفکر باید
شرایط آموزشی را به گونه اي ترتیب دهد که شاگردان مطمئن شوند که اختالف نظر آنـان بـا معلـم مشـکالتی را در     
پی نخواهد داشت .در فعالیت هاي آموزشی معلمان غالباً بیش از حد به خود سوال توجـه مـی کننـد و نتـایج تربیتـی      

  ا از نظر دور می دارند .حاصل از آن ر

عده اي از مربیان و معلمان معتقدند که می خواهند با فعالیت هاي بیروح و تکرارهـاي بـی معنـی شـاگردان را بـراي      
زندگی آماده کنند ، راستی زندگی کجا است ؟ حقیقت امر این است که زندگی جایی است که افراد در آنجا به تالش 

ن ، کالس و محیط مدرسه جـزء زنـدگی شـاگرد اسـت و هـیچ نیـازي نیسـت کـه بـراي          و اندیشه می پردازند بنابر ای
  جستجوي زندگی ، کالس و مدرسه را ترك کنیم .
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  فصل سوم : ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس و یادگیري

  تعریف ارتباط از دیدگاه دانشمندان: 

  دیگر شخص به شخص یک از انسانی رفتارهاي و افکار و اطالعات انتقال فن  -1

  دهد قرار تأثیر تحت را دیگري اندیشه تواند می اندیشه یک آن وسیله به که جریاناتی تمام  -2

  .است انسانی ارتقاي عامل و فرهنگ منشأ که است اجتماعی تعامل ارتباط: اجتماعی علوم در  -3

یـد دو فـرد یـا بیشـتر بـا      عقا و احساسـات  هـا،  اندشه افکار، تبادل و انتقال فرایند: یادگیري و تدریس فرایند در  -4
  استفاده از عالئم و نمادهاي مناسب به منظور تحت تأثیر قراردادن، کنترل و هدایت یکدیگر

  به موارد زیر اشاره می کند: 4تعریف 

  ثابت رویداد یک نه داند می تغییر حال در پیوسته و مستمر جاري، پویا، روابط و وقایع را ارتباط  -1

 از بایسـت  مـی  مفـاهیم  انتقال براي و داند نمی پذیر امکان مفاهیم انتقال بدون را عقاید و ها اندیشه افکار، تبادل  -2
 ارتبـاط  در تـأثر  و تـأثیر  استفاده مورد نمادهاي و مفاهیم در اشتراك واقع در. شود استفاده مناسب نمادهاي و عالئم
  .بود خواهد

  تأثر توجه دارد زیرا عامل کنترل و هدایت را نیز دخالت داده است.ثیر و تأ از فراتر ارتباط هدف به  -3

  هدف و روش ارتباط: 

برقراري ارتباط از نظر هدف و روش به شکل واحدي صورت نمی گیرد. در واقع عامل مهم در تعیین روش برقراري 
  ارتباط هدفی است که به وسیله فرستنده پیام دنبال می شود.

  تاثیر -3انتقال                  -2شناخت             - 1

هدف پیام بستگی مستقیمی به شرایط فرستنده و گیرنده پیام دارد. می توان گفت هدف اساسی افراد یا هر فرستنده 
پیام این است که خود را به صورت عامل مؤثري درآورد تا بتواند در دیگران، در محـیط و حتـی در سرنوشـت خـود     

ت و خواسته هاي خویش نیز جامه عمل بپوشاند. بنابراین فرستنده و گیرنده پیام هستند کـه  تأثیر بگذارد و به تمایال
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در شرایطی خاص، هدف ویژه اي را در یک فرایند ارتباطی در نظر می گیرند و روش مناسـب بـا آن را انتخـاب مـی     
  کنند.

ي و تحت تأثیر قراردادن به عبارت دیگر مجموعه فرایند آموزشی تالشی است در جهت تغییر شرایط یادگیر
شرایطی که بر اساس شناخت، تمایالت و توانایی مخاطبان فراهم شده و  ;و کنترل فکري و رفتاري فراگیران

 .منجر به هدایت آنان می شود
 

  هدف از ارتباط معلم و شاگرد در آموزش و پرورش:

  چند نمونه از روشهاي ارتباطی

  ارتباط ارادي و ارتباط غیر ارادي-1

  ارتباط ارادي: ارتباط با طرح و برنامه ریزي قبلی و حساب شده باشد.

  ارتباط غیر ارادي: ارتباط بدون طرح و برنامه ریزي قبلی باشد.

  ارتباط رسمی و ارتباط غیر رسمی -2

  ارتباط رسمی: ارتباط در سطحی وسیع و در محیط هاي رسمی صورت می گیرد.

  یا دو گروه به طور عادي و غیر رسمی اتفاق می افتد. ارتباط غیر رسمی: ارتباط بین دو نفر

  ارتباط کالمی و ارتباط غیر کالمی-3

  ارتباط کالمی: در جریان ارتباط، پیامها به صورت رمزهاي کالمی انتقال می یابد.

  د.ارتباط غیر کالمی: پیام به صورت عالئم یا رمزهاي غیر کالمی مانند حرکات دست، چشم و ... انتقال می یاب

  ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم-4

  ارتباط مستقیم: ارتباطی که بدون واسطه بین شخص فرستنده و گیرنده پیام ایجاد می شود.
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ارتباط غیر مستقیم: ارتباط چهره به چهره نیست و جنبه شخصی ندارد در چنـین ارتبـاطی گیرنـده و فرسـتنده پیـام      
  همدیگر را نمی شناسند.

  و ارتباط جمعیارتباط فردي -5

ارتباط فردي(خصوصی): ارتباطی که معموالً بین دو یا چند نفر به وقوع می پیوندد و بیشتر حالت مسـتقیم و شخصـی   
  دارد.

ارتباط جمعی: ارتباطی که بین یک نفر با یک گروه یا گروهی بـا گـروه کثیـري برقـرار مـی شـود کـه ممکـن اسـت          
  مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

  رفه و ارتباط دوطرفه:ارتباط یکط-6

ارتباط یکطرفه(یکجانبه): انتقال پیام از فرستنده شروع و به گیرنده ختم می شود و گیرنـده نسـبت بـه مفـاهیم پیـام      
  واکنشی به فرستنده نشان نمی دهد.

ارتباط دوطرفه(دوجانبه): پیوسته نقش فرستنده و گیرنده در جریان ارتبـاط عـوض مـی شـود و فعالیتهـاي ارتبـاطی       
  بعدي بر اساس واکنش گیرنده و فرستنده پیام تعیین می شود.

  بررسی فرایند ارتباط

  براي نشان دادن خصوصیات جریان و تحول ارتباط الگوهاي مختلفی تهیه و عرضه می شود.

  معموالً به نمونه کوچک شیء یا مجموعه اي از اشیاء بزرگ الگو گفته می شود. تعریف الگو:

ارتباط کالمی الگو را نوعی دستگاه طبقه بندي براي تجرید و مقوله بندي اجزائـی کـه بـالقوه در    میلر در بحث درباره 
  فرایند ارتباطی نقش دارند معرفی می کند.

  وظایف الگو از دیدگاه میلر:

    وظیفه سازمانی:-1

می سازد که   قادرشخص را زمانی الزم است، الگو از آنجا که براي گفتگو درباره فرایند ارتباط یک چهارچوب سا
  ابعاد معینی از فرایند را از چهارچوب منفک سازد و آن را مورد تحلیل قرار دهد.
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   وظیفه اکتشافی:-2

جهت کسب اطالعات براي رسیدن به بینشهاي نو درباره فرایند روانشناختی مورد مطالعه پژوهشگران الگو می تواند 
  بسیار مفید باشد.

   وظیفه پیشگیري:-3

تواند همانند یک دستگاه پیش بینی کننده عمل کند. در حقیقت الگو بـه مثابـه ابـزار تحلیـل موقعیـت بـراي       الگو می 
  دست زدن به بعضی پیشگیریها بسیار مناسب است.

  الزم به ذکر است وظایف فوق از هم جدا و گسسته نبوده و الزم و ملزوم یکدیگرند.

       الگوها در موجود عمده عناصر

 فرستنده پیام -١
 پیام -٢
          گیرنده پیام -٣

  شناخت متغیرهاي زیر نقش مؤثري در ارتباط دارند.

 نگرشها

  

 مـی  جـاي  بـر  خـود  از زیـادي  بسـیار  تـأثیر  آن ارسـال  نحـوه  و پیـام  نـوع  تعیـین  در فرستنده گرایش و فکر طرز ٭
            .گذارد

          محتوا بر تسلط          دارد بسزایی تأثیر پیام نبودن مؤثر در پیام محتواي بر فرستنده تسلط عدم ٭

مخاطبـان خـاص خـود مطلـع باشـد و آن را در قـالبی بریـزد کـه بـراي           بـراي  پیـام  ارائه طرز از باید پیام فرستنده ٭
  عالمتگذاري در مهارت           گیرندگان قابل درك و فهم باشد

صورت عالئم یا نمادهایی درآید. به عبارت دیگر منبع پیام  اطالعات هرگز قابل انتقال نخواهد بود مگر اینکه به پیام:
باید اطالعات، ارزشها و اندیشه هایی را که می خواهد به طور مؤثر به گیرنـده پیـام برسـاند، بـه صـورتی درآورد کـه       

  گویند. رمزگذاري قابل انتقال باشد. به این عمل در اصطالح ارتباطی
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اهد بود که مجدداً از حالت رمز و عالمت خارج شـده و بـه صـورت نشـانه هـاي      پیام زمانی براي گیرنده قابل فهم خو
  گفته می شود. رمزخوانی آشنا درآمده باشد. به این عمل در اصطالح

پیام باید در شرایطی خاص و با وسیله و از راه و طریقـی در اختیـار گیرنـده یـا گیرنـدگان پیـام قـرار داده شـود. در         
مـی گوینـد. انتخـاب     کانـال و راه و طریقی را که پیام در آن حمل می شـود  حامل پیام را اصطالح ارتباطی وسیله حمل

  حامل و کانال می بایست متناسب با پیام و ویژگیهاي گیرندگان باشد.

صورت اولیه مفهوم بهتر حفظ می شـود و منظـور   
با انحراف کمتري به گیرنده پیـام منتقـل خواهـد    

 .شد

  

  مؤثرتر باشدهر چه پیام قوي تر و 

  هر چه عالئم، حاملها و کانالها مناسبتر انتخاب شود

  و ارسال پیام همواره کنترل شود

گیرندگان پیام از بین پیامهاي مختلف آنچه را خود می خواهند و با نیازها و نظریات آنان تطبیـق کنـد،    گیرنده پیام:
  دلخواه خود از آن استفاده می کنند.می گیرند. یعنی بعضی را برگزیده و برخی را رد کرده و به 

مهمترین مسئله در یک نظام ارتباطی این است که فرستنده و گیرنده پیام از نظر اطالعات، عواطف و سایر ارزشهاي 
اجتماعی و فرهنگی وجه مشترکی داشته باشند. یعنی دریافت کننده پیام بایـد قـادر باشـد مفـاهیم فرسـتنده پیـام را       

  درك کند.

                                                              

است. تـأثیر نتیجـه اي اسـت کـه از برقـراري ارتبـاط        تأثیر از دیگر عناصر قابل توجه در تحلیل فرایند ارتباط عنصر
  حاصل می شود و هدفی است که فرستنده از ابتداي ایجاد ارتباط باید به آن توجه داشته باشد.

است. بازخورد عبارت است از عکس العملی که گیرنده  بازخورد شخیص تأثیر یک جریان ارتباطیمهمترین مالك ت
پیام پس از تفسیر و ارزیابی پیام بر اساس دریافت و تفسیر عالئم و درك فکـر فرسـتنده از خـود بـروز مـی دهـد و       

  مجدداً دریافت خود را به صورت پیام به فرستنده ارسال می کند.
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  ه را قادر می سازد که تأثیر پیام خود را بالفاصله ارزیابی کند.بازخورد فرستند

  .دهد ادامه خود کار به تا کند می تقویت را پیام فرستنده           مثبت بازخورد 

  الگو اجزاي اشتباهات اصالح و پیام فرستنده توسط انتقال فرایند بررسی  بازخورد منفی

توجه به بازخورد فراگیران، شـرایط و عوامـل مـؤثر ارتبـاط، نـوع، کیفیـت و       در فعالیتهاي آموزشی معلم می تواند با 
  سودمندي تفهیم و تفاهم را بیشتر کند و در نتیجه سطح و میزان یادگیري را افزایش دهد.

  موانع ارتباط

موانع  یا پارازیتبعضی عوامل درونی و بیرونی ممکن است موجب شود ارتباط مطلوب برقرار نشود که به این عوامل
  گویند. ارتباط

  مهمترین موانع ارتباط در فعالیتهاي آموزشی و کالس درس

انسان به طور خودکار در برابر محرکهاي ناخوشایند حالت تدافعی به خود می گیرد. استفاده مداوم  بحث شفاهی:-1
قرار گیرد کارایی از یک محرك باعث کاهش یادگیري و تدریس می شود. تدریس کالمی هرچه بیشتر مور استفاده 

کمتري خواهد داشت. براي افزایش کارایی تدریس می بایست عالوه بر عالئم و نمادهاي شفاهی از عالئم غیر کالمی 
  و کانالهاي مختلف دیگر نیز استفاده کرد.

و براي گیرنده پیام ارزش اطالع موجود در هـر پیـام بسـته بـه جالـب بـودن، تـازه بـودن          جالب توجه نبودن پیام:-2
غیرقابل پیش بینی بودن پیام است. هر چه عناصر تازه پیام بیشتر باشد ارزش آن باالتر رفته و براي فراگیران جالب 

  توجه تر خواهد بود.

براي کاهش اثر این محدودیت معلم می بایست ابتدا مخاطبان را شناسایی کرده و از گرایشـها، اطالعـات و نیازهـاي    
  ود را بر اسال آن اطالعات آغاز کند.آنها مطلع شده و سپس تدریس خ

هنگامی که با موضوع و مشکل جدیدي مواجه می شویم، اگر در مورد آن زمینـه قبلـی کـافی نداشـته      انتقال منفی:-3
باشیم سعی می کنیم در ذهن خود از تجارب قبلی نزدیک به آن براي درك مطلـب یـا حـل مشـکل جدیـد اسـتفاده       

ر درك مطلب جدید یاري دهد انتقال صحیح یا انتقـال مثبـت و اگـر باعـث سـردرگمی      کنیم. اگر تجارب قبلی ما را د
  بیشتر و به وجود آمدن مشکل جدید شود انتقال منفی گفته می شود.
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انتقال منفی غالباً در ارتباط کالمی ایجاد می شـود و مناسـبترین راه از بـین بـردن اثـر آن ایجـاد ارتبـاط از کانالهـاي         
  فاده از عکس، اسالید و فیلم در آموزش است.مختلف به ویژه است

رؤیایی شدن یک وسیله تدافعی است که شاگرد در برابر محیط خشک کالس  رؤیایی شدن یا در خود فرو رفتن:-4
از خود نشان می دهد. در این حالت شاگرد علیرغم حضور فیزیکی کامالً از محیط کالس و فعالیتهـاي یـادگیري دور   

  می شود.

سطح درك شاگرد و جذابیت موضوع و به کـارگیري روشـهاي مختلـف ارتبـاطی مـی تـوان ایـن حالـت را         با افزایش 
  کاهش داد.

معلم می بایست سعی کند مطلبی را که به فراگیران آموزش می دهد درخور فهم و ادارکشان باشـدتا   عدم درك:-5
  فراگیران بتوانند ارتباط الزم را با او برقرار کنند.

  مراه مثالهاي مأنوس باعث انتقال پیام به طور محسوس و ملموس به مخاطب می شود.بیان مطلب به ه

ناراحتی شاگرد بر اساس عوامل فیزیکی کالس ممکن است سبب قطع ارتباط او با معلـم   عوامل فیزیکی نامناسب:-6
  شود.

ظرفیـت واقعـی کانـال یـا      گاهی موانع خاصی از بیرون وارد جریان ارتباط نمی شود، اما به علـت عـدم شـناخت    نکته:
نارساییهاي دیگر ارتباطی تمام پیامهاي ارسال شده از طرف فرستنده به گیرنده نمی رسد و از مدار خارج مـی شـود.   

  گفته می شود. هرز رفتن پیام به این حالت

     راههاي کاهش هرز رفتن پیام کانال ظرفیت رساندن حداکثر به-1  

  پیام براي مناسب کانال انتخاب-2  

  مختلف هاي رسانه از استفاده و مطالب تکرار-3  

  یادگیري:-ارتباط به عنوان یک عامل مؤثر در تدریس

ارتباط شرط الزم تدریس در فرایند آموزش است. الزم است معلم در فرایند تدریس هدفش را مشخص کند و دقیقاً 
فراگیرانش بعد از برقراري ارتباط چه مسـئله اي را  معلوم کند درصدد به دست آوردن چه نتیجه اي است، میخواهد 

  بپذیرند و چه عکس العملی را از آنها انتظار دارد.
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  فصل چهارم : نظریه هاي تدریس

   

  تعریف تدریس

بیـان صـریح معلـم دربـاره      "از تدریس ، همانند یادگیري ، تعریف هاي متعددي ارائه شده است . بعضی تدریس را 
همورزي متقابلی می دانند که بین معلم و شـاگرد و   "می دانند و گروهی دیگر تدریس را "آنچه باید یاد گرفته شود 

فراهم آوردن موقعیـت و  "گروه زیادي از مربیان ، متخصصان تعلیم و تربیت  "محتوا در کالس درس جریان دارد . 
 ارائـه  تعـاریف  مجموعـه  بررسـی  از.  اند نامیده تدریس "  اوضاع و احوالی که یادگیري را براي شاگردان آسان کند

 کـه  فعـالیتی  بلکـه  ، فعـالیتی  نـوع  هـر  نـه  اما.  است فعالیت یک تدریس که گرفت نتیجه توان می زمینه دراین شده
فعالیتی که بر پایـه وضـع شـناختی شـاگردان انجـام مـی پـذیرد و         ، گیرد می انجام خاصی هدف اساس بر و آگاهانه

موجب تغییر آنان می شود . عمل تدریس یک سلسله فعالیتهاي مرتب ، منظم ، هدفدار و از پیش طراحی شده است 
؛ فعالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیري است ، فعالیتی که به صورت تعامل و رفتـار متقابـل بـین معلـم و     

  راگیر جریان دارد . این تعریف دو ویژگی خاص براي تدریس مشخص می کند :ف

  وجود تعامل یا رابطه متقابل بین معلم و شاگرد -1

  هدفدار بودن فعالیت هاي معلم -2

بنابراین ، اگر فعالیت معلم در کالس به صورت رفتار متقابل و بر اساس هدف خـاص صـورت نگیـرد بـه هـیچ وجـه       
آن اطالق نخواهد شد . ممکن است معلمی در کالس درس صحبت کند یا تمرین حل کند ، امـا بـه   مفهوم تدریس به 

مفهومی واقعی ، تدریس نداشته باشد ؛ زیرا به فعالیت هاي پراکنده و یـک جانبـه معلـم کـه هـیچ گونـه تغییـري در        
آزمایش و خطا ، گوش کـردن  شاگردان ایجاد نکند ، تدریس گفته نمی شود. تحقیق ، اکتشاف ، بررسی و پژوهش ، 

و خواندن ، همه تجربه هاي متفاوتی هستند که منجر به یادگیري می شوند و ممکن اسـت در فراینـد تـدریس اتفـاق     
بیافتند ، ولی شرایط الزم براي کسب چنین تجاربی یکسان نخواهد بود. به طور کل توجه به سه نکته زیـر در جریـان   

  تدریس الزم و ضروري است :

  ریس باید هدف داشته باشدتد -1
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روش تدریس باید متناسب با هدف و مقصود باشد ، یعنی بیان کننده آن چیزي باشد که قـرار اسـت یـاد گرفتـه      -2
  شود .

  مفاهیم به طریقی ارائه شود یا شرایط تغییر به طریقی فراهم گردد که مطابق فهم و توانایی شاگردان باشد . -3

   

  آن :نظریه هاي تدریس و تحلیل 

تاکنون نظریه پردازانی مثل تنیسون ، اسکاندورا، الندا و کیس نظریه هاي بسیاري در زمینه تدریس ارائـه دادنـد. بـا    
وجود تفاوت بین این نظریه ها ولی همه نظریه ها قالب و چهارچوب بزرگتري تحت عنوان یک نظریه جامع تدریس 

  را ارائه کردند .

  طرح یک نظریه تدریس هماهنگ

طرح از دو بعد تشکیل شده است : بعد اول ؛ نوع مطالعات علمـی کـه خـود بـه دسـته هـاي تحقیقـات توصـیفی ،         این 
تجویزي و معیاري تقسیم می شود و بعد دوم ؛ که مربوط به اهداف تدریس و شـیوه هـاي آن اسـت کـه خـود بـه دو       

  پرسش چه و چگونه تقسیم می شود .

تشریح یک بخش از واقعیات می پردازند بلکه به توضیح آن نیز اشاره دارند تحقیقات توصیفی ، نه تنها به توصیف و 
 و اسـتمرار  هـدفش  کـه  تحقیقـاتی .  انـد  توصـیفی  تحقیقـات  نـوع  از تربیتی روانشناسی و تحلیلی –، مطالعات تجربی 

یم و تربیـت از  تعلـ  فلسفه مطالعات دارد نام " معیاري تحقیقات " ، باشد اخالقی معیارهاي و نهایی هاي هدف تحقیق
نوع تحقیقات معیاري است . تحقیقاتی که بین مطالعات معیاري و توصیفی به منظور حل مسائل مهـم و عملـی ارتبـاط    

نـام دارد . دانـش کـاربردي ، برنامـه درسـی ، شـیوه هـاي تـدریس از نـوع           "تحقیقـات تجـویزي    "برقرار می کند ، 
  تحقیقات تجویزي هستند .
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  طرح یک نظریه تدریس هماهنگ

 –در جدول باال در قسمت ( الف ) چون هدف هاي رفتاري و در نتیجه محتواي درسی در کـالس ، یـک امـر تجربـی      
 طریـق  از نهـایی  نتـایج  دربـاره  گیـري  تصـمیم )  ج(  قسمت در.  باشد می توصیفی تحقیقات نوع از پس است تحلیلی
(  اسـت  اجرایی فرآیند یک درسی برنامه که  نای به توجه با)  ب(  قسمت در حال.  گیرد می انجام معیاري تحقیقات
  . شود می برقرار)  ج(  و  ) الف(  قسمت میان ارتباط)  تجویزي تحقیقات

 مطالعـات .  دهـد  مـی  پاسخ تدریس هاي روش ي نظریه آمدن دست به چگونگی سؤال به ،)  ه(  ،  در قسمتهاي ( د )
شاگرد و معلم از طریق مشاهده و روش هاي تجربی در اختیار  بین تعادل زمینه در را مفیدي بسیار اطالعات توصیفی

مربیان قرار خواهد داد . در قسمت ( ه ) با توجه به روش هـاي تـدریس ( تحقیقـات تجـویزي ) بـه قسـمت ( و ) کـه        
 ، اسـت  تـدریس  هـاي  روش نظریـه  ایجـاد  نتیجـه  در و معلمان و مربیان اي حرفه –بدست آوردن معیارهاي اخالقی 

  یابیم . البته اکثر نظریه هاي تدریس به مطالعات تجویزي متعلق دارند . می دست

 معیاري                                    تجویزي                                                        توصیفی پژوهش نوع   مطالعاتنوع 

   

  "چه "

   

   

 "چگونه"

  ) ج(                                            )ب(                                                         (الف )

  هاي هدف نظریه                نهایی نتایج                 درسی برنامه                            درسی محتواي –هدف ها 

  تدریس                                                                                                 در کالس

                    

  ) و(                                              ) ه(                                                            ( د )

  نظریه                            معیارهاي             تدریسی هاي شیوه                        تاثیر متقابل معلم و

ــر ــه                                                                                       فراگیـ ــیاخال – اي حرفـ ــاي روش         قـ  هـ
  تدریس

   

  تربیت و تعلیم فلسفه                          آموزشی آوري فن                       روان شناسی تربیتی پژوهش 

 طراحی دانش یا                                                    در زمینه تدریس



  )تدریس ( از هدف تا برنامه درسی  یک نظریه تجویزي

                                                                                                       مرتب کردن هدف ها 

   برنامھ درسی

تدریس هدف معینی را به عنوان هدف نهایی ( هدف نهایی تدریس ) براي شاگرد در نظر داشته باشیم و اگر اگر در 
موقعیت اولیه ( رفتار ورودي ) شاگرد را بدانیم می توانیم با تفریق این دو از هم محتـواي درس یعنـی آنچـه را بایـد     

وچکتر تجزیه شود . بعـد از تجزیـه عمـل مرتـب     آموخته شود تعیین کنیم . محتواي درس می تواند به بخش هاي ک
 کردن صورت می گیرد و در نهایت برنامه درسی تدوین می شود .

  هدف نهایی تدریس یا حالت مطلوب

  برحسب سه جنبه زیر توصیف می شود :

 خص کنیممش اند شده تعریف کالس آموزشی تکالیف عنوان به که ها مهارت تعیین با را تدریس نهایی هدف –الف 
.  

  . کنیم تعیین مشخص معلومات و آگاهی به رسیدن با را تدریس نهایی هدف –ب 

 بـا  متناسب اکتشافی ، ابتکاري عمل یا محاسباتی عمل سري یک حل یا و تکالیف انجام با را تدریس نهایی هدف –ج 
  . کنیم تعیین تکالیف حل

  حالت موجود ( ابتدایی )

  هدف هاي نهایی تدریس با توجه به حالت اولیهفعالیت هاي آموزشی به منظور رسیدن به 

( اطالعات پایه ) شاگرد امکان پذیر است . شناخت اطالعات پایه براي تعیین محتـواي درس الزم و ضـروري اسـت .    
 دادن انجـام  بـه  قادر شاگرد که را تکالیفی مجموعه تا دهد می معلم به را امکان این قراردادي –آزمون هاي معیاري 

  مشخص کند .هاست آن

  محتواي درس
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محتواي درس دربرگیرنده نیازهاي معین و خاصی از شاگردان است که معلم بایـد هنگـام طراحـی برنامـه درسـی و      
  انتخاب روش تدریس در نظر داشته باشد .

  تجزیه و تحلیل محتواي درس و ساخت برنامه درسی

چنین حالتی فرد نه تنها می تواند به هدف کلـی   هدف هاي کلی تدریس را می توان به اهداف جزئی تجزیه کرد . در
برسد ، بلکه احتماالً می تواند به هدف هاي مختلف دیگر نیز ارتباط آنها با اهداف کلی است دست یابد که این مطلب 

  در تهیه برنامه درسی قابل توجه است .

  کنش هاي تدریس

عینـی وجـود دارد . بـدین معنـی کـه تـدریس بـر        در عمل تدریس ، با توجه به ویژگی هاي فراگیران ، کـنش هـاي م  
جریاناتی که در فراگیران رخ می دهد اثر می گذارد . این کنش ها را می تـوان از طریـق تحقیـق و بررسـی کشـف و      

  تعیین کرد .

  شرط الزم و ضروري ( کنش تدریس ) که باید در جریان تدریس در نظر گرفته شوند به شرح زیر می باشد : 6

یکی از نکات بسیار مهم در یادگیري ، وجود محرك براي یادگیري است . اگر شاگرد انگیزه اي براي  انگیزش : -1
  یادگیري نداشته باشد به ندرت یاد خواهد گرفت .

یکی از اهداف تدریس ، کسب اطالعات توسط شاگردان است . اطالعات ممکن است به اشکال مختلف  اطالعات : -2
آگاهی در مورد موضوعات مختلف ، اعمـال و فرآینـدها ، تـدابیر عملـی و سـرانجام حـل        عنوان شود ، مانند دانش و

  مساله ، شاگرد باید براي دریافت اطالعات آمادگی و دقت الزم را دارا باشد .

  به جریان انداختن اطالعات ( پردازش داده ها ): -3

  اطالعات کسب شده توسط شاگردان باید در سه مسیر جریان یابند :

  . باشند آشکار و روشن باید آمده بدست اطالعات تمام –الف 

 بازسـازي  نیـز  هـم  بـا  هـا  قسمت این ترکیب و کوچکتر قسمتهاي به جدید اطالعات تجزیه به قادر باید شاگرد –ب 
  . باشد اولیه و اصلی اطالعات
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اطالعـات جدیـد بیـنش و    ز طریق مقایسه قسمت هاي کوچکتر با هم ، نسبت به سـاخت و ترکیـب   ا باید شاگرد –ج 
  شناخت پیدا کند تا از اطالعات ، یک ساخت کلی دریافت و کشف کند .

  ذخیره سازي و اصالح مجدد : -4

شاگرد باید از طریق کشف تشابه ها و تفاوت ها و یکپارچگی اطالعات جدید و قدیم ساختی جدید به وجود آورد یـا  
  ساخت قبلی را اصالح کند .

شاگردان باید قادر باشند آنچه را آموخته اند به موارد و مسـائل جدیـد انتقـال دهنـد . منظـور از      انتقال اطالعات : -5
انتقال کاربرد قانون اصل یا قاعده در فرآیند فعالیت جدید و یا مقایسه میان اطالعات و بیان آن هـا در مـوارد خـاص    

  می باشد .

  کاربرد کنش هاي تدریس

العه و تحقیقی که داراي آثار و پیامدهاي تعلـیم و ترتیـب باشـد بسـیار مفیـد      کنش تدریس برا ي برانگیختن مط -1
است . بودن کنش هاي تدریس ، امکان یادگیري در مدرسه وجود نخواهد داشت . شناخت کـنش هـاي تـدریس نـه     

شاگردان تنها در نوع و فعالیت معلمان مؤثر است بلکه در به کارگیري مواد آموزشی ، شرایط تدریس و نوع فعالیت 
  تاثیر خواهد داشت .

  کنش هاي تدریس در طراحی آموزشی ، کاربرد مؤثر دارد . -2

  از کنش هاي تدریس می توان در انتخاب روش ها و شیوه هاي تدریس استفاده کرد . -3

  تفاوت بین تدریس و یادگیري

باشند . یادگیري در همه جـا و   تدریس و یادگیري دو فرآیند جدا هستند و هر کدام باین نظریه خاص خود را داشته
همیشه و حتی بدون تدریس صورت نخواهد گرفت . از طرف دیگـر هـر تدریسـی نیـز همیشـه منجـر بـه یـادگیري         
نخواهد شد .نظریه هاي یادگیري تبیین کننده چگونگی یادگیري و توصیف کننده شرایطی است که با حصول آن ها 

تدریس باید بیان کننده ، و پیش بینی کننـده و کنتـرل کننـده مـوقعیتی     یادگیري می گیرد ، در حالی که نظریه هاي 
باشد که در آن ، رفتار معلم موجب تغییر رفتار شاگرد می شود . برونر در بحث درباره تفاوت نظریه هاي تدریس و 

ت اسـت از  یادگیري ، نظریه هاي یادگیري را توصیفی و نظریه هاي تدریس را تجویزي می خوانـد . یـاد دادن عبـار   
واداشتن دیگران به توجه و مشاهده ، ایجاد ارتباط ، بـه یـادآوردن و سـرانجام اسـتدالل کـردن . بـراي درس دادن ،       
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کوشش کمتري نسبت به یاددادن صرف می شود، چنانچه صحبت کردن با مـردم آسـانتر از عالقمنـدکردن آنهـا بـه      
  تزریق آن در افکار دیگران است . صحبتهاي ماست ، به نمایش درآوردن یک مهارت ساده تر از

  عوامل موثر درتدریس :

  ویژگی هاي شخصیتی و علمی معلم -1

 گـروه  دو بـه  شـاگردان  بـه  نسـبت  معلـم  روابط اساس بر ، تدریس در آن نقش و معلم شخصیتی هاي ویژگی)   الف
  شوند : می تقسیم

A : مرکزي فعالیت خود قرار می دهند و آنان را محـور  این گروه از معلمان شاگردان را هسته  ) معلمان شاگردنگر
اصلی فعالیتهاي آموزشی می دانند ، که خود به دو دسته شاگرد نگر فردي که به ویژگی هاي فردي شاگردان توجـه  

  می کنند و شاگردنگر جمعی که به جمع شاگردان و پرورش جمعی آنها از طریق روانشناسی پرورشی توجه دارد .

B ایـن  کوشـش  تمـام .  شـاگردان  بـه  تـا  دهند می اهمیت درس به بیشتر معلمان از دسته این  نگر : ) معلمان درس 
 یـاد  خـوب  را درس موظفنـد  شـاگردان  و دهنـد  انتقـال  شاگردان به را درس شده طریق هر به که است این بر دسته
تقسـیم مـی    "درس نگـر فلسـفی    "و  "درس نگر علمی  "معلم پس بدهند که خود به دو گروه کوچکتر  به و بگیرند

شوند . در گروه درس نگر علمی بیشتر به رشته هاي علمی عالقمند هستند و در گروه درس نگر فلسـفی بیشـتر بـه    
اروعقاید معلمـان خـود را اجـرا مـی     مسائل کلی و اجتماعی می پردازند . در هر دو گروه باال گرچه شاگردان همه رفت

کنند ولی هیچگونه ابتکار و نوآوري از خود ندارند . از نظر نوع برخورد معلمان به دو دسـته ي اقتـدارطلب و رفاقـت    
  طلب نیز تقسیم بندي می توان کرد .

نیکخواهی و یا از روي رفتاري است که بیشتر دستوري و امرانه باشد که یا می تواند از روي دلسوزي و  اقتدار طلب :
  بی اعتنایی صورت پذیرد .

  ب ) تاثیر شخصیت و رفتار معلم در فرآیند تدریس

براي شاگردان ، عمل و رفتار معلم معیار مناسبی است براي ارزشیابی مطالب و رهنمودهاي او . بنـابراین یـک معلـم    
س به همه شاگردان توجه کنـد و درتصـمیم   خوب باید به شاگردانش درس انسانیت بیاموزد . معلم باید هنگام تدری

گیري ها از آنها نظر خواهی کند . معلم نباید عدالت را فراموش کند و بین شاگردان خود تبعیض قائل شـود . معلـم   

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight



باید وقت شناس باشد ، معلم باید الگوي نظم و تربیت باشد و نیز وضـع ظـاهر ي و سـخن گفـتن معلـم بایـد الگـوي        
  ش باشد .مناسبی براي شاگردان

   

  ج ) تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس

معلم هر اندازه داراي رفتار انسانی مطلوبی باشد ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود ، مورد قبـول شـاگردان   
بـر   واقع نخواهد شد . معلمی از نظر علمی قوي است که به روشهاي ارائه محتوا و چگونگی برقـراري ارتبـاط آگـاه و   

آنها مسلط باشد و این نیازمند مطالعه مستمر است . روش تدریس معلم باید متناسب با اصول آموزشی و پرورشـی و  
خصوصیات شاگردان انتخاب شود .نقش دیگر معلم ایجاد رابطه و پیوند بین جامعه و مدرسـه اسـت . اگـر آمـوزش     

د چندان اهمیـت و اعتبـاري نخواهـد داشـت و وظیفـه      رسمی با زندگی اجتماعی و حقیقی شاگردان ارتباط نداشته باش
معلم انجام این مهم است . یک معلم خوب عالوه برداشتن محتواي غنی علمـی بایـد از فنـون و مهارتهـاي آموزشـی      
آگاه باشد . او باید قادربه تحلیل فرآیند آموزشی باشد و با اسـتفاده از امکانـات و تجهیـزات موجـود روش تـدریس      

ب کند . زیرا معلمی که بر محتوا مسلط است ولی با روش هاي تدریس ناآشناست قادر به فراهم کـردن  خود را انتخا
  موقعیت یادگیري براي شاگردان نیست .

   

  ویژگیهاي شاگردان و تاثیر آن در فرآیند تدریس : -2

فعالیتهـاي عقلـی ، اخالقـی و    معلم نمی تواند بدون توجه به ویژگیهاي شاگردان ، آنان را به کـار کـردن وادارد زیـرا    
اجتماعی شاگرد و تابع اراده معلم نیست . تدریس معلم باید براساس نیاز ، عالقه و توانائیهاي ذهنی شاگردان تنظیم 
شود . البته به این معنا نیست که شاگردان هر چه دلشان خواست می توانند انجام دهند ، بلکه بـه ایـن معناسـت کـه     

اید مورد عالقه دلخواه شاگردان باشد . سـاخت ذهنـی ، هـوش و تجربـه هـاي علمـی شـاگرد        فعالیت و کار مدرسه ب
موضوع دیگري است که در روش تدریس باید به آن توجه شود . بنابراین یک معلم باید برنامه درسی ، نوع و مقدار 

  ان پی ریزي کند .تکلیف را بر اساس مراحل رشد ذهنی توانائیهاي مختلف موقعیت اجتماعی و اخالقی شاگرد

   

  تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرآیند تدریس -3
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ساخت نظام آموزشی هر جامعه اعم از نگرش ها ، باورها ، برنامه ها و آیین نامه ها نمی تواننـد روش تـدریس معلـم    
برنامه هفتگی بر رشد  را تحت تاثیر قرار دهد . در ساخت نظام آموزشی ، دو برنامه ي متکی بر اصالت مواد درسی و

  همه جانبه شاگرد و چگونگی اجراي آنها تاثیرات متفاوتی را در فرآیند تدریس معلم می گذارند .

در برنامه متکی به اصالت مواد درسی ، معلم آزادي عمل و ابتکار چندانی نـدارد و او فقـط سـعی مـی کنـد بـه تعـداد        
ی بر رشد همه جانبه شاگرد معلم به عالیق و نیازهـا و توانمنـدیهاي   قبولی شاگردان بیافزاید حال آنکه در برنامه متک

  شاگردان توجه می کنند . واضح است که او می تواند ابتکار و خالقیت بیشتري در امر تدریس از خود نشان دهد .

   

  تاثیر فضا و تجهیزات آموزشی در فرآیند تدریس -4

ع شود . اما شکی نیست که فضا و تجهیزات آموزشی مناسـب در  معلم خوب در شرایط محدود نیز می تواند موثر واق
کیفیت تدریس معلم بسیار موثر است . کثرت شاگردان ، نداشتن میز و نیمکت ، عدم نور کافی ، نداشتن کتابخانـه ،  

  آزمایشگاه و ..... می تواند روش تدریس معلم را دچار مشکل کند.

   

        شناخت و تدوین هدفهاي آموزشی   

   . تا فردنداند مقصدش کجاست هرگز نمی تواند به گزینش بهترین راه رسیدن به آن بپردازد     

ضرورت تعیین و   هدف :وسیله اي است که به فعالیت فرد جهت میدهد و داراي دو ویژگی توالی و پیش بینی است.
  تنظیم هدف هاي آموزشی:

اي معتبري براي طراحی و انتخاب مواد ووسایل ،محتـوا و  دقیق وروشن بیان نشوند هیچ مبن اگر هدف هاي آموزشی
روشهاي آموزشی وجود نخواهد داشت و فعالیت هاي آموزشی و آزمون هاي گمراه کننده و عاري از آگـاه کننـدگی   

  می شوند.

  منابع تعیین هدف هاهی آموزشی:

  متخصصان دیدگاههاي. 3        جامعه نیاز.  2           . نیاز فراگیران 1

  : هدف هاي صریح آموزشی در سه حیطه طبقه بندي می شوند
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   .حیطه شناختی : 1

     . دانش1

  )یابی برون– تفسیر-ترجمه(فهمیدن.2

    بستن کار به.3    

    تحلیل.4

    ترکیب.5

  قضاوت و ارزشیابی.6

  . حیطه عاطفی:2

  .دریافت و توجه کردن 1

  . پاسخ دادن 2

                           .ارزشگذاري3

   ها ارزش سازماندهی.4

  سازمانی هاي ارزش تبلور.5

  : حرکتی –.حیطه روانی 3

  د وتقلی مشاهده.1

    .اجراي عمل بدون کمک2

   عمل در دقت.3

          حرکات هماهنگی.4
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    عمل شدن عادي.5

  فصل پنجم :

   

  شناخت و تدوین هدفهاي آموزشی     

  هدف:

     صاحبنظران به نامی را می توان نام برد:در این زمینه 

  جان دیویی :

هدف به منزله روشی است براي دگرگون ساختن موقعیت موجود ،هدف شایسته هدفی است که با توجه به اوضاع و 
  احوال موجود اتخاذ شود و هدف ،مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمر است.

  تعیین هدف هاي آموزشی: در دیویی جان اصول       }

  .بود خواهند وسیله آینده لحاظ از و هستند هدف اند نشده طی که زمانی تا فعالیت مراحل از یک هر.1       }

 انعطـاف  قابل غیر و ناپذیر تغییر نباید شود می تعیین آن شروع از بیش آموزشی فعالیت هر هدف اگرچه2        }
  .باشد

                                          به فعالیت برانگیزد و به فعالیت او جهت دهد . را فرد باید هدف.3       }

               .شود میسر آن حاصل تا باشد موافق شخص محیط احوال و اوضاع به باید تربیتی هدف.4       }

  .هدف هاي تربیتی باید عینی و قابل تصور و تحقق باشند5

  :یادگیري –ف هاي آموزشی در فرآیند تدریس هد تنظیم و تعیین ضرورت 

{           
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 جـا  شـاگرد  و معلم ذهن در مرتب و مشخص صورت به ها ،هدف مدرسه درون آموزشی هاي فعالیت در اگر       }
 از عـاري  و کننـده  گمـراه  خـود  شـکل  بهترین در مونها ز آ و ها سنجش ویژه به ، آموزشی هاي فعالیت باشد نیفتاده
گی خواهد بود ،عالوه بر این اگر هدف هاي آموزشی دقیق وروشن بیان نشوند هیچ مبنـاي معتبـري بـراي    کنند آگاه

  طراحی و انتخاب مواد و وسایل ،محتوا وروش هاي آموزشی وجود نخواهد داشت.

  تا فرد نداند مقصدش کجاست هرگز نمی تواند به گزینش بهترین راه رسیدن به آن بپردازد.        }

  منابع تعیین هدف هاي آموزشی       }

از نظر فیلسوفان تربیتی منبع اصلی تعیین هدفهاي آموزشی فلسـفه آمـوزش وپـرورش اسـت وگروهـی نیـز              }
 تعیین منبع را اجتماعی–براین باورند که امر تعلیم وتربیت مستقل از سیاست نمی تواند باشد.پس نگرشهاي سیاسی 

  .میدانند  اموزشی هدفهاي

پس می توان نتیجه گرفت که هدفهاي آ.پ هرجامعه براساس جهان بینی ان جامعه تایین می شود زیرا آ.پ         }
 قـرار  اجتمـاعی -سیاسی وقضاوتهاي ارزشها تاثیر وتحت است گرفته نشات  هر جامعه از فرهنگ وباورهاي اجتماعی

یازهـاي ان جامعـه تعیـین شـودوبی تـاثیر از      ون اجتمـاعی  وباور ارزشها از خارج تواند نمی اموزشی هدفهاي پس.دارد
عواملی همچون زمینه فرهنگی خانواده ،عالیق ,گرایش ها،نیـاز هـا ومهارتهـاي قبلـی فراگیـران و موقعیـت فیزیکـی        

  .نیست... و  محیط هاي اموزشی ونگرش مربیان

  :از عبارتند آموزشی هاي هدف تعیین منابع     }

یاز فیزیولوژیک،نیاز به ایمنی ،نیاز به محبت ونیاز به خود شکوفایی .این نیـاز هـا بـه    ن):مازلو(فراگیران نیاز.1        }
  ترتیب باید ارضا شوند تا نیاز هاي باالتر فرصت خود نمایی و بروز داشته باشند.

 وضـع  وبررسـی .شـود  تعیـین  اجتمـاعی  مشـکالت  و احتیاجات به توجه با باید تربیتی هاي هدف:جامعه نیاز.2        }
اجتماعی وفرهنگی جامعه در زمان گذشته حال اینده به ما در تعیین این نیازها کمـک مـی کنـد وهـدفهاي     -قتصاديا

  اموزشی نباید با جهان بینی جامعه مغایرت داشته باشد

 شوند رد وغربال وازمایش تحلیل از باید تعیین از پس هدفها ضوابط همه وجود با: متخصصان هاي دیدگاه.3        }
  رین انها انتخاب شده وهدفهاي اضافی وکم اهمیت حذف شوند.وبهت
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  طبقه بندي وتحلیل هدفهاي صریح آموزشی در حیطه یادگیري

 تفکـر  در الزم تغییـرات  آنها تحقق از بعد که است مشخص و دقیق ومراحل راهها تعیین بندي طبقه از منظور       }
  .آید وجود به شاگردان عملی مهارتهاي و ،احساسات

  در تعیین هدفهاي آموزشی الزم است حیطه هاي یادگیري مشخص شود.

  حرکتی اتفاق می افتد(طبقه بندي بلوم) -معموال در سه حیطه شناختی،عاطفی ، روانی یادگیري       }

 حیطه سه زیرا آنها کردن متمایز ونه است مختلف هدفهاي خاص هاي جنبه بر تاکید دلیل به بندي دسته این        }
  مشخص شده مجزا ونامربوط نیستند.

   

  مثال     }

 یـاد  را درسـی  موضـوعات  انان تا)عاطفی هدف(کند ایجاد عالقه شاگردان در میکند سعی اي شایسته معلم هر       }
 شـناختی  هدف(خاص اطالعات و معلومات گذشتن اختیار در با کند می سعی معلم مواقعی در)شناختی هدف(بگیرند

  )عاطفی هدف(دهد تغییر را شاگردان گرایش)

  ر حیطه شناختی بلوم:د یادگیري سطوح     }

  .شود باز بعد سطح به رفتن براي راهی تا بیافتد اتفاق ترتیب به باید سطوح این       }

 شـاگرد  مـثال .دارد حفظـی  جنبه وصرفا است شناسی باز و یادآوري همان):شناخت سطح ترین ساده(دانش.1        }
  .کند حل تواند نمی را مذبوط تمارین ضرب جدول حفظ بدون

 انکـه  بـی  سازد می خودش شخص که جمالتی با ان وتوضیح مطلب یک مفهوم به بردن پی توانایی: فهمیدن.2        }
  .شود می تقسیم فرعی دسته چند به که کند برقرار دیگر ومطالب مطلب این بین ارتباطی

برگرداندن مطالب از شکلی یه شکل دیگـر بـی انکـه معنـی ومحتـواي ان دگرگـون شـود مثـل          ترجمه:-الف        }
  ترجمه شعر
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: تشخیص نکات اساسی و جدا کردن ان از قسمتهاي کم اهمیت تـر مثـل اسـتنباط مفـاهیم از یـک      تفسیر-ب        }
  قطعه شعر.

در طول زمان به منظور پیش بینی نتایج خاص مثل بسـط  : مهارت در تعلیم دادن یا بکارگیري اطالعات برون یابی-ج
  دادن یک متن سیاسی به وراي انچه در متن آمده

 وموقعیـت  وضـعیت  در انتزاعـی  مفـاهیم  ودیگـر  وقضـایا  ها علمی،فرضیه اصول کاربرد. توانایی: بکاربستن.3        }
اصـول وقـوانین مـثالت رادر موقعیـت علمـی      اه حلی ارائه شود. مثل:شاگردي که می توانـد  ر هیچ اینکه بدون مناسب

  جدید بکار برد

 مثـل  آن یـافتن  سـازمان  ونحـوه  اجـزا  بـین  روابط ویافتن آن دهنده تشکیل اجزا به مطلب شکستن: تحلیل.4        }
کلمـات را تشـخیص داده وجملـه را     وروابـط  ونقـش  تجزیـه  دسـتوري  نظـر  از را ادبـی  جمله یک بتواند که شاگردي

  سازماندهی کند.

.ترکیب:در هم آمیختن دوبارهقسمتهایی از تجارب گذشته با مطالب جدید وبازسازي ان به بصورت یک کـل تـازه   5
ونسبتا انسجام یافته مثل:طراحی طرح اموزشی مناسب در یک موقیعت ویژه در درس روشها وفنون تـدریس توسـط   

  دانشجو.

 وحتـی  امور،اطالعـات  باره در      رزشیابی وقضاوت(پیچیده ترین سطح شناخت):این سطح شامل قضاوتا:6        }
 دو بتوانـد  کـه  دانشـجویی : مثـل  اسـت  شـناخت  جریان نتیجه ارزشیابی واقع در. است مسائل با شدن روبرو روشهاي
  ترجیح دهد. دیگري بر دالئل باذکر را ویکی کند مقایسه هم با نگارش نظر از را ادبی قطعه

   

  :عاطفی حیطه در یادگیري سطوح     }

 کار و سر ها وارزش وعالیق عواطف و ها نگرش با که هستند آموزشی هاي هدف آن عاطفی حیطه هاي هدف       }
  )مشکل به آسان از:(شوند می بندي طبقه سطح پنج به که دارند

{          

  :کردن وتوجه دریافت.1       }
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جلب وحفظ وهدایت توجه شاگرد نسبت به فعالیت آموزشی که نتیجه این سـطح:از آگـاهی سـاده نسـبت بـه             }
  موضوع شروع وتا توجه حساب شده نسبت به آن ادامه می یابد.

  :دادن پاسخ.2     }

بـه پاسـخ   نشان دادن واکنش در مورد مسئله مورد نظر که نتیجه این سطح:از پیروي و متقاعد شدن شروع وتا تمایل 
  دادن و داوطلبانه اقدام کردن و سر انجام پاسخ دادن همراه با رضایت و عالقه پیش می رود.

  : گذاري ارزش. 3     }

 وتـا  شـروع  ها ارزش برابر در شاگرد کردن متعهد از:سطح این نتیجه که ارزشها از معینی دسته کردن درونی       }
  شویق و ترغیب آنها براي پذیرفتن آن پیش می رود.ت و ها ارزش این قبول به دیگران راهنمایی

  :ها ارزش سازماندهی.4     }

 ایـن  نتیجه که منسجم و پایدار ارزشی نظام یک نهادن بنا و انها بین تعارضات رفع و مختلف هاي ارزش ادغام       }
 می ادامه قبلی شده درونی هاي ارزش با ها ارزش این وتاتطبیق شده شروع پذیرفته جدید هاي ازش ادغام از: سطح
  .یابد

  یت :شخص در یافته مان ساز هاي ارزش تبلور.5     }

 بـه  نهایـت  ودر کنـد  مـی  کنتـرل  طـوالنی  مدتی براي را وي رفتار که شود می ها ارزش از نظامی داراي شاگرد       }
 وي رفتـار  در هـا  ارزش از اي مجموعـه :سـطح  ایـن  نتیجـه  کـه . شـود  مـی  پدیدار او وجود در شخصیت نوعی صورت
  .شود می شخصیتش و وي زندگی فلسفه وجزء یابد می دائم انعکاس

   

  :حرکتی – روانی حیطه در یادگیري سطوح     }

 شامل بیشتر و...و ،خیاطی رانندگی مثل هاست ماهیچه و اعصاب همکاري مند نیاز بیشتر حیطه این هاي هدف       }
  .است...  و هنر و بدنی تربیت و حرفهاي فنی هاي زمینه در عملی هاي مهارت

  حرکتی -روانی  حیطه  گیري یاد سطوح     }
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  :تقلید و مشاهده. 1     }

  .دهد می انجام را رفتار وآن کند می تقلید سپس دازدو پر می مربی رفتار مشاهده به شاگرد       }

  :کمک بدون عمل اجراي.2     }

 ولـی  شـود  مـی  ناچیز بسیار مربی به شاگرد وابستگی ومیزان میرسیم عمل تر اگاهانه اجراي به مرحله این در       }
  هدایت او باید ادامه داشته باشد. و نظارت

  :شود می تقسیم فرعی سطح به سطح این     }

  ها العمل دستور اگاهانه اجراي-الف       }

  روشها بهترین انتخاب-ب       }

  تثبیت یا کمک بدون عمل مکرر اجراي-ج       }

  :درعمل دقت.3     }

  ه قبل وکاهش اشتباهات مرحله قبل.مرحل از بیشتر وظرافت ودقت سرعت با عمل اجراي       }

  .باشد باید نیز مرحله این در وتکرار وتمرین مربی راهنمایی و نظارت       }

  :حرکات هماهنگی.4     }

  الزم وکارایی نظم رعایت اعمال،با از اي مجموعه بین هماهنگی برقراري یعنی       }

  :عمل شدن عادي:5     }

باالترین سطح مرحله یادگیري در حیطه روانی حرکتی است که در ان شاگرد به بطور خودکار به انجام دقیق کارهاي 
  دقیق وموزون عادت می کند

  حرکتی -روانی  نمودار سطوح مختلف اهداف آموزشی در حیطه
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  آموزشیفصل ششم: تحلیل 

  تحلیل آموزشی

تحلیل آموزشی فرایندي است که از طریق آن هدف نهایی آموزشی به وظایف یا اعمالی که شاگرد باید انجام دهد یا 
معلومات و مهارت هایی که پس از اجراي آموزش باید کسب کند ، تقسیم می شود . فرایند تحلیـل آموزشـی شـامل    

  مراحل زیر می باشد :

  ( هدف نهایی آموزشی ) به اهداف جزئی ( اهداف مرحله اي آموزشی )تبدیل هدف کلی  -1

  تبدیل هدف جزئی ( هدف مرحله اي آموزشی ) به اهداف رفتاري ( هدف هاي اجرائی ) -2

  تعیین نوع ارتباط بین هدف هاي کلی و جزئی -3

  تعیین رفتار ورودي -4

  ارزشیابی تشخیص -5

  تعیین نخستین گام آموزشی -6

  کلی آموزشیهدف هاي 

به آن دسته از اهداف آموزشی که به صورت عبارت هاي کلی بیان می شوند ، هدف هاي کلی آموزش گفته می شود 
  ؛ مانند مثال زیر :

  . بپروراند را شاگردان ذهنی تواناییهاي باید پرورش و آموزش         -

ممکـن اسـت در    و شـوند  می بیان مبهم صورت به که هستند هایی هدف) ِ نهایی هدف  هدف هاي کلی آموزشهاي (
مقایسه با هدف هاي مرحله اي در مدت زمان بیشتري تحقق پذیرد . این گونه هدفها ،به عنوان نوعی انگیزه بـه کـار   
می رود . این هدفها ، فعالیتها و هدفهاي مرحله اي و رفتاري را که در نهایت امراز نظـر آموزشـی بـا ارزش هسـتند ،     
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به آنها جهت و هماهنگی الزم را می بخشند و به معلم امکان می دهند تا تمام فعالیـت هـاي الزم را   روشن می کنند و 
  براي کسب دانشها و مهارتهاي جدید براي شاگرد طراحی کند .

   

  هدفهاي جزئی ( هدفهاي مرحله اي )

تیجـه ، نسـبت بـه    هدف کلی جهت حرکت را مشخص می کند ، در حالی که هدف جزئی مقاصـد را مـی سـازد و در ن   
هدف کلی داراي جنبه هاي عملی بیشتري است . نکته مهم ، نسبی بودن هدفهاست ؛ مثالً هدف کلی یک درس را می 
توان به دسته اي از هدف هاي مرحله اي تجزیه کرد . هدف هاي مرحله اي نیز ممکن اسـت هـر یـک ، هـدف کلـی      

  رچشمه بگیرد .فصلی از آن درس شوند و هدف هاي جزئی تري از آنها س

  هدف هاي رفتاري ( هدف هاي اجرایی )

هدف هاي رفتاري یا هدف هاي اجرایی به آن دسته از هدف ها گفته می شود کـه نـوع رفتـار و قابلیـت هـایی را کـه       
انتظار داریم شاگرد پس از یادگیري مطلبی خاص به آنها برسد ، مشخص کند . هدف هـاي رفتـاري چـون بـر رفتـار      

  می کند ، معیار خوبی براي مشاهده و اندازه گیري میزان یادگیري شاگردان خواهد بود.نهایی تاکید 

  یک هدف رفتاري خوب باید داراي ویژگی هاي زیر باشد :

. رفتار مورد مشاهده ، باید دقیقاً مشخص باشد . یعنی هدف به گونه اي بیان شود که مانع ایجاد سوء تفاهم گردد . 1
  اري ، باید انتظارات معلم از شاگردان به روشنی مشخص شود.در تعیین هدف هاي رفت

. موقعیتی که رفتار باید درآن مشاهده شود ( یا انجام گیـرد ) مشـخص شـده باشـد . یعنـی در تنظـیم هـدف هـاي         2
اهـد  رفتاري ، بیان موقعیت کامالً ضروري است ؛ زیرا نه تنها شاگرد از موقعیتی که با در نظر گرفتن آنها ارزیابی خو

شد آگاه می شود ، بلکه ذکر موقعیت براي معلم و شاگرد وسیله اي است براي اجتناب از سردرگمی و آشـفتگی در  
  عمل .

. سطح اجرا ( درجه موفقیت ) باید دقیقاً مشخص باشد . یعنی سطح مشخصی از یادگیري که از قبل به وسیله تعیین 3
آن ، موفقیت شاگرد در رسیدن به هدفهاي آموزشـی سـنجیده   کنند ِ، هدف مشخص شده است ، معیاري است که با 

  می شود .

  مثال زیر داراي سه ویژگی یک هدف رفتاري است :
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  عنصر را به یاد آورید و بنویسید . 30عنصر شیمیایی ، دست کم ظرفیت  35با در دست داشتن فهرستی از 

  رفتار مورد نظر : به خاطرآوردن و نوشتن

  عنصر شیمیایی 35از  موقعیت : داشتن فهرستی

  عنصر 30سطح اجرا : دست کم 

  نقش هدف هاي رفتاري در فرایند تدریسی

هدف رفتاري به معلم کمک می کند تا نحوه ظهور رفتارهایی را که از شاگردان انتظار دارد با دقت بیشتري مشـخص  
  تدریسی مناسب را انتخاب کند .کند و بر اساس آنها ، براي رسیدن به اهداف تعیین شده ، مواد آموزشی و روش 

به طور کلی ، هنگامی که معلم به طراحی آموزشی می پردازد ، هدف هاي رفتاري ممکـن اسـت در مـوارد زیـر بـه او      
  کمک کند :

  . سبب شدند که او براي تحقق آن هدف ها ، مطالب آموزشی مناسبی انتخاب کند .1

  رسانه هاي آموزشی مختلف باشند. . راهنماي خوبی براي انتخاب روش مناسب تدریس و2

  . راهنماي خوبی براي طرح سواالت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باشند .3

  . موجب شوند که شاگردان دقیقاً بتوانند در هر مرحله از آموزش ، پیشرفت خودشان را دقیقاً ارزیابی کنند .4

  رعایت هدفهاي رفتاري :

  حیت ها ومهارتهاي جزئی و بی اهمیت می شود .. تدوین هدفهاي رفتاري منجر به ایجاد صال1

  . تدوین هدفهاي رفتاري خالقیت و ابتکار را در فعالیتهاي آموزشی محدود می کند .2

  . تدوین هدفهاي رفتاري تدریس را روي حقایق متمرکز می سازد و رفتار پیچیده وعالی تر را از نظر دور می دارد .3

  را غیر قابل انعطاف و غیر انسانی می سازد .. تدوین هدف هاي رفتاري آموزش 4
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البته این اعتقاد زمانی وارد است که طراح یا معلم ، خود را اسیر هدفهاي رفتاري تلقی کند و در فعالیتهاي آموزشی ، 
  هیچ گونه انعطافی از خود نشان ندهد .

  مراحل تحلیل آموزشی

  الف : تبدیل هدفهاي کلی ( نهایی ) به هدفهاي جزئی

  . آورد در)  اي مرحله(  جزئی هدفهاي صورت به و کرد تجزیه  اي قابل استفاده کردن هدفهاي کلی ، باید آنها رابر

   

 تقسیم کلی به چند هدف جزئی 17طرح 

  ب : تبدیل هدف هاي جزئی ( مرحله اي ) به هدفهاي رفتاري

انتظـار داریـم شـاگردان در پایـان دوره      هدفهاي جزئی باید به گونه اي تقسیم شـوند کـه مهارتهـا و فعالیتهـایی کـه     
آموزشی از خود بروز دهند و شرایطی که با وجود آنها این مهارتها و رفتارها بایـد شـکل بگیرنـد ، مشـخص شـوند .      

  هدفهاي رفتاري نیز ممکن است به دو دسته تقسیم شوند :

  از خود نشان دهد .هدفهاي اجرائی نهایی ، رفتاري است که شاگرد پس از پایان آموزش باید  -1

هدفهاي اجرائی مرحله اي ، رفتاري است که باید شاگرد ضـمن آمـوزش و قبـل از رسـیدن بـه هـدفهاي اجرائـی         -2
  نهایی از خود نشان دهد

نکته مهم در این جا این است که هدفهاي مرحله اي هدفهایی هستند که با تحقق آنها ، شـاگرد بـه هـدفهاي اجرائـی     
لی که فعالیتهاي یادگیري روشهاي آموزشی است که شاگرد را در رسیدن به این هدفها یـاري  نهایی می رسد ، در حا

  می دهد و نباید این دو را با همدیگراشتباه گرفت .

  ج : تعیین روابط هدفهاي اجرائی نهایی با هدفهاي اجرائی مرحله اي

ادگیري ساده در پایان و یادگیریهاي مشکل در تحلیل آموزشی ، هدفهاي اجرائی را باید به گونه اي مرتب کنیم که ی
در باال قرار بگیرد ، زیرا مشکل ترین یادگیري ( مهارتهاي اصلی ) هدف اجرائی نهایی است و یادگیریهاي ساده تر ( 
مهارتهاي فرعی ) در مقایسه با هدفهاي اجرائی نهـایی ، هـدفهاي اجرائـی مرحلـه اي بـه شـمار مـی رود . در ضـمن ،         
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هدف کل اجرائی مرحله اي نیز باید بر اساس ارتباط آنها با یکـدیگر تعیـین شـود . معمـوالً هـدفهاي       سلسله مراتب
  اجرائی نهایی با هدفهاي اجرائی مرحله اي و این اهداف با همدیگر به سه صورت ارتباط دارند .

ند . ارتباط چنـین اهـدافی را بـا    . ارتباط هدفها با هم به گونه اي است که هدفهاي پائین تر ، پیش نیازهدفهاي باالتر1
   . گویند " متوالی ارتباط " یا " تسلسلی ارتباط "هم 

   

   

 نمودار ارتباط تسلسلی هدفها 18طرح 

   

  . آموزش مطالب مربوط به هر هدف ، پیش یا پس از هدفهاي دیگر امکان پذیر است ، این ارتباط را2

  . گویند می " موازي ارتباط " یا " تراز هم ارتباط " 

   

 نمودار ارتباط هم تراز هدفها 19طرح 

 ". در بیشتر مواقع ، ارتباط هدفهاي اجرائی حالت ترکیبی دارد ، یعنی اجزاي هدف اجرائـی نهـایی را یـک سلسـله     3
  تشکیل می دهند . "هدفهاي تسلسلی و همتراز 

   

 نمودار ارتباط ترکیبی هدف ها – 20طرح 

  ورودي د : تعیین رفتار

رفتار ورودي رفتارها و تواناییهایی است که شاگردان باید قبل از شروع یک فعالیت آموزشی از خود نشان دهنـد تـا   
  بتوانند با موفقیت به اهدافهاي اجرائی دست یابند .
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  آموزش فرایند                                                           

                                                             

 مفهوم رفتار ورودي 21طرح 

   

مثال ) عمل ضرب براي تفهیم عمل تقسیم یک پیش نیاز یا رفتار ورودي است که اگر آموختـه نشـود ، شـاگرد نمـی     
  تواند عمل تقسیم را انجام دهد .

  ه : ارزشیابی تشخیصی

مشخص کرد که شاگردان معلومات ، تواناییها و مهارتهـاي الزم را بـراي ورود   از طریق ارزشیابی تشخیصی می توان 
  یا "سنجش آغازین  "به مطلب جدید دارند یا نه . ارزشیابی تشخیصی را معموالً از طریق اجراي 

انجام می دهند . بسیاري نیـز ارزشـیابی تشخیصـی را بـه صـورت ترکیبـی از آزمـون رفتـار          "آزمون رفتار ورودي  "
  اجرا می کنند که این حالت مطلوبتر به نظر می رسد . "پیش آزمون  "ودي و ور

  و : تعیین اولین گام آموزشی

معلم نخستین گام آموزشی ، یعنی نقطه شروع تدریس خود را مشخص کند . معموالً بـراي تعیـین نقطـه شـروع ، از     
اً مشخص کند که معلم فعالیت جدید را باید ارزشیابی تشخیصی استفاده می شود . ارزشیابی تشخیصی می تواند دقیق

  از چه نقطه اي آغاز کند .

اگر معلمی بدون توجه به تواناییها و قابلیت هاي شاگردان تدریس را شروع کند بایـد قبـل ازشـروع تـدریس درس     
س را آغـاز  جدید به ترمیم مفاهیم وپیش نیاز بپردازد . در صورتی که با توجه به تواناییهـاي ورودي شـاگردان تـدری   

کند وي باید عمل تدریس را به صورت جهشی انجام دهد ، یعنی آن دسته از هـدفهاي اجرائـی را کـه شـاگردان مـی      
  دانند ، در تدریس نادیده بگیرد و تدریس را از نقطه اي آغاز کند که آنان نمی دانند .
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 آموزشی اجرایی هاي هدف             

  

  ) شروع نقطه(  آموزشی گام نخستین    

   

 رفتار ورودي یا معلومات پیش دانسته

   

  فصل هفتم : محتوا ، روش و وسیله

اهــداف فصــل:در ایــن فصــل مــی خــواهیم محتــواي  
آموزشی را تعریف کنیم،آن را تحلیـل کنیم،مراحـل   

دهیم،وسـایل آموزشـی را تعریـف و تحلیـل کنـیم و      تحلیل محتوا را شرح دهیم،اصول تهیـه و تنظـیم آن را توضـیح    
  اهمیت آنرا بیان کنیم.

  الف:تحلیل وانتخاب محتوا

محتوا اصول و مفاهیمی هستند که به شاگردان ارائه می شود تـا رسـیدن آنـان را بـه هـدفهاي اجرایـی امکـان پـذیر         
مطالب و فعالیتهاي پیشنهادي باید سازد.محتواي آموزشی باید بر اساس هدفهاي آموزشی معین تهیه و تنظیم شود و

  دقیقاٌ با هدفهاي کلی ،جزئی و رفتاري مطابق و همسو باشد تا تحقق آن را امکان پذیر سازد.

  ب:شیوه هاي تحلیل محتوا

  تحلیل محتوا یک روش علمی براي ارزشیابی پیامهاي آموزشی است و داراي چهار خصلت زیر است.

مـنظم  -2ن است که بررسیهاي انجام شده آن قابل بازبینی و بازسـازس باشـد.  عینی بودن:تحلیل محتوا مستلزم آ-1
بودن:در تحلیل محتوا بایستی تمام عناصر موجود در محتوا مورد توجه قرار گیرند و بر اساس واحدها و مقوله هـایی  

بـه مـتن یـا پیـام      آشکار بودن:در تحلیـل محتـوا الزامـاٌ بایـد    -3که براي بررسی در نظر گرفته شده اند تحلیل شوند.
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مقـداري بودن:خصـلت   -4آشکار توجه شود و استنباطهاي شخصی و پیشداوریهاي فـردي مـورد نظـر قـرار نگیرنـد.     
مقداري بودن در واقع جانشین جنبه هاي ذهنی و استنباطی بررسیها و تحلیلهاي نظري است که با مقیاس دقیق قابـل  

  ارزیابی نیستند.

  ج:مراحل تحلیل محتوا

مشخص ساختن هدف تحلیل:تحلیلگر بایستی هدف خود را بطور صریح -1احل تحلیل محتوا عبارتند از:مهمترین مر
جمع آوري نمونه ها ي مورد تحلیل:پس از تعیین هدف ،نخسـتین اقـدام   -2و مشخص از بررسی محتوا مشخص کند.

ونـه اي کـه انتخـاب مـی     عملی ،جمع آوري داده هایی است که در تحلیل بررسی خواهند شد.باید دقت داشت کـه نم 
تقسـیم مجموعـه مـورد بررسـی بـه      -3کنیم باید نمایانگر تمام ویژگیهاي محتوا باشد و موجب اسـتنباط غلـط نشـود.   

واحدهاي مختلف:در این تقسیم بندي باید به عناصر زیر توجه داشت.الف)کلمه ها:بویژه کلماتی که در انتقال مفاهیم 
یرا باشند.ب)نمادها:نمادها باید با توجه به سطح دانـش گـران ،قـدرت انتقـال     نقش اساسی دارندکه بایستی خوانا و گ

مفاهیم ومیزان گیرایی بررسی شوند.ج)مضمونها:پرارزشترین واحدي است که در تحلیل محتـوا بایـد مـد نظـر قـرار      
یک واحد  گیرد.د)شخصیتهاي مطرح شده:در متون داستانی ،شخصیتهاي مطرح شده و ویژگیهاي آنان باید به عنوان

طبقه بندي واحدها:واحدهاي مورد بررسی باید بـر بسـاس ارزش و اولویـت طبقـه      -4بررسی مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی عینی طبقه ها:ارزیـابی طبقـه هـا بـا     -5بندي شوند.طبقه بندي باید جامع باشد و مجموع محتوا را در بر بگیرد.

بررسـی بسـتگی دارد.در ارزیـابی از روشـهاي تحلیـل فراوانـی       روشهاي مختلفی صورت می گیرد که دقیقاٌ به هـدف  
  ،تحلیل همبستگی و تحلیل جهت گیري استفاده می کنیم.

  د:تهیه و تنظیم محتواي آموزشی

میـزان عالقـه و توانـایی    -1اصول و ضوایطی که در تهیه وتنظیم محتواي آموزشی باید در نظر گرفته شود،عبارتند از:
مفـاهیم و  -2اید با گروه سنی ،قوه درك ،عالیق و رعبت شاگردان مطابقت داشته باشـد. شاگردان:محتواي آموزشی ب

اصول و قوانین هر علم:مفاهیم موجود در محتواي آموزشی را باید در خزانه علـوم مختلـف جسـتجو کرد.خزانـه هـر      
-3الق مـی شـود.  علم به مجموعه اطالعات ،میراث علمی و مجموعه دانش انوخته شـده وسـازمان یافتـه هـر علـم اطـ      

ساخت علوم مختلف:هر علم ساخت ویژه و روشها و قواعد اساسی ویژه خود را دارد که در تنظیم محتواي آموزشـی  
توالی مطالب:مطالب محتواي آموزشی بایـد در یـک خـط سـیر مشـخص و بـه       -4باید به همه این ویژگیها توجه کرد.

تـازگی  -5یهـاي قبلـی شـاگردان تهیـه وتنظـیم شـود.      صورت منطقی و با توجه بـه سـاخت ویـژه آن رشـته و یادگیر    
موضوع:محتواي آموزشی باید جدید و متحـول و متناسـب بـا شـرایط و نیازهـاي روز باشـد و از اعتبـار علمـی کـافی          
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میراث فرهنگی:محتواي آموزشی باید مطالب مربوط به میـراث فرهنگـی جامعـه را در بـر داشـته      -6برخوردار باشد.
یم اساسی و روشها:مفاهیم موجود در محتواي آموزشی باید بر اساس تحلیل مفاهیم اساسی و پروراندن مفاه-7باشد.

ارتبـاط بـا   -8شناخت روشهاي درست،بر پروراندن و رشد اندیشه تأکید داشته باشد،نه انتقال انبوه واقعیتهاي علمـی. 
انطبـاق بـا زمـان    -9تمـاعی باشـد.  مسائل روز:محتواي آموزشی باید حتی االمکان مرتبط با زندگی روزمره و محیط اج

پایه اي براي -10آموزشی:تهیه و تنظیم محتوا باید بر مبناي پیش بینی مدت زمانی باشد که براي آموزش نیاز است.
آموزش مداوم:تهیه و تنظیم محتوا باید به گونه اي انجام گیرد که یادگیریهاي بعدي،آموزش مداوم را چـه در چهـار   

فرصـت مناسـب بـراي فعالیتهـاي     -11چهار چوب آموزش غیر رسـمی میسـر سـازد.    چوب آموزش رسمی و چه در
یادگیري چند گانه:محتواي آموزشی باید شاگرد را بـه فعالیتهـاي مختلـف ماننـد آزمـایش کردن،تحلیـل تصـاویر و        

ه و مفاهیم و فعالیتهاي یادگیري که در آن از حواس مختلف اسـتفاده مـی شـود وادار کنـد تـا باعـث افـزایش انگیـز        
  یادگیري او شود.

  ه:تحلیل و انتخاب روش و وسیله

در فعالیتهاي آموزشی،معلم باید تالش کند با بهره جویی از روشـها و وسـایل مختلـف ،شـرایط الزم را بـراي کسـب       
  دانشها،مهارتها و نگرشهاي مطلوب شاگردان فراهم کند.

ر از یک ابزار کمکی اسـت.اطالق لفـظ کمـک بـه     الف:تحلیل مفهوم وسایل آموزشی:مفهوم وسیله آموزشی بسیار فرات
وسایل آموزشی دست نیست.وسایل آموزشی جزء الزم و حتمی آموزش و یادگیري هستند.وسایل آموزشی ،حاملهـا  
یا راههایی است که مربی یا معلم براي برقراري ارتباط ،ناگزیر از انتخاب یک یا چند تا از آنهاست.به عبارتی وسایل 

تجهیزات و امکاناتی اطالق می شود که می توانند در محیط آموزشی شرایطی را بوجود آمرند که در  آموزشی به کلیه
  آن شرایط،یادگیري سریعتر ،آسانتر ،بهتر ،بادوامتر و مؤثرتر صورت بگیرد.

  ب:انواع وسایل آموزشی

  کننده تسهیل آموزشی وسایل-2                             وسایل آموزشی معیاري-1

وسایل آموزشی معیاري:وسایلی هستند که از فراگیر خواسته می شود براي نشـان دادن کـارآیی آموختـه هـایش     -1
  ،آنها را شرح دهد،تفسیر کند،دوباره بسازد یا مشخص کند.مثالٌ اتومبیل در آموزش رانندگی.

اطالع بیشتر از موضـوع  وسایل آموزشی تسهیل کننده:نقش این وسایل کمک به شاگرد براي درك بهتر مطلب یا -2
  ،پدیده و فعالیت مورد نظر است مانند فیلم،اسالید و ....
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رسانه هاي معیاري یادگیري را از راه تمرین و مهارت آسان می کنندو جزء فرآینـد  -1تفاوت انواع وسایل آموزشی:
وسـایل  -2سـب کننـد.  یادگیریهستند در حالی که رسانه هاي تسهیل کننده به شاگرد کمک می کنند تـا مهـارت را ک  

تسهیل کننده بعد از آموزش نادیده گرفته می شوند ولی حضور وسایل معیاري نه تنها در تمام طول آموزش،بلکه در 
  هنگام ارزشیابی نیز الزم وضروري است.

  یادگیري-ج:نقش وسایل آموزشی در فرآیند آموزش

  ري دارند که مهمترین آنها عبارتند از:وسایل آموزشی مناسب در انتقال و تفهیم و تأثیر مفاهیم نقش مؤث

سبب ایجاد عالقـه در یـادگیري شـاگردان مـی     -2اساس قابل لمسی براي تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می کنند.-1
پیوسـتگی افکـار را   -5موجب فعالیت بیشتر می شـوند. -4پایه هاي الزم را براي یادگیري فراهم می سازند.-3شوند.

معنا و مفاهیم آموزش را -7در توسعه و رشد معنا در ذهن شاگردان مؤثرند.-6می کنند.در فرآیند یادگیري فراهم 
  به تکامل و افزایش عمق و میزان یادگیري می انجامد.-8سریعتر و صریحتر منتقل می کنند.

  در اینجا به معرفی دو نوع از وسایل آموزشی می پردازیم.

روند که معموالٌ یا نورتابند یا غیر نورتاب.مهمترین این تصاویر تصاویر آموزشی:تصاویري که در آموزش بکار می -ا
  عبارتند از:

الف:تصاویر کاغذي:مانند نقشه ،جدول ،پوسـتر ارزانتـرین و در عـین حـال متـداولترین وسـیله آموزشـی هسـتند.از         
اهات و سـوء  اصـالح اشـتب  -2به یـادآوردن تجـارب گذشـته.   -1مزایاي تصاویر کاغذي می توان چند مورد را نام برد.

  ایجاد تجارب جدیدو...-3تغییرات.

ب:تابلوهاي آموزشی:مانند تابلوهاي گچی،تابلوهاي پارچه اي،تابلوهاي مغناطیسی ،تابلوهـاي اعالنـات و ....در مـورد    
بایسـتی از گچهـاي   -2تابلوهاي گچی باید دائماٌ تمیز باشد.-1استفاده از تابلوهاي گچی باید به موارد زیر توجه کرد.

محـل نصـب آن بایـد    -4بایستی از تخته پاك کـن نمـدي اسـتفاده کـرد.    -3زیاد نرم و نه زیاد سخت استفاده کرد.نه 
از تلفیـق نوشـته و تصـویر    -6کشیدن تصاویر باید همراه با توضیحات شفاهی باشـد. -5متناسب با قد شاگردان باشد.

  استفاده شود.و....

ورهد،اوپک وپروژکتور اسـالید و غیـره و ماشـینهاي آموزشـی     پروژکتور ها و ماشینهاي آموزشی:پروزکتورهاي ا-2
  کاربرد فراوان در نظامهاي آموزشی پیشرفته دارند.
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  د:معیار انتخاب وسایل آموزشی:

الف:ویژگیهاي آموزشی وسیله:وسایلی که انتخاب می شوند باید عالوه بر ارائه و انتقال مطالب جدیـد ،امکـان تکـرار    
  اهم آورند وبا توجه و عاتقه شاگردان را نسبت به موضوع آموزش جلب کنند.فراگرفته هاي گذشته را فر

سـهولت  -4سـهولت کـاربرد  -3قابلیـت حمـل و نقـل    -2توانـایی انتقـال پیـام مـورد نظـر     -1ب:ویژگیهاي فنی وسیله:
  قابلیت رجوع.-5دستکاري وتغییر 

قابل استفاده در وضعیت -2راگیران باشد.وسایل انتخاب شده باید متناسب با تعداد ف-1ج:شرایط و امکانات اجرایی:
  مقرون به صرفه باشد.-5در دسترس باشد.-4متناسب با زمان تدریس باشد.-3موجود کالس باشد.

  آموزشی طراحی کاربرد و ارزشیابی نظام تحلیل  فصل هشتم :

  تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

بر (( بازده )) فعالیت آموزشی متمرکـز کنـیم . در ایـن     را خود فعالیت عمده باید ارزشیابی  نظام تعیین و تحلیل در 
  : گیرد قرار توجه مورد باید اساسی  مسئله دو ،  روند

  )ارزیابی بازده فعالیت هاي آموزشی و تعیین درجه هدفها .1

  )استفاده از نتایج به دست آمده از ارزیابی براي اصالح و تقویت برنامه .2

 قبیل از اطالعاتی صحیح، ارزشیابی.   نامه یکی از اهداف اصلی از طراحی آموزشی استبر اصالح و  بنابراین ارزشیابی
 نحـوه  دقـت  و صحت)وسایل انتخاب و هدف،محتوا،روش ضعفهاي و قوت شامل(طرح در موجود وضعف قوت وجوه

. این اطالعـات  داد خواهد قرار معلم اختیار در را بعدي هاي آموزش قبول براي شاگردان آمادگی میزان و ارزشیابی
می تواند معلم را در تقویت یا اصالح برنامه آموزشی یاري دهد. اگر معتقد باشیم کـه منظـور از فعالیتهـاي آموزشـی     
ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار شاگردان است، سنجش رفتار شاگردان بهتـرین شـاخص بـراي نشـان دادن میـزان      

ت فعالیتهاي آموزشی خواهـد بـود. بـراي سـنجش میـزان تغییـر رفتـار        یادگیري آنها و در نهایت، معیار تحلیل کیفی
شاگردان، همانند ارزشیابی هاي دیگر، به جمع آوري اطالعات دقیق و تحلیل آنها نیاز خواهیم داشـت. حـال اگـر در    

العات پایان تدریس مشخص شود که شاگرد در چه نقطه اي از تغییرات مورد نظر قرار گرفته است و این تغییر با اط
  پیش دانسته مقایسه شود، میزان یادگیري شاگرد در جریان تدریس مورد نظر مشخص خواهد شد.
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  مسائل و مواردي که باید در اجراي چنین امري رعایت شود عبارتند از:

چه به صورت هدفهاي نوشته شده و چه در ذهن معلم باشد بایـد دقیقـا تعریـف شـوند؛      -تغییرات مورد نظر .1
هدفهاي مشخص ما را یاري مـی دهـد و قـادر مـی سـازد کـه در اسـتنباط هـاي خـود در میـزان           زیرا تعریف 

  .بپردازیم مبهم غیر و  یادگیري، به انتخاب شاخصهاي روشن
تعیین معیار موفقیت شاگرد که براي قضاوت درباره عملکرد او مورد استفاده قرار خواهد گرفـت.این معیـار    .2

عیین شود؛ مثال اینکه ((شاگرد باید بـه هشـت سـوال از ده سـوال داده     ممکن است به صورت مطلق یا نسبی ت
شده پاسخ درست بدهد))، یک معیار مطلق است.در مورد شاگردي که نمره اش مساوي یا بیش از این معیار 
باشد، چنین قضاوت می شود که تسلط او در این موضوع، در سطح حداقل یا بیش از حـداقل یـادگیري قـرار    

یار نسبی ،یک آزمون براي شاگردان یک کالس اجرا می شود و سطح موفقیت با توجه به توزیـع  دارد. در مع
نمره ها در داخل کالس تعیین می شود.در این حالت شاگردان با یکدیگر مقایسه می شوند. در بیشتر مواقع، 

ر مقایسه با برنامه مهم معیار نسبی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، زیرا معموالً میان عملکرد واقعی شاگرد د
است، نه عوامل دیگر. در واقع بیشتر ارزشیابی ها باید ((مالك مدار))باشد؛ یعنی بتوان به کمک آنهـا تعیـین   

 .کرد که آیا عملکرد شاگرد با توجه به معیارهاي موفقیت رضایت بخش است یا نه

می خواهیم اسـتفاده کنـیم،از سـؤاالت     سرانجام باید دقیقاً مشخص شود که از چه نوع سؤالهایی در ارزشیابی .3
عینی یا سواالت ذهنی. سؤالهاي ذهنی مستلزم پاسخنگاري است و شاگرد باید به زبان خودش به آنها پاسـخ  
دهد. شکی نیست که این نوع پاسخها ممکن است به وسیله فردي که آنهـا را نمـره گـذاري مـی کنـد، بطـور       

ی))پاسخ بستگی به نقش نمره گذار دارد. آزمـون عینـی مسـتلزم    ذهنی تفسیر شود؛ از این رو ،درجه ((درست
آن است که شاگرد از یک مجموعه پاسخ که قبالً فراهم شده است، یکی را انتخاب کنـد. بـدین سـان، نمـره     

 .گذاري این نوع آزمون همیشه به یک طریق انجام می شود و بستگی به نقش نمره گذار ندارد

، اما نمره گذاري آن مستلزم صـرف وقـت اسـت و عـالوه بـر آن، امکـان دارد کـه        ساختن سوالهاي ذهنی ساده است
 -احساسات و برداشتهاي شخصی نمره گذار دخالت کند. وانگهی نمره گذاري تغییراتی که در حیطه عاطفی و روانی 

ا بـه مراتـب   حرکتی رخ می دهند، به هیچ وجه با طرح سؤال نوشتنی امکان پذیر نخواهد بـود و روش ارزشـیابی آنهـ   
مشکل تر از حیطه شناختی است. در این حالت،معلم می تواند از مشاهده مستقیم و مستمر حاالت،رفتار و عملکرد یا 

 روشهاي مناسب دیگر استفاده کند.

اکثر صاحبنظران آموزشی معتقدند که نحوه ارزیابی میـزان یـادگیري شـاگردان بایـد بـدون فاصـله پـس از تـدارك         
علوم شود.این کار دو مزیـت دارد: اوالً ،احتمـال اینکـه پرسشـها متناسـب بـه هـدفهاي آموزشـی         هدفهاي آموزشی م

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight



انتخاب و تدوین شوند بسیار زیاد است؛ ثانیاً،اگر هدفهاي آموزشی بوضوح بیان نشده باشند؛ می توان در آنها تجدید 
  نظر کرد و هدفهاي بهتر و صریح تري نوشت.

یادگیري شاگردان و عوامل مؤثر در آن باید اقدامات الزم را براي رفـع نقـایص    مسلم است که پس از بررسی میزان
و اشکاالت موجود به عمل آورد. به چنین عملی اصطالحاً ((اصالح برنامه)) می گویند. اصالح برنامه فقط شامل تغییر و 

، ارزشـیابی یگانـه مـالك    افزایش فعالیت و میزان یادگیري شاگردان نیست،اگرچه متأسفانه در سیستم آموزشـی مـا  
گذراندن یک واحد درسی یا ارتقا از یک کالس به کالس دیگـر اسـت و در صـورت عـدم موفقیـت، همـه مسـئولیتها        
متوجه شاگرد است.درحالیکه معلم میتواند در اصالح برنامه به دستکاري و اصالح عوامل متعددي مانند تجدیـد نظـر   

 کند اقدام  . . . و ارزشیابی روشهاي اصالح و  ریس ، زمان اجراي برنامهدر مورد اهداف ، محتواي آموزشی ، روش تد
.  

   

  نتیجه

طراحی آموزشی فرایندي پویاست و عناصر تشکیل دهنده آنها دائماً با یکدیگر در تعاملند. تعیین وتنظـیم هـدفهاي   
ر ایـن فراینـد هسـتند.اگرچه    کلی؛ تعیین محتوا، روش و وسیله؛تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی چهار مرحله اساسـی د 

صاحبنظران و متخصصان طراحی آموزشی با بنیانی بودن این چهار مرحله موافقند،کسانی نیز با تقدم و تأخر آنهـا بـه   
ترتیبی که در این بخش مطرح شده چندان موافق نیستند.بعضی معتقدند که گزینش هـدفهاي کلـی و تعیـین محتـوا     

گر معتقدند که نظام ارزشـیابی بایـد بالفاصـله پـس از تـدوین هـدفهاي رفتـاري        باید با هم صورت بگیرد و برخی دی
تعیین شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که هر یک از مرحله ها در مرحله پیشین و پسـین خـود و در نتیجـه در کـل     

نه هـا و نظـام   فرایند تأثیر می گذارند. هدفهایی مناسب، کیفیت عناصـر دیگـر را مثـل انتخـاب محتـوا، روشـها، رسـا       
ارزشیابی متأثر می کند، چنانچه روش هاي آموزش نیز بر میزان تحقق هدفها اثر می گذارد.براي حصول اطمینـان از  
مطلوب بودن طرح باید تأثیر دو یا چند جانبه عوامل را در طرح مورد توجه قرار داد و هنگام روبرو شدن بـا اشـکال،   

  ا را اصالح کرد.به تحلیل تک تک آن عوامل پرداخت و آنه

   

  معرفی چند الگوي طراحی و کاربرد آن در آموزش

  چهارگانه عوامل اساس بر آموزشی طراحی الگوي     )1
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  . است آموزشی طراحی در توجه قابل الگوهاي از یکی الگو این       

  وزشی دانشگاه ایندیاناآم طراحی الگوي     )2

می شود.در مرحله دوم،تحلیل و شناخت شاگردان صورت می گیرد.در مراحل طراحی این الگو با تعیین هدف شروع 
 آموزشـی  چهـارم،محتواي  مرحلـه  در.شـود  مـی  انتخـاب  و تحلیـل   مرحله سوم محتواي برنامه و فعالیتهاي آموزشـی 

ا توجه بـه هـدف و محتوا،وسـیله آموزشـی مشـخص مـی شـود،و در        ب پنجم مرحله در میگردد،و تنظیم و سازماندهی
ششم،چگونگی اجراي برنامه تحلیل می شود و سرانجام در مرحله هفتم ارزشیابی مطرح شده نتایج حاصـل از  مرحله 

ارزشیابی در تقویت و اصالح مجدد برنامه دخالت داده می شود و این چرخه مرتب در فرایند آموزش ادامه پیدا مـی  
  کند.

  ساالنه درس طرح الگوي     )3

ی عبارت از این است که محتواي یک ماده درسی بـر اسـاس هـدف و بـراي یـک      طرح درس ساالنه یا طرح درس کل
سال آموزشی، به مراحل و قدمهاي مناسب و مشخص تقسیم شود. براي تهیه چنین طرحی ، باید در ابتداي هـر سـال   

ي تحصیلی بر اساس اصول معین، بین هدفهاي آموزشی و برنامه هفتگـی ترتیبـی اتخـاذ شـود کـه مجموعـه فعالیتهـا       
  آموزشی به موقع و بدون وقفه در طول یک سال تحصیلی اجرا شود.

  مراحل تنظیم طرح درس ساالنه

 تعـداد  احتسـاب  ماهه،با سه دوره سه یا  گام نخست:تهیه تقویم طرح.تقویم طرح را می توان براي یک سال تحصیلی
نظر پیش بینی شده،محاسبه و تنظـیم  زها و ساعتهایی که در طول سال تحصیلی براي تدریس درس مورد ،رو ها هفته
  کرد.

گام دوم:تقسیم محتواي درس یا هدفهاي آموزشی بر زمان خالص یا مفید تدریس. ابتدا بهتر است محتواي درس یـا  
هدفها و سایر فعالیتهاي آموزشی با احتساب فرصت الزم براي تمرین و مرور درس بـه سـه دوره سـه ماهـه تقسـیم      

و مباحث، هدفها و سایر فعالیـت هـا ي در نظـر گرفتـه شـده در طـول هـر سـه مـاه ،بـه           شود و سپس محتواي فصلها 
  .شود  واحدهاي کوچکتر درسی یا محتواي مناسب با تک تک جلسات آموزشی تقسیم

گام سوم:تعیین هدف ویژه تدریس در هر جلسه؛در این قسمت معلم باید بـا توجـه بـه مجموعـه فعالیتهـاي در نظـر       
  ي درس،هدف ویژه تدریس خود را در هر جلسه مشخص کند.گرفته شده و محتوا
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 مـی  شـاگردان   گام چهارم:تعیین و پیش بینی فعالیتهاي دیگر آموزشی خارج از مدرسه که بـراي تقویـت یـادگیري   
  .باشد مؤثر تواند

اخت الزم است یادآوري شود که در طرح درس ساالنه ،می توان چند جلسه از تدریس را به تناسب موقعیـت بـه شـن   
شاگردان ،اجراي ارزشیابی تشخیصی،مرور درس هـاي گذشـته و تـرمیم کمبـود هـاي مشـخص شـده در ارزشـیابی         

  تشخیصی اختصاص داد.

  روزانه درس طرح الگوي     )4

طرح درس روزانه شامل پیش بینی و تنظیم مجموعه فعالیتهایی است که معلم از پیش براي رسیدن به یـک یـا چنـد    
یک جلسه تدریس تدارك می بیند.طرح درس روزانه موجب می شـود کـه معلـم فعالیتهـاي      هدف آموزشی ویژه در

ضروري آموزشی را به ترتیب و یکی بعد از دیگري در مراحل و زمان هاي مشخص و به شیوه اي منطقی پیش ببـرد  
  و نتایج حاصل از آن را براي تدریس در مراحل بعدي آموزش مورد استفاده قرار دهد.

  ه طرح درس روزانهمراحل تهی

  رعایت مراحل و نکات ذیل براي تدوین یک طرح درس روزانه ضروري است:

  تعیین موضوع درس .1
 .مشخص کردن هدف ویژه تدریس در یک جلسه یا هدف اجرایی نهایی یک جلسه فعالیت آموزشی .2

هـدفهاي   تجزیه موضوع کلی درس به مطالب و مفاهیم جزئی تر(تعیین رئوس مطالب) این عمل بـراي تهیـه   .3
 .جزئی و رفتاري الزم و ضروري است

 .تهیه هدفهاي جزئی یا مرحله اي بر اساس رئوس مطالب تعیین شده .4

تهیه و تنظیم هدف هاي رفتاري یا هدف هاي اجرایی تدریس. هدفهاي رفتاري هر جلسه تدریس باتوجه بـه   .5
ه مـی شـود و سـپس بـراي     شرایط و ضوابط و امکانات متناسب با سطوح مختلف حیطه هـاي یـادگیري نوشـت   

 .شود می تنظیم مشکل به ساده از  رسیدن به هدف هاي جزئی و کلی

 .بررسی رفتار ورودي و دانسته هاي پیشین شاگردان .6

تهیه و تنظیم سؤاالت الزم براي اجراي ارزشیابی تشخیصی. به منظور تعیـین توانـایی هـاي واقعـی شـاگردان       .7
آموزشـی،پیش بینـی ارزشـیابی تشخیصـی الزم و ضـروري اسـت. سـؤاالت        براي ورود به فعالیت هاي جدید 

 .شود تنظیم جدید درس هاي هدف و ورودي رفتار اساس بر است بهتر تشخیصی  ارزشیابی
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 (تحلیل و پیش بینی نتایج ارزشیابی وتعیین اولین گام آموزشی (نقطه شروع تدریس .8

نحوه ارائه محتوا به ترتیب اهمیت،به چند مرحله بـه شـرح   تعیین و تنظیم مراحل ارائه محتوا. تعیین و تنظیم  .9
 :زیر تقسیم میشود

 . است آموزشی مواد و سایل کردن آماده و شاگرد آمادگی ، معلم آمادگی   شامل خود  الف) مرحله آمادگی که

  ب) مرحله ي معرفی و بیان هدفهاي صریح آموزش.

را بـراي شـروع فعالیتهـاي آموزشـی را دارنـد،می توانـد درس       معلم پس از اینکه مطمئن شد شاگردان آمادگی الزم 
جدید را معرفی کند و انتظاراتی را که از آن درس دارد به طور صریح با شاگردان در میان بگذارد.معرفی درس باید 

  به گونه اي صورت گیرد که با ساخت شناختی شاگردان مرتبط باشد.

  ج)مرحله ي ارائه درس.

ید نحوه ارائه محتواي سازماندهی شده را مشخص کند.او باید مشخص کنـد کـه مـی خواهـد ار     در این مرحله معلم با
  کجا و چگونه شروع کند و به کجا ختم نماید.

  د)مرحله خالصه کردن و نتیجه گیري.

براي تثبیت مطالب ارائه شده در ذهن شاگردان، الزم است درس ارائه شده به طور خالصه جمع بندي و نتیجه گیري 
  د.شو

  ه)مرحله ارزشیابی.

بعد از ارائه محتوا و جمع بندي و نتیجه گیري،الزم است معلم بداند که شاگردانش تا چه حد به هـدفهاي مـورد نظـر    
آموزش رسیده اند. اگرچه ممکن است این عمل در طول زمـان تدریس،بـه طـور ضـمنی انجـام گیرد،ضـرورت دارد       

بین سطح مهارتی که انتظار دارد شاگرد به آن برسد و آنچه شاگرد عمالً بـه  معلم پس از پایان ارائه محتوا، با مقایسه 
  .کند ارزشیابی را خود  آن رسیده است،میزان یادگیري شاگرد و مؤثر بودن روش تدریس

  و)مرحله تعیین و تکلیف و پایان دادن درس.
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 در  قعی شـاگردان ، تکـالیفی را بـراي   معلم می تواند براي تقویت مطالب آموخته شده و ارتباط دادن آن با زندگی وا
 و اشـغال  حـد  از بـیش  را شـاگردان  فراغـت  وقت که باشد اي گونه به نباید تکالیف البته.کند تعیین مدرسه از بیرون
  . کند خسته را آنان

. تعیین روش یا روش هاي مناسب براي ارائه محتوا در مراحل مختلف.معلم می تواند از یـک روش یـا روشـهاي    10
  مختلف در یک جلسه تدریس استفاده کند.

  . انتخاب مواد آموزشی متناسب با روش و محتواي برنامه.11

  .مشخص کردن فعالیت و تجارب یادگیري مطلوب خارج از مدرسه،براي تقویت میزان یادگیري.12

  .تعیین زمان الزم براي اجراي هر یک از مراحل تدریس.13

  تدریس و طرح سؤاالت الزم. .پیش بینی نحوه ارزشیابی بعد از14

  تدریس الگوهاي  فصل نهم :

  عوامل موثر در تدریس :

  الگوي تدریس چیست؟ •

 . است مطالعه قابل ان روند در تدریس مهم عناصر که است اي ویژه چارچوب تدریس الگوي      -

  کند کمک تدریس مناسب روشهاي اتخاذ در را معلم تواند می تدریس مهم عناصر از اگاهی و شناخت      -

  الگوي ماشین نگري و الگوي سازمانی نگري •
 :الگوي ماشین نگري •

 است قدیمی بسیار آموزش الگوي یک نگري ماشین الگوي      -

  و منفعل در نظر گرفته می شود تهر فعال، غیر موجود عنوان به انسان الگو دراین      -

  گیرد می انجام خارجی نیروهاي اثر بر آدم فعالیتهاي      -

  .اوست رفتار به دادن شکل و آدمی ذهن کردن پر فرهنگ، انتقال پرورش و آموزش هدف      -
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  : نتایج آموزش الگوي ماشین نگري        § •

 حله و انعطاف پذیرمر به مرحله تحصیلی هاي برنامه تنظیم و تهیه      -

  پرورش و آموزش در محتوا انتقال زمینه در تأکید      -

  .است شده ریزي پایه الگو این اساس بر معموال رشد حال در ازکشورهاي بسیاري آموزش هاي فعالیت      -

دریـایی از   عنـوان  بـه  همیشـه  و اسـت  شـاگردان  اتکـاي  نقطـه  و مرکـز  معلم اینکه دلیل به را الگو این اي عده      -
  می نامند .» الگوي معلم محور«معلومات در برابر انان ظاهر می شود 

  :الگوي سازمانی نگر        § •

 . است برخودار خاص اهمیت از او توانائیهاي و شاگردان به توجه      -

  است فعال ذاتا که شود می گرفته نظر در اي زنده موجود عنوان به آدمی الگو این مطابق      -

 توانائیهـاي  رسـانیدن  ظهـور  بـه  جهـت  در افراد مداوم پرورش و بهبود پرورش و آموزش هدف الگو این طبق      -
  . است آنان بالقوه

  :نتایج آموزش الگوي سازمانی نگري        § •

 نیست پذیر انعطاف قابل غیر و مرحله به مرحله تحصیلی هاي برنامه اجراي      -

  محتوا به نسبت فرد صالحیت و شایستگی      -

  کمی تغییرات به نسبت کیفی تغییرات به توجه      -

  است برخودار واالیی اهمیت از انسانی منابع بهبود در تجربه نقش بر تأکید      -

  یافته تحول کالسهاي و س مدار ایجاد      -

  آموزش نحوه در تغییر      -

  :الگوي عمومی تدریس        § •
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 است تدریس عمومی الگوي تدریس براي الگو معروفترین      -

  کند می توصیف بخوبی را تدریس فرایند سادگی عین در الگو این      -

  کند می کمک تدریس فرایند دادن سازمان در معلم به      -

  :فرایند تدریس در الگوي عمومی تدریس به پنج مرحله تقسیم می شود        § •

 مرحله اول: تعیین هدفهاي تدریس (هدفهاي رفتاري)      -

  تشخیص وارزشیابی ورودي رفتار تعیین: دوم مرحله      -

  تدریس وسایل و ها شیوه تعیین: سوم مرحله      -

  آموزش موقعیت و شرایط سازماندهی: چهارم مرحله      -

  عملکرد سنجش و ارزشیابی:  پنجم مرحله      -

   

  : مرحله اول        § •

 مشـخص  و تعریـف  گیـري  اندازه قابل غیر صورت به را خود تدریس هدفهاي باید تدریس آغاز از پیش معلم      -
 . کند

 شده بیان روشن و صریح کامال هدفهاي صورت به باید درس محتواي و مطالب سایر و اصول مفاهیم، اطالعات،      -
  . باشد

  : مرحله دوم        § •

 بـراي  نیـاز  مـورد  ورودي رفتـار  تعیـین  بـه  بایـد  معلـم  رفتـاري  هـدفهاي  تعیـین  از وبعد تدریس آغاز از پیش      -
 . کند اقدام رفتاري هدفهاي یادگیري

  سازد معین رفتاري هدفهاي آموختن براي را فراگیران توانائیهاي تشخیص، ارزشیابی طریق از      -

  ن آمادگی فراگیران بصورت دقیق و عینی است .تعیی مرحله همان مرحله، این      -
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  : مرحله سوم        § •

 فراگیران ویژگیهاي و امکانات و شرایط و درس مفاهیم به توجه با را خود تدریس وسایل و ها شیوه باید معلم      -
 . کند انتخاب

و سـنت یـا روشـهاي جدیـد      قـدیمی  روشـهاي  از یکـی  آموزشـی  موقعیت و شرایط از آگاهی با تواند می معلم      -
  آموزشی مانند روشهاي آموزشی انفرادي را براي تحقق هدفهاي آموزشی انتخاب کند .

  :چهارممرحله         § •

 پردازد می آموزشی محیط و کالسی کردن آماده به سپس و کند آماده تدریس براي را خود باید ابتدا معلم      -

  فعالیتهاي آموزشی کسب کند و فراگیران را بر کسب تجربه هدایت کند براي را الزم تجارب باید معلم      -

  :مرحله پنجم        § •

 دارد اختصاص تدریس پایان از پس شاگردان یادگیري میزان به ارزشیابی به الگو نهایی مرحله این      -

 مـی  متعـدد  موقعیتهـاي  در را شـاگردان  عملکـرد  بلکه کند می اقدام مدارس در معمول ارزشیابی تنها نه معلم      -
  .کند ارزیابی تواند

 در و. پـردازد  مـی  شـاگردان  یـادگیري  و خـود  تدریس اثر میزان ارزشیابی به آمده بدست اطالعات اساس بر      -
  رمیم و اصالح کند .ت را الگو قبلی مراحل موفقیت عدم صورت

  فایده الگوي عمومی تدریس:      -

  گیرد قرار معلم استفاده مورد تدریس مراحل اصالح و ارزشیابی -اجرا – طراحی در تواند می      -

  شود اجرا دروس تمام در و پرورش و آموزش سطوح تمام در تواند می الگو این      -

  دو الگو که در مدارسی کاربرد عملی بیشتر دارد :      -

  )الگوي پیش سازماندهنده1

  )الگوي حل مسأله2
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  چهار ویژگی مطرح این دو الگو:      -

  )مراحل تدریس1

  )کنش و واکنش معلم2

  )روابط میانگروه اي3

  )موقعیت و منابع4

  سازماندهنده:الگوهاي پیش       -

 مـی  قرار استفاده مورد درس یک تدریس در که است موضوعی یا مطلب مفهوم، ، سازماندهنده پیش از منظور      -
 و یابد سازمان خاص نظمی با دهد، می تشکیل را دانش از اي رشته که مختلفی مطالب و  قسمتها آن بوسیله تا.  گیرد
  ا پیش سازماندهند می نامیم.ر ذهن در آفرینی نظام گونه این گیرد جاي شاگرد ذهن در

 همـان  مباحث با شود می داده ارائه شاگردان به که را مباحثی تا.  آید می تدریس مقدمه در سازماندهنده پیش      -
  . سازد مربوط درس

  . میدهد جاي خود ذهن در یافته سازمان و منظم ساخت یک صورت به را درس مباحث تمام شاگرد      -

  کلی به جزئی مورد بررسی قرار می گیرد . از مطالب      -

  ساخت شناختی چیست؟      -

 از را او شـناختی  ساخت آید می بوجود فرد ذهن در درس رشته یک زمینه در که مفاهیمی و اطالعات مجموعه      -
  . دهد می تشکیل دانش مجموعه آن

  یادگیري معنادار چیست؟      -

را بر اساس الگوي پیش سازماندهنده تدریس کنیم باید آن را به مطالب گذشـته اي کـه در آن    اگر بخواهیم مطالبی
  زمینه در ساخت شناختی شاگردان موجود است ربط دهیم .

  به یادگیري که از این طرق حاصل می شود یادگیري معنادار می گویند .
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زمان شناختی خاص فرد ارتبـاط داد  سا یک به را آن بتوان که کند می پیدا معنا فراگیر براي وقتی جدید مطلب      -
.  

  : ویژگی هاي الگوي پیش سازماندهنده        § •

 )مراحل اجراي الگوي پیش سازماندهنده1

  )چگونگی کنش و واکنش معلم نسبت به شاگردان در الگوي پیش سازماندهنده2

  )ماهیت روابط میانگروه اي3

  سازماندهنده)شرایط و منابع الزم در الگوي پیش 4

  :مراحل اجراي پیش سازماندهنده        § •

 باشد نو کل جدید درسی مطالب از باید سازماندهنده پیش مطلب      -

  شود آورده جدید مطالب بیشتر تفهیم براي هایی نمونه و مثالها      -

  شوند مرتبط سازماندهنده پیش مفهوم با که شوند ارائه اي گونه به باید مثالها      -

  :چگونگی کنش و واکنش معلم نسبت به شاگردان دو الگوي پیش سازماندهنده        § •

 دریافـت  شـاگردان  و.  دارد را درسـی  مطالـب  و مفـاهیم  کننـده  ارائـه  نقش معلم سازماندهنده پیش الگوي در      -
 . هستند درسی مطالب پذیرنده، و کننده

  مختلف آموزشی کمک بگیرد وسایل از تواند می شاگرد ذهن برانگیختن براي معلم      -

  . است شاگردان یا شاگرد طرف به معلم طرف از همیشه ارتباط جهت      -

  : ماهیت روابط میانگروه اي        § •

 . شود می منتقل شاگردان به معلم از اطالعات انتقال جهت بودن یکسو علت به الگو این در      -

  دان محدود می شودشاگر براي مفاهیم جستجوي و کشف امکان      -
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  یابند نمی مجال شده ارائه مطالب درباره نظر تبادل و بحث براي شاگردان      -

 بـه  را فراگیران کننده راهنمایی پرسشهایی طرح با تواند می معلم الگو این در میانگروهی روابط افزایش براي      -
  کند مند عالقه کالس بحثهاي در شرکت

  : شرایط و منابع الزم در الگوي پیش سازماندهنده        § •

 طبق بر تدریس براي مناسب شگردهاي و روشها از که است معلمی وجود الگو این بردن بکار براي الزم شرط      -
 . باشد داشته آگاهی سازماندهنده پیش الگوي

  جویند شرکت آموزش فرایند در تا دهد فرصت فراگیران به باید معلم      -

   

  :محاسن الگوي پیش سازماندهنده        § •

 دارنـد  محـدود  آمـوزش  امکانات ولی تجربه با معلمانی که فقیر آموزش نظامهاي در سازماندهنده پیش الگوي      -
 است مناسبی الگوي

  شود می جلوگیري وقت اتالف از معلم دقیق ریزي برنامه علت به      -

  گیرد می جاي شاگردان شناختی ساخت دارد نظام و منظم طور به مفاهیم      -

  :محدودیتهاي الگوي پیش سازماندهنده        § •

 شود می گرفته معلم توسط تصمیمات تمام      -

  گیرند می قرار توجه مورد تر کم شاگردان توانائیهاي و عالیق و نیازها      -

  شاگردان چندان ارتباط ندارد واقعی زندگی با محتوا      -

  شود می توجه تر کم شاگردان اجتماعی و عاطفی، روانی، مسائل به      -

  : الگوي حل مسأله        § •
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 ایـن  حـل  بـراي  اسـت  مواجـه  مشکالت و مسائل با خود شناختی ساخت تناسب به باشد که سنی هر در فراگیر      -
د . اگر دانش آموز در مدرسه راه حل هاي علمی منطقی را بیـاموزد خـود   دار منطقی و  علمی حل راه به نیاز مشکالت

 به دنبال حل مسأله خواهد رفت.

 دربـاره  خـود  پیشـین  هـاي  دانسـته  و تجـارب  از گیـري  بهـره  بـا  مسـأله  حـل  طریـق  از یادگیري در شاگردان      -
  نحو قابل قبول حل کنند . به اند شده مواجه آن با که را مشکلی تا اندیشند می خود محیط رویدادهاي

  :مراحل اجرا در الگوي حل مسأله        § •

 الف) طرح مسأله یا بازنمایش مشکل :

  آید می شمار به کار انجام مراحل ترین مهم از یکی تدریس شروع براي مناسب مسأله انتخاب      -

  باشد پذیر امکان شاگردان براي آن حل و پذیر پاسخ باید مسأله      -

 مشـکل  بسـیار  الگـو  ایـن  کـاربرد  نباشـد  برانگیزاننده کافی اندازه به یا کند جلب را شاگردان توجه مسأله اگر      -
  . بود خواهد

  )جمع آوري اطالعات : ب

  باشد معتبر علمی نظر از باید اطالعات گردآوري منابع      -

 و هـا  روزنامـه  – درسی غیر –فی مانند کتابهاي درسی مختل منابع از تواند می را خود نیاز مورد اطالعات شاگرد      -
  کند آوري جمع مستقیم تجارب از

 حـل  راه بـه  رسـیدن  در شـاگرد  پذیرد صورت تر دقیق و تر کامل و معتبرتر اطالعات آوري جمع منابع چه هر      -
  آورد خواهد بدست بیشتري موفقیت

  )ساختن فرضیه : ج

  است مسأله براي حدس و احتمالی حلهاي راه بینی پیش سازي فرضیه      -

 دارند قرار وي اختیار در که شواهدي و  اطالعات و شاگرد پیشین شناخت و نگرش اساس بر اولیه هاي فرضیه      -
  گیرند می شکل او ذهن در
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  بپردازد تفکر به که است ناگریز فرضیه ساختن براي شاگرد      -

  )آزمایش فرضیه: د

  شود نمی محسوب نهایی حل راه فرضیه موارد اکثر در      -

  بیازماییم را آن باید فرضیه رد یا قبول براي      -

  شوند می ارزشیابی و ترکیب تحلیل، شده آوري جمع اطالعات درآن که آگاهانه است فعالیتی فرضیه آزمایش      -

  )نتیجه گیري، تعمیم و کاربرد: ه

  فرایند حل مسأله باید به نتیجه منتهی شود و بدون نتیجه گیري مسأله حل نخواهد شد      -

 و کنـد  حـل  خـود  بـراي  قبول قابل نحوي به میشود مواجه آن با که مشکلی شاگرد که است آن الگو این اساس      -
  . بگیرد یاد را اي تازه مفاهیم

  چقدر و تا چه اندازه به موارد جدید قابل تعمیم است آمده بدست نتایج که کند بینی پیش باید شاگرد      -

  : حل مسأله        § •

 باشد برانگیزنده و موثر بسیار آموزش و یادگیري در است ممکن است پیچیده مسأله حل فرایند      -

  گیرد می نشأت علمی پژوهش روشهاي از مسأله حل      -

  را در جریان درست حل مسأله قرار دهد شاگرد بکوشد باید پذیري انعطاف با معلم      -

  :ویژگی هاي الگوي حل مسأله        § •
 : چگونگی کنش و واکنش نسبت به شاگردان در الگوي حل مسأله        § •

 کند می بازي تدریس فرایند در راهنما عنوان به را معلم نقش مسأله حل الگوي در      -

  تهاي علمی، روش کسب اطالعات را به شاگردان می آموزدواقعی و اطالعات انتقال جاي به معلم      -

  است توجه مورد همواره شاگردان توانایی و رغبت و عالقه      -
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  شود نمی تعیین پیش از آموزش محتواي      -

  : روابط میانگروهی در الگوي حل مسأله        § •

 است جانبه دو ارتباط هستند ارتباط در معلم با نیز و همدیگر با شاگردان همه      -

  شوند نمی تحمیل مفاهیم و  ها برنامه و است گروه از عضوي معلم      -

  است راهنما و مشاور نقش معلم نقش      -

جدید مـی آموزنـد و اشـکاالت رفتـاري      دانشهاي و مهارتها ارزشها، ها، نگرش متقابل، ارتباط در آموزان دانش      -
  خود را اصالح می کنند .

  : مسأله حل الگوي در موقعیت و   منابع        § •

 . آید نمی حساب به اطالعاتی منبع تنها درسی کتاب و معلم الگو این در      -

  دریافت اطالعات باشند ) منبع توانند می زندگی واقعی محیط -فیلم -آزمایشگاه -کتابخانه -انسانی نیروهاي(      -

  گیرد صورت آموزش است ممکن مکانها همه و جا همه در و نیست مدرسه محیط به منحصر آموزشی محیط      -

  : محاسن الگوي حل مسأله        § •

 آید می حساب به تدریس الگوهاي بهترین از یکی آموزش فعالیتهاي در شاگردان بودن سهیم و فعال علت به      -
. 

  آموزشی مفاهیم و محتوا نه است هدف شاگرد رشد الگو این در      -

  دارند را آن حل توانایی جدید مسأله با مواجه هنگام به      -

  .یابد می پرورش آنان در ،انتقادگري  پژوهش روح یادگیري، فرایند در تفکر و اندیشه به توجه      -

  ، نوآور، و پذیراي تغییرات مربوط به فن آوري خواهند بود.خالق افرادي الگویی چنین التحصیالن فارغ      -

  : محدودیتها        § •
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 دارد پژوهشگر و تجربه با و قوي معلمان به احتیاج      -

  .نیازمندند باز زمان به و فراوان تجهیزات و امکانات و فضا به آموزشی هاي فعالیت      -

د باشد. و تعداد بستگی به امکانات مالی، وسـایل و روشـها و هـدفهاي    محدو باید کالسی هر در شاگردان تعداد      -
  آموزشی دارد .

   

  فصل دهم : روش هاي تدریس سنتی و متداول

معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله ، باید خط مشی و روش مناسب تـدریس خـود را انتخـاب کنـد . بـه      
یدن به هدف ، با توجه به شرایط و امکانات ، اتخاذ مـی کنـد روش تـدریس    مجموعه تدابیر منظمی که معلم براي رس

  می گویند .

معلم بدون شناخت روش هاي مختلف تدریس ، هرگز قادر به انتخاب صحیح آن نخواهـد بـود . زمـان یگانـه معبـار      
ست کـارآیی  انتخاب یا طرد یک روش نیست . هر روش در یک موقعیت خاص و با محتوا و شاگردانی خاص ممکن ا

  خاصی داشته باشد .

  تکرار و  روش حفظ

روش حفظ و تکرار یکی از قدیمی ترین روش هاي آموزشی است . در این روش ، به حافظه سپردن مطالب و تکـرار  
و پس دادن آن مهمترین کار به شمار مـی رود . در ایـن روش ، تـدریس عبـارت اسـت از ارائـه مفـاهیم بـه صـورت          

طرف معلم و تکرار و حفظ کردن و پس دادن آن توسط شاگردان . اغلب پاداش و تنبیه از عوامـل  شفاهی یا کتبی از 
ایجاد انگیزه در این روش است ، به ویژه ترس از امتحان از وسایل مهم تحریک یـادگیري شـاگردان محسـوب مـی     

حتوا صورت مـی گیـرد . در   شود . ارزشیابی در این روش تنها به منظور سنجش حافظه و میزان تسلط شاگردان بر م
این روش ، انضباط بسیار سخت و آمرانه است . روابط معلم و شاگرد رسمی و بر اساس احترام و ترس بنا می شـود .  
هدف اصلی در این روش ، پرورش نیرو هاي مجرد ذهنی است . مفاهیم حفظ شده در ایـن روش ، ارتبـاط بـا دنیـاي     

  بر اساس تمرین و تکرار صورت می گیرد . کار و فعالیت ندارد و یادگیري بیشتر

  این روش معموال انسان خالق ، مبتکر ، کارآمد و نقاد تربیت نمی کند .

  محاسن ومحدودیت هاي روش حفظ و تکرار
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  الف)محاسن

  روش حفظ و تکرار براي به خاطر سپردن اصول ، قواعد ، و قوانین در علوم مختلف روش مناسبی است . .1

  و تربیت جمعی ، به منظور حفظ و نگهداري معتقدات ، تاریخ ، فرهنگ و ادبیات یک ملت مفید است .براي تعلیم  .2

  براي تقویت و پرورش صفاتی از قبیل اطاعت ، احترام به گذشته ها روش خوبی است . .3

  کمتر به معلمان با تجربه نیاز دارد . .4

  چندان نیازي به امکانات و تجهیزات آموزشی نیست .ارزانترین روش آموزشی است ؛ زیرا در این روش  .5

  ب)محدودیتها

  در این روش ، ارتباط وهمکاري متقابل بین معلم و شاگرد وجود ندارد . .1

  به علت وجود انضباط خشک ، این روش باعث ایجاد و توسعه روابط نا مناسب بین معلم و شاگرد می شود . .2

کنجکاوي شـاگردان نیسـت و بـه همـین دلیـل ، شـاگردان اغلـب از محـیط          وسیله مناسبی براي برانگیختن حس .3
  مدرسه بیزارند .

  این روش افراد متفکر ، تحلیلگر و نقاد پرورش نمی دهد . .4

  فعالیت در این روش یکنواخت است و به تفاوتهاي فردي توجه نمی شود . .5

  ر نظر گرفته نمی شود .در فعالیت هاي آموزشی ، عالقه ،رغبت و استعداد شاگردان د .6

  معلومات کسب شده رابطه اي با زندگی واقعی ندارد . .7

  این روش افراد فعال و شایسته براي زندگی اقتصادي و اجتماعی تربیت نمی کند . .8

  روش سخنرانی

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight



ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یـادگیري آنهـا از طریـق گـوش کـردن و یادداشـت برداشـتن از طـرف         
شاگرد ، اساس کار این روش را تشکیل می دهـد . از خصوصـیات ایـن روش ، فعـال و مـتکلم وحـده بـودن معلـم و         

  پذیرنده و غیر فعال بودن شاگرد است . در فر آیند تدریس ، تمام عوامل تحت کنترل معلم است .

  مراحل اجراي روش سخنرانی

  مرحله اول ، آمادگی براي سخنرانی

رانی تعیین کننده نوع آمادگی معلم براي سخنرانی است . براي فرد سخنران آمادگی بایـد  کمیت و کیفیت یک سخن
  از سه نظر کسب شده باشد :

  آمادگی از نظر تجهیزات .1

  مانند فیلم ، تلویزیون ، اسالید و نوارهاي ضبط شده .

  آمادگی عاطفی .2

  .بسیاري از مردم هنگام سخنرانی دچار نوعی ترس ناگهانی می شوند 

  آمادگی از نظر زمان .3

سازماندهی خوب یک سخنرانی و طی مراحلی مانند جمع آوري اطالعات، تنظیم مطالب ،تعیین موارد تاکید (مهـم) و  
  فراهم ساختن مثالهاي نافذ و ناب مستلزم وجود زمان مناسب است .

  مرحله دوم ، مقدمه سخنرانی

و شاگرد ، جلب توجه شاگردان ،نشان دادن منـدرجات و مضـامین    از مقدمه می توان به منظور ایجاد رابطه بین معلم
  اساسی و به فعالیت و جنبش در آوردن اطالعات و تجربیات شاگردان استفاده کرد .

  ایجاد رابطه بین معلم و شاگرد . معلمی خود را به شاگردان معرفی می کند ، نام آنها را می پرد . .1

ایی همچون طرح سئوال ، بحث و گفتگو ، استفاده از وسایل بصري یـا گفـتن ایـن    جلب توجه شاگردان . با فعالیته .2
  . در جلب توجه شاگردان ، رعایت نکات زیر می تواند بسیار مفید باشد :"درس امتحان گرفته می شود"نکته که از 
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واناییهـا  اقتصـادي ،سـطح ت  -الف )شناخت عالیق و خواسته هـاي شـاگردان .ماننـد سـن ، جـنس ، وضـعیت اجتمـاعی       
  ،موفقیت ها و سوابق آموزشی.

  ».مسائل بیشتر از آنکه ساده باشند قابل حل هستند«یا » مطالب مشکل اما قابل فهم است«ب)ایجاد انگیزش.با گفتن 

  ج)بیان صریح هدفها و نکات مهم سخنرانی .

  د)استفاده از پیش سازماندهنده.

. یادگرفته هاي قبلی فراگیران مهمترین عامل در یادگیري  ه)پیش آزمون و فعال کردن آگاهی و اطالعات شاگردان
  آنهاست .

  مرحله سوم ، متن و محتواي سخنرانی

  متن سخنرانی قسمت اصلی و بسیار مهم سخنرانی را تشکیل می دهد .

  نکاتی جهت سخنرانی مؤثر

م هـدفهاي آموزشـی را در بـر    جامع بودن محتوا . منظور از جامع بودن محتوا این است که متن سخنرانی باید تمـا  .1
  داشته باشد .

  سازماندهی منطقی محتوا. سازماندهی قدرت درك مفاهیم را افزایش می دهد . .2

  معلم می تواند متن اصلی سخنرانی خود را به یکی از روشهاي زیر سازماندهی کند :

ارتباط آنها را با هـم مشـخص نمایـد ،    الف)رابطه جزء با کل . اگر سخنران ایده کلی را به مفاهیم جزئی تقسیم کند و 
  دنبال کردن منظم محتوا و درك مفاهیم موردنظر آسانتر خواهد بود.

  ب) همبستگی تسلسلی . یک نوع سازماندهی براساس توالی زمانی ، علت و معلولی یا توالی موضوع است .

   

ف ، مشخص و برجسته کردن مفهوم اصـلی  ج)ایجاد رابطه میان محتوا وهدف . منظور از ایجاد رابطه میان محتوا وهد
  و دوري جستن از مطالب و مفاهیمی است.
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د)سازماندهی بر اساس همبستگی کلمات یا عبارات . سخنران کلمات یا عباراتی را به آشکار در ساخت سـازماندهی  
بعضـی عبارتهـا ،   اش به کار می گیرد و به شاگردان امکان می دهـد کـه کـامال از آن آگـاه شـوند و آنگـاه بـا تکـرار         

  شاگردان را در یک مورد خاص آموزش می دهد .

ه)سازماندهی بر اساس مقایسه .معلم باید معیار هـایی را بـراي مقایسـه مشـخص کنـد و سـپس یکایـک موضـوعات         
  موردنظر را بر اساس آن معیار ، تحلیل و پس از تحلیل با هم مقایسه کند .

حتوا . زیرا بهترین سازماندهی در طـول تـدریس اگـر بـدون جلـب توجـه       .استمرار توجه شاگردان در طول ارائه م 3
  شاگردان انجام شود ، به هدر خواهد رفت . فعالیت هایی که می توانند به توجه شاگردان استمرا بخشند عبارتند از :

  الف)تغییر دادن محرك . محرك هاي درسی مانند آهنگ صدا یا تحرك معلم .

. مانند کاربرد اسالید ، نمودار ، عکس ، تخته گچی ،پروژکتور.معموال بـا بـاال رفـتن سـن ،      ب)تغییر کانالهاي ارتباطی
  شاگردان به اطالعات بصري نسبت به اطالعات سمعی توجه بیشتري می کنند .

ج)فعالیت جسمی . مثال استراحت دادن به منظور رفع خستگی در وسط درس ، زنگ تفریحهاي کوتاه مـدت در بـین   
  سخنرانی .

  د) استفاده از طنز . استفاده از طنز در تدریس میزان توجه و یادگیري شاگردان را افزایش می دهد .

  ه) شور و حرارت سخنران . شاگردان مطالبی را با ذوق و شوق ارائه شده است ، بیشتر آموخته اند .

  وب زیر را داشته باشد :و) پرسش و پاسخ در حین سخنرانی . سوال کردن از شاگردان می تواند تاثیرات مطل

  تاکید .1

  تمرین .2

  خودآگاهی .3

  توجه .4

  استراحت کوتاه .5
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  تکرار .6

  مرحله چهارم جمعبندي و نتیجه گیري

  وقتی که سخنرانی تمام می شود، معلم می تواند :

  بگویند ؛ الف)از شاگردان بخواهد که بعضی از نکات مهم درس را به خاطر بیاورند یا نظر خود را در باره آنها

  ب) به سئوالهاي شاگردان پاسخ دهد ؛

  ج)نکات مهم و اساسی درس را گوشزد و مرور کند .

آن دسته از معلمان تازه کار که موفقیت بیشتري در تدریس به دست مـی آورنـد ، درصـد بیشـتري از نکـات مـورد       
  بحث را در انتهاي درس خود مورد استفاده قرار می دهند .

  نی باید اشاراتی دال بر محتواي سخنرانی بعدي داشته باشیم .در انتهاي یک سخنرا

نکته آخر اینکه در پایان هر جلسه سخنرانی ، معلم باید با شـاگردان در جلسـات وارد مسـائل غیـر درسـی شـود تـا        
  خشکی و یکنواختی درس کاهش یابد و شاگردان در جلسات دیگر با رغبت بیشتري شرکت کنند .

  الف)محاسن

  نی روش مختص کالسهاي پر جمعیت است .روش سخنرا

روشی بسیار ارزان است . روش سخنرانی تا حد زیادي می تواند با برنامه معلم تطبیـق یابـد .روش سـخنرانی بسـیار     
  انعطاف پذیر است .

  ب)محدودیت ها

  . بدهد دست از را سخنرانی مطالب از قسمتی -توجه عدم علت به– شاگرد در ضمن سخنرانی

  رانی ، به علت اینکه معلم متکلم وحده است ، شاگردان چندان فعال نیستند .در روش سخن

  اغلب سخنرانی ها طوالنی و خسته کننده است .
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روش سخنرانی می تواند حاالت انفعالی و وابستگی را در شاگردان افزایش دهد و نیز می تواند وسیله اي براي ابـراز  
  عقاید شخصی و گرایشهاي فردي معلم باشد .

   

  روش پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ روشی است که معلم به وسیله آن ، شاگرد را به تفکر درباره مفهومی جدید یا بیان مطلبی تشویق می 
  کند . این روش را روش سقراطی نیز گفته اند .

مطالـب و  در روش پرسش و پاسخ نیز معلم با طرح سوالهاي برنامه ریزي شده ، فعالیت ذهنی شاگردان را در مسیر 
مفاهیم جدید قرار داده ، آن را هدایت می کند تا خودشان به کشف مفاهیم جدید توفیق یابند . این روش براي مرور 
مطالب که قبال آموخته شده یا ارزشیابی میزان درکی که شاگردان از مفهوم درس دارند و براي پرورش قدرت تفکر 

  و استدالل آنان ، روش بسیار موثري است .

  پرسش و پاسخ بر سه اصل متکی است :روش 

  وجود سوال یا مساله اي که کنجکاوي شاگردان را برانگیزد و آنان را وادار به تالش ذهنی کند ؛ .1

  طرح سوالهاي متوالی براي تداوم فعالیت هاي ذهنی ؛ .2

سـب دانـش منجـر    هدایت تالش ذهن براي کشف آگاهانه مساله ، به طوري که نتیجه آن بـه خالقیـت فکـري و ک    .3
  شود .

  الف) محاسن

  موجب تقویت اعتماد به نفس در شاگردان می شود . .1

  منجر به ایجاد عالقه و تقویت تفکر خالق در شاگردان می شود . .2

  استدالل و قدرت اظهار نظر شاگردان را تقویت می کند . .3

  یادگیري موثر تشویق می کند .شاگردان را به شرکت در بحث و فعالیتهاي آموزشی و در نتیجه  .4

  انگیزه فعالیت ، مطالعه و تحقیق را در شاگردان افزایش می دهد . .5
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  ب)محدودیت ها

  این روش براي کالسهاي پر جمعیت مناسب نیست . .1

  این روش مستلزم هدفهاي مشخص و صرف وقت بسیار است . .2

  گی و انحراف بحث بینجامد .در صورت عدم تسلط و مهارت معلم ، ممکن است به پراکند .3

  در همه دروس قابل اجرا نیست . .4

  روش نمایشی (نمایش علمی )

 چگـونگی  یـا  اي وسـیله  کـابرد  طـرز  معلـم  و گیرنـد  می فرا دیدن طریق از را خاصی مهارتهاي افراد ، روش این در 
 نداشـتن  صـورت  در و اسـت  بـرده  کـار  بـه  بشـر  کـه  باشد روشی اولین این شاید.  دهد می نشان شیءرا یک ساختن
وش نمایشی براي درسهایی که جنبه عملـی و  ر از. باشد مهارتها آموختن براي روش مناسبترین شاید ، کافی امکنات

  فنی دارند بیشتري می توان استفاده کرد .

  مراحل اجراي روش نمایشی

و او آمادگی کار کـردن بـا آن را   مرحله آمادگی . معلم باید مطمئن شود که وسیله مورد نظر صحیح و سالم است  .1
  دارد .

مرحله توضیح . معلم باید هدفهاي تعیین شده را بروشنی براي شاگردان توضیح دهد و سـپس دقیقـا بـه توضـیح      .2
  آنچه شاگردان باید در حین یا پس از نمایش انجام دهند بپردازد.

ه کسب مهـارت منجـر مـی شـود بـه شـاگردان       مرحله نمایش. در این مرحله ، معلم باید عملیات ضروري را که ب .3
  نشان دهد.

مرحله آزمایش وسنجش . پس از اتمام تدریس ،باید چند تن از فراگیران و در صورت امکان ، همه آنهـا عمـل را    .4
  تکرار کنند .
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  محاسن و محدودیت هاي روش نمایشی

با توجه به این که شاگردان نمـی تواننـد از راه   یکی از محاسن این روش به کارگیري اشیاء حقیقی و واقعی است . اما 
تجارب مستقیم و از راه عمل وتمرین و تکـرار ، مهـارت الزم را کسـب کننـد ، یـادگیري از کیفیـت چنـدان مطلـوبی         

  برخوردار نخواهد بود .

  روش ایفاي نقش

اسـب هسـتند بـه کـار     روش ایفاي نقش را می توان براي تجسم عینی موضوعات و درسهایی کـه بـراي نمایشـنامه من   
  گرفت .

  چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد است ، یادگیري بهتر و موثرتر انجام می گیرد.

  افرادي که در روش ایفاي نقش شرکت دارن عبارتند از :

  معلم یا مسئول اجرا .1

  ایفاگران نقش .2

  مشاهده کنندگان .3

  مراحل اجراي روش ایفاي نقش

  موضوع و نوشتن آن به صورت نمایشنامه؛تعیین  .1

  فراهم کردن شرایط و وسایل الزم براي اجراي نمایش ؛ .2

  تعیین نقش هایی که باید ایفا شوند ؛ .3

  آماده کردن فراگیران براي ایفاي نقش ، از قبیل گریم کردن و تمرین کردن ؛ .4

  توضیح مختصر در مورد موضوع وهدف نمایش براي شاگردان ؛ .5

  اجراي نمایشنامه ؛ .6
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  بحث درباره محتوا و چگونگی اجراي نمایشنامه و ارزشیلبی نتایج آن. .7

  الف ) محاسن

  روش ایفاي نقش شاگردان را بر می انگیزد که با شور و شوق و هیجان ، جریان نمایش را دنبال کنند. .1

  ی شوند .فراگیرانی که مشاهده کننده هستند ، در احساس ایفاگران نقش سهیم م .2

  با این روش ، می توان زمینه بحث گروهی را فراهم ساخت . .3

  این روش براي رفع کمرویی شاگردان خجالتی روش مفیدي است. .4

  این روش براي دروسی مانند تاریخ و علوم اجتماعی روش مناسبی است. .5

   

  ب)محدودیتها

  نیست .روش ایفاي نقش براي تحقق هدفهاي پیچیده آموزشی مناسب  .1

  این روش به دلیل اینکه در ظاهر جنبه نمایشی و هنري دارد ، یک روش آموزشی جدي تلقی نمی شود . .2

  روش ایفاي نقش به اجراي درست ، صرف وقت کافی و تهیه تدارکات نیاز دارد و اجراي آن وقت گیر است . .3

  روش گردش علمی

  ع تقسیم کرد :روش گردش علمی را از نظر زمان می توان به چهار نو

مساحت باغچه حیاط مدرسه به شـکل مسـتطیل اسـت ، چنـد متـر مربـع       «گردش علمی کوتاه مدت و سریع . مثال  .1
  »است ؟

گلها و گیاهان حیاط مدرسه یا زمینه هاي اطـراف مدرسـه را مـورد مطالعـه     «گردش علمی یک یا دو ساعتی . مثال  .2
  » .قرار دهند 

  د بازدید از یک نمایشگاه یا کارخانه است .گردش علمی روزانه . مانن .3
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  گردش علمی هفتگی و ماهانه. .4

  گردش علمی را از نظر برنامه ریزي می توان به سه مرحله تقسیم کرد :

  الف ) فعالیت هاي قبل از رفتن به گردش علمی . همانند آمادگی براي فعالیت هاي آموزشی .

تواند در مورد موقعیت جغرافیایی ، تـاریخی و اجتمـاعی ایـن نقـاط در     ب) فعالیت هاي ضمن گردش علمی . مثال می 
  داخل اتوبوس یا وسیله نقلیه بحثی ترتیب دهد .

ج)فعالیت هاي پس از گردش علمی . فعالیت هاي بعد از گردش علمی وسعت و عمـق بهـره گیـري شـاگردان را از     
علمی است که یادگیري طبقه بنـدي و تثبیـت    گردش علمی روشن می سازد . معموال در فعالیت هاي پس از گردش

  می شود .

مزایاي این روش را می توان در پیوند فعالیت هاي مدرسه با جامعه ، کسب تجارب واقغـی و فعـال بـودن شـاگردان     
دانست و از محدودیت هاي آن می توان به عدم تکافوي امکانات ، نیـاز بـه زمـان بیشـتر ، و بـر هـم خـوردن برنامـه         

  ه اشاره کرد .رسمی مدرس

  روش بحث گروهی

روش بحث گروهی گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه مشترك شرکت کننـدگان  
نفر داشـته باشـند . روش    20تا  6در بحث است . روش بحث گروهی براي کالسهایی قابل اجراست که جمعیتی بین 

دهد تا نظر ها ، عقاید و تجربیات خـود را بـا دیگـران در میـان      بحث گروهی روشی است که به شاگردان فرصت می
  بگذارند و اندیشه هاي خود را با دالیل مستند بیان کنند .

  چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد ؟

  مورد عالقه مشترك شرکت کنندگان در بحث باشد . .1

  داشته باشند یا بتوانند کسب کنند .شاگردان درباره آن اطالعات الزم را  .2

  درباره آن بتوان نظر هاي مختلف و متفاوتی اظهار داشت . .3

  روش بحث گروهی به معلمی تیز هوش نیاز دارد ، که باید قدرت تصمیم گیري داشته باشد .
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  در چه موقعیتی و براي چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد ؟

  وآگاهی مشترك در زمینه اي خاص ؛ایجاد عالقه  .1

  ایجاد و پرورش تفکر انتقادي ؛ .2

  ایجاد توانایی اظهار نظر در جمع ؛ .3

  تقویت توانایی انتقاد پذیري ؛ .4

  ایجاد و تقویت توانایی مدیریت و رهبري در گروه ؛ .5

  تقویت قدرت بیان استدالل؛ .6

  تقویت قدرت تحلیل و تصمیم گیري ؛ .7

  روش کسب اطالعات و حل مسائل ؛ آشنایی با .8

  ایجاد رابطه مطلوب اجتماعی . .9

  مراحل اجراي روش بحث گروهی

  مرحله اول ، آمادگی و برنامه ریزي

او باید نیاز ها ، میزان معلومات ، عالیق و تجارب قبلی شاگردان را که نقش اصلی در این روش دارند ، به طور دقیـق  
  ا هدفهایی را که فراگیرا پس از اجراي روش باید به آنها برسند ، مشخص کند .بررسی کند ، و سپس بر اساس آنه

انتخاب موضوع . موضوعات معموال دو دسته اند. دسته اول موضوعاتی است که مـورد توافـق متخصصـان و افـراد      .1
که قـبال دربـاره   آگاه است . این نوع موضوعات را موضوعات غیر مباحثه اي می گویند .دسته دوم موضوعاتی هستند 

آنها نتیجه ثابتی حاصل نشده است یا اینکه توافق سطح باالیی در مورد آنها وجود ندارد . این دسـته از موضـوعات را   
  موضوعات مباحثه اي می گویند .

فراهم کردن زمینه هاي مشترك . قبل از شروع بحـث گروهـی ، الزم اسـت سـطح اطالعـات شـاگردان در زمینـه         .2
  مورد بحث یکسان شود.عمومی موضوع 
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تعیین نحوه آرایش شبکه هاي ارتباطی .ترتیب قرار گرفتن و نشستن شـرکت کننـدگان بحـث گروهـی در نـوع       .3
  ارتباط مناسب است .

آرایش شبکه هاي ارتباطی معموال به دو صورت متمرکز و غیر متمرکز صورت می گیرد . در شبکه ارتباطی متمرکـز  
ارتباط است . در شبکه ارتباطی غیر متمرکز ، همه افـراد فرصـت و امکـان مسـاوي ارتبـاطی      ، یک فرد محور و مرکز 

  دارند . پنج نمونه از شبکه هاي ارتباطی :

. در این شکل از ارتباط ، شخصی که در مرکز شبکه ارتباطی واقع می شود ، مطالـب را از   الف) شبکه ارتباطی چرخی
ارند می گیرد و وقتی که به حل مساله یا تصمیم گیري نهایی رسید ، نتیجه را بـه  بقیه افراد گروه که در اطراف قرار د

  افراد باز می گرداند .

   

   

  . در این شکل از ارتباط ، معموال سلسله مراتب حاکم است . ب) شبکه ارتباطی زنجیره اي

   

   

   

   

   

   

   

. در این نوع از ارتباط ، معلـم در   Y ج)شبکه ارتباطی
حالتی که دو نظر متفاوت را هماهنگ و متعادل نموده 

 ، آن را به مراتب پایین شبکه انتقال می دهد .
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. در شبکه ارتباطی دایره اي ، افراد گروه فرصـت بیشـتري بـراي ارتبـاط بـا       د)شبکه ارتباطی دایره اي و چند کانالی
انگیـزه فراوانـی   یکدیگر دارند . این نوع شبکه ارتباطی در بحث گروهی قوي ترین و موثرترین نوع ارتبـاط اسـت و   

 براي بحث ایجاد می کند .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

در شکل غیر متمرکز ، به علت افزایش برخورد و ارتباط چشمی و امکان دسترسی آزاد به راههـاي ارتبـاطی ، نتیجـه    
ارتباط موثرتر است ، اما براي جلوگیري از پراکنـدگی بحـث و عـدم رعایـت نوبـت و بـه منظـور سـرعت و انسـجام          
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ی استفاده کرد که در آن ، معلم یا افرادي خـاص  بخشیدن به فرآیند بحث می توان از شبکه ارتباطی تلفیقی یا ترکیب
 ضمن هدایت بحث ، مانعی براي ارتباط آزاد و چند کاناله نیستند .

  انتخاب افراد و تعیین نقش آنان . اعضاي بحث گروهی را معموال افراد زیر تشکیل می دهند : .4

  گروهی .الف)اداره کننده یا رهبر گروه . به منظور سازمان دادن و اداره بحث 

  ب)شاگردان . شرکت کنندگان اصلی بحث گروهی .

  ج)منشی گروه . تصمیمات و نتایج مهم را یادداشت می کند .

  د)شخص مطلع (میهمان).نظر تخصصی می دهد.

  ه) ناظر یا ارزیاب . جریان بحث را از بیرون مشاهده می کند.

   

   

   

   

   

  مطلع یا صاحبنظر شخص                                                  

   

   

   

   

   

                 

  گروه مدیر یا رهبر                                        گروه منشی                                        
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  گروه ناظر                                                        

   

  مرحله دوم ، روش اجراي بحث گروهی

  وظایف معلم در روش بحث گروهی .                       .1

  الف)فراهم کردن امکانات

  ب)شرکت در بحث

  ج)کنترل و هدایت بحث

  ردان در جریان بحث گروهیوظایف شاگ                       .2

  درباره موضوع مورد بحث فکر و مطالعه کنند ؛ .1

  عقاید و تجربیات خود را در جلسه مطرح کنند ؛ .2

  با دقت به جریان بحث و گفتگو گوش دهند ؛ .3

  در صورت عدم توجه ، از اعضا بخواهند که آن را دوباره توضیح دهند ؛ .4

  یکدیگر به طور خصوصی صحبت نکنند ؛در جریان بحث گروهی ، با  .5

  انتظار نداشته باشند که نظر آنان حتما پذیرفته شود ؛ .6

  اگر نظر و پیشنهادي دارند به طور صریح بیان کنند ؛ .7

  پس از پایان بحث در مورد برنامه آینده تصمیم گیري کنند . .8

  الف) محاسن

  بیات یکدیگر سهیم شوند .با بحث گروهی ، افراد می توانند در عقاید و تجر .1

  با روش بحث گروهی ، همکاري گروهی و احساس دوستی در بین اعضا تقویت می شود . .2
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  در جریان بحث گروهی ، فرصتی فراهم می شود که افراد ، خود را مورد ارزیابی قرار دهند . .3

  د در آنان ایجاد می شود .در فرآیند گروهی ، اعتماد به نفس در افراد تقویت می شود و روحیه نقا .4

  . دهد می کاهش جمع در کردن صحبت براي را خجالتی و کمرو  بحث گروهی ، هراس افراد .5

  بحث گروهی قدرت مدیریت و رهبري فراگیران را تقویت می کند . .6

  روش بحث گروهی در تقویت استدالل و قدرت اندیشه منظم ،بسیار مفید است . .7

  ب)محدودیتها

  روش براي کالسهاي پر جمعیت قابل اجرا نیست .این  .1

  براي شاگردان دوره ابتدایی چندان مناسب نیست . .2

  روش اجراي آن بسیار مشکل است و به مهارت احتیاج دارد . .3

   

  روش آزمایشی (آزمایشگاهی)

داده نمـی شـود ،   اساس این روش بر اصول یادگیري اکتشافی استوار است . در این روش ، مستقیما چیزي آمـوزش  
بلکه موقعیت وشرایطی فراهم می شود تا شاگردان خود از طریق آزمایش به پـژوهش بپردازنـد و جـواب مسـاله را     
کشف کنند ؛ به عبارت دیگر ، روش آزمایشی فعالیتی است که در جریان آن ، شاگردان عمال با به کار بردن وسـایل  

ربه کسب مـی کننـد . ایـن روش بـراي موضـوعات علـوم تجربـی        و تجهیزات و مواد خاصی درباره مفهومی خاص تج
  بسیار مناسبی است ، ولی امروزه در روانشناسی و سایر علوم انسانی نیز از آن استفاده می شود .

  الف ) محاسن

  چون یادگیري از طریق تجارب مستقیم حاصل شده است ، یادگیري باثبات تر و موثر تر خواهد بود . .1

  عالوه بر دست یافتن به هدف هاي آموزشی ، روش آزمایش کردن را نیز یاد می گیرند .شاگردان  .2
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  در شاگردان انگیزه مطالعه و تحقیق تقویت می شود . .3

  حس کنجکاوي شاگردان ارضا می شود و آنان اعتقاد به نفس پیدا می کنند . .4

  شود . نیروي اکتشاف ، اختراع ، و تفکر عملی در شاگردان تقویت می .5

این روش فعالیتهاي آموزشی را براي فراگیران جالب و شـیرین مـی کنـد و در نتیجـه ، آنـان کمتـر خسـته و بـی          .6
  حوصله میکند .

  ب) محدودیت ها

احتیاج به وسایل و امکانات فراوان دارد ، لذا در مقایسه با سایر روشهاي تدریس از نظر اقتصادي گران تمـام مـی    .1
  شود.

  آگاه و مجرب که خود با روش آزمایشی آشنایی داشته باشند ، نیاز دارد . به معلمان .2

نسبت به سایر روشها ممکن است اطالعات و معلومات کمتـري در اختیـار شـاگردان قـرار دهـد و دامنـه لغـات و         .3
  مفاهیم آنان تقویت نشود .

  در رفتار شاگردان تثبیت گردد . در صورت عدم کنترل ، ممکن است به صورت غلط اجرا شود و این روش غلط .4

   

   

  تدریس جدید روشهاي  فصل یازدهم :

در این فصل شما با روشهاي جدید آموزشی آشنا خواهید شد بحث در مورد روشهاي جدید در دو قمت تحت عنوان 
  ((روشهاي آموزش انفرادي ))و((روش واحدها)) مطرح شده است

  روشهاي آموزش انفرادي :

بسیاري از روانشناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند که موقعیت یادگیري باید چنان سـازماندهی شـود کـه    
هرشاگرد بر اساس تواناییهاي خود به فعالیت و یـادگیري بپـردازد بـراي نیـل بـه چنـین هـدفی روشـهاي آمـوزش          

گردان برحسـب توانـایی شـان پـیش مـی رونـدو       انفرادي روشهاي بسیار مناسبی هستندزیرا در این نوع از روشها شا
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معلم نیز وقت کمتري صرف تدریس و زمان بیشتري صرف رسیدگی به فرد فرد شاگردان مـی کنـد. البتـه اولـین و     
  اساسی ترین گام در راه تحقق چنین هدفی پذیرفتن مفهوم((شاگرد محوري ))در طراحی و آموزش است.

  و مواد آموزشی عبارتند از : روشهاي آموزش انفرادي از نظرنحوه اجرا

  )piآموزش برنامه اي (-

  )caiآموزش به وسیله رایانه (-

  )IPIآموزش انفرادي تجویز شده(-

  )IGEآموزش انفرادي هدایت شده (-

تمام روشهاي فوق ریشه در آموزش برنامه دارند.این روشها از زمانی که فـن آوري تولیـد مـواد آموزشـی گسـترش      
  زشی مطرح شدند.یافت در نظامهاي آمو

  هدفهاي آموزشی انفرادي

  .رعایت تفاوتهاي فردي :1

انفرادي کردن آموزش یکی از پدیده هاي مهم سالهاي اخیرنظامهاي آموزشی است بارها معلمان و مربیان آمـوزش  
  نسبت به میزان کارآیی روشهاي سنتی تردید کرده و عدم رضایت خود را ابراز داشته اند.

   

  عمل و یادگیري : .رشداستقالل در2

 یابنـد  دسـت  آموزشی هدفهاي به خود استعداد به  توجه با توانند می  گذشته از اینکه در آموزش انفرادي شاگردان
  گیرند می یاد نیز را مستقل آموختن روش

  . عادت به مطالعه :3

بیشتر یادبگیرند این هـدف   معلمان و شاگردان انتظاردارند که وقتی در مدرسه یا منزل بتنهاي کار می کنند "معموال
  از طریق آموزش انفرادي تحقق می یابدو شاگردان با این روش معلومات زیادتري کسی می کنند"معموال
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  .ایجادمهارت در مطالعه:4

در این  1970معلم می تواند با ارائه روشهاي صحیح بر مهارت شاگردان به هنگام مطالعه بیفزاید رابینسون در سال 
  را پیشنهاد کرده استومراحل این روش عیارت است از:SQ3Rزمینه روش مطالعه 

  الف)مطالعه اجمالی :یعنی مطاله عناوین و یاد آوري اطالعات گذشته

  در ذهن)یعنی برگرداندن عناوین کتاب به سئوالهایی که احتماال پاسخ آنها باید داده شودب)سوال(ایجاد سوالهاي 

  ج)مطالعه (خواندن):یعنی قرائت دقیق متن براي یافتن پاسخ سئواالت

  د)از برخواندن :یعنی تالش براي یافتن پاسخهاي دقیقتر سئواالت بدون استفاده ار کتاب

  یادآوردن نکات مهم ه)بازنگري :یعنی مرور یادداشتها و

  . مطالعه خود هدایت شده مستقل :5

معلم ممکن است تکلیفی به فراکیران و اگذار کند که انجام دادن آن روزها و یا هفته ها بـه طـول بینجامـد او ممکـن     
 مطالعه براي را زمینه آموزش نوع این کند معاف رسمی کالس در حضور از کار این  است شاگردرا براي انجام دادن

ا براي شاگردان روشن ر نکته چند باید اغلب معلمان مستقل مطالعه سازدبراي می فراهم مستقل و شده هدایت خود
  کنند:

   

  الف )موضوع آموزش

  ب)روشی که شاگردان می توانند اطالعات یا مهارت الزم را بدست آورند

  ج)منابع مورد استفاده

  د)مراحل انجام دادن کار در اجرا

  نیازه)زمان مورد 

  و)روش ارزشیابی کار
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  طرح کلرو سطوح مختلف آن

مقاله اي هیجان انگیز در زمینـه آمـوزش انفـرادي توسـط اف.اس.کلرانتشـار یافـت.این مقالـه بـراي          1986در سال 
واحد درسی بر اسـاس   2000حدود  1975آموزش فردي در دانشکده ها و دانشگاها یک تجدید حیات بود تا سال 

بخـش تقسـیم مـی کندشـاگرد هـر بخـش را        30الـی   15د طرح کلر یک واحد درسی را بـه  طرح کلرسازماندهی ش
مطالعه می کند و سپس امتحانی در آن زمینه می دهد و درصورت موفقیت در امتحان بخش بعدي را ادامه مـی دهـد   

  اساس کار در طرح کلر عبارت است از:

   .پیشرفت بر اساس توان فردي1

  .یادگیري تا حد تسلط2

  ریس خصوصی.تد3

  .راهنمایی4

  .تکنیکها و روشهاي مکمل همراه با آموزش سنتی5

) نیز نامیده می شود یکی از مزایاي طرح کلر نداشتن اثرات منفی آموزشی PSIطرح کلرنظام فردي کردن آموزش (
  دهد می نشان دیگر سنتی روشهاي به نسبت را روش این برتري  است تحقیات زیادي

شاگردان جالب توجه است پیشرفت آنان بر اساس توانایی خودشان است آنان با دیگـران  براي PSIآنچه در روش 
مقایسه نمی شوندو در مطالعه و امتحان دادن کامال آزداندالبته ممکـن اسـت بـا ایـن روش فراگیـران وقـت بیشـتري        

  صرف کنند

  :PSIمعایب روش 

  الف) شاگردان بیش از حد متعارف نمره مورد نظر را اخذ نکنند

  ب)در شروع کار در دادن امتحان مسامحه و تعلل ورزند

  ج)بر اثراحساس عقب ماندگی درس را حذف کنند

  روشهاي مختلف آموزش انفرادي
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آموزش انفرادي ممکن است با توجه به امکانات و شرایط به روشهاي مختلفی سـازماندهی و اجـرا شـود مـادر ادامـه      
  رار می دهیم.بحث تعدادي از این روشها را مورد مطالعه ق

  یادگیري تا حد تسلط

 شـد  کلراشـاره  طـرح  در "قـبال   یکی از فنون موفقیت آمیز در امر یادگیري روش یادگیري تا حدتسلط است چنانکه
 یادگیري نظریه باشد گرفته یاد تسلط حد تا را آموزشی محتواي باید دهد ادامه خود پیشرفت به اینکه از شاگردقبل

 اسـتعداد   رول شـاخص اصـلی  کـا  عقیده شدبه مطرح 1971 سال در وبالك 1968 سال در بلوم توسط تسلط حد در
  است زمان شاگردان

  تدریس خصوصی

یکی دیگراز انواع روشهاي آموزش انفرادي روش تدریس خصوصی اسـت ایـن روش را مـی تـوان در تمـام سـطوح       
عالیق و تواناییهاي شخصی شاگردان اسـت و  تحصیلی به کار گرفت اساس کار در این نوع آموزش توجه به زمینه ها 

شاگردان فردي است که معموال نمی تواند در آموزشهاي گروهی چنـدان مـوفقیتی کسـب کنـد در اکثربرنامـه هـاي       
آموزشی به جاي استفاده از معلم معموال از شاگردان استفاده می شوددر این حالت معلم خصوصی معلـم متخصـص و   

  ممکن است نسبت به شاگردان چند سال تجربه آموزشی بیشتري داشته باشدبا مهارتی نیست بلکه تنها 

  )IPآموزش برنامه اي (

در زمینه آموزشی نظریه جدید و نوید بخشی پدید آمد اسکینر در یک مقاله معروف بـا عنـوان علـم     1954در سال 
و راه درمـان آن پیشـنهاد    یادگیري و هنر تدریس بیماریهاي موجود تدریس و یادگیري را در مدارس تحلیـل کـرد  

نمود.آموزش برنامه اي یک نظام آموزش انفـرادي اسـت کـه کوشـش مـی کنـد یـادگیري را بـا نیازهـاي شـاگردان           
هماهنگ سازد این روش بر اساس مجموعه اي از هدفهاي رفتاري پی ریزي شده است و در واقع کـاربردي اسـت از   

موزشی به واحدهایی کوچک تقسیم می شـود کـه چـارجوب یـا     روانشناسی یادگیري در تدریس در این روش مواد آ
گام نامیده می شود.به منظور تهیه محتواي آموزش برنامه اي ابتدا بایـد هـدفهاي یـادگیري بـه طـور دقیـق و صـریح        
تعریف و سپس در قالب محموعه اي از تکالیف مرتبط بهم تقسیم شوند ارتباط گامها باید بر پایه ساخت طبقه بنـدي  

ي یادگیري انجام گیرد از نظر تنظیم مطالب آموزش برنامه اي را می توان بـه دو صـورت خطـی یـا شـاخه اي      هدفها
  عرضه کرد در برنامه ریزي خطی معموال باید اصولزیر رعایت شود :

  .شاگردان فعاالنه در برنامه شرکت کند و به مطالعه و پاسخ دادن بپردازد1
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  ز پاسخ غلط جلوگیري شود.پاسخهاي اولیه باید صحیح باشد و ا2

  .بازخورد باید بیدرنگ بعد از هر فعالیت داده شود3

  .برنامه باید سیر منطقی داشته باشد و از آسان به مشکل تنظیم شود4

  گیرد قرار شاگردان اختیار در مستقیما پاسخ–.در هرگام نباید رابطه محرك 5

  پیش برود . شاگردباید تمام مراحل گامها را طی کند و قدم به قدم6

  .گامهاي باید بسیارکوتاه باشند7

  .گامها باید طوري تنظیم شوند که موجب درك مطلب گردند نه حفظ کردن آنها8

  مشخصات برنامه شاخه اي به قرار زیر است :

  .مراحل و گامهاي برنامه طوالنی تر از برنامه خطی است1

شاخه ها هدایت می شـود تـا اشـتباه خـود را تصـحیح      .گامها به گونه اي است که به صورت عدم موفقیت شاگرد به 2
  کند

  .همه شاگردان تمام قسمتهاي برنامه را نمی خوانند3

اگر چه آموزش برنامه اي روشی خودآموزاست معلم همواره در آن نقش دارد البته در این روش وقت معلم صـرف  
  نقل معلومات نیست تهیه سخنرانی و آمادگی براي صحبت در برابر کالس نمی شود و وظیفه او

   

  )CAIآموزش به وسیله رایانه(

 توسـط  اي برنامـه  تـدریس  روش روش این در شود می نامیده  رایانه هاي مورد استفاده در آموزش ماشین آموزشی
 ایـن  بـا  اسـت  اي برنامـه  تدریس همان آموزشی ماشین با تدریس بنابراین گیرد می قرار شاگردان اختیار در ماشین
مطالب می پردازد و مقدار مطالبی که مطالعه می کنـد   زدن ورق به خود شاگرد چاپی اي برنامه تدریس در که تفاوت

 بـرا   به اختیار خود اوست ولی در ماشینهاي اموزشی پیشرفت در مطالعه در کنترل ماشین است.ماشـینهاي آموزشـی  
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 مشخصـات .اسـت  رفتـه  کـار  بـه  آن در فعتـا  شـدن  شرطی اصول تمام و است گرفته شکل اسکینر هاي نظریه اساس
  طور خالصه عبارتند از: به تدریس ماشینها

  .پاسخ را فوراتقویت می کند1

  .شاگردان بر اساس استعداد و توانایی خود برنامه را دنبال می کند2

  .مفاهیم با یک سیر منطقی در آن تنظیم شده اند3

  .پرسشها به صورت زنجیره اي به یکدیگر وابسته اند4

  در صورتی می تواند به برنامه ادامه دهد که مراحل قبل را آموخته باشد.شاگردان 5

  .اطالعات مربوط به پاسخهاشاگردان در آن نگهداري می شود6

  .اطالعات از طریق غیر کالمی (تصاویر،نمودارو تصاویر متحرك )نیزبه شاگردان ارائه می شود7

  صبانیت و ناراحتی نمی شود. ماشین بر خالف انسان دچار عوارضی مانند بیحوصلگی ع8

  سازماندهی مجدد مدارس براي آموزش انفرداي

نظریه هاي مربوط به آموزش انفرادي تحولی را در سطح مدارس دنیا بویژه در امریکا به وجود آورده اسـت یکـی از   
ایت )و آمـوزش انفـرادي هـد   IPIبارزترین این تحوالت مدارسی هستند که با روش آموزش انفرادي تجـویز شـده (  

گسترش یافته و باعث سـازماندهی مجـدد همـه نظانهـاي      1960) اداره می شونداین نوع آموزش ار دهه IGEشده (
  آموزشی شده است به طوري که در سراسر امریکا صدها مدرسه تحت پوشش چنین آموزش قرار گرفته اند

   

   

  IPIآموزش انفرادي تجویز شده((

در این روش هر موضوع درسی به واحدهاي کوچیکتري تقسیم می گردد و هر واحد براي یک جلسه تدریس برنامه 
ریزي می شود براي اینکه مدارس موقیعت شاگردان خود را بدانند در آغاز ارزشیابی تشخیصی از شـاگرد بـه عمـل    

 فعالیت برروي آن موضوع را بتنهایی آغاز می آورند تا نقطه آغاز فعالیت خود را براساس درجه علمی شاگردمعموال
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می نمایدوقتی که یادگیري آن واحد به پایان می رسد شاگردآزمایشی را که قسمتی از آن واحد است مـی گذرانـدیا   
معلم از امتحان می گیرد و نتیجه آزمایش بالفاصله پس از تحلیل اعالم مشودو در صـورت رسـیدن بـه حـد مطلـوب      

  ئه می شودواحد بعدي به او ارا

  )IPIنقش معلم در اموزش انفرادي تجویز شده(

نفره  30در این روش معلم نقش انتقال دهنده اطالعات را نداردبلکه نقش وي متغیراست و از مربیگیري یک کالس 
به یک تصمیم گیرنده مراحل و مسائل اموزشی فردي تبدیل مـی شـود در ایـن روش نقـش معلـم بیشـتر بـه عنـوان         

ا و نتایج آزمونهاي ارزشیابی و تعیین کنند سطوح درسی شاگردان مطرح استاوست که بـا ارائـه نتـایج    تحلیگرداده ه
  کند می  کار شاگردان را فرآیند آموزش هدایت کرده مشکالت آنان را حل

  )IGEآموزش انفرادي هدایت شده(

 هـدایت  معلمـان  وزشآمـ  بـراي  روش ایـن  انفـرادي  آمـوزش  روشهاي از یکی  روش آموزش انفرادي هدایت شده
  شوند می معلم آینده در که شاگردانی هاي برنامه

  کالسهاي بدون پایه .1
 آموزش گروهی .2

 تدریس گروهی با نقشهاي متفاوت .3

 گروههاي سنی متفاوت .4

 تفاوتهاي فردي .5

  

   

   

  خالصه

در روش آموزش انفرادي درباره راههاي مختلفی که فرد می تواند بر اساس توان و سرعت خود یادبگیردبحث شده 
است تحلیل این روش نشان می دهد که بعضی از رفتارها که آموختن آنها در اختیار شاگردان باشد بهتر مسـتقلتر و  

لف نتایج متفاوتی داده است این روشها به انـدازه  موثرتر یادگرفته می شود آموزش انفرادي و مستقل در سطوح مخت
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اي که طرفداران یا مخالفان آن ادعا می کنند مفید یا مضر نیستند طرح کلر و سایر طرحهاي آموزشـی اثبـات کـرده    
  اندکه روشهاي جدید آموزشی در مقایسه با روشهاي سنتی بمراتب موثرترند

  روش مساله اي

ده کردن فراگیر است براي زندگی زیرا زندگی یعنی مواجـه شـدن بـا مسـائل و     روش مساله اي در حقیقت نوعی آما
کوشش براي حل آنها در این روش فعالیتهاي آموزشی به گونه اي تنظیم می شود کـه در ذهـن فـرا گیـر مسـاله اي      

  ایجاد شود و او عالقه مند شود که با تالش خود راه حلی براي آن پیدا کند

  ايچگونگی اجراي روش مساله 

  در اجرا روش مساله اي معموال دو روش اصلی وجود دارد:

  الف روش قیاسی که از کلی به جزئی می رسد

  ب روش استقرایی که از جزئی به کلی می رسد

  در روش قیاسی ،مراحل زیر باید طی شود:

  شناسایی مساله .1
 جستجو و کشف راه حل موقت .2

 تنظیم نظریه موقت .3

 وسیله مقایسه با حقایق معلومسنجش اعتبار و صحت نظریه به  .4

 تنظیم راه حل نهایی .5

  

   

  :شود واقع توجه مورد باید زیر مراحل استقرایی روش در 

  شناسایی مساله .1
 تشکیل فرضیه .2

 جستجوي اطالعات یا انجام دادن آزمایش .3
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 تحلیل اطالعات یا نتیجه آزمایش .4

 پذیرش فرضیه درست ورد فرضیه هاي غیر معتبر براساس تحلیل نتایج .5

 تکرار آزمایش و تعمیم .6

 محاسن و محدودیتهاي روش مساله اي

  الف ) محاسن

  موجب ارتباط فعالیتهاي مدرسه با زندگی واقعی شاگردان می شود .1
 از نظرروانشناسی یکی از بهترین روشهاي تربیتی براي ایجاد تفکر علمی در شاگردان است .2

 عالقه طبیعی شاگردان به درس می شودچون ثابت و خشک و غیر قابل انعطاف نیست باعث برانگیختن  .3

 تقریبا قابل انطباق با وضع کالسها متداول است .4

 ب) محدویتها

  . نسبت به فعالیتهاي متداول مدارس احتیاج به زمان بیشتري دارد1

  . احتیاج به معلمان با تجربه و آشنا با روش تحقیق دارد2

  س نتوان این روش را یه طور موثر اجرا نمود. وقتگیر است و ممکن است با توجه به برنامه هاي مدار3

  روش واحدها

روش واحدها شامل یک رشته فعالیتهایی است که دراطراف یک دسته مفـاهیم کلـی دور مـی زنـد و بـه منظـور یـک        
هدف کلی در نظر گرفته می شود کلیه مطالب در قالب یک مساله و مشکل طرح می شـود کـه اطالعـات و مهارتهـاي     

 مـی  ناشـی  آن از مسـاله  کـه  است مرکزي آنها همه هدف و گردند می بسیج آن حل براي مختلف بعادا از  گوناگونی
مختلف نیاز دارد که کلیه آنها در یک قالب جمع مـی شـوند    هاي زمینه در اطالعات رشته یک به مشکل هر حل شود

  ودر مجموع برنامه واحدي را تشکیل می دهند

  ویژگیهاي روش واحدها

  داراي هدف یا هدفهاي مشخص و مفیدي باشدواحد باید  .1
 هدف باید شباهتی به وضع زندگی واقعی داشته باشد .2
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 واحد باید وحدت داشته باشد .3

 در اجراي واحد باید سعی شود از تجارب مستقیم استفاده شود .4

 واحد باید آغاز و پایان مشخصی داشته باشد و در اجرا با توجه به شرایط و امکانات انعطاف پذیرد .5

 واحد باید جامعیت داشته باشد .6

 شاگرد باید محور فعالیت باشد .7

 واحد باید وسیله درك کامل و تسلط به موضوع و مساله باشد .8

 روش کار واحد باید مشخص ومتنوع باشد .9

 روش واحد باید به شاگردان فرصتهایی براي قضاوت ،انتخاب و سنجش بدهد .10

 امه آموزشی باشدروش واحد نباید تنها یک مبحث مستقل و جدا در برن .11

 مراحل اجراي روش واحدها

  .بررسی و تشخیص نیازها .این مرحله شامل دو قسمت است:1

  الف) مشخص کردن هدف کلی واحد

  ب) تعیین عنوان کلی واحد

  .تشخیص و نوشتن هدفهاي رفتاري 2

  .انتخاب و سازماندهی محتوا.این مراحل شامل چهار قسمت است:3

  موضوعاتالف ) انتخاب عناوین و 

  ب)انتخاب مفاهیم اساسی و مهم

  ج)انتخاب منابع

  د)سازماندهی محتوا

  .تعیین و سازماندهی تجارب یادگیري4

  الف ) معرفی واحد



  ب) بسط واحدوتحلیل آن

  ج)مشخص کردن تسلسل فعالیتها

  د)مشخص کردن کاربرد واحد

  ه)اخذ نتیجه کلی

  .ارزشیابی واحد5

  .اصالح و تداوم واحد6

  موضوعروش واحد 

  روش واحد موضوع موضوعات مورد مطالعه را به صورت واحدهاي بزرگ مورد مطالعه قرار می دهد

  در این روش ارتباط موضوعات و رشته هاي مختلف معموال افقی است

  ویژگیهاي روش واحد موضوع

  .هدف1

  . انواع تجارب آموزشی2

  . تنظیم تجارب آموزشی3

  . طرحریزي4

  .نظریه یادگیري 5

  یزه.انگ 6

  .انظباط7

  .ارزشیابی8
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  محاسن و محدودیتهاي روش واحد موضوع

  الف)محاسن

  موضوعات مورد مطالعه به هم پیوسته است و تفکیک تصنعی بین آنها وجود ندارد .1
 محور فعالیت شاگرد است و نقش معلم نقش راهنما ست نه بازخواست کننده .2

 یادگیري باثبات تر و پایدارتر صورت می گیرد .3

 نی عامل فعالیتهاي آموزشی استانگیزه درو .4

 احساس مسئولیت و انضباط جنبه مثبتی به خود می گیرد .5

 ارتباط بین مدرسه و زندگی فراهم می گردد و یادگیري معنا دار می شود .6

 ب) محدودیتها

  . به معلمان مجرب و کارآزموده نیاز است1

  روش با آن مخالفت ورزد . ممکن است اولیاي مدرسه و اولیاي شاگرد بدون توجه به امیت این2

  . ممکن است با برنامه هاي موجود مدارس چندان انطباقی نداشته باشد3

  . همکاري سایر معلمان الزم و ضروري است4

  . در اوایل کار انجام دادن فعالیتها بر اساس این روش مشکل است5

  روش واحد تجربی

هنوز کـامال عمـومی نشـده اسـت زیـرا اجـراي آن       روش واحد تجربی که یکی از جدیدترین روشهاي آموزشی است 
مستلزم تحولی در برنامه مدارس و تربیت معلم است در این روش ارتباط موضوع و فعالیتها افقی و عمـودي اسـت و   
نقطه اصلی و مرکز فعالیت رغبت و تجارب قبلی فراگیران است همکاري مشترك بین فراگیران معلمان و بین معلـم  

  ت خاصی برخوردار استو شاگردان از اهمی

   

   

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight



  ویژگیهاي روش واحد تجربی

  هدف .1
 انواع تجارب آموزشی .2

 تنظیم تجارب آموزشی .3

 طرحریزي .4

 نظریه یادگیري .5

 انگیزه .6

 انضباط .7

 ارزشیابی .8

 روش واحد طرح

در قسمت کارهاي دستی دانشگاه کلمبیا بـه کـار بـرده شـد و      1900کلمه طرح پروژه (طرح)براي اولین بار در سال 
نزد عموم عبارت بود از یک مساله وسیع و مهم که جنبه عملـی دارد و شـاگردان بـدان عالقـه مندنـد ولـی       مفهوم آن 

بهدها به موضوع هدف و الهامات شاگرد بیش از جنبه عملی آن تاکید شد بنابراین طرح به مفهوم کالسی از الهامـات  
  شاگرد سرچشمه می گیردو باعث ازدیاد عالقه او می شود

  واحد طرح ویژگیهاي روش

  طرح باید جنبه مساله اي داشته باشد .1
 طرح باید براب فعالیت به اندازه کافی بزرگ باشد .2

 طرحریزي و همچنین انتخاب و استفاده از منابع و وسایل باید با مسئولیت شاگرد انجام شود .3

 طرح باید جنبه عملی و اجرایی داشته باشد وصرفا یک مساله نظري نباشد .4

 فعالیت شاگرد و انگیزه درونی او باشد نه تنظیم منطقی موضوع از طرف معلممحور طرح باید   .5

 طرح باید وظیفه اي باشد .6

 طرح باید مستلزم تالش واقعی و صمیمانه شاگرد براي رسیدن به هدف باشد .7

 طرح باید به هدفها منتهی شود وبراي شاگرد قابل درك و تشخیص .8

 ار گیردمیل و اراده شاگرد باید مبنا و آغاز کار قر .9

 معلم باید به عنوان سرپرست نظر فعالیتها و ایجاد کننده محیط مناسب ادایوظیفه کند .10
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 محاسن و محدودیتهاي روش واحد طرح

  الف ) محاسن

  رابطه مناسبی بین شاگردومعلم ایجاد می کندو باعث تشویق شاگردبه یادگیري می شود .1
 شدیدي به یادگیري داردچون شاگرد در طرح و هدف و فعالیتها سهیم است تمایل  .2

 با این روش اعتماد به نفس شاگردان و جرات آنان در اظهار نظر تقویت می شود .3

 این روش رغبت شاگردان را نسبت به فعالیتهاي تربیتی افزایش می دهد .4

 در این روش حس همکاري شاگردان تقویت می شود .5

 احساس مسئولیت و انضباط جنبه مثبت به خود می گیرد .6

 یق و پایدار می شودیادگیري عم .7

 روش مطالعه استفاده از منابع نوشتن و تنظیم مطالب در شاگردان تقویت میشود .8

 رود می      نقایص فردي از قبیل خط، انشا، بیان و کمبود معلومات کشف می شودوکم کم از بین .9

 بین معلمان و شاگردان همکاري نزدیک به وجود می آید .10

 نامه می شودنتایج طرح وسیله تجدید نظر در بر .11

 از امکانات آموزشی حداکثر استفاده به عمل می آید .12

 دانش و معلومات وضع پیوسته اي پیدا می کنند .13

 بین مفاهی آموخته شده و مسائل واقعی زندگی ارتباط منطقی برقرار می شود .14

 ب) محدودیتها

تعیین شده است از بین  . روش طرح تقسیمات رسمی مباحث درسی و جدایی رشته ها را که برحسب برنامه رسمی1
  می برد

  . ممکن است در این روش وقت زیادي تلف شود2

  . فرصت زیادي براي تمرین و فعالیتهاي دسته جمعی کالسی موجود نخواهد بود3

  . طرحهایی که متناسب با وضعیت رسمی مدارس باشد کم است4

   



  ارزشیابی کلی مفاهیم:  12  فصل 

   

پایان هر دوره آموزشی و براي تعیین مقدار آموخته هاي شاگردان در طول یـک دوره  در  ارزشیابی پایانی(تراکمی):
آموزشی به منظور نمره دادن و صدور گواهینامه یا قضاوت درباره اثربخشی کـار معلـم و برنامـه درسـی یـا مقایسـه       

  برنامه هاي مختلف با یکدیگر انجام می گیرد.

  گروهی -2دي انفرا -1انواع ارزشیابی بر حسب نحوه اجرا:

  هنجاري -2  معیاري(مالکی) -1انواع ارزشیابی بر حسب تفسیر نتایج:

  مهارتهاي آموزشی بعد از تدریس:

در فعالیتهاي آموزشی ضمن تدریس، معلم با روشها و امکانات موجود، شرایط تغییر رفتـار شـاگردان را فـراهم مـی     
ــی را       ــاي مختلف ــوزش، فعالیته ــاگردان در فراینــد آم ــد. ش ــه     کن ــددي را تجرب ــرایط متع ــد و ش ــام مــی دهن   انج

می کنند. اگر فعالیتهاي آموزشی به اینجا محدود شود، مشخص نخواهد شد که آیا شاگردان با کسب تجارب و انجام 
دادن فعالیتهاي تعیین شده به هدفهاي آموزشی رسیده اند یا خیر. براي کسب چنین اطالعاتی، ارزشـیابی مسـتمر از   

  ادگیري ضروري به نظر می رسد.ی -فرایند تدریس

نحوه ارزشیابی باید بر اساس نوع هدف، شرایط و فعالیتهاي انجام شده تعیین شود، اما در نظامهاي آموزشی ناسـالم،  
نحوه ارزشیابی، هدفها و فعالیتهاي آموزشی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این نظامها معلم بـه جـاي ایجـاد شـرایط     

م دادن فعالیت متناسب با هدف، تالش خود را بر موفقیت و ارزشیابی متمرکـز مـی کنـد و در    مطلوب آموزشی و انجا
  نتیجه ارزشیابی به جاي اینکه مالك رسیدن یا نرسیدن به هدف باشد جاي هدفهاي آموزشی را می گیرد.

م اشـکاالت  یکی از مهمترین فعالیتهاي آموزشی معلمان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است کـه باعـث مـی شـود معلـ     
فعالیتهاي آموزشی و میزان آمادگی شاگردان براي فعالیت بعدي را دریابد و از وجوه ضعف و قوت تدریس خـود و  
ــاه        ــاگردان آگـ ــیلی شـ ــرفت تحصـ ــیابی پیشـ ــري و ارزشـ ــدازه گیـ ــه در انـ ــار گرفتـ ــه کـ ــاي بـ ــت ابزارهـ کفایـ

                                                                        شود.
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 امتحان:

در روش سنتی: عملی که در پایان هر سه ماه یا نیمسال تحصیلی براي اندازه گیري میزان آموخته هـاي شـاگردان و   
تعیین قبول شدگان و مردودان به منظور ارتقاء شاگردان از کالسی به کالس دیگر یا از واحدي به واحد دیگر انجـام  

  می گرفت.

جدید: مفهوم امتحان با ارزشیابی یکی است و هـردو بـه انـدازه گیـري آموختـه هـاي شـاگردان مربوطنـد؛         در روش 
  بنابراین امتحان هم مثل ارزشیابی به اطالعات احتیاج دارد که این اطالعات از طریق اندازه گیري به دست می آید.

  اندازه گیري:

  رفتار یا ویژگی خاص به صورت کمیت از طریق آزمون.به دست آوردن اندازه ها و اطالعات مربوط به یک 

  آزمون:

یکی از وسایل اندازه گیري آموخته هاي شاگردان در جریان فعالیتهاي آموزشی است و معموالً به سؤاالتی اطالق می 
  شود که در اختیار شاگردان قرار می گیرد تا به آن پاسخ دهند.

ا صـفتی را مسـتقیماً انـدازه گیـري نمـی کنـد بلکـه فقـط نمونـه اي از          آزمون ویژگی یـ  تفاوت آزمون و اندازه گیري:
  تغییرات بالفعل را اندازه می گیرد؛ پس مفهوم آزمون از مفهوم اندازه گیري محدودتر است.

  ارزشیابی:

 اگر معلم پس از اندازه گیري و به دست آوردن اطالعات، کیفیت نتایج یا اطالعات به دست آمده را مورد توجه قرار
داده و به تحلیل آن بپردازد، عمل ارزشیابی انجام داده است.پس ارزشیابی نوعی داوري در مورد فرد است بر اساس 

  اطالعات معتبر.

فرایندي منظم براي تعیین و تشخیص میزان پیشرفت شاگردان در رسیدن بـه اهـداف    ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:
  آموزشی
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  ن اندازه گیري معنا نخواهد داشت.در عین حال ارزشیابی بدو

  چرا بسیاري از شاگردان از ارزشیابی می ترسند؟

علت ترس و اضطراب از ارزشیابی، بیشتر ناشی از عملکردهاي غلط معلمـان و روشـهاي نادرسـت ارزشـیابی اسـت.      
لیتهـاي  گاهی معلم نقش خود را که فـراهم کـردن موقعیـت و امکانـات مناسـب آموزشـی و پرورشـی و هـدایت فعا        

گیـري   کند و تنها به انتقال حقایق علمی و انـدازه  آموزشی شاگردان به منظور رشد همه جانبه آنان است، فراموش می
پردازنـد، در حـالی کـه     آن حقایق ضبط شده توسط فراگیران به منظـور عبـور آنـان از کالسـی بـه کـالس دیگـر مـی        

ه معلمان است که ارزشیابی را از وجه ناآگاهانه بـه شـکل   ارزشیابی همچون سایر فعالیتهاي آموزشی است. وظیفه هم
آگاهانه درآورند و بدانند که ارزشیابی، تنها براي صدور جواز عبور شاگرد به کالس باالتر نیست. در کنار ارزشـیابی  

یـت یـا   از پیشرفت تحصیلی فراگیران باید کارایی معلمان در امر تدریس نیز مورد ارزیابی قرار گیـرد و میـزان موفق  
عدم موفقیت معلمان همراه با عوامل موثر در آن مشخص شود و معلم باید پس از بررسی میزان پیشرفت تحصـیلی  
شاگردان و تعیین عوامل موثر در آن، براي رفع نواقص و اشکاالت موجود، اقدامات الزم را به عمل آورد. در واقـع او  

ریس و یادگیري بپردازد. براي نیل بـه ایـن هـدف معلـم نیازمنـد      باید به اصالح طرح، اجرا و ارزشیابی کل فرایند تد
شناخت ویژگیهاي بدنی، روانی، اجتماعی، عاطفی و همچنین تواناییهاي علمی، استعدادها و نارساییهاي شاگردان خود 
 است. زیرا هدف آموزش و پرورش تنها انتقال معلومات و حقایق علمی نیست بلکـه بـرآوردن نیازهـاي همـه جانبـه     
شاگردان است به طریقی که همه آنان بتوانند استعدادهاي خود را از قوه به فعل درآورند. معلم در ارزشیابی مستمر 
از فرایند آموزش موظف است از یک طرف به رشد گروهی و پیشرفت همه افراد کالس توجه کند و از طرف دیگـر  

د و به کشف و برطرف کردن عواملی که سـبب  متوجه کمبودهاي آموزشی و نقایص پیشرفت تک تک فراگیران باش
  چنین کمبودها و نقایصی شده است، بپردازد.

  اهداف ارزشیابی:
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گیـري بـراي انجـام دادن     و تصمیم هاي علمی شاگردان اي براي شناخت توانایی و زمینه ارزشیابی به عنوان وسیله-1
  فعالیتهاي بعدي آموزشی:

 داشـتن  مسـتلزم  زمینـه  هـر  در دانـش  و مهـارت  کسـب  دلیل همین به است، پیوسته بهم و متوالی جریانی یادگیري 
 مـی  قـرار  اسـتفاده  مورد را تکوینی و تشخیصی ارزشیابی معلم رو همین از. باشد می است زمینه آن در قوي هاي پایه
  .دهد

  فرایند تدریس: اي براي شناساندن هدفهاي آموزشی در ارزشیابی به عنوان وسیله -2

ارزشیابی این است که وصول به هـدفهاي تـدریس را مشـخص کنـد و بـا آگـاه سـاختن شـاگردان از         یکی از وظایف 
هدفهاي رفتاري هر یک از مواد آموزشی، هدایت یادگیري و زمینه سازي در آنها و امکـان مطالعـه بهتـر و بیشـتر را     

  فراهم کند.

  شی:اي براي بهبود و اصالح فعالیتهاي آموز وسیله ارزشیابی به عنوان -3

نتایج ارزشیابی نه تنها میزان پیشرفت تحصیلی شاگردان و عملکرد آنان را در فعالیت آموزشی و پرورشی مشـخص  
کنـد و بـه    کند، بلکه کیفیت تالش شاگرد و روش تدریس معلم و میزان مهارت وي را در این زمینـه ارزیـابی مـی    می

  خود برآید. دهد همواره درصدد اصالح و بهبود روش تدریس معلم فرصت می

ــیله    -4 ــوان وسـ ــه عنـ ــیابی بـ ــاگردان و     ارزشـ ــی شـ ــاییهاي آموزشـ ــناخت نارسـ ــراي شـ ــا:  اي بـ ــرمیم آنهـ   تـ
تواند درباره پیشرفت تحصیلی  اگر ارزشیابی، به ویژه ارزشیابی تکوینی، بر اساس موازین علمی تهیه و اجرا شود، می

  معلم قرار دهد. شاگردان و ضعفها و نارساییهاي آنان اطالعات مفیدي در اختیار

  در شاگردان: اي براي ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی ارزشیابی به عنوان وسیله -5

ارزشیابی باید شاگردان را با میزان کار و فعالیتشـان آشـنا سـازد و علـت میـزان پیشـرفت و عقـب مانـدگی آنهـا را          
  آورد. مشخص کند و در آنان رغبت و انگیزه تالش و فعالیت بیشتر بوجود

  عنوان عاملی براي ارتقا شاگردان: ارزشیابی به -6
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یکی دیگر از وظایف ارزشیابی سنجیدن میزان توانایی شاگردان براي ارتقا به مرحله دیگـر اسـت. امـا نبایـد طـوري      
عمل شود که تمام توجهات به محصول نهایی(نمره دادن و ارتقاي شـاگردان) معطـوف و موقعیـت صـحیح آموزشـی      

  دست فراموشی سپرده شود. کم به کم

  اهمیت و ضرورت ارزشیابی:

  اهمیت و ضرورت ارزشیابی را در فرایند فعالیتهاي آموزشی از دودیدگاه میتوان مورد توجه قرار داد:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ارزشیابی پایانی -3ارزشیابی تکوینی  -2ارزشیابی تشخیصی  -1 انواع ارزشیابی:

  آموخته هاي پایه یا رفتار ورودي شاگردان را که الزمه یادگیري مطالب جدید است می سنجد. ارزشیابی تشخیصی:

  وظایف ارزشیابی تشخیصی:

  تعیین معلومات و رفتار ورودي-1

  کشف دالیل اصلی مشکالت شاگردان در یادگیري-2
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  تعیین معلومات و رفتار ورودي و کشف علل مشکالت شاگردان در یادگیري:-3

  شاگردانی که مشکل یادگیري دارند الف) تشخیص

  ب) تشخیص نکات ضعف و ترمیم آنها

  ج) کشف علل اشتباهات دیگران:

  عدم توانایی در مهارتهاي پایه •
 عدم آگاهی از روش درست مطالعه •

 ضعف در تواناییهاي ذهنی •

 عوامل فیزیکی •

 عوامل عاطفی •

 عوامل مربوط به ضعف معلم در تدریس •

به طور مستمر در پایان هر بخش از مطالـب تـدریس شـده و در طـول سـال تحصـیلی        ارزشیابی تکوینی(مرحله اي):
انجام می گیرد و مستقیماً ناظر به اندازه گیري آن دسته از هدفهاي آموزشـی اسـت کـه بـراي هـر یـک از بخشـهاي        

 مختلف و در فواصل زمانی معین پیش بینی شده است.

  موارد استفاده از ارزشیابی تکوینی:

آموختن مطالب یک موضوع درسی به صورت مرحله اي صورت مـی گیـرد    به گام پیش رفتن در یادگیري:الف) گام 
  و یادگیري واحدهاي قبلی براي یادگیري واحدهاي بعدي ضروري است.

با عنایت به اینکه ارزشیابی تکوینی مواد درسی، کیفیت محتوا، تنظیم محتوا و زمان مناسب  ب) اصالح روش تدریس:
گیري را مورد بررسی قرار می دهد، معلم می تواند با توجه به نتایج آن روش تـدریس خـود را اصـالح و یـا     براي یاد

  روش مناسبتري انتخاب کند

در پایان هر دوره آموزشی و براي تعیین مقدار آموخته هاي شاگردان در طول یـک دوره   ارزشیابی پایانی(تراکمی):
هینامه یا قضاوت درباره اثربخشی کـار معلـم و برنامـه درسـی یـا مقایسـه       آموزشی به منظور نمره دادن و صدور گوا

برنامه هاي مختلف با یکدیگر انجام می گیرد. این نوع ارزشیابی بر خالف ارزشیابی تکوینی که تحقق هدفهاي جزئی 
  مطالب آموزشی را ارزیابی می کند، معموالً ناظر به ارزشیابی هدفهاي نهایی آموزشی است.

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight

HWY360-U
Highlight



   

   

   

   

   

   

   

هزینـه   -2ایجاد موقعیت یکسـان آزمـایش بـراي همـه شـاگردان       -1 مزایاي آزمون گروهی در مقایسه با انفرادي:
 محدودتر ارزشیابی زمان -3   اجراي کمتر

  مزایاي بازخوردهاي ناشی از ارتباط رو در رو را ندارد. معایب آزمون گروهی در مقایسه با انفرادي:

   

   

   

   

   

   

 : روشهاي مختلف ارزشیابی 13 فصل

  روشهاي مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

اغلب معلمان از ارزشیابی برداشتی محدود به انواع آزمون هاي کتبی و سواالت امتحانی دارند در صورتی که بسیاري 
می دهند مثـل  از ارزشگذاري ها ي معلمان بر اساس مشاهده فعالیت هایی است که شاگردان در درون مدرسه انجام 

وقت شناسی ،انجام دادن مطلوب فعالیت هاي آموزشی یا احساس عدم امنیت شاگردي بـا شـاگردان دیگـر مقایسـه     
کردن یا وقتی درباره حس همکاري آنان در فعالیت هـاي آموزشـی قضـاوت مـی کنـیم و . . . همـه ارزشـیابی هـایی         

  عیت هاي آموزشی استوار هستند .هستند که بر مشاهدات رفتار شاگردان در درون مدرسه و موق
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پس اگر معلم خود را از قید ارزشیابی هاي کتبی و شفاهی معمـول برهانـد و روش هـاي ارزشـیابی را بـا روش هـاي       
  مختلف ،عمق و محتوا ببخشد بیشتر می تواند به اعتبار روش ارزشیابی خود متکی باشد و به آن اطمینان کند.

محدودیت هایی همچون موقعیت هاي خـاص هـر شـاگرد و تفـاوت میـزان هـا و       اگرچه روش مشاهده نیز معایب و 
مقیاس هاي مشاهده کنندگان مختلف دارد باید توجه کرد که ارزشیابی شاگردان در موقعیتی واقعـی و بـا توجـه بـه     

ال مـی  ویژگی هاي خاص خود صورت گیرد وباید به کلیه روش هایی که به نحوي ضریب اعتماد نتایج ارزشیابی را بـا 
  برد توجه کافی مبذول داشت.

پسدر مواردي که تهیه آزمون هاي مناسب میسر باشد به کار گیري روش هاي آزمون بهتر است ولی نباید فرامـوش  
کرد که بسیاري از جنبه هاي مختلف رفتار شاگردان را نمی توان به مرحله آزمون هاي ساده تنزیل داد و باید آنها را 

  ید روش هاي ارزشیابی :در موقعیت واقعی سنج

  معلم می تواند از مجموع روش هاي زیر یا آزمون هاي ترکیب شده (آ زمون هاي موقعیتی)استفاده کند.

  .ارزشیابی از طریق مشاهده:1

  :دقت و تعمق لحاظ از مشاهده) الف          

 عمـــل  و کلـــی صـــورت بـــه رفتـــار ظـــاهري صـــفات شـــناخت بـــر تکیـــه:  ســـطحی مشـــاهده                     
  فرد آشکار هاي العمل عکس                                                          و

  فرد درونی هاي واقعیت و حقایق کشف  : عمقی مشاهده                    

  : بودن داخلی یا خارجی لحاظ از مشاهده)ب       

ــار مشــاهده( خــارجی تصــویر                 ــرد هــاي رفت ــاثیر تحــت) : عمــل حــین در ف ــا نظــر ت ــاي غــرض و ه  ه
  .شود می واقع او محدود هاي تماس و کننده                                                                مشاهده

ــویر                ــی تص ــزارش( داخل ــرد گ ــات از ف ــیات و مشخص ــود خصوص ــدودیت داراي) :  خ ــاي مح ــی ه  ناش
  از پرده پوشی عیوب باشد. ناشی هاي محدودیت و کهتري احساس یا غلو و شناسی خود                             از

   : موقعیت لحاظ از مشاهده)ج     
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  عادي موقعیت در شاگرد ارزیابی و بررسی:  طبیعی موقعیت                 

ــت                ــنعی موقعی ــب:  تص ــابی و بررس ــاگرد ارزی ــوقعیتی در ش ــه م ــرایش ک ــه ب ــور ب ــوس ط ــه نامحس  ب
  . ایم آورده                                          وجود

    

  : مستقیم وغیر مستقیم مشاهده)د 

ور مسـتقیم کـه ممکـن اسـت     طـ  بـه  شـاگردان  رفتـاري  حـاالت  بررسـی  و مشـاهده :  مسـتقیم  مشاهده                  
  .گیرد خود به تصنعی رفتار ، بررسی از شاگرد آگاهی صورت                                         در

ــار بررســی و مشــاهده: مســتقیم غیــر مشــاهده                  افــراد کــه تصــنعی یــا طبیعــی وضــع در شــاگردان رفت
  .هستند ارزشیابی معرض در دانند نمی مشاهده                                               مورد

  محاسن روش مشاهده :

  .باشد شاگردان طبیعی هاي فعالیت دهنده نشان تواند می پس است نامعین زمان داراي  .1   

  .دهد می قرار نظر مد را فردي تفاوتهاي. 2   

  تصنعی رفتارهاي از جلوگیري براي شونده ارزشیابی  آگاهی عدم.3   

  سنی و آموزشی هاي گروه همه براي اجرایی قابلیت. 4   

  محدودیت هاي روش مشاهده :

  . است کننده خسته روش این کننده ارزشیابی مداوم هوشیاري و دقت سبب به.1   

  . ندارد وجود جانبه همه و دقیق بررسی امکان پس است وقت صرف مستلزم چون.2   

  همه شاگردان فراهم نیست . براي مناسب موقعیت ایجاد امکان. 3   

  رفتار یک تفسیر و تغییر و برداشت کیفیت نبودن یکسان.4   

  .نیست ممکن ترکیبی رفتارهاي در رفتار یک شناختن باز امکان.5   
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 وقتــی                                                                                     .ارزشــیابی از طریــق انجــام دادن کــار :  2
  میشود استفاده کار انجام طریق از ارزشیابی از باشد حرکتی –روانی درحیطه شاگرد در شده ایجاد تغییرات

خالف روش مشاهده شاگرد می داند که با ارزشیابی از طریق روش مشاهده کامال متفاوت است زیرا در این روش بر 
که مورد ارزشیابی قرار می گیرد و شرایط ارزشیابی براي همه شـاگردان یکسـان اسـت و معلـم از طریـق تغییـرات       
انجام گرفته در عمل فر د و پیشرفت تحصیلی وي او را ارزشیابی می کند .در ایـن روش مهـارت و قـدرت و سـرعت     

 بـاالتري  اطمینـان  ضـریب  از دیگـر  هـاي  روش بـا  همـراه  روش ایـن  و  گیـرد عمل شاگرد مورد ارزشیابی قرار مـی  
  .است برخوردار

  محدودیت هاي روش انجام کار :

  . نیست سنجش قابل شاگرد روانی و ذهنی ابعاد از بسیاري.  1   

  . است ،متفاوت مختلف معلمان براي نتایج تفسیر و تعبیر نوع.  2   

  . گذارد می اثر ارزشیابی نتایج در آزماینده شخصیت و عمومی حاالت.  3   

  . ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی :3

مون :وسیله اي است براي بررسی مشاهدات منظم معلم از رفتـار شـاگرد و تفسـیر مشـاهدات و تبـدیل آن بـه       آز   
  مقیاس هاي عددي و طبقه بندي شده

صورت شفاهی انجـام مـی گیـرد ماننـد مصـاحبه و در       در ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی پرسش و پاسخ هر دو به
صورتی که سواالت آن اندیشیده و مبتنی بر محتواي آموزشی و از قبـل تهیـه شـده باشـد و دور از هرگونـه اغـراض       

  .باشد علمی اعتبار و ارزش وداراي  شخصی و ارفاق باشد می تواند بسیار مفید

قدرت بیان ، نظم فکري ، فرم اسـتدالل ، تمرکـز افکـار و شـناخت     این آزمون وسیله خوبی براي سنجش معلومات ، 
 سنجش به قادر کتبی آزمون که دارد بیشتري و صحیح کاربرد زمانی و است  و ترس اضطراب نظر از  حاالت درونی

  .نباشد زمینه آن در

  محاسن روش ارزشیابی شفاهی :

  شاگردان پی برد . . داراي ارزش تشخیص قوي است و می توان به علت اشتباهات 1
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  .چون این روش داراي باز خوردي فوري است پس به تشویق و تقویت انگیزش و یادگیري شاگرد کمک می کند .2

  . در این روش می توان مهارت هاي شاگردان را در رویارویی با با واقعیت ها به دقت سنجید.3

  جمع و معلم مفید است. .در تقویت قدرت بیان و استدالل شاگردان و اظهار نظر در حضور4

  . ندارند را کتبی آزمون قدرت هنوز که است دبستان اول هاي سال و آمادگی دوره شاگردان  . روش مناسبی براي5

  محدودیت هاي روش ارزشیابی شفاهی :

  بیان نقص علت به دانند می آنچه گفتن از آموزان دانش واهمه.1    

ــن.2     ــه روش ای ــت ب ــرف عل ــت ص ــاد وق ــته زی ــده خس ــت کنن ــن و اس ــت    خ ای ــی روي دق ــاثیر منف ــتگی ت س
  . دارد               آزمایش

 نظــر  و دقتــی بــی شــاید پــس اســت دشــوار دادن پاســخ  حــین در هــا پاســخ ثبــت و مشــاهده چــون. 3    
  .گردد ارزشیابی جریان وارد                شخصی

کتبــی کــه شــامل نــوعی  هــاي ارزشــیابی بــه نســبت شــفاهی ارزشــیابی ، اعتبــار و عینیــت نظــر از مقایســه در. 4    
  .دارد کمتري ،مزایاي است شونده ارزشیابی رفتار دائم           اثر

  .ارزشیابی از طریق آزمون کتبی4

. بشناسـد  تـر  دقیق را شاگردانش آنها بررسی با بتواند معلم تا گوید پاسخ کتبا آنها به باید شاگرد که هایی آزمون   
  نگ آزمون ها مطرح شده است.فره کتاب در آزمون نمونه دویست از بیش

  آزمون پیشرفت تحصیلی به دو قسمت کلی تقسیم می شود:

  شده میزان هاي آزمون.  1                 

  ساخته معلم هاي ازمون.  2                 

  .آزمون هاي میزان شده(مانند آزمون هوش و استعداد):1
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 مسـتلزم  آزمـون  نوع این تهیه و  ري مورد استفاده قرار می گیردگی اندازه نسبی معیار و مالك آزمون نوع این در    
 ایـن . است هنجار یا نورم و بودن عملی  اعتبار و پایایی داشتن آزمون نوع این ویژگی و.  است بسیار وقت و تخصص
 تحصـیلی  پیشـرفت  گیـري  انـدازه  بـراي  خصوصـی  یا دولتی موسسات ي وسیله به دقیق راهنماي با همراه ها آزمون

  دوره هاي تحصیلی معین تهیه و همراه با راهنماي دقیق در اختیار معلمان و آزمایش کنندگان قرار می گیرد.

   

  .آزمون هاي معلم ساخته :2

 در شـاگردان  توفیـق  انـدازه  سـنجیدن  هـدف  بـا  خـود  شاگردان تحصیلی ارزشیابی براي معلمان که هایی آزمون    
  رده و در طول دوره آموزش یا پایان آن اجرا می کنند.ک تهیه آموزشی دقیق هاي هدف به رسیدن

  این آزمون ها هم باید شامل ویژگی هاي آزمون هاي میزان شده (پایایی ، اعتبار ، عملی بودن )باشند.

  در این آزمون ها معیار و مالك مطلق اندازه گیري به کار می رود.

  و آزمون معلم ساخته :تفاوت هاي آزمون میزان شده 

. آزمون هاي میزان شده در مقایسه با آزمون هاي معلم ساخته به زمان وتخصص بیشـتر نیـاز دارد و آزمـون     1      
هاي میزان شده قبل از اجرا باید تست شود که داراي پایایی و اعتبار و هنجار باشد در صورتی که آزمون هاي معلـم  

  ولت قابل تجدید نظر و اصالح هستند.ساخته پس از هر بار اجرا ،،بسه

 نیست و شخصی نظر تابع و مجدداست بررسی قابل و قطعی و مشخص شده میزان هاي آزمون نتایج و حاصل.  2     
  .نباشد هایی ویژگی چنین داراي است ممکن معلم آزمون ولی

رتی صـو  در شود می استفاده مختلف مناطق شاگردان پیشرفت میزان مقایسه براي شده میزان هاي آزمون از.  3     
که آزمون هاي معلم ساخته چون با توجه به محتوا و هدف هاي ویژه دروس خاصی تهیه می شوند براي ایـن منظـور   

  خیلی مفید نیستند.

 آزمـون  نمـرات  کـردن  دار معنـی  بـراي  کـه  دارد اشـاره  هنجـاري  هاي داده وجود به شده میزان هاي آزمون.  4    
که در آزمون هاي معلم ساخته بـه دلیـل عـدم مقایسـه بـین گـروه هـاي         صورتی در کنند می تهیه را الزم هنجارهاي

  شاگردان نیازي به هنجار و هنجار یابی ندارد .
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 می قرار استفاده مورد تحصیلی و سنی مختلف هاي گروه درباره و دارند علمی صورت شده میزان هاي آزمون.  5    
پس داراي قدرت اجرایی ،پیش بینـی و تشـخیص کـافی     شوند می میزان علمی هاي معیار و مالك اساس بر و گیرند

  هستند در صورتی که آزمون هاي معلم ساخته چنین خصایصی ندارند.

  تنظیم طرح و جدول دو بعدي ارزشیابی:

  : گیرد قرار یکدیگر کنار در و شود نوشته زیر بعد دو قالب در باید آزمون نویس پیش 

 نـوع  چـه  شـاگردانش  کـه  کند مشخص باید معلم اینکه یعنی:  ارزشیابی در نظر مورد هاي هدف تعریف.  1          
 کسـب  داده آمـوزش  او کـه  را فکـري  طرز و ،مهارت ،ادراك دانش آنان که شود معلوم تا دهند انجام باید را اعمالی
  ؟ نه یا  اند کرده

هاي مربوط به عمل و جریان ، وابسته بـه مشـخص کـردن دقیـق     قق هدف تح:  محتوا دقیق کردن مشخص. 2         
محتوا است . سپس معلم باید تعیین کند که سواالت آزمون خود را به چه صورتی در میـان هـدف هـا و عنـوان هـاي      

  درس توزیع کند که به سه نکته زیر باید دقت کند :

ــف                 ــه)الـ ــه توجـ ــت بـ ــب اهمیـ ــاص مطلـ ــی خـ ــد و درسـ ــاي هـ ــدار)ب  آنف هـ ــانی مقـ ــه زمـ  کـ
 هـاي  روش و ،محتـوا  هـا  هـدف  اسـاس  بـر  آزمون نوع تعیین)ج   شده مطلب آن آموزش                         صرف
  تدریس

  انواع سوال در آزمون معلم ساخته :

  : عینی آزمون.  1      

  تعاریف درست است. اهیم ومف شناسی باز در شاگردان توانایی گیري اندازه هدف  آزمون دراین         

نمره گذاري دراین نوع آزمون مستقل از نظر و قضاوت شخص مصحح انجام می گیرد و پاسخ درسـت از بـین پاسـخ    
  ها توسط دانش آموز انتخاب می شود .

  ) اي گزینه چهار هاي سوال مثل( اي گزینه چند هاي پرسش.  1: عینی آزمون انواع      

 بـه  تنهـا  شـاگردان  اگـر  که است این ها سوال نه نمو این عیب:  غلط و صحیح هاي پرسش.  2                            
  .بود خواهد اهمیت کم و سطحی و جزیی آنها یادگیري  کنند عادت ها سوال گونه این
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باید تعیین گرد شا و گیرد می قرار سوال چند برابر در پاسخ چند:  کردنی جور هاي پرسش. 3                            
کند که کدام پاسخ مربوط به کدام سوال است ؟در اینگونه پرسش ها باید به نکات زیر توجه کرد : الف)تعداد پاسخ 
بیشتر از تعداد سوال باشد . ب) سوال و پاسخ ها باید کوتاه و ساده نوشته شود .ج)ترتیب پاسخ ها تصادفی و نامنظم 

  متجانس باشد . ه)طریقه جور کردن باید در ودستور العمل آماده باشد . باشد . د)سوال و پاسخ هاي مربوط به هم

محدودیت پرسش هاي جور کردنی :تنها مفروضات را اندازه می گیرند و در آن امکـان انـدازه گیـري بخـش اعظـم      
  محتوا میسر نیست.

  حذف شده توسط شاگرد عبارات خالی جاي کردن پر:  کردنی کامل هاي پرسش. 4                         

  نکات مهم در طرح پرسش هاي کامل کردنی :

الف) عبارات حذف شده باید از ارکان و مفاهیم مهم جمله باشد . ب) در هـر سـوال نبایـد بـیش از یـک جـاي خـالی        
 یـا  کلمـه  یـک  بـا  فقـط  بایـد  جملـه  هـر  مفهوم) د  گذاشته شود . ج)بهتر است جاي خالی در وسط یا آخر جمله باشد

  رت کامال معین و مشخص تکمیل شود.اعب

  مزایاي پرسش هاي کامل کردنی :

 عبـارت  یـا   شاگرد را به تفکر و جستجو و کشف وا میدارد و مجبور می شود که بر حافظه خـود فشـار آورد تـا لغـت    
  .کند پیدا را مناسب

  محدودیت پرسش هاي کامل کردنی :

وان در جاي خالی قرار داد که مورد نظر مصحح نباشد پس براي گاهی به جاي کلمه مورد نظر لغت دیگر را نیز می ت
  تصحیح به آگاهی و تفحص بیشتر نیاز دارد .

 سـوالی  جملـه  صـورت  بـه  کـه  است کردنی کامل هاي پرسش همان: پاسخ کوتاه هاي پرسش.  5                        
از این نوع پرسش ها می تـوان بـراي انـدازه     .است کوتاه عبارت  یایک کلمه دو یا یک آن جواب که شود می نوشته

گیري معلومات لغوي ، تاریخ هاي مهم ،تطبیق عالئم ، معانی و مفاهیم اصـطالحات علمـی ،اطالعـات عمـومی و غیـره      
  استفاده کرد .

  محدودیت پرسش هاي کوتاه پاسخ :
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نـا مطلـوبی در مطالعـه بـه وجـود       زمینه اي براي بروز ابتکار ، طراحی و نظم فکري فراهم نیست و می توانـد عـادات  
  آورد.

  . آزمون هاي انشایی یا تشریحی :2

رایج ترین نوع آزمون هاي معلم ساخته اند و براي اندازه گیري سطوح باالي هدف هاي آموزشی در حیطه شـناختی  
  مانند تحلیل ،ترکیب و قضاوت ارزشیابی بسیار مفیدند.

  محدودیت هاي آزمون انشایی یا تشریحی :

  دخالت مصحح در تصحیح آزمون و کاستن از دقت و عینیت نمرات . 1

  اوراق تصحیح بودن گیر وقت.  2       

  .کند بیان شنی رو به داند می را آنچه نتواند نگارش ضعف علت به شاگرد است ممکن.  3       

  . . نیست.. امکان سنجش در بسیاري زمینه ها مانند سرعت انتقال و انتخاب ،آمادگی ذهنی و .  4
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