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پیشگفتار

جانبه همه رشد و  اجتماعی و اخالقی، شناختی، جسمانی، رشد هدایت آن هدف مستمرکه و منظم است جریانی تربیت یا پرورش

آنان استعداد شدن شکوفا به کمک نیز و جامعه پذیرش مورد هنجارهاي و بشري معارف درك و کسب درجهت فراگیران شخصیت

.است

انسان موجودي متفکر و عالم است. او تنها موجودي است که قابلیت تعلیم آگاهانه را دارد و با ایمان به اصل فراشناخت )که 

هستند و به عنوان  یادگیري فی نفسه مطلوب است( در پی افزایش آگاهی و شناخت خویشتن است. در این مسیر عده اي فرادهنده

معلم و استاد به مبارزه با جهل می پردازند. عده اي فراگیر هستند و با آموختن دانش، افق روشنی فراروي خویش قرار می دهند. 

فقدان اداره و تشکیالت م مسایلی چون در این چرخه ي علم و تعلیم و تعلبدیهی است که آموزگاران جایگاهی واال و باالتر دارند. 

براي بکار گرفتن منابع و استفاده از روش هاي کهنه و قدیمی براي آموزش و تعلیم نیز از موانع و مشکالتی هستند که بر  صحیح

نجایی که هر آازین مشکالت کمتر به معلمین مربوط میشوند. با این همه ، از   سر راه سیستمهاي آموزشی قرار گرفته اند پاره اي

. به همین دلیل بودمعلمی جزئئ از یک سیستم آموزشی است بی تردید تأثیرات این موانع و مشکالت در کار او نیز مشهود خواهد 

راههایی که به کمک آنها مسؤالن سیستم هاي آموزشی  .ندالزم است که با راههاي از میان بردن و یا ال اقل تخفیف آنها آشنا باش

جنگ بحران یاد شده بروند ، فراوان و متفاوت هستند. پاره اي از این راهها معمولی و به اصطالح سنتی هستند. به می توانند به 

ه در سالهاي اخیر مسؤالن پاره اي از سیستم هاي آموزشی متوجه شده اند کطور مثال معلمین را میتوان بهتر آماده تدریس نمود. 

ن از فواید تکنولوژي آموزشی و روشهاي نوین تدریس می تواند تا حدودي مارا در رفع مند شد بکار گرفتن طرق جدید تر و بهره

   مشکالت یاد شده یاري نماید.

طراحی آموزشی فرایندي پویاست و عناصر تشکیل دهنده آنها دائماً با یکدیگر در تعاملند. تعیین وتنظیم هدفهاي کلی؛ تعیین 

ارزشیابی چهار مرحله اساسی در این فرایند هستند.اگرچه صاحبنظران و متخصصان  محتوا، روش و وسیله؛تحلیل و تعیین نظام

طراحی آموزشی با بنیانی بودن این چهار مرحله موافقند،کسانی نیز با تقدم و تأخر آنها به ترتیبی که در این بخش مطرح شده 

د با هم صورت بگیرد و برخی دیگر معتقدند که چندان موافق نیستند.بعضی معتقدند که گزینش هدفهاي کلی و تعیین محتوا بای

نظام ارزشیابی باید بالفاصله پس از تدوین هدفهاي رفتاري تعیین شود؛ اما نکته قابل ذکر این است که هر یک از مرحله ها در 

مثل انتخاب مرحله پیشین و پسین خود و در نتیجه در کل فرایند تأثیر می گذارند. هدفهایی مناسب، کیفیت عناصر دیگر را 

محتوا، روشها، رسانه ها و نظام ارزشیابی متأثر می کند، چنانچه روش هاي آموزش نیز بر میزان تحقق هدفها اثر می گذارد.براي 

حصول اطمینان از مطلوب بودن طرح باید تأثیر دو یا چند جانبه عوامل را در طرح مورد توجه قرار داد و هنگام روبرو شدن با 

 .تک تک آن عوامل پرداخت و آنها را اصالح کرد اشکال، به تحلیل

اکنون که با ضرورت آگاهی از تکنولوژي آموزشی در حد مختصر آشنا شدیم، به بررسی کلیات روش تدریس یا همان تکنولوژي 

ا با مهارت آموزشی می پردازیم. ابتدا با مفاهیم تخصصی این بحث آشنا می شویم و سپس به تحلیل آموزش می پردازیم و نوشتار ر

و سپس به معرفی نحوه کاربرد مواد و تجهیزات خواهیم .هاي معلم قبل از تدریس و ضمن تدریس و پس از تدریس پی می گیریم

پرداخت.

چهارچوبها و راهبردهاي ارایه شده در این کتاب سر مشق مفیدي براي تدریس منظم مهارتها و تواناییهاي تفکر و نیز تجزیه و 

امید است مطالعه و به کار گیري تحلیل سازه هایی که تفکر را شکل می دهند در فرایند تدریس محتوا هاي مختلف آموزشی است. 

 اقع شود .این مجموعه موجب رضایت مدرسین و
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 فصل اول

 مفاهیم و واژه شناسی

در هر مقوله ي علمی و تخصصی آشنایی با واژه هاي تخصصی ضروري است، زیرا در طول فعالیت علمی با این واژه ها به گونه اي 

 :کاربردي سروکار داریم. در روش تدریس نیز آشنایی با واژه هاي زیر ضرورت دارد

روش: تالش برنامه ریزي شده جهت دستیابی به مطلوب را روش گویند. بنابراین اگر تالشی بدون برنامه ریزي صورت گیرد، آن  .4

کار روشمند نخواهد بود. همچنین برنامه ریزي بدون تالش و کوشش جهت دستیابی به مطلوب نیز تحت مقوله ي روش ها قرار 

 .نمی گیرد

ه یا کنش متقابل را بین فرادهنده و فراگیر با هدف یادگیري تدریس گویند. نکته ي اساسی این نوع تدریس: فعالیت دوجانب .2

فعالیت، دو جانبه بودن آن است که روانشناسی ارتباط، زمینه ساز این مسأله خواهد بود. گفته شده است، مجموعه ي اعمال 

 .م می دهد، فرآیند تدریس نامیده می شودسنجیده ي منطقی و پیوسته که معلّم به منظور ارایه درس انجا

یادگیري: فرآیندي است که به موجب آن تغییرات نسبتا پایدار و مبتنی بر تجربه و آگاهانه انجام می شود. از آنجا که اساس  .9

را بیان آموزش و پرورش را یادگیري تشکیل می دهد، در مبحثی جداگانه به آن خواهیم پرداخت و عوامل، موانع و مراحل آن 

 .خواهیم کرد

انگیزش: مهارت و قدرت معلم در توانایی برانگیختن فراگیر را انگیزش می گویند، کلید یادگیري، انگیزش است و هنر معلم در  .1

ایجاد انگیزه مندي بین فراگیران نمود می کند. مفهوم انگیزش را آن گاه به کار می بریم که می خواهیم از علت یا علت ها یا 

کننده رفتارها یا رفتارهاي شخصی و یا گروهی بحث کنیم و دریابیم که چه عامل درونی و برونی باعث پیداشدن چنان رفتار  تعیین

 .و یا باعث هدایت آن رفتار شده است

 تعریف تدریس

آنچه باید یاد بیان صریح معلم درباره  "از تدریس ، همانند یادگیري ، تعریف هاي متعددي ارائه شده است . بعضی تدریس را 

همورزي متقابلی می دانند که بین معلم و شاگرد و محتوا در کالس درس  "می دانند و گروهی دیگر تدریس را "گرفته شود 

 براي را یادگیري که احوالی و اوضاع و موقعیت آوردن فراهم"گروه زیادي از مربیان ، متخصصان تعلیم و تربیت  "جریان دارد . 

 یک تدریس که گرفت نتیجه توان می زمینه دراین شده ارائه تعاریف مجموعه بررسی از.  اند نامیده تدریس "  کند آسان شاگردان

انجام می گیرد ، فعالیتی که بر پایه وضع  خاصی هدف اساس بر و آگاهانه که فعالیتی بلکه ، فعالیتی نوع هر نه اما.  است فعالیت

ییر آنان می شود . عمل تدریس یک سلسله فعالیتهاي مرتب ، منظم ، هدفدار و از شناختی شاگردان انجام می پذیرد و موجب تغ

پیش طراحی شده است ؛ فعالیتی که هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیري است ، فعالیتی که به صورت تعامل و رفتار متقابل بین 

 د :معلم و فراگیر جریان دارد . این تعریف دو ویژگی خاص براي تدریس مشخص می کن

 وجود تعامل یا رابطه متقابل بین معلم و شاگرد -4
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                                                                                                                              هدفدار بودن فعالیت هاي معلم -2

رفتار متقابل و بر اساس هدف خاص صورت نگیرد به هیچ وجه مفهوم تدریس به آن بنابراین ، اگر فعالیت معلم در کالس به صورت 

اطالق نخواهد شد . ممکن است معلمی در کالس درس صحبت کند یا تمرین حل کند ، اما به مفهومی واقعی ، تدریس نداشته 

ن ایجاد نکند ، تدریس گفته نمی شود. باشد ؛ زیرا به فعالیت هاي پراکنده و یک جانبه معلم که هیچ گونه تغییري در شاگردا

تحقیق ، اکتشاف ، بررسی و پژوهش ، آزمایش و خطا ، گوش کردن و خواندن ، همه تجربه هاي متفاوتی هستند که منجر به 

یادگیري می شوند و ممکن است در فرایند تدریس اتفاق بیافتند ، ولی شرایط الزم براي کسب چنین تجاربی یکسان نخواهد بود. 

 ه طور کل توجه به سه نکته زیر در جریان تدریس الزم و ضروري است :ب

 تدریس باید هدف داشته باشد -4

 روش تدریس باید متناسب با هدف و مقصود باشد ، یعنی بیان کننده آن چیزي باشد که قرار است یاد گرفته شود . -2

 ردد که مطابق فهم و توانایی شاگردان باشد .مفاهیم به طریقی ارائه شود یا شرایط تغییر به طریقی فراهم گ -9

 محتوای درس

محتواي درس دربرگیرنده نیازهاي معین و خاصی از شاگردان است که معلم باید هنگام طراحی برنامه درسی و انتخاب روش 

 تدریس در نظر داشته باشد .

 تجزیه و تحلیل محتواي درس و ساخت برنامه درسی

ان به اهداف جزئی تجزیه کرد . در چنین حالتی فرد نه تنها می تواند به هدف کلی برسد ، بلکه هدف هاي کلی تدریس را می تو

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 های تدریس

ویژگی هاي فراگیران ، کنش هاي معینی وجود دارد . بدین معنی که تدریس بر جریاناتی که در  در عمل تدریس ، با توجه به

 فراگیران رخ می دهد اثر می گذارد . این کنش ها را می توان از طریق تحقیق و بررسی کشف و تعیین کرد .

 ه شرح زیر می باشد :شرط الزم و ضروري ) کنش تدریس ( که باید در جریان تدریس در نظر گرفته شوند ب 6
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یکی از نکات بسیار مهم در یادگیري ، وجود محرك براي یادگیري است . اگر شاگرد انگیزه اي براي یادگیري نداشته انگیزش :  -4

 باشد به ندرت یاد خواهد گرفت .

شکال مختلف عنوان شود ، یکی از اهداف تدریس ، کسب اطالعات توسط شاگردان است . اطالعات ممکن است به ا اطالعات : -2

مانند دانش و آگاهی در مورد موضوعات مختلف ، اعمال و فرآیندها ، تدابیر عملی و سرانجام حل مساله ، شاگرد باید براي دریافت 

 اطالعات آمادگی و دقت الزم را دارا باشد .

 به جریان انداختن اطالعات ) پردازش داده ها (: -9

 ان باید در سه مسیر جریان یابند :اطالعات کسب شده توسط شاگرد

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

 و اصلی اطالعات بازسازي نیز هم با ها قسمت این ترکیب و کوچکتر قسمتهاي به جدید اطالعات تجزیه به قادر باید شاگرد –ب 

 . باشد اولیه

ات جدید بینش و شناخت پیدا کند اطالع ترکیب و ساخت به نسبت ، هم با کوچکتر هاي قسمت مقایسه طریق از باید شاگرد –ج 

 تا از اطالعات ، یک ساخت کلی دریافت و کشف کند .

 ذخیره سازي و اصالح مجدد : -1

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

 اصالح کند .

شاگردان باید قادر باشند آنچه را آموخته اند به موارد و مسائل جدید انتقال دهند . منظور از انتقال کاربرد انتقال اطالعات : -5

 قانون اصل یا قاعده در فرآیند فعالیت جدید و یا مقایسه میان اطالعات و بیان آن ها در موارد خاص می باشد .

 ی تدریسکاربرد کنش ها

کنش تدریس برا ي برانگیختن مطالعه و تحقیقی که داراي آثار و پیامدهاي تعلیم و ترتیب باشد بسیار مفید است . بودن کنش  -4

هاي تدریس ، امکان یادگیري در مدرسه وجود نخواهد داشت . شناخت کنش هاي تدریس نه تنها در نوع و فعالیت معلمان مؤثر 

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

 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 . -9
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 یادگیری تعریف

گر آن را انتقال مفاهیم علمی از فردي به فرد دیگر تصور می کنند.در این مهارتهاي خاصی می دانندو عده اي دییادگیري را 

تعاریف مربی یا معلم نقش اساسی دارد و شاگرد چندان فعالیتی از خود نشان نمی دهد که باعث اختالل در امر یادگیري معنی دار 

ریف می کنند و از دیدگاه مکتب گشتالت یادگیري میشود.رفتارگرایان یادگیري را تغییر در رفتار قابل مشاهده و اندازه گیري تع

کسب بینشهاي جدید یا تغییر در بینشهاي گذشته است .آنچه در این دو تعریف مشترك است بحث تغییر است.کاملترین تعریفی 

رفتار بالقوه فرد بر  که تا کنون از یادگیري توسط هیلگارد و مارکوئیز ارائه شده است عبارت است ازفرآیند تغییرات نسبتاُ پایدار در

اثر تجربه .آنچه این تعریف را متمایز کرده است در بر گرفتن موضوعات فرآیند،تغییر،نسبتاَ پایدار،رفتار بالقوه و تجربه است که 

 مختصراَ هرکدام را تحلیل می کنیم.

همه جا به طور پیوسته و مستمر صورت می  یادگیري یک فرآیند است چون مانند فرآیند،بر اثر تعامل دائم فرد با محیط ،همیشه و در-4

یادگیري نوعی تغییر است اما نه هر تغییري بلکه تغییري که بتدریج حاصل شود ونسبتاَ ثابت و پایدار باشد.تغییرات و رفتار -2گیرد.

وضوع دارد که همیشه یادگیري بالقوه بودن عمل یادگیري اشاره به این م-9موردي،لحظه اي و تصادفی به هیچ وجه یادگیري نامیده نمی شود.

یادگیري محصول تجربه است)تاًثیر متقابل فرد و محیط در یکدیگر(در واقع -1به یک رفتار بالفعل تبدیل نمی شودو قابل اندازه گیري نیست.

 در این فرآیند کل شخصیت فرد در تمام ابعاد خود در فرآیند تعامل قرار می گیرد و تغییر پیدا می کند.

 تدریس و یادگیری تفاوت بین

تدریس و یادگیري دو فرآیند جدا هستند و هر کدام باین نظریه خاص خود را داشته باشند . یادگیري در همه جا و همیشه و حتی 

بدون تدریس صورت نخواهد گرفت . از طرف دیگر هر تدریسی نیز همیشه منجر به یادگیري نخواهد شد .نظریه هاي یادگیري 

یادگیري و توصیف کننده شرایطی است که با حصول آن ها یادگیري می گیرد ، در حالی که نظریه هاي  تبیین کننده چگونگی

تدریس باید بیان کننده ، و پیش بینی کننده و کنترل کننده موقعیتی باشد که در آن ، رفتار معلم موجب تغییر رفتار شاگرد می 

یادگیري ، نظریه هاي یادگیري را توصیفی و نظریه هاي تدریس را شود . برونر در بحث درباره تفاوت نظریه هاي تدریس و 

تجویزي می خواند . یاد دادن عبارت است از واداشتن دیگران به توجه و مشاهده ، ایجاد ارتباط ، به یادآوردن و سرانجام استدالل 

با مردم آسانتر از عالقمندکردن  کردن . براي درس دادن ، کوشش کمتري نسبت به یاددادن صرف می شود، چنانچه صحبت کردن

 آنها به صحبتهاي ماست ، به نمایش درآوردن یک مهارت ساده تر از تزریق آن در افکار دیگران است .

 تفاوت بین یادگیری و عملکرد

به رفتار عملکرد تجلی تتغییرات ناشی از یادگیري در قالب رفتارهاي آشکار شده و قابل مشاهده،به عبارتی تبدیل رفتار بالقوه 

بالفعل است.الزم به ذکر است که عملکرد شاخصی است که گاه یادگیري را به درستی و نسبتاَ واقعی و گاه به طریق نادرست نشان 

می دهد.ارزشیابی و عملکرد بندرت یادگیري شاگردان را به تمامی منعکس می کند.با چنین محدودیتی تنها راه اندازه گیري میزان 

رفتار یادگیرنده پیش از تجربه و پس از آن استکه اگر این رفتار گویاي تغییر باشد یادگیري صورت گرفته یادگیري ،مقایسه 

 است.باید توجه داشت تا حالت طلب و کشش و نیاز به یادگیري در یادگیرنده بوجود نیاید یادگیري به وقوع نمی پیوند.
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 عوامل مؤثر در یادگیری

 :خواهد بود که یادگیري زمانی براي شاگرد مفید 

از هر نظر آمادگی الزم را داشته باشد.براي شاگردي که براي نوشتن ،اعصاب و عضالت دست و انگشتانش به قدر کافی رشد  -4

نکرده باشد یا شاگردي که دلهره و اضطراب و پریشانی فکردارد و یا شاگردي که رشد و آمادگی ذهنی کافی نداشته باشد و غیره 

 معلم تأثیري در یادگیري اش ندارد. ،تدریس و فعالیت

 انگیزه و هدف:-2

یادگیري نیازمند انگیزه هاي متفاوتی است از جمله میل و رغبت شاگرد به آموختن که در واقع این میل و رغبت محرکی است که 

نیرو می دهد.براي اینکه  نیروي فعالیت را افزایش می دهد.یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه هدف است که به فعالیت انسان جهت و

در مدارس یادگیري شاگردان عمیقتر و مؤثرتر باشد،هدفهاي تربیتی باید انعکاسی از احیاجات و تمایالت شاگردان باشد و به طور 

 مشخص و واضح بیان شود.مشخص بودن هدفها در مدرسه،سبب هماهنگی بین فعالیتهاي معلم و شاگرد می شود.ژ

 تجارب گذشته-9

ها و تجربه هاي گذشته شاگرد،ساخت شناختی وي را تشکیل می دهدفرد زمانی می تواند مفاهیم مسائل جدید را درك آموخته 

 که است جریانی ،  کند که مفهوم و مسأله جدید با ساخت شناختس او مرتبط باشد.در واقع فرآیند یادگیري همچون روند رشد

 .دهد می تشکیل را فعلی وضع اساس و پایه گذشته تجارب

 موقعیت و محیط یادگیري-1

موقعیت یادگیري و محیط آن از عوامل بیار مؤثر در یادگیري است.در مدرسه اي که داراي فضاي مناسب ،کتابخانه و منابع مختلف 

آموزشی می باشد و محیط از نظر عاطفی و روانی سالم باشد و محبت و احترام متقابل رعایت شود،یادگیري آسانتر و 

نیازو گرایش شاگردان باشد.و ، آمادگی،استعداد با متناسب باید یادگیري موقعیت و محیط که نماند ناگفته.گیرد می ورتص  عمیقتر

 باعث برانگیختن و ایجاد سؤال در ذهن او وتوانمند ساختنش جهت حل مسأله گردد.

 روش تدریس معلم-5

باشد که معلم محیط و امکانات آموزشی را سازماندهی کند و  موقعیت و امکانات و تجهیزات موقعی می تواند در یادگیري موئثر

موقعیت آموزشی مناسب را بوجود آورد و با شناخت استعداد ،عالیق و توانایی شاگردان ،آنان را در طریق صحیح یادگیري هدایت 

گیري آشنا باشدودریس را فقط کند که چنین نقشی به دانش و اعتقادات معلم بستگی دارد.معلم بایستی با نظریه هاي و اصول یاد

انتقال واقعیتهاي علمی نداند بلکه بایستی بتواند فرصت حرکت و جنبش را به دانش آموز بدهد و به جاي انتقال اطالعات ،روش 

 کسب تجربه را به شاگردان بیاموزد و بداند که یادگیري بدون تالش و فعالیت و تعامل با محیط صورت نخواهد گرفت.
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 و جزء رابطه کل-6

طبق نظر گشتالت ،در فرآیند یادگیري حرکت از کل به جزء،یادگیري بهتر و فهم مطلب آسانتر می شود.طرح یا کل قابل انتقال و 

تعمیم است اما اجزاء و کییفیت خاص آنها این این خصوصیت را ندارند .کل عبارت است از نحوه ارتباط و پیوند اجزاء با هم و تا این 

شود ،اجزاء قابل فهم نیستند.معلم در تدریس خود بایستی در حد امکان ،ابتدا مطالب درسی را بصورت کل بیان ارتباط مشخص ن

 کند و ارتباط اجزاء با کل را مشخص کند و پس از آن به بررسی و تحلیل اجزاء بپردازد.

 تمرین و یادگیري-7

یفیت اجراي تمرین،مقدار و زمان آن نقش بسیار مهمی در تثبیت یا تأثیر تمرین وتکرار در فرآیند یادگیري انکار ناپذیر است ولی ک

عدم تثبیت رفتار دارد.تمرین و تکرار مؤثر باید شرایط و ویژگی خاصی داشته باشد.ازجمله اینکه باید منظم و مرتب و طول دوره 

 هاي آن مناسب باشد و در شرایط واقعی و طبیعی انجام پذیرد.

 

 نظریه های یادگیری

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

 نظریه هایی با جنبه فلسفی:انتظام ذهنی ،شکوفایی طبیعی واندریافت که متکی به روش درون نگري است.-4

 نظریه هاي معاصر :نظریه شرطی )رفتارگرایی(،-2

 نظریه شناختی9-

پاولف،واستون،ثرندایک و اسکینر است که یادگیري را در ایجاد و تقویت رابطه و پیوند بین نظریه شرطی :این شامل نظریه هاي -

محرك و پاسخ در سیستم عصبی انسان می دانند.این نظریه پردازان معتقدند در فرآیند یادگیري ،ابتدا وضع یا حالتی در یادگیرنده 

 .(استR( و پاسخ)sع یادگیري عبارت لز ارتباط بین محرك)اثر می کند ،سپس او را وادار به فعالیت می نماید و در واق

نظریه شناختی:صاحبان این نظریه)گشتالت،پیاژه،برونر،آزوبل و بلوم و...( یادگیري را ناشی از شناخت ،ادراك و بصیرت می دانند.از -

 که شود می توصیه معلمان به بنابراین.شود می لفیق او قبلی شناختی ساختهاي فردبا جدید هاي یادگرفته  نظر این افراد

 ات جدید دست یابند.اکتشاف و بصیرت به بتوانند شاگردان کنندکه سازماندهی اي گونه به را آموزشی محیطهاي
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 تفاوت بین نظریه های شناختی و نظریه های شرطی

پیرامونی و واسطه هاي عقیدتی رفتارهایی را که از ترکیب اجزاء کوچکتر یا جنبشهاي عضالنی بوجود می آیند ،میانجی هاي -4

خاص شناختی را ،میانجیهاي مرکزي نامیده اند.نظریه پردازان شرطی معقدند میانجیهاي پیرامونی سبب یادگیري است ولی نظریه 

                        پردازان شناختی ،یادگیري را تأثیر پذیر فرآیندهاي مرکزي مغز از قبیل خاطره ها و انتظارها)میانجیهاي مرکزي(می دانند.

 کسب نتیجه در یادگیري که معقدند شناختی نظریه پیروان که حالی در دانند می عادت رانتیجه یادگیري شرطی  پیروان نظریه-2

 ساختهاي شناختی حاصل می شود.

 ،انتخاب هستند  تازه  در نظریه شرطی،یادگیرنده براي حل مسأله آن دسته از عادتهاي قبلی خود را که مناسب براي حل مسأله-9

پی  در پی(تجربیات)خود پاسخ ي خزانه از استفاده با و آورد می روي خطا و کوشش به کند پیدا را حل راه نتوانست واگر کند می

پاسخهایی را ارائه می دهد تا سرانجام مسأله را حل کند در حالی که پیروان نظریه شناختی عالوه بر موارد فوق معتقدند که فرد 

براي حل مسأله نیازمند درك روابط اساسی نهفته میان اجزاء و کل است و تجربه هاي قبلی نمی تواند ضامن موفقیت او در حل 

 ست که هیچ کدام از دو نظریه ي ذکر شده به تنهایی نمی توانند در امر یادگیري مفید باشند.مسأله باشد. قابل توجه ا

  

 آشنایی با اهداف آموزشی

معلم نیز همچون هر فرد هدفمندي باید پیش از ورود به عرصه ي تدریس و آموزش، اهداف خود را مشخص کرده، با برنامه ریزي 

 .رو، ابتدا باید با اهداف آموزشی آشنایی کامل داشته، سپس آنها را تعیین کند صحیح و دقیق مشغول تدریس شود. از این

صورت می « تربیت نیروهاي مثبت»و « انسان سازي»اهداف آموزشی ماهیتا مثبت هستند، زیرا آموزش به ویژه در کشور ما براي 

 :گیرد. اهداف آموزشی را می توان به سه دسته تقسیم نمود

 الف( هدف کلی 

 هداف جزیی یا مرحله ايب( ا

 ج( اهداف رفتاري

: عبارت است از این که فراگیر کلیه ي معلومات و توانایی هایی را که در آغاز دوره ي آموزش فاقد آنها بوده، در پایان هدف کلی

 آموزش فراگیرد. این هدف قابل اندازه گیري نبوده و بسیار کلی است

هدفهاي کلی آموزشی اهدافی هستند که در پایان یک دوره آموزشی تحقق یابند. و معموالً به صورت عبارتهاي کلی مطرح می 

 نیستند .با افعال کلی تدوین می شوند مانند: یاد بگیرد ، آشنا شود ، بفهمد ، بداند و......شوند. این اهداف دطی دوره قابل ارشیابی  

 کسب نمایدتی بالینی را  دانشجو مهارتهاي مقدما
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 بشناسد روشهاي پیشگیري از بارداري را

 آشنا  شودبا آناتومی  تنه  

 دانستن  لذت بردن  و سایر افعال کلی مانند :    

 فهمیدن آشنا شدن   

 درك کردن ارزشگزاري    

 کسب کردن تصدیق کردن   

 باور کردن دوست داشتن   

 قدردانی کردن تمایل داشتن   

 فکر کردن از عهده بر آمدن   

 بشناسد                                              

 تبدیل هدفهای کلی به اهداف میانی: اهداف جزیی یا مرحله ای

هدفهاي میانی از هدفهاي کلی سرچشمه میگیرند، اما نسبت به آنها محدود تر و مشخص تر، و نسبت به هدفهاي عینی جامعیت و 

    دارند. شمول بیشتري

 اجزاء مختلف فرموالسیون فراورده های دارویی

    آناتومی دستگاه تنفس

عبارت است از مسیرها و مواردي که براي رسیدن به هدف کلی آموزش و به عنوان پیش نیاز باید پیموده شود. و پله هایی است که 

قتی هدف ما آموزش جمله سازي به کودك است، یکی از فراگیر باید پشت سر گذارد تا به یادگیري موردنظر برسد. براي مثال، و

اهداف جزیی آموزش، کلمه می شود و هدف جزیی تر، آموزش حروف. بنابراین، هدف کلی معلم ایجاد یادگیري یک موضوع و یا 

اگیر نسبت به متن خاص است و اهداف جزیی او که سلسله مراتب دارد، ایجاد یادگیري و یا ارزشیابی براي یادگیریهاي پیشین فر

 پیش نیازهاي همان موضوع است

 : اهداف رفتاری

 تبدیل هدفهای جزئی به هدفهای عینی و قابل مشاهده

هدفهاي آموزشی عینی به آن دسته از هدفها گفته می شود که نوع رفتار و قایلیتهایی را که انتظار داریم  دانش جو پس از یک 

کنند. اولین پیش نیاز براي نوشتن یک هدف عینی صراحت و قابل فهم بودن آن است، فعالیت آموزشی به آنها برسند، مشخص می 

 براي نوشتن هدفهاي عینی باید از افعالی استفاده کرد که نتوان بیش از یک معنا از آنها استنباط کرد.
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 صحبت کردن  تحلیل کردن                  

 فهرست کردن  پیش بینی کردن     

 انتخاب کردن  نتعیین کرد     

 نوشتن  توضیح دادن     

 محاسبه کردن  مجزا کردن     

 آزمایش کردن  استنباط کردن                 

 کشیدن  تقسیم کردن     

که عبارت است از اعمال، رفتارها، حرکات و آثاري که قابل مشاهده، شنیدن و لمس کردن هستند و می توان آنها را سنجید. در واقع تغییراتی 

معلم انتظار دارد در آغاز هر درس و قبل شروع هر درس جدید و یا پس از پایان آموزش در رفتار دانش آموز مشاهده کند. به عبارت دیگر، 

 .رفتارهاي عینی و قابل اندازه گیري که در رفتار فراگیر مشاهده می شود

 ویژگی های هدفهای عینی خوب تعریف شده

 صریح دقیق و قابل مشاهده باشد.رفتار مورد انتظار باید  -4

 موقعیتی که رفتار باید در آن مشاهده شود)انجام گیرد( مشخص شده باشد. -2

 .سطح اجرا)درجه موقعیت ( باید دقیقاً مشخص باشد -9

 ترکیبات پیشتاز گلیکوزیدها را نام ببرد                      عوارض و فواید مینی پیل را مقایسه کند.

 کنشهاي مهم را لیست کند                        عروق اصلی قلب را بر روي مو الژ نشان دهد.معرفها و وا

     را تعریف نماید. PIDخواص فیزیکی و شیمیایی گلیکوزیدها را شرح دهد        

 .فوق دقیق تر است برخی از روانشناسان تربیتی اهداف را به دو بخش کلی و رفتاري )عینی( تقسیم می کنند، ولی تقسیم بندي

 :پس از تعیین اهداف آموزشی، یک معلم موفق باید گام هایی جهت طراحی آموزش و تحلیل بردارد و آنها عبارتند از

 .تبدیل هدف کلی به اهداف جزیی )مرحله اي( آموزشی .4

  .تبدیل اهداف جزیی به هدف هاي رفتاري .2

 .تعیین نوع ارتباط بین هدف کلی و اهداف جزیی .9
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 .تعیین رفتار ورودي فراگیران و آگاهی از مهارت هایی که آنان از قبل داشتند .1

 .ارزشیابی جهت سنجش رفتار خروجی، یعنی آگاهی هاي جدیدي که براي آنها ایجاد شده است . 5

 ی محتوا، ابزار و روش حلیل آموزشی در سه حوزهت به نظر می رسد معلمان متعهد و متدین دو هدف کلی و ان

است که بیشتر جنبه ي کاربردي دارد و براساس خالقیت و نوآوري فرادهنده « روش شناختی»روش تدریس از محدوده ي علوم 

شکل می گیرد، اما در نوشتار حاضر مواردي جهت بهینه سازي تدریس مطرح می شود که حاصل تجارب مدرّسان موفق بوده و با 

است به این معنا که معلم پیش از آغاز « تحلیل آموزش»مله موارد مهم در امر تدریس قوانین کلی علمی و عقلی سازگار است. از ج

 ی محتوا، ابزار و روش حلیل آموزشی در سه حوزهت سال تحصیلی در سه نکته ي مهم و اساسی متمرکز شده و مطابق آ

اساس خالقیت و نوآوري فرادهنده است که بیشتر جنبه ي کاربردي دارد و بر« روش شناختی»روش تدریس از محدوده ي علوم 

شکل می گیرد، اما در نوشتار حاضر مواردي جهت بهینه سازي تدریس مطرح می شود که حاصل تجارب مدرّسان موفق بوده و با 

است به این معنا که معلم پیش از آغاز « تحلیل آموزش»قوانین کلی علمی و عقلی سازگار است. از جمله موارد مهم در امر تدریس 

 :ال تحصیلی در سه نکته ي مهم و اساسی متمرکز شده و مطابق آنها برنامه ریزي کندس

 .الف( تحلیل محتواي متن آموزش و تنظیم و دسته بندي مطالب براساس محتوا و زمان

 .ب( تحلیل ابزار کمک آموزشی با توجه به امکانات موجود و محتواي موردنظر

 .سطح مخاطب، زمان تعیین شده و محتواي آموزشج( تحلیل روش تدریس با توجه به شناخت 

یاد می شود. معلم با « مهارت هاي پیش از تدریس»از مجموعه ي این عملیات در روانشناسی تربیتی و فنون تدریس با عنوان 

می تواند بررسی محتوا و ابزار کمک آموزشی موجود و متناسب با محتوا و انتخاب روش تدریس متناسب با محتوا و ابزار موجود 

 .سال تحصیلی را با اعتماد و اطمینان کامل آغاز کرده، از ابتداي دوره ي آموزش به رفع نواقص آن بپردازد

 :در مورد تحلیل محتوایی باید به دو نکته ي اساسی توجه شود

 .بررسی محتواي متن آموزشی و تنظیم مطالب براساس تقدّم و تأخّر و سختی و آسانی مفاهیم .4

  

بندي منطقی با توجه به محتواي مذکور )با در نظر گرفتن تعطیلی هاي رسمی( و هماهنگی با برنامه هاي کالن در زمان  .2

 .سیستم آموزشی مؤسسه ي مربوط

پس از آن که متن آموزشی در مورد تحلیل قرار گرفت، به ابزار کمک آموزشی می پردازیم. در سطوح پایین تحصیلی بیشتر از ابزار 

استفاده می شود و با توجه به نوع درس، ابزار آن نیز متفاوت می شود. لوح هاي آموزشی، فیلم ها و عکس هاي  سمعی ـ بصري
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آموزشی، اردوها و... می توانند ابزار کمک آموزشی ما باشند که با توجه به سطح علمی مخاطب و امکانات مؤسسه ي آموزشی 

.انتخاب می شوند

اع روش هاي تدریس اعم از روش هاي کهن و نو آشنا بوده، با در نظر گرفتن موقعیت سنی در بخش تحلیل روشی باید به انو

فراگیران و نوع متن آموزشی، روش متناسب و شایسته اي را انتخاب کرد

:نها برنامه ریزي کند

.الف( تحلیل محتواي متن آموزش و تنظیم و دسته بندي مطالب براساس محتوا و زمان

.کمک آموزشی با توجه به امکانات موجود و محتواي موردنظرب( تحلیل ابزار 

.ج( تحلیل روش تدریس با توجه به شناخت سطح مخاطب، زمان تعیین شده و محتواي آموزش

یاد می شود. معلم با « مهارت هاي پیش از تدریس»از مجموعه ي این عملیات در روانشناسی تربیتی و فنون تدریس با عنوان 

ابزار کمک آموزشی موجود و متناسب با محتوا و انتخاب روش تدریس متناسب با محتوا و ابزار موجود می تواند بررسی محتوا و 

 .سال تحصیلی را با اعتماد و اطمینان کامل آغاز کرده، از ابتداي دوره ي آموزش به رفع نواقص آن بپردازد

:در مورد تحلیل محتوایی باید به دو نکته ي اساسی توجه شود

.سی محتواي متن آموزشی و تنظیم مطالب براساس تقدّم و تأخّر و سختی و آسانی مفاهیمبرر .2

زمان بندي منطقی با توجه به محتواي مذکور )با در نظر گرفتن تعطیلی هاي رسمی( و هماهنگی با برنامه هاي کالن در .2

.سیستم آموزشی مؤسسه ي مربوط

رار گرفت، به ابزار کمک آموزشی می پردازیم. در سطوح پایین تحصیلی بیشتر از ابزار پس از آن که متن آموزشی در مورد تحلیل ق

سمعی ـ بصري استفاده می شود و با توجه به نوع درس، ابزار آن نیز متفاوت می شود. لوح هاي آموزشی، فیلم ها و عکس هاي 

به سطح علمی مخاطب و امکانات مؤسسه ي آموزشی آموزشی، اردوها و... می توانند ابزار کمک آموزشی ما باشند که با توجه 

.انتخاب می شوند

در بخش تحلیل روشی باید به انواع روش هاي تدریس اعم از روش هاي کهن و نو آشنا بوده، با در نظر گرفتن موقعیت سنی 

فراگیران و نوع متن آموزشی، روش متناسب و شایسته اي را انتخاب کرد

:سانی دارند

 .به نیازهاي فطري فراگیران الف( پاسخگویی
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.ب( ایجاد یادگیري و آشنا ساختن فراگیران با دانش روز

ی محتوا، ابزار و روش حلیل آموزشی در سه حوزهت

است که بیشتر جنبه ي کاربردي دارد و براساس خالقیت و نوآوري فرادهنده « روش شناختی»روش تدریس از محدوده ي علوم 

نوشتار حاضر مواردي جهت بهینه سازي تدریس مطرح می شود که حاصل تجارب مدرّسان موفق بوده و با شکل می گیرد، اما در 

است به این معنا که معلم پیش از آغاز « تحلیل آموزش»قوانین کلی علمی و عقلی سازگار است. از جمله موارد مهم در امر تدریس 

:ابق آنها برنامه ریزي کندسال تحصیلی در سه نکته ي مهم و اساسی متمرکز شده و مط

.الف( تحلیل محتواي متن آموزش و تنظیم و دسته بندي مطالب براساس محتوا و زمان

.ب( تحلیل ابزار کمک آموزشی با توجه به امکانات موجود و محتواي موردنظر

.ج( تحلیل روش تدریس با توجه به شناخت سطح مخاطب، زمان تعیین شده و محتواي آموزش

یاد می شود. معلم با « مهارت هاي پیش از تدریس»ه ي این عملیات در روانشناسی تربیتی و فنون تدریس با عنوان از مجموع

بررسی محتوا و ابزار کمک آموزشی موجود و متناسب با محتوا و انتخاب روش تدریس متناسب با محتوا و ابزار موجود می تواند 

 .از کرده، از ابتداي دوره ي آموزش به رفع نواقص آن بپردازدسال تحصیلی را با اعتماد و اطمینان کامل آغ

:در مورد تحلیل محتوایی باید به دو نکته ي اساسی توجه شود

.بررسی محتواي متن آموزشی و تنظیم مطالب براساس تقدّم و تأخّر و سختی و آسانی مفاهیم .9

تعطیلی هاي رسمی( و هماهنگی با برنامه هاي کالن در  زمان بندي منطقی با توجه به محتواي مذکور )با در نظر گرفتن.2

.سیستم آموزشی مؤسسه ي مربوط

پس از آن که متن آموزشی در مورد تحلیل قرار گرفت، به ابزار کمک آموزشی می پردازیم. در سطوح پایین تحصیلی بیشتر از ابزار 

متفاوت می شود. لوح هاي آموزشی، فیلم ها و عکس هاي سمعی ـ بصري استفاده می شود و با توجه به نوع درس، ابزار آن نیز 

آموزشی، اردوها و... می توانند ابزار کمک آموزشی ما باشند که با توجه به سطح علمی مخاطب و امکانات مؤسسه ي آموزشی 

.انتخاب می شوند

با در نظر گرفتن موقعیت سنی در بخش تحلیل روشی باید به انواع روش هاي تدریس اعم از روش هاي کهن و نو آشنا بوده، 

فراگیران و نوع متن آموزشی، روش متناسب و شایسته اي را انتخاب کرد

طراحی برنامه درسی؛ مهارت پیش از تدریس
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طراحی برنامه ي تدریس، فرایندي است که طی آن برنامه ي کار معلم در طول سال تحصیلی مشخص می شود. براي طراحی یک 

آن را به اجزاي کوچک تر تجزیه کرد و در قالب زمان بندي مشخص و از پیش طراحی شده، ارایه نمود. این دوره ي تحصیلی باید 

 .بخش با تحلیل محتوایی که پیش از این بیان شد، شباهت بسیاري دارد، اما جزئی تر و خاص تر است

 :طراحی برنامه ي تدریس در یک نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شود

 نامه ي عملیالف( طرح و بر

تدریس شامل نحوه ي تدریس معلم است و روش عملی او اعم از کیفیت بیان درس و برنامه هاي جانبی همچون درخواست تحقیق 

هاي فردي و گروهی، کنفرانس، ارزیابی روزانه، امتحان هفتگی است. خالقیت و نوآوري معلم در این بخش بسیار مؤثر است و معلم 

وي می تواند طرح و برنامه ي درسی عملی را به صورت منظم و پیوسته انجام دهد و آنگونه شخصیت خویش با پشتکار و اراده ي ق

را در ذهن فراگیر شکل دهد. براي مثال، معلم می تواند براي هر جلسه درس، یک حدیث اخالقی کوتاه بگوید و پرورش اخالقی را 

است در همان ابتداي سال موارد فوق را بیان کند و یا با انجام دادن مقدم بر آموزش علمی کند. قابل ذکر است که معلم مخیر 

 .منظم این رفتارها، به صورت عملی طرح خود را نشان دهد

 .ب( طرح و برنامه ي درستی که در دو مقطع مطرح می شود

 )دراز مدت(طرح و برنامه ي درسی ساالنه 4. 

ات مباحث روي تابلو و اشاره هاي کالمی به برخی از جزئیاتی که در ایجاد معلم در نخستین روز از دوره ي آموزشی با نوشتن کلی

انگیزه جهت حضور در کالس ها مؤثر است، این طرح را ارایه می دهد. در واقع، او قبل از حضور در کالس باید مطالب را متناسب با 

غییر و جابه جایی مواجه نشود. این عمل، افق روشنی زمان بندي خاص تنظیم کرده، بعدا ارایه دهد تا در اجراي این طرح علمی با ت

از انتهاي این دوره ي آموزشی براي فراگیران مشخص می کند و آنها می توانند براي خود مطابق با این طراحی ساالنه ي معلم 

  .برنامه ریزي کنند

معلم باید به متن آموزشی رجوع نماید و شایان توجه است که هرگز براي طراحی ساالنه به فهرست کتاب ها اکتفا نشود، بلکه 

برخی از مطالب را که در فهرست نیامده است، ولی با مطالب طرح ساالنه ي معلم پیوستگی و یا در جاذبه ي مطالب تأثیر شگرف 

دارد، انتخاب کند و در طرح جاي دهد. تعطیالت رسمی کشور در نظر گرفته شود و هرگز متن آموزشی براي یک ثلث به سه 

قسمت و براي یک نیمه به چهار قسمت تقسیم نشود، بلکه با رجوع به تقویم، این زمانبندي صورت می گیرد. باید سال را با اجزاي 

کوچک تر مثل ماه و هفته و روز تقسیم کرد و محتواي آموزشی را در این قالب هاي زمانی ریخت. همواره و در هر سال باید بین 

 .شی هماهنگی الزم وجود داشته باشدهدف و سایر فعالیت هاي آموز

 )کوتاه مدت(طرح و برنامه ی درسی روزانه 

افزون بر طرح ساالنه که در بردارنده ي کلیات متن آموزشی مورد نظر است، معلم باید براي هر روز درسی نیز طرح و برنامه ي 

شود. در این طرح درسی، کلیات مطالبی که در  درسی بنویسد. به عبارت دیگر، باید طرح مدوّن و سنجیده براي یک جلسه نوشته

یک روز درسی مورد تدریس قرار می گیرد، نوشته می شود و جزئیات و مثال ها و نکات ضروري به صورت رمزي و بسیار خالصه 

معلم، صورت در گوشه اي از این طرح نگاشته می شود تا در سال هاي بعد مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی، در کالس نیز براي 
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گیرد، بدیهی است که در نخستین سال هاي تدریس به خاطر سپردن مطالب براي معلم میسر نیست و این طرح درس، یاریگر او 

در به یادآوردن مطالب است و در ضمن، تقدم و تأخر مطالب نیز منطقی خواهد بود. طرح درس موجب جلب اعتماد فراگیر می 

که معلم براي تدریس وقت می گذارد و نظم و اعتدال رفتاري معلم در کالم، مرهون همین طرح  شود و او به این وسیله می فهمد

 .درس روزانه است که موجب صرفه جویی در وقت و استفاده ي بهینه می شود

 :اجزاي طرح درس روزانه عبارتند از

ها که پیش از این به اختصار بیان کردیم،  تعیین هدف درس جدید؛ معلم باید با استفاده از اصول و فنون طبقه بندي هدف .4

 .اهداف جدید درس موردنظر را مشخص کند

تعیین رفتار ورودي؛ معلم باید آموخته ها و توانایی هاي شاگردان را قبل از شروع درس جدید معین کند تا به تناسب آموخته  .2

 .هاي پیشین آنها طرح درس جدید را بریزد

ورودي؛ معلم با طرح پرسش هایی که مبتنی بر توانایی ها و مهارت هاي قبلی و پیش دانسته هاي فراگیر تهیه ي آزمون رفتار  .9

 .هستند، می تواند به آگاهیهاي دانش آموز پی ببرد. بنابراین سؤال ها باید از قبل تعیین شود تا در مدت کوتاه به نتیجه برسد

واند به صورت ذهنی مورد توجه قرار گیرد و یا روي کاغذي که با عنوان تعیین مراحل و روش هاي تدریس؛ این مراحل می ت .1

 :طرح درس معین شده، یادداشت شود. این مراحل به طور فهرست وار عبارتند از

الف( فعالیت هاي مقدماتی قبل از تدریس همچون حضور و غیاب شاگردان، اطمینان از سالمت روانی و جسمی شاگردان و تذکر 

 .درس جدید براي یادداشت

 .ب( آماده سازي و ایجاد انگیزه براي دانش پژوهان که باید از قبل نحوه ي انگیزش مشخص شده باشد

ج( ارایه ي درس جدید براساس هدف هایی که قبالً تعیین شده است و توجه به عدم تداخل کلیات مطالب با جزئیات و یا مطالب 

 .اصلی با فرعی

م پس از ارایه ي درس جدید با جمع بندي و یا ارایه ي خالصه ي درس و یا درخواست تکرار د( فعالیت هاي تکمیلی یعنی معل

 .مطالب از سوي فراگیران، تدریس را به کمال برساند و با در نظر گرفتن تمرین و یا تحقیق براي آنها روند یادگیري را سرعت بخشد

 .کلیه ي این موارد باید در طرح درس مشخص باشد

سایل کمک آموزشی به تناسب موضوع مورد بحث و امکانات موسسه ي آموزشی و یا مسایل اقتصادي و جانبی. در این ه ( انتخاب و

 .بخش نباید ایده آلی برخورد کرد و وعده هایی داد که قابلیت اجرا ندارند و موجب خلف وعده می شوند

 نکات قابل توجه

 .اي مرغوب استفاده کنید تا چندین سال بتوان آنها را به کار بردطرح درس را روي یک طرف کاغذ بنویسید و از کاغذه .4

 .با شماره ي صفحه اي که روي این کاغذهاست، زودتر می توان طرح درس مورد نظر را یافت .2
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به هم هر بار که به کالس می روید، یک طرح درس دیگر را که در جلسه ي بعد مورد استفاده قرار می گیرد بخوانید؛ زیرا مطالب 9.

 .پیوستگی داشته، در پاسخ به پرسش ها آرامش بیشتري خواهید داشت

طرح درس ها را تمیز نگاه دارید و از نوشتن جمله هاي طوالنی بپرهیزید و بیشتر به نگارش رمزي یا جمله هاي مصدري  .1

 .از آنها استفاده می کند، یافتبپردازید. شخصیت منظم و منضبط معلم را می توان از نوع کاغذهایی که به عنوان طرح درس 

را بنویسید تا هم در ایجاد آرامش براي شما تأثیر گذارد و هم یادآوري شود « بسم اهلل الرحمن الرحیم»ابتداي هر صفحه درس،  . 5

 .که بدون نام خدا درس را آغاز نکنید

یار کوتاه اما کوبنده و اثرگذار استفاده کنید، و براي براي پرورش اخالقی از لطایف و ظرایف بزرگان و داستان ها و یا خاطرات بس . 6

این که طرح درس شما با جمله بندي ها شلوغ نشود و دسترسی به مطالب آسان باشد، براي هر قضیه یا لطیفه اي، نمادي انتخاب 

 .کنید و آن را در سمت چپ طرح بنویسید

 مهارت هاي معلم در کالس

 .زشی و تحلیل موارد سه گانه )محتوا، ابزار و روش( از جمله مهارت هاي پیش از تدریس استبنا بر مطالب پیش گفته، طراحی آمو

پس از موارد مذکور به مهارت هاي ضمن تدریس می پردازیم که جنبه ي اجرایی و عملیاتی دارد و در کالس صورت می گیرد، اما 

، فاقد سیر منطقی خواهد بود و موجب آسیب زدگی در کیفیت باید با مطالعه و برنامه ریزي قبلی همراه باشد. در غیر این صورت

 :آموزش می شود. این مهارت ها عبارتند از

 الف( اجرای آزمون رفتار ورودی

بیان شد که رفتار ورودي عبارت است از مهارت ها و توانایی هایی که شاگردان باید قبل از شروع درس جدید دارا باشند تا بتوانند 

اف جزئی دست یابند. در این مرحله، معلم باید مهارت هاي مذکور را مورد سنجش قرار دهد و با آزمون رفتار با موفقیت به اهد

 .ورودي، یک وجه مشترکی بین فراگیران که گاهی از نظر رفتار ورودي متفاوت هستند بیابد

ورودي باید دید که آیا فراگیران در  است. در آزمون رفتار« فرقه ها با رویکرد محدودیت»مثال: هدف کلی درس جدید، آموزش 

مورد امامت، مهدویت و آشنایی با حضرت حجّت )عج( و... که اهداف جزئی هستند، اطالعاتی دارند؟ و این آگاهی ها در چه سطحی 

ر است؟ وقتی مشخص شد که آنان در کدام یک از مراحل فوق فاقد اطالعات هستند، درس جدید از همان قسمت آغاز می شود. اگ

 .دو هدف جزئی را قبالً می دانسته اند، از هدف جزئی سوم به بعد آموزش داده می شود

 الف( اجرای آزمون رفتار ورودی

بیان شد که رفتار ورودي عبارت است از مهارت ها و توانایی هایی که شاگردان باید قبل از شروع درس جدید دارا باشند تا بتوانند 

یابند. در این مرحله، معلم باید مهارت هاي مذکور را مورد سنجش قرار دهد و با آزمون رفتار با موفقیت به اهداف جزئی دست 

 .ورودي، یک وجه مشترکی بین فراگیران که گاهی از نظر رفتار ورودي متفاوت هستند بیابد
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دید که آیا فراگیران در  است. در آزمون رفتار ورودي باید« فرقه ها با رویکرد محدودیت»مثال: هدف کلی درس جدید، آموزش 

مورد امامت، مهدویت و آشنایی با حضرت حجّت )عج( و... که اهداف جزئی هستند، اطالعاتی دارند؟ و این آگاهی ها در چه سطحی 

است؟ وقتی مشخص شد که آنان در کدام یک از مراحل فوق فاقد اطالعات هستند، درس جدید از همان قسمت آغاز می شود. اگر 

 .ئی را قبالً می دانسته اند، از هدف جزئی سوم به بعد آموزش داده می شوددو هدف جز

 ب( مهارت برقراری ارتباط

در این بخش ضروري است، زیرا چنان که گفتیم تدریس یک تالش دو جانبه است و در « روانشناسی ارتباطات»آشنایی با دانش 

عبارت است از فرآیندي که به موجب آن بین پیام دهنده )معلم( سایه ي ارتباطی صحیح صورت می گیرد. ارتباط در بخش آموزش 

و پیام گیرنده )فراگیر( به منظور انتقال پیام )ارسال و دریافت( رابطه اي برقرار می شود. ارتباط، زمانی ایجاد می شود که محتواي 

در فرآیند ارتباط در آموزش با یک مثلث سروکار  پیام به گیرنده منتقل شود و دریافت آن از گیرنده به فرستنده اعالم شود. بنابراین

فرستنده، گیرنده و پیام )همان متن آموزشی است.( در مبحث روانشناسی ارتباط موضوعاتی همچون عوامل مؤثر در ایجاد  :داریم

کتب روانشناسی ارتباط  ارتباط، موانع ایجاد ارتباط، راه کارهاي رفع موانع مطرح است که خوانندگان را به مطالعه ي این موارد در

 .ارجاع می دهیم و از درازگویی می پرهیزیم تا که از اصل باز نمانیم

 ج( ایجاد تمرکز جمعی در کالس

معلم باید عوامل مخل در کالس را که مانع تمرکز فراگیران می شود از بین ببرد و الزمه ي این کار شناخت آن عوامل است. براي 

 :ل زیر اشاره کنیممثال می توانیم به موارد مخ

 عدم تعادل در حرکت هاي معلم و گاه استفاده نابجا و ناموزون از دست ها. 

  اشکال در صداي معلم که در جاذبه ي کالس و ایجاد تمرکز نقش مهمی دارد. مثالً صداي خشن و بیش از اندازه بلند و یا

ست. معلم با تغییر نوع تکلم و یا آهنگ صداي خود کوتاه و نامفهوم و یا یکنواخت و کسل کننده از موانع تمرکز بخشی ا

  .می تواند ارتباطی دوستانه و محبت آمیز با فراگیران داشته باشد و از آشفتگی کالس ممانعت کند

 عدم تنوع در برقراري رابطه در کالس و استفاده از رفتارها و سخن هاي کلیشه اي. 

  چشم و گوش به تناسب موضوع آموزشیعدم استفاده از حواس دیگر دانش پژوهان، غیر از. 

  در فاصله اي کوتاه و یا تکرار یک « تیک عصبی»به کار بردن تکیه کالم هاي آزار دهنده و یا داشتن حالت هایی مثل

 .رفتار

 د( مهارت آماده سازی

و نیازهاي آنها با اهداف آماده سازي فعالیتی است که معلم از طریق آن می کوشد ارتباط معناداري بین تجارب پیشین فراگیران 

آموزشی ایجاد کند. معلم با ایجاد تمرکز عمومی )که در قسمت قبلی بیان شد( و ایجاد عالقه و انگیزه براي فراگیران نسبت به 

مطلب آموزشی و نیز ایجاد کنجکاوي با طرح سئواالتی که احتمال می رود دانش پژوه نسبت به آنها آگاهی نداشته باشد، می تواند 

 .الس را آماده ي درس جدید کندک
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برقراري انضباط در کالس نیز در این بخش مطرح می شود که با رفع علل بی انضباطی می توان آن را ایجاد کرد چه عواملی که 

 .ناشی از رفتار معلم است و چه مواردي که مربوط به فراگیران است

 ه ( مهارت ارایه ی درس جدید

بهره گیري از طرح درسی که پیش از کالس نگاشته شده است و با خالقیت هاي خاص و گاه منحصر با استفاده از روش مناسب و 

 .به فرد برخی از معلمان این مرحله به خوبی صورت می گیرد

 و( مهارت جمع بندی

و رابطه ي درس معلم در پایان کالس براي رساندن فراگیران به نتیجه ي مناسب و ایجاد ارتباط بین مباحث جدید و مطالب قبلی 

جدید با مباحث بعدي، به جمع بندي مطالب )به صورت خالصه( می پردازد. البته ممکن است معلم از دانش پژوه بخواهد که این 

 .جمع بندي را انجام دهد و خود به رفع نواقص او بپردازد

 ز( مهارت در تکمیل یادگیری

نی، یعنی جمع بندي، به فعالیت هاي تکمیلی می پردازد. او براي کامل معلم پس از ارایه ي درس جدید و رسیدن به مرحله ي پایا

کردن فرآیند یادگیري می تواند روشی مناسب با سطح مخاطبان و موضوع مورد نظر را انتخاب کند تا به این مقصود برسد. مثالً با 

در کالس یا در منزل، تعیین تحقیق ارایه ي خالصه ي درس به فراگیران، تعیین تکلیف شب، طرح مسأله و درخواست حل آن 

برخی از فعالیت .)پروژه( ارزشیابی به میزان یادگیري آنها بیفزاید و فعالیت آموزشی خویش را کامل کند 9کالسی، تعیین واحدکار 

 :هاي تکمیلی تجربه شده عبارتند از

  نویسی هاي تمیز و دقیقتعیین امتیاز براي ارایه ي بهترین جزوه هاي برداشته شده از درس و یا خالصه. 

 طرح یک سئوال و درخواست از دانش پژوه براي مطرح کردن آن در خانواده و جمع آوري پاسخ ها. 

  طرح سئواالت مربوط به درس و درخواست از دو فراگیر که یکی به طرح سئوال یا شبه بپردازد و دیگري آن را پاسخ

نترل کالس از سوي معلم( فراهم می گردد و به علت حضور فعال دهد. این گونه است که فضاي آزاد علمی )البته باک

  .فراگیران در بخث، مقاومت روانی در برابر موضوع و پاسخ ها نشان داده نمی شود

 آشنایی با انواع روش تدریس

موضوع آموزشی و معلم پیش از تحلیل روش باید با انواع روش هاي تدریس آشنا باشد و متناسب با سطح مخاطب )فراگیرها( و 

سیاست هاي آموزشی کالن که در هر مؤسسه ي آموزشی صورت می گیرد، روشی در خور انتخاب کند. او باید در هر دوره، روش 

تدریس خود را ارزیابی کند و در صورت وجود کاستی ها، به رفع نواقص آن بپردازد و حتی در صورت لزوم، ماهیت روش خود را 

 .تغییر دهد
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  انیروش سخنر

هرچند روش هاي نوین آموزش جایگاه بسیار ویژه اي در فرآیند آموزش پیدا کرده اند و بدون استفاده از آنها فرآیند آموزش به 

کمال خود نمی رسد؛ اما هیچ کس نمی تواند ادعا کند که می توان روش تدریس سنتی را از نظام آموزش حذف کرد. در این روش 

جلوي کالس می ایستد و مطالب درسی را بیان نموده و دانش آموزان به او گوش می دهند. البته باید معلم به عنوان سخن ران در 

رانی صرف بیان دانسته ها نیست. بلکه این روش در واقع نوعی ارتباط برقرار کردن با دانش در نظر داشت که منظور از روش سخن

پیش می برد. امروزه با گسترش فناوري هاي دیجیتال، روش تدریس  آموز است که در آن معلم دانش آموز را در مسیر یادگیري

رانی با تحوالت جدي روبرو شده و قابلیت هاي زیادي پیدا کرده است. سنتی ساده ترین شیوه تدریس است که عموم معلمان سخن

است. وي صحبت می کند، مطالبی  و اساتید دانشگاه از آن استفاده می کنند. در این روش تنها کسی که فعال است معلم یا استاد

 می را سوال روي تخته می نویسد، اسالید نشان می دهد، و یا سوال می کند. و اغلب وقتی پاسخی از کالس نمی شنود، خود پاسخ

 .دهد می ادامه تدریس به و دهد

گر هستند و گوش می کنند، و تعدادي هم یادداشت می کنند. اما به  در این روش دانش آموزان کامال غیر فعال بوده و فقط نظاره

ندرت دانش آموزي در مورد مطالب درسی فکر می کند. بررسی ها نشان می دهد که این روش طبیعی یادگیري نیست، و به همین 

 دلیل اطالعاتی که به این صورت کسب می شود، در حافظه درازمدت باقی نمی ماند.

یگر کالس هاي سنتی این است که چون دانش آموزان قدرت تمرکز محدودي دارند نمی توانند با تمرکز کامل به همچنین مشکل د

مطالب درسی گوش بدهند. فکر عموم دانش آموزان در هنگام تدریس به جاهاي دیگر می رود و به اصطالح توقف هاي ذهنی 

و مدت این توقف ها بیشتر می شود. و چون مطالب درسی به صورت رانی می گذرد، تعداد برایشان ایجاد می شود. هرچه از سخن

زنجیروار به یکدیگر متصل می باشند، ایجاد توقف هاي ذهنی باعث می شود دانش آموز نتواند همپاي معلم پیش برود و مطالب 

 درسی را فرابگیرد. 

د. معموال تمام دانش آموزان در عموم کالس هاي اینها همه مشکالتی است که در مورد تواناترین دانش آموزان هم ایجاد می شو

 درس یک احساس ناراحتی و کسلی را تحمل می کند و همین مسئله کیفیت آموزش را مورد آسیب قرار می دهد.

بنابراین چیدمان کالس ها باید به صورتی در نظر گرفته شود که عالوه بر اینکه قابلیت استفاده از روش هاي یادگیري فعال و 

کتی را فراهم می نمایند، قابلیت استفاده از روش سخن رانی را نیز فراهم نمایند. همچنین می توان عالوه بر کالس دانش مشار

آموزان محیط جداگانه اي براي تدریس معلم در نظر گرفته شود. )در طراحی آموزشی مدرسه سراج از این روش استفاده شده 

به جاي "دانش آموز محور"آموزش و تدریس عرضه شده است. آموزش و تدریس در چند دهه اخیر روش هاي جدیدي در  است(

، مبناي بیشتر این نوآوري ها را تشکیل می دهد. سه روش موفق تر در این زمینه عبارتند از: یادگیري فعال، "استاد محور"روش 

  ر مورد این سه روش ارائه دهیم.کنیم توضیح مختصري دیادگیري مشارکتی، یادگیري مسئله محور. در این نوشته سعی می
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 توجه به ساختار سخنرانی

معلم باید به مطالب مورد نظر جهت سخنرانی انسجام و سیر منطقی ببخشد. براي این کار باید به ساختار سخنرانی توجه داشته 

هاي اصلی و جزئیاتی که معلم باشد که از سه بخش تشکیل می شود: مقدمه )براي جلب توجه مخاطب(، بدنه یا بخش میانی )ایده 

مایل است آنها را به فراگیر منتقل کند( و بخش پایانی یا مؤخره )که به وسیله ي آن فراگیران را جهت به خاطر سپاري مطالب 

 (.یاري می کند

این دو، آموزش در مقدمه، مطالب کلی مطرح می شود و در بخش میانی، جزئیات بیان می گردند تا فراگیران با ایجاد ارتباط بین 

می گویند. در بخش پایانی نیز کلیات با اشاره به مهمترین بخش جزئیات و ارتباط بین آنها در « روش تحلیلی»ببینند. این روش را 

 .زمان کوتاهی تکرار می شود و نتیجه گیري و در صورت لزوم انطباق فردي یا اجتماعی صورت می گیرد

تنی بر سخنرانی است، از اضطراب هنگام سخنرانی به عنوان آفت این روش می توان گفتنی است از آنجا که روش توضیحی مب

سخن گفت. به ویژه که در ابتداي تدریس، نمودِ این اضطراب و تنش روانی را در رنگ چهره، لرزش صدا و دست ها، تپش شدید 

و یاري جستن از ائمه ي اطهار )ع( و ایجاد  دیگر می توانیم ببینیم. افزودن بر توکل داشتن به خدا« روان تنی»قلب و عوارض 

 :آرامش و اطمینان با یاد خدا، موارد دیگر جهت مبارزه با اضطراب وجود دارد که عبارتند از

 .الف( تسلط کامل بر بحث مورد نظر و نوشتن کلیات برخی از جزئیات به صورت رمزي بر کاغذ

 .ا فراگیرانب( شروع کالس با معارفه و ارتباط صمیمانه گفتاري ب

 .ج( توجه به کیفیت قرارگرفتن پاها به این معنی که باید وجود آنها را روي زمین حس کنیم

 .د( توجه به نفس کشیدن ها وقتی بدین معنی که هنگامی مانع کشیدن نفس عمیق شویم، اضطراب افزایش می یابد

 .ط به مطالب گوش می دهند و چیزي نمی نویسنده ( با چشم ها و قلبِ مخاطب سخن گفتن به ویژه در زمانی که آنها فق

 .و( کمک گرفتن از بدن و حاالت فیزیکی، مثالً با اعتماد به نفس قدم برداشتن و مخفی نکردن دست ها

 .ز( تلقین این نکته که در موضوع موردنظر، سخنور )معلمِ روش توضیحی( از مخاطبان خود )فراگیران( کارشناس تر است

 تالیف دکتر حسین "نوآوري در آموزش مهندسی"برگرفته از کتاب 

تر از روش سنتی است. معلم باید نکته قابل توجه در ارتباط با این روش ها این است که استفاده از این روش براي معلمان سخت

قیت قابل طرح درس پیچیده تري براي دانش آموزان طراحی کند. همچنین در ابتدا ممکن است معلم در این روش تدریس به موف

 توجه اي دست نیابد. اما قطعا این روش تدریس تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت یادگیري دانش آموزان دارد.
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یادگیری فعال

به روش تصویري جالبی که به نام مخروط یادگیري معروف شده است، نشان داد که  4351ادگار دیل در مقاله اي در سال 

 در کالس درس، یادگیري کمی را به دنبال دارد.مشارکت غیرفعال دانش آموزان 

بررسی هاي این محقق نشان داده است که آنچه دو هفته بعد از یادگیري یک مطلب در حافظه ما باقی می ماند در روش هاي 

 تدریس متفاوت به این صورت است:

درصد آنچه را که خوانده ایم. 41

درصد آنچه را که شنیده ایم. 21

 ا که دیده ایم.درصد آنچه ر 91

درصد آنچه را همزمان دیده و شنیده ایم. 51

درصد آنچه را که گفته ایم. 71

درصد آنچه را که گفته و عمال تجربه کرده ایم. 31

از این رو، تنها گوش دادن به معلم، یادگیري ناچیزي را به همراه خواهد داشت و با روش هاي فعال می توان به یادگیري هاي کامل 

 دست یافت.تري 

یادگیري فعال هر آن چیزي است که در کالس درس اتفاق می افتد تا دانش آموز را با مطالبی که ارائه می شود درگیر بنماید. این 

نوع یادگیري از روش هاي بسیار متنوعی تشکیل می شود که در این نوشته فرصت بیان آنها نیست. به عنوان مثال از دانش آموزان 

تا براي مدتی به صورت فردي یا گروهی در مورد سواالتی که در ابتداي تدریس مطرح می شود فکر کنند یا خواسته می شود 

گزینه هاي محتمل را بررسی کنند. در پایان تعدادي از پاسخ ها مطرح می شود و با بحث کردن دانش آموزان در مورد پاسخ هاي 

 .مطرح شده و هدایت معلم، فرآیند تدریس اتفاق می افتد

کالسی که در آن فرآیند یادگیري فعال در حال جریان است از نقاط قوت دیگري نیز برخوردار است. از جمله اینکه به خاطر فعال 

شدن دانش آموز، توقف هاي ذهنی ایجاد شده از بین می رود و دانش آموز در کالس احساس کسلی و خواب آلودگی نمی کند. با 

 ختی خارج شده و دانش آموزان با انرژي بیشتري مشغول یادگیري می شوند. این روش در واقع کالس از یکنوا
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 یادگیری مشارکتی

بررسی ها نشان داده است دانش آموزان و دانشجویانی که به صورت گروهی فعالیت می کنند، در برابر دانش آموزان و دانشجویانی 

یاد می گیرند، عمیق تر یاد می گیرند، نگرش مثبت تري نسبت به که به صورت فردي فعالیت هاي خود را انجام می دهند، بیشتر 

 موضوع درس دارند، و اطمینان بیشتري نسبت به خود پیدا می کنند.

البته این روش نباید باعث شود تا تعدادي از دانش آموزان به تنبلی روي آورده و تمام مسئولیت کار گروهی را بر دوش فرد دیگر 

هم براي کسب نمره، مجبور به انجام تمامی کارها باشد! استفاده مناسب از این روش نیازمند به توجه به نکاتی بیاندازند و فرد دیگر 

 می باشد که در این نوشته به آنها اشاره نمی نماییم.

 یادگیری مسئله محور

د از مدت بسیار طوالنی با آموزش به سبک سنتی آن به این صورت است که ابتدا دانش آموز با مباحث درسی آشنا می شود و بع

کاربردهاي علومی که فراگرفته است، آشنا می شود. این روش مشابه آن چیزي نیست که بشر معموال براي کسب دانش و مهارت به 

کار می بندد. در زندگی روزمره فرد ابتدا با مسئله اي که نیاز دارد روبرو می شود و سپس براي حل آن کوشش می کند. در واقع 

ن وقتی مطالب را به نحو موثرتري یاد می گیرد که به یادگیري آن مطالب احساس نیاز کند. اما متاسفانه در مدارس چنین انسا

اتفاقی نمی افتد. دانش آموزان بدون اینکه فایده یاد گرفتن مطالب را بدانند، مجبور به یادگیري آنها هستند. به همین جهت به 

 والدین آنها را مجبور به یادگیري می کنند.آموزش عالقه ندارند و معلمان و 

یک نگرش متفاوت و موثرتر آموزش این است که ابتدا سوال یا مسئله اي براي دانش آموزان طرح می شود. این سوال قبل از آن 

ش آموز مطرح می شود که تمام آن چیزي که براي حل آن مسئله الزم است را به دانش آموز یاد داده باشیم. پس از آنکه دان

 متوجه شد چرا به یاد گرفتن آن مطلب درسی نیاز دارد، آن مطلب به او آموزش داده می شود.

 روش توضیحی

انتقال مستقیم اطالعات به فراگیران با استفاده از متن هاي آموزشی چاپ شده و یا سخنرانی را روش توضیحی می نامند. در این 

به شاگردان منتقل می کند و آنان نیز آن مطالب را یا به ذهن می سپارند و یا  روش، معلم، مطالب را به صورت منسجم و مدون

یادداشت برداري می کنند و پرسش و پاسخ در این روش جایگاهی ندارد. از ویژگی هاي مثبت این روش، صرف جویی در وقت و 

است. البته این روش مشکالتی را نیز به  امکانات آموزشی، ایجاد تمرکز در شاگردان جهت یادداشت برداري و تقویت بیان معلم

همراه دارد که از آن جمله می توان به خستگی شاگردان از یکنواختی کالس، عدم امکان تفکر فراگیران و در نظر نگرفتن تفاوت 

 .هاي فردي شاگردان اشاره کرد
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 :فتبراي حل این مشکالت و ایجاد جذابیت در روش مذکور باید نکات زیر را در نظر گر

توضیحات معلم، روشن، دقیق و قابل درك باشد. براي این منظور می توان از مثال زدن، تصویرسازي ذهنی، فیلم و یا سایر وسایل 

 .توضیح دادن استفاده کرد

چه چیزي »برجسته نمایی در نکات اساسی و اصلی متن آموزشی صورت گیرد. در واقع معلم باید به این پرسش پاسخ دهد که 

 .و همان مطلب را با تأکید و تکرار برجسته کند« ین اهمیت را دارد؟بیشتر

تنوع رفتاري معلم و تغییر آهنگ صدا در موارد خاص و توجه به سئواالت فراگیران و پاسخگویی به آنها در قالب همین روش 

 .توضیحی و درون متنی، باعث میشود که از یکنواختی کالس بکاهد

 .معلم ارزشیابی شود« خود تحلیلی»ي فراگیران و با واسطه ي نهاد آموزشی در مؤسسه و هم با مهارت توضیح معلم هم از سو

 :  .روش تدریس نو آفرینی ) بدیعه پنداری (

در این روش معلم از دانش آموزان می خواهد که به توصیف و تشریح موضوع یا مفهوم مورد نظر بپردازد و هریک مفاهیمی مربوط 

هند ) بارش مغزي ( و سپس در مرحله بعد دانش آموزان بایستی مقیاسهاي مستقیم پیشنهاد کنند که با ثبت و به موضوع  ارائه د

فهرست از همه ایده ها در باره موضوع انجام می شود . سپس با توجه به فهرست ایده هاي موجود هر یک از افراد گروه بایستی ایده 

شرده است که با توجه به تشریح مثبت و منفی یک پدیده در کنار هم بدست می هاي جدید بسازد . مرحله بعدي مرحله تعارض ف

آید و سپس با کمک هر یک از گروهها مفاهیم کلیدي و دقیق درسی بیرون کشیده شده و به تعریف پدیده مورد نظر می پردازند . 

 (  293 ص –  4971 –) احدیان 

 :  روش شبیه سازی

ارب قبلی دانش آموزان ارائه می گردد و سپس از آنان خواسته می شود که مدلی از واقعیتهاي درسی از یک موقعیت مبتنی بر تج

تازه اي که در درس جدید مورد مطالعه می شناخته اند بسازند .  )  بعنوان مثــــال مدل مولکولی مولکولهایی که تا کنون می 

 براي ساختن مولکولهاي تازه ایجاد نمایند (شناخته اند  ساخته و سپس حالت هاي دیگري از پیوند اتمها را 
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 هاي پدیده و مفاهیم شدن مرتبط – همکاري روحیه تقویت  -  عمیق یادگیري –فعال بودن و مرتبط بودن با تجربه دانش آموزان 

 هم بر و درسی موضوعات همه در کاربرد عدم – بودن گیر وقت و بوده روش این محاسن از مره روز زندگی واقعیات با علمی

                                               ( 13ص    - 4912-کالس از جمله محدودیتهاي هستند . ) کرامتی   نظم خوردن

 

 

 :  روش تدریس ساخت گرایی

در این روش یاد گیرنده با استفاده از همه حواس خود به منظور ساخت دانش تالش می کند . بخشی از دانش سازي در طی 

فرآیند کاوش صورت می گیرد . تعامل معلم با دانش آموزان و کاوشگري از طریق همیاري بیشترین سود مندي را عاید می کند . 

ه هاي دانش آموزان است . سپس مرحله گسترش که در آن اندیشه ها و فعالیتهاي در مرحله دوم تشریح و تعامل معلم با گرو

ذهنی سازماندهی می گردد و در مرحله آخر ارزشیابی از یافته ها و مهارتهاي اکتسابی دانش آموزان و بازخورد  به فراگیران توسط 

 – 432 ص – 4971 –یز هدایت گردند )احدیان محمد معلم انجام میگیرد . افزون بر این دانش اموزان باید به خود ارزشیابی ن

436 ) 

 ویژگی های معلم موفق

یکی از مباحث مهم در روش تدریس، ویژگی هاي معلم است که در نوع ارتباط و با فراگیران و ایجاد یادگیري بسیار مؤثر است. به 

 :داد نظر می رسد که خصوصیات معلم را می توان در دو بخش مورد بحث و بررسی قرار

 :الف( ویژگی هاي نفسانی

از جمله ویژگی هاي نفسانی معلم می توان به اخالص اشاره نمود. معلم مخلص، مشکالت را براي رضاي خدا تحمل کرده، با نگرش 

قوم الهی به مسائل می نگرد. او به شاگردان خود از آن جهت که محتاج تعلیم و هدایت هستند و خداوند بزرگ آنها را به دانایان 

سپرده است، می نگرد و همچون مادر یا پدري دلسوز براي حل مسائل و مشکالت آنان تالش می کند. تواضع صفت دیگري است 

که موجب جذب شاگردان می شود، زیرا کسی که متواضع باشد، خداوند او را در مقام باالیی قرار می دهد )رفعه اهلل من تواضع و 

ر چه میزان دانایی و علم افراد باال می رود، تواضع آنان نیز بیشتر می شود، زیرا دانسته هاي خود را با وضعه اهلل من تکبّر(. معموالً ه

ندانسته ها مقایسه می کنند و می فهمند که جهل شان بیش از علم شان است، چنان که سقراط حکیم می گفت: من عالم ترین 

 . انسان ها به جهل خویش هستم

 

WWW.AEL.AF



26 
 

 

اعتماد به نفس نیز از ویژگی هاي نفسانی معلم است که باید در وجود خود نهادینه سازد. هر فردي با کم عزت نفس و به عبارتی 

می تواند میزان عزت نفس خود را افزوده، از خودکم بینی و کم رویی نجات « خودِ ایده آل»خویش و « خودِواقعی»کردن فاصله ي 

 .یابد

ت که با دائم الوضو بودن و ارتباط هاي متعالی با منابع معنوي می تواند این ویژگی طهارت روح نیز از ویژگی هاي نفسانی معلم اس

را ایجاد کند و یا تقویت بخشد. صفاي باطن معلم باعث صدور انرژي معنوي از سوي او به فراگیران می شود و موجب می گردد که 

خشد. آرامش و طمأنینه که در وقار و متانت معلم نمود می ارتباط روحی و عاطفی برقرار شود و در نتیجه، به امر یادگیري سرعت ب

یابد، ویژگی دیگري از این دست است. خالقیت و زایش ذهنی نیز از ویژگی هاي نفسانی معلم است که بر اثر مطالعه ي زیاد و 

ارد دیگري همچون صبر و ارتباطات انسانی و تفکر به نقطه ي اوج می رسد و محبوبیت او را نزد فراگیران دوچندان می کند. مو

 :شکیبایی، قاطعیت و خونسردي نیز وجود دارد؟

 ب( ویژگی هاي رفتاري

برخی از ویژگی هاي معلم مربوط به رفتار اوست. براي مثال، اعتدال رفتاري و دوري از افراط و تفریط در کلیه ي امور مربوط به 

و مشاهده می شود. ابراز مهر و محبت و عالقه نسبت به شاگردان آموزش و پرورش از جمله ویژگی هاي رفتاري معلم است که در ا

و همکاران نیز از ویژگی هاي بارز یک معلم است که بازتاب این رفتار مهرآمیز، به تعیین عالقه مندي و ابراز و اظهار محبت از سوي 

حاکم بر قلب ها »ثل معروفی است که طرف مقابل است. این رفتار موجب حکومت معلم بر قلب شاگردان می شود و مصداق بارز م

 .«باش تا بر اندیشه ها حکومت کنی

خوش رفتاري و خوش ارتباطی نیز از ویژگی هاي رفتاري معلم به شمار می رود و گمانه زنی شاگردان را به سود و سوي او سوق 

  .می دهد

حاصل سال ها تربیت خانوادگی است، « ادب»اگر چه ادب و رفتار مؤدبانه ویژگی دیگري است که در رفتار معلم باید مشاهده شود. 

اما از طریق تمرین و اکتساب می توان رفتارهایی مؤدبانه از خویش نشان داد و به حدود و حقوق دیگران احترام گذاشت و خود را 

 .مقدم بر غیر ندانست

یل شخصی همچون کتاب، جزوه و یا آراستگی ظاهري و دوري از بی نظمی و آشفتگی، چه در لباس و نوع پوشش و چه در وسا

برگه هاي مربوط به طرح درسی، نیز در تبیین شخصیت معلم بسیار مؤثر است و باید در این موارد سعی فراوان شود، زیرا 

 .ویژگیهاي مهم معلم، نظم و آراستگی اوست

دانش هاي متعدد و متنوع، بیش از معلمانی از دیگر ویژگی هاي معلم، باال بودن سطح علمی اوست. بدیهی است که معلمان آگاه به 

که تنها در حد متن آموزشی مورد نظر آگاهی دارند، مورد توجه قرار می گیرند. آگاهی هاي سیاسی اجتماعی، عرفانی، اخالقی، 

 .علمی و اطالعات عمومی از موارد ضروري است که معلم باید آنها را به دست آورد
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د دارد که یا زیرمجموعه ي فوق قرار می گیرند و یا به علت عمومیت و روش بودن، از آنها چشم البته ویژگی هاي دیگري نیز وجو

می پوشیم. درخاتمه باید گفت که معلمان با تالش و همت و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( می توانند خود را به این 

 .ویژگی ها بیارایند

 

 نظریه های تدریس

  عوامل موثر درتدریس : 

 ویژگی هاي شخصیتی و علمی معلم -4

 : شوند می تقسیم گروه دو به شاگردان به نسبت معلم روابط اساس بر ، تدریس در آن نقش و معلم شخصیتی هاي ویژگی (  الف

این گروه از معلمان شاگردان را هسته مرکزي فعالیت خود قرار می دهند و آنان را محور اصلی فعالیتهاي  : معلمان شاگردنگر

آموزشی می دانند ، که خود به دو دسته شاگرد نگر فردي که به ویژگی هاي فردي شاگردان توجه می کنند و شاگردنگر جمعی که 

 سی پرورشی توجه دارد .به جمع شاگردان و پرورش جمعی آنها از طریق روانشنا

 که است این بر دسته این کوشش تمام.  شاگردان به تا دهند می اهمیت درس به بیشتر معلمان از دسته این  : معلمان درس نگر

 به خود که بدهند پس معلم به و بگیرند یاد خوب را درس موظفند شاگردان و دهند انتقال شاگردان به را درس شده طریق هر به

تقسیم می شوند . در گروه درس نگر علمی بیشتر به رشته هاي  "نگر فلسفی  درس " و " علمی نگر درس " کوچکتر گروه دو

علمی عالقمند هستند و در گروه درس نگر فلسفی بیشتر به مسائل کلی و اجتماعی می پردازند . در هر دو گروه باال گرچه 

ند ولی هیچگونه ابتکار و نوآوري از خود ندارند . از نظر نوع برخورد معلمان به شاگردان همه رفتاروعقاید معلمان خود را اجرا می کن

 دو دسته ي اقتدارطلب و رفاقت طلب نیز تقسیم بندي می توان کرد .

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

  صورت پذیرد .

 تاثیر شخصیت و رفتار معلم در فرآیند تدریس ب (

ین یک معلم خوب باید به براي شاگردان ، عمل و رفتار معلم معیار مناسبی است براي ارزشیابی مطالب و رهنمودهاي او . بنابرا

شاگردانش درس انسانیت بیاموزد . معلم باید هنگام تدریس به همه شاگردان توجه کند و درتصمیم گیري ها از آنها نظر خواهی 

کند . معلم نباید عدالت را فراموش کند و بین شاگردان خود تبعیض قائل شود . معلم باید وقت شناس باشد ، معلم باید الگوي نظم 

 تربیت باشد و نیز وضع ظاهر ي و سخن گفتن معلم باید الگوي مناسبی براي شاگردانش باشد .و 
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 تاثیر شخصیت علمی معلم بر فرآیند تدریس ج ( 

معلم هر اندازه داراي رفتار انسانی مطلوبی باشد ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود ، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد 

از نظر علمی قوي است که به روشهاي ارائه محتوا و چگونگی برقراري ارتباط آگاه و بر آنها مسلط باشد و این نیازمند . معلمی 

مطالعه مستمر است . روش تدریس معلم باید متناسب با اصول آموزشی و پرورشی و خصوصیات شاگردان انتخاب شود .نقش دیگر 

رسه است . اگر آموزش رسمی با زندگی اجتماعی و حقیقی شاگردان ارتباط نداشته باشد معلم ایجاد رابطه و پیوند بین جامعه و مد

چندان اهمیت و اعتباري نخواهد داشت و وظیفه معلم انجام این مهم است . یک معلم خوب عالوه برداشتن محتواي غنی علمی 

آموزشی باشد و با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود  باید از فنون و مهارتهاي آموزشی آگاه باشد . او باید قادربه تحلیل فرآیند

روش تدریس خود را انتخاب کند . زیرا معلمی که بر محتوا مسلط است ولی با روش هاي تدریس ناآشناست قادر به فراهم کردن 

  عیت یادگیري براي شاگردان نیست .موق

 ویژگیهاي شاگردان و تاثیر آن در فرآیند تدریس : -2

ی تواند بدون توجه به ویژگیهاي شاگردان ، آنان را به کار کردن وادارد زیرا فعالیتهاي عقلی ، اخالقی و اجتماعی شاگرد و معلم نم

تابع اراده معلم نیست . تدریس معلم باید براساس نیاز ، عالقه و توانائیهاي ذهنی شاگردان تنظیم شود . البته به این معنا نیست که 

خواست می توانند انجام دهند ، بلکه به این معناست که فعالیت و کار مدرسه باید مورد عالقه دلخواه  شاگردان هر چه دلشان

شاگردان باشد . ساخت ذهنی ، هوش و تجربه هاي علمی شاگرد موضوع دیگري است که در روش تدریس باید به آن توجه شود . 

و  را بر اساس مراحل رشد ذهنی توانائیهاي مختلف موقعیت اجتماعیبنابراین یک معلم باید برنامه درسی ، نوع و مقدار تکلیف 

 اخالقی شاگردان پی ریزي کند .

 تاثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرآیند تدریس -9

قرار ساخت نظام آموزشی هر جامعه اعم از نگرش ها ، باورها ، برنامه ها و آیین نامه ها نمی توانند روش تدریس معلم را تحت تاثیر 

دهد . در ساخت نظام آموزشی ، دو برنامه ي متکی بر اصالت مواد درسی و برنامه هفتگی بر رشد همه جانبه شاگرد و چگونگی 

 اجراي آنها تاثیرات متفاوتی را در فرآیند تدریس معلم می گذارند .

فقط سعی می کند به تعداد قبولی شاگردان  در برنامه متکی به اصالت مواد درسی ، معلم آزادي عمل و ابتکار چندانی ندارد و او

بیافزاید حال آنکه در برنامه متکی بر رشد همه جانبه شاگرد معلم به عالیق و نیازها و توانمندیهاي شاگردان توجه می کنند . واضح 

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

 آموزشی در فرآیند تدریس تاثیر فضا و تجهیزات -1

معلم خوب در شرایط محدود نیز می تواند موثر واقع شود . اما شکی نیست که فضا و تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس 

 وشمعلم بسیار موثر است . کثرت شاگردان ، نداشتن میز و نیمکت ، عدم نور کافی ، نداشتن کتابخانه ، آزمایشگاه و ..... می تواند ر

 تدریس معلم را دچار مشکل کند.
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 رویکرد های یادهی و یادگیری

دیوید و راجر » و مراحل سازماندهی رویکرد مشارکتی   « رخدادهاي آموزشی گانیه » تنظیم ساختار واحد درسی  بر اساس 

 :«  جانسون 

 و محتوا – اهداف – مکانی –برنامه آموزشی باید به نحوي باشد که تجارب متعددي را به هم مربوط سازد . تدریس از نظر زمانی 

طرح ریزي میشود . با این همه ساختار اساسی واحدي براي آموزش موجود است که تجارب یادگیري  متفاوتی صورتهاي به مخاطب

 ( 451 ص –  4911 – دهزا آقا –را شکل می دهد ) احدیان 

 می « آموزشی رخدادهاي » را آنها که باشد داشته وجود اي مؤخره و زمینه –به اعتقاد گانیه در هر راهبرد آموزشی باید مقدمه 

 ( 452 ص –یم ) همان کتاب نام

تدریس به روش همیارانه پیشنهاد میتوان ساختار زیر را که تلفیقی از نظر گانیه و سازماندهی مبتنی بر همیاري است را در روند 

 نمود .

 « رخداد هاي مربوط به مقدمه تدریس » الف ( 

 جلب توجه فراگیران به اهداف درس و موضوع جدید -

 تعیین تعداد و ترکیب گروه ) که بهتر است بصورت نا همگن انتخاب شود ( -

 مهارتهاي مورد نیاز در هنگام کار گروهی ارائه اطالعات الزم و دستور کار به دانش آموزان جهت استفاده از  -

 سازماندهی اتاق درس بصورتی که دانش آموزان براحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از مواد آموزشی استفاده نمایند . -

 «رخدادهاي مربوط به پیکره درس » ب ( 

 ارتباط تجربیات قبلی با موضوع درس جدید  -

 در ساخت و یادگیري مفاهیم بوسیله کار با وسایل و منابع موجود بصورت همیاري و همکارراهنمایی وتشویق فراگیران  -
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 ایجاد وابستگی متقابل و عالقه در دانش آموزان در فعالیت با یکدیگر  -

 نظارت بر رفتار و مهارتهاي انجام کار گروهی دانش آموزان -

 موزان در طی فعالیتها دادن فرصت آزمایش و خطا و بازخورد و راهنمایی دانش آ -

 نشان دادن راه عملی اجرا کردن فراگرفته ها و آموزش مهارتهاي همکاري و احساس مسئولیت در انجام تکالیف در دانش آموزان -

 «رخدادهاي مربوط به بخش جمع بندي و اختتام درس » ج ( 

 یله گزارش کار گروهی ) اختتام درس (جمع بندي و خالصه آنچه در کار گروهی و فعالیتهاي درس انجام گرفته بوس -

 سنجش میزان موفقیت گروه و ارزشیابی از کمیت و کیفیت یادگیري مفاهیم -

 برآورد نحوه بهبود بخشیدن به عملکرد گروهی توسط اعضاي گروهها و مربی -

و برنامه ریزي و پیشنهاد جهت انجام هر چه بهتر فعالیت ها توسط گروه و معلم و آمادگی بــراي اجراي و سازماندهی موضوع 

 ( مؤلف –بعدي درس با تفکــري نقاد و سازنده )تنظیم ساختار درسی  

 راههاي – مهارتها – نظرات –الگوهاي آموزشی در واقع الگوهاي یادگیري هستند . ما در حالی که به شاگردان در کسب اطالعت 

 یادگیري براي شاگردان افزوده استعداد واقع در.  آموزیم می آنان به نیز را یادگیري نحوه ، کنیم می کمک خود نظر ابراز و تفکر

نتیجه آموزش به علت دانش و مهارتی که کسب می کنندوبه علت چیرگی آنان  مهمترین میتواند آینده در تر موثر و تر آسان

 ( 94 ص -  4911  –برفرآیند هاي یادگیري باشد )بهرنگی 
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  فصل دوم

 ارتباط و اثر آن در فرایند تدریس و یادگیر

 یادگیری:-ارتباط به عنوان یک عامل مؤثر در تدریس

م تدریس در فرایند آموزش است. الزم است معلم در فرایند تدریس هدفش را مشخص کند و دقیقاً معلوم کند درصدد به دست ارتباط شرط الز

 آوردن چه نتیجه اي است، میخواهد فراگیرانش بعد از برقراري ارتباط چه مسئله اي را بپذیرند و چه عکس العملی را از آنها انتظار دارد

 دانشمندان:تعریف ارتباط از دیدگاه 

 دیگر شخص به شخص یک از انسانی رفتارهاي و افکار و اطالعات انتقال فن  -4

 ندیشه دیگري را تحت تأثیر قرار دهدا 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  -9

 و عالئم از استفاده با بیشتر یا فرد دو عقاید و احساسات ها، اندشه افکار، تبادل و انتقال فرایند: یادگیري و تدریس فرایند در  -1

 به موارد زیر اشاره می کند: 1تعریف قراردادن، کنترل و هدایت یکدیگر ب به منظور تحت تأثیرمناس نمادهاي

 ثابت رویداد یک نه داند می تغییر حال در پیوسته و مستمر جاري، پویا، روابط و وقایع را ارتباط  -4

د و براي انتقال مفاهیم می بایست از عالئم و دان نمی پذیر امکان مفاهیم انتقال بدون را عقاید و ها اندیشه افکار، تبادل  -2

 یر و تأثر در ارتباط خواهد بود.نمادهاي مناسب استفاده شود. در واقع اشتراك در مفاهیم و نمادهاي مورد استفاده تأث

 .است داده دخالت نیز را هدایت و کنترل عامل زیرا دارد توجه تأثر و تأثیر از فراتر ارتباط هدف به  -9

 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.
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 شناخت .4

 انتقال .2

 تاثیر .9

 کنترل .1

 هدایت .5

هدف پیام بستگی مستقیمی به شرایط فرستنده و گیرنده پیام دارد. می توان گفت هدف اساسی افراد یا هر فرستنده پیام این است 

محیط و حتی در سرنوشت خود تأثیر بگذارد و به تمایالت و که خود را به صورت عامل مؤثري درآورد تا بتواند در دیگران، در 

خواسته هاي خویش نیز جامه عمل بپوشاند. بنابراین فرستنده و گیرنده پیام هستند که در شرایطی خاص، هدف ویژه اي را در یک 

  فرایند ارتباطی در نظر می گیرند و روش مناسب با آن را انتخاب می کنند.

فرایند آموزشی تالشی است در جهت  به عبارت دیگر مجموعه

تغییر شرایط یادگیري و تحت تأثیر قراردادن و کنترل فکري و 

شرایطی که بر اساس شناخت، تمایالت و  ;رفتاري فراگیران

 .توانایی مخاطبان فراهم شده و منجر به هدایت آنان می شود

  

 هدف از ارتباط معلم و شاگرد در آموزش و پرورش

 روشهاي ارتباطیچند نمونه از 

 ارتباط ارادي و ارتباط غیر ارادي-4

 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

 صورت می گیرد. ارتباط رسمی: ارتباط در سطحی وسیع و در محیط هاي رسمی
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 ارتباط غیر رسمی: ارتباط بین دو نفر یا دو گروه به طور عادي و غیر رسمی اتفاق می افتد.

 ارتباط کالمی و ارتباط غیر کالمی-9

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

 یر کالمی مانند حرکات دست، چشم و ... انتقال می یابد.ارتباط غیر کالمی: پیام به صورت عالئم یا رمزهاي غ

 ارتباط مستقیم و ارتباط غیر مستقیم-1

 ارتباط مستقیم: ارتباطی که بدون واسطه بین شخص فرستنده و گیرنده پیام ایجاد می شود.

فرستنده پیام همدیگر را نمی ارتباط غیر مستقیم: ارتباط چهره به چهره نیست و جنبه شخصی ندارد در چنین ارتباطی گیرنده و 

 شناسند.

 ارتباط فردي و ارتباط جمعی-5

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

ممکن است مستقیم یا غیر  ارتباط جمعی: ارتباطی که بین یک نفر با یک گروه یا گروهی با گروه کثیري برقرار می شود که

  مستقیم باشد.

 ارتباط یکطرفه و ارتباط دوطرفه:-6

ارتباط یکطرفه)یکجانبه(: انتقال پیام از فرستنده شروع و به گیرنده ختم می شود و گیرنده نسبت به مفاهیم پیام واکنشی به 

 فرستنده نشان نمی دهد.

گیرنده در جریان ارتباط عوض می شود و فعالیتهاي ارتباطی بعدي بر اساس ارتباط دوطرفه)دوجانبه(: پیوسته نقش فرستنده و 

 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.

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

میلر در بحث درباره ارتباط کالمی الگو را نوعی دستگاه طبقه بندي براي تجرید و مقوله بندي اجزائی که بالقوه در فرایند ارتباطی 

 نقش دارند معرفی می کند.
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 وظایف الگو از دیدگاه میلر:

 ایند ارتباط یک چهارچوب سازمانی الزم است، الگو شخص را قادر از آنجا که براي گفتگو درباره فر وظیفه سازمانی:-4

 می سازد که ابعاد معینی از فرایند را از چهارچوب منفک سازد و آن را مورد تحلیل قرار دهد.

ی جهت کسب اطالعات براي رسیدن به بینشهاي نو درباره فرایند روانشناختی مورد مطالعه پژوهشگران الگو م وظیفه اکتشافی:-2

 تواند بسیار مفید باشد.

الگو می تواند همانند یک دستگاه پیش بینی کننده عمل کند. در حقیقت الگو به مثابه ابزار تحلیل موقعیت وظیفه پیشگیري: -9

 براي دست زدن به بعضی پیشگیریها بسیار مناسب است.

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

  

 پیام فرستنده یا منبع -4                                                          

 پیام -2          مده موجود در الگوهاع عناصر         

                                 پیام گیرنده -9                                                           

  پیام: فرستنده

 .شناخت متغیرهاي زیر نقش مؤثري در ارتباط دارند 

 آن تأثیر بسیار زیادي از خود بر جاي می گذارد. ارسال نحوه و پیام نوع تعیین در فرستنده گرایش و فکر طرز           

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

  محتوا بر تسلط         

 ي گیرندگان قابل درك برا که بریزد قالبی در را آن و باشد مطلع خود خاص مخاطبان براي پیام ارائه طرز از باید پیام فرستنده

           و فهم باشد
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 عالمتگذاری در مهارت

اطالعات هرگز قابل انتقال نخواهد بود مگر اینکه به صورت عالئم یا نمادهایی درآید. به عبارت دیگر منبع پیام باید اطالعات،  پیام:

ارزشها و اندیشه هایی را که می خواهد به طور مؤثر به گیرنده پیام برساند، به صورتی درآورد که قابل انتقال باشد. به این عمل در 

  گویند. مزگذاريراصطالح ارتباطی 

پیام زمانی براي گیرنده قابل فهم خواهد بود که مجدداً از حالت رمز و عالمت خارج شده و به صورت نشانه هاي آشنا درآمده باشد. 

 گفته می شود. رمزخوانیبه این عمل در اصطالح 

ان پیام قرار داده شود. در اصطالح ارتباطی پیام باید در شرایطی خاص و با وسیله و از راه و طریقی در اختیار گیرنده یا گیرندگ

می گویند. انتخاب حامل و کانال می بایست  کانالو راه و طریقی را که پیام در آن حمل می شود  حاملوسیله حمل پیام را 

 متناسب با پیام و ویژگیهاي گیرندگان باشد.

 هر چه پیام قوي تر و مؤثرتر باشد 

 اسبتر انتخاب شودهر چه عالئم، حاملها و کانالها من 

 و ارسال پیام همواره کنترل شود 

گیرندگان پیام از بین پیامهاي مختلف آنچه را خود می خواهند و با نیازها و نظریات آنان تطبیق کند، می گیرند. یعنی  گیرنده پیام:

 بعضی را برگزیده و برخی را رد کرده و به دلخواه خود از آن استفاده می کنند.

در یک نظام ارتباطی این است که فرستنده و گیرنده پیام از نظر اطالعات، عواطف و سایر ارزشهاي اجتماعی و مهمترین مسئله 

فرهنگی وجه مشترکی داشته باشند. یعنی دریافت کننده پیام باید قادر باشد مفاهیم فرستنده پیام را درك 

                                                                کند.

است. تأثیر نتیجه اي است که از برقراري ارتباط حاصل می شود و  تأثیراز دیگر عناصر قابل توجه در تحلیل فرایند ارتباط عنصر 

 هدفی است که فرستنده از ابتداي ایجاد ارتباط باید به آن توجه داشته باشد.

د عبارت است از عکس العملی که گیرنده پیام پس از است. بازخور بازخوردمهمترین مالك تشخیص تأثیر یک جریان ارتباطی 

تفسیر و ارزیابی پیام بر اساس دریافت و تفسیر عالئم و درك فکر فرستنده از خود بروز می دهد و مجدداً دریافت خود را به صورت 

 پیام به فرستنده ارسال می کند.
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 بالفاصله ارزیابی کند.بازخورد فرستنده را قادر می سازد که تأثیر پیام خود را 

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

 صالح اشتباهات اجزاي الگوا و پیام فرستنده توسط انتقال فرایند بررسی     :           بازخورد منفی

فراگیران، شرایط و عوامل مؤثر ارتباط، نوع، کیفیت و سودمندي تفهیم و در فعالیتهاي آموزشی معلم می تواند با توجه به بازخورد 

 تفاهم را بیشتر کند و در نتیجه سطح و میزان یادگیري را افزایش دهد.

 موانع ارتباط

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

 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 از یک محرك بحث شفاهی: -4

یی کمتري خواهد داشت. براي باعث کاهش یادگیري و تدریس می شود. تدریس کالمی هرچه بیشتر مور استفاده قرار گیرد کارا

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

بینی براي گیرنده پیام ارزش اطالع موجود در هر پیام بسته به جالب بودن، تازه بودن و غیرقابل پیش  جالب توجه نبودن پیام:-2

 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 گرایشها، اطالعات و نیازهاي آنها مطلع شده و 

 آن اطالعات آغاز کند.سپس تدریس خود را بر اسال 

هنگامی که با موضوع و مشکل جدیدي مواجه می شویم، اگر در مورد آن زمینه قبلی کافی نداشته باشیم سعی می انتقال منفی: -9

کنیم در ذهن خود از تجارب قبلی نزدیک به آن براي درك مطلب یا حل مشکل جدید استفاده کنیم. اگر تجارب قبلی ما را در 

د یاري دهد انتقال صحیح یا انتقال مثبت و اگر باعث سردرگمی بیشتر و به وجود آمدن مشکل جدید شود انتقال درك مطلب جدی

 منفی گفته می شود.

انتقال منفی غالباً در ارتباط کالمی ایجاد می شود و مناسبترین راه از بین بردن اثر آن ایجاد ارتباط از کانالهاي مختلف به ویژه 

 سالید و فیلم در آموزش است.استفاده از عکس، ا

رؤیایی شدن یک وسیله تدافعی است که شاگرد در برابر محیط خشک کالس از خود نشان رؤیایی شدن یا در خود فرو رفتن: -1

 می دهد. در این حالت شاگرد علیرغم حضور فیزیکی کامالً از محیط کالس و فعالیتهاي یادگیري دور می شود.

 

 و جذابیت موضوع و به کارگیري روشهاي مختلف ارتباطی می توان این حالت را کاهش داد. با افزایش سطح درك شاگرد
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معلم می بایست سعی کند مطلبی را که به فراگیران آموزش می دهد درخور فهم و ادارکشان باشدتا فراگیران بتوانند عدم درك: -5

 ارتباط الزم را با او برقرار کنند.

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

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

کانال یا نارساییهاي دیگر گاهی موانع خاصی از بیرون وارد جریان ارتباط نمی شود، اما به علت عدم شناخت ظرفیت واقعی  نکته:

گفته  هرز رفتن پیامارتباطی تمام پیامهاي ارسال شده از طرف فرستنده به گیرنده نمی رسد و از مدار خارج می شود. به این حالت 

 می شود.

 ندن ظرفیت کانالرسا حداکثر به-4                 

 یامپ براي مناسب کانال انتخاب-2     راههاي کاهش هرز رفتن پیام

 مختلف هاي رسانه از استفاده و مطالب تکرار-9                 

. 

 فصل سوم 

                                                                     آموزشی هدفهای تدوین و شناخت 

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

  هدف :وسیله اي است که به فعالیت فرد جهت میدهد و داراي دو ویژگی توالی و پیش بینی است.

 ضرورت تعیین و تنظیم هدف هاي آموزشی:  

دقیق وروشن بیان نشوند هیچ مبناي معتبري براي طراحی و انتخاب مواد ووسایل ،محتوا و روشهاي  اگر هدف هاي آموزشی

 عالیت هاي آموزشی و آزمون هاي گمراه کننده و عاري از آگاه کنندگی می شوند.آموزشی وجود نخواهد داشت و ف

 منابع تعیین هدف هاهی آموزشی:

 متخصصان دیدگاههاي. 9        جامعه نیاز.  2           . نیاز فراگیران 4
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 هدف هاي صریح آموزشی در سه حیطه طبقه بندي می شوند :

 (یابی برون– تفسیر-ترجمه)فهمیدن.2   . دانش4.حیطه شناختی :  4

 قضاوت و ارزشیابی.6  ترکیب.5  تحلیل.1 بستن کار به.9    

.تبلور ارزش 5ها  ارزش سازماندهی.1                         .ارزشگذاري9. پاسخ دادن 2.دریافت و توجه کردن 4. حیطه عاطفی:2

 هاي سازمانی

 شدن عادي.5        حرکات هماهنگی.1 عمل در دقت.9  کمک بدون عمل اجراي.2 وتقلید مشاهده.4: حرکتی –.حیطه روانی 9

   عمل

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

 جان دیویی :

هدف به منزله روشی است براي دگرگون ساختن موقعیت موجود ،هدف شایسته هدفی است که با توجه به اوضاع و احوال موجود 

 و هدف ،مرحله نهایی یک سلسله فعالیت مستمر است. اتخاذ شود

 :آموزشی هاي هدف تعیین در دیویی جان اصول       

 .بود خواهند وسیله آینده لحاظ از و هستند هدف اند نشده طی که زمانی تا فعالیت مراحل از یک هر.4       

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

                                         . دهد جهت او فعالیت به و برانگیزد فعالیت به را فرد باید هدف.9     

              .شود میسر آن حاصل تا باشد موافق شخص محیط احوال و اوضاع به باید تربیتی هدف.1       

 تربیتی باید عینی و قابل تصور و تحقق باشند .هدف هاي 5

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

 نیفتاده جا شاگرد و معلم ذهن در مرتب و مشخص صورت به ها ،هدف مدرسه درون آموزشی هاي فعالیت در اگر                

ر بهترین شکل خود گمراه کننده و عاري از آگاه کنندگی خواهد بود د مونها ز آ و ها سنجش ویژه به ، آموزشی هاي فعالیت باشد

،عالوه بر این اگر هدف هاي آموزشی دقیق وروشن بیان نشوند هیچ مبناي معتبري براي طراحی و انتخاب مواد و وسایل ،محتوا 

 وروش هاي آموزشی وجود نخواهد داشت.

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

WWW.AEL.AF



39 
 

     

 منابع تعیین هدف های آموزشی 

از نظر فیلسوفان تربیتی منبع اصلی تعیین هدفهاي آموزشی فلسفه آموزش وپرورش است وگروهی نیز براین باورند که امر       
 .میدانند  ماعی را منبع تعیین هدفهاي اموزشیاجت–سیاسی تعلیم وتربیت مستقل از سیاست نمی تواند باشد.پس نگرشهاي 

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

نمی تواند خارج از ارزشها وباور اجتماعی ونیازهاي ان جامعه تعیین شودوبی تاثیر از عواملی همچون زمینه فرهنگی خانواده ،عالیق 
 .نیست... و  ,گرایش ها،نیاز ها ومهارتهاي قبلی فراگیران و موقعیت فیزیکی محیط هاي اموزشی ونگرش مربیان

 :زشی عبارتند ازآمو های هدف تعیین منابع    

 ارضا باید ترتیب به ها نیاز این. شکوفایی خود به ونیاز محبت به ،نیاز ایمنی به فیزیولوژیک،نیاز نیاز(:مازلو)فراگیران نیاز.4        

 .باشند داشته بروز و نمایی خود فرصت باالتر هاي نیاز تا شوند

اجتماعی -احتیاجات و مشکالت اجتماعی تعیین شود.وبررسی وضع اقتصادي به توجه با باید تربیتی هاي هدف:جامعه نیاز.2        

وفرهنگی جامعه در زمان گذشته حال اینده به ما در تعیین این نیازها کمک می کند وهدفهاي اموزشی نباید با جهان بینی جامعه 

 مغایرت داشته باشد

ز تعیین باید از تحلیل وازمایش وغربال رد شوند وبهترین انها ا پس اهدفه ضوابط همه وجود با: متخصصان هاي دیدگاه.9        

 دفهاي اضافی وکم اهمیت حذف شوند.انتخاب شده وه

 طبقه بندی وتحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری

فکر ،احساسات و ت در الزم تغییرات آنها تحقق از بعد که است مشخص و دقیق ومراحل راهها تعیین بندي طبقه از منظور      

 مهارتهاي عملی شاگردان به وجود آید.

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

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

هاي مختلف است ونه متمایز کردن آنها زیرا سه حیطه مشخص شده فهد خاص هاي جنبه بر تاکید دلیل به بندي دسته این        

 مجزا ونامربوط نیستند.
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 مثال

 هدف)بگیرند یاد را درسی موضوعات انان تا(عاطفی هدف)کند ایجاد عالقه شاگردان در میکند سعی اي شایسته معلم هر       

معلومات و اطالعات خاص)هدف شناختی (گرایش شاگردان را تغییر  گذشتن اختیار در با کند می سعی معلم مواقعی در(شناختی

 دهد)هدف عاطفی(

 :بلوم شناختی حیطه در یادگیری سطوح    

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

است وصرفا جنبه حفظی دارد.مثال شاگرد بدون حفظ جدول  شناسی باز و یادآوري همان(:شناخت سطح ترین ساده)دانش.4        

  ضرب تمارین مذبوط را نمی تواند حل کند.

 بین ارتباطی انکه بی سازد می خودش شخص که جمالتی با ان وتوضیح مطلب یک مفهوم به بردن پی توانایی: فهمیدن.2        

 یم می شود.تقس فرعی دسته چند به که کند برقرار دیگر ومطالب مطلب این

 برگرداندن مطالب از شکلی یه شکل دیگر بی انکه معنی ومحتواي ان دگرگون شود مثل ترجمه شعرترجمه: -الف        

 : تشخیص نکات اساسی و جدا کردن ان از قسمتهاي کم اهمیت تر مثل استنباط مفاهیم از یک قطعه شعر.تفسیر-ب        

بکارگیري اطالعات در طول زمان به منظور پیش بینی نتایج خاص مثل بسط دادن یک متن  : مهارت در تعلیم دادن یابرون یابی-ج

 سیاسی به وراي انچه در متن آمده

 اینکه بدون مناسب وموقعیت وضعیت در انتزاعی مفاهیم ودیگر وقضایا ها علمی،فرضیه اصول کاربرد. توانایی: بکاربستن.9        

 :شاگردي که می تواند اصول وقوانین مثالت رادر موقعیت علمی جدید بکار بردمثل. شود ارائه حلی راه هیچ

 بتواند که شاگردي مثل آن یافتن سازمان ونحوه اجزا بین روابط ویافتن آن دهنده تشکیل اجزا به مطلب شکستن: تحلیل.1        

 مله را سازماندهی کند.وج داده تشخیص را کلمات وروابط ونقش تجزیه دستوري نظر از را ادبی جمله یک

.ترکیب:در هم آمیختن دوبارهقسمتهایی از تجارب گذشته با مطالب جدید وبازسازي ان به بصورت یک کل تازه ونسبتا انسجام 5

 یافته مثل:طراحی طرح اموزشی مناسب در یک موقیعت ویژه در درس روشها وفنون تدریس توسط دانشجو.

 روبرو روشهاي وحتی امور،اطالعات باره در      ین سطح شناخت(:این سطح شامل قضاوتتر پیچیده)وقضاوت ارزشیابی:6       

 هم با نگارش نظر از را ادبی قطعه دو بتواند که دانشجویی: مثل است شناخت جریان نتیجه ارزشیابی واقع در. است مسائل با شدن

 .دهد ترجیح دیگري بر دالئل باذکر را ویکی کند مقایسه
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 :عاطفی حیطه در یادگیری سطوح

 پنج به که دارند 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

 :کردن وتوجه دریافت.4            

شاگرد نسبت به فعالیت آموزشی که نتیجه این سطح:از آگاهی ساده نسبت به موضوع شروع وتا  توجه وهدایت وحفظ جلب       

 توجه حساب شده نسبت به آن ادامه می یابد.

 :دادن پاسخ.2     

نشان دادن واکنش در مورد مسئله مورد نظر که نتیجه این سطح:از پیروي و متقاعد شدن شروع وتا تمایل به پاسخ دادن و 

 داوطلبانه اقدام کردن و سر انجام پاسخ دادن همراه با رضایت و عالقه پیش می رود.

 

  : گذاري ارزش. 9

 دیگران راهنمایی وتا شروع ها ارزش برابر در شاگرد کردن متعهد از:سطح این نتیجه که ارزشها از معینی دسته کردن درونی       

 پذیرفتن آن پیش می رود. براي آنها ترغیب و تشویق و ها ارزش این قبول به

 :ها ارزش سازماندهی.1     

 ادغام از: سطح این نتیجه که منسجم و پایدار ارزشی نظام یک نهادن بنا و انها بین تعارضات رفع و مختلف هاي ارزش ادغام       

 ی یابد.م ادامه قبلی شده درونی هاي ارزش با ها ارزش این وتاتطبیق شده شروع پذیرفته جدید هاي ازش

 طوالنی مدتی براي را وي رفتار که شود می ها ارزش از نظامی داراي شاگرد  : شخصیت در یافته مان ساز هاي ارزش تبلور.5    

 در ها ارزش از اي مجموعه:سطح این نتیجه که. شود می پدیدار او وجود در شخصیت نوعی صورت به نهایت ودر کند می کنترل

 دائم می یابد وجزء فلسفه زندگی وي و شخصیتش می شود. انعکاس وي رفتار

 :حرکتی – روانی حیطه در یادگیری سطوح  

 هاي مهارت شامل بیشتر و...و ،خیاطی رانندگی مثل هاست ماهیچه و اعصاب همکاري مند نیاز بیشتر حیطه این هاي هدف       

   و ... است. هنر و بدنی تربیت و حرفهاي فنی هاي زمینه در عملی
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 حرکتی -روانی  حیطه  گیري یاد سطوح

:تقلید و مشاهده. 4 

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

 :کمک بدون عمل اجراي.2 

هدایت او بستگی شاگرد به مربی بسیار ناچیز می شود ولی نظارت و وا ومیزان میرسیم عمل تر اگاهانه اجراي به مرحله این در 

باید ادامه داشته باشد.

: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.9

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

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

:حرکات هماهنگی.1 

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
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 فصل چهارم

 تدریس الگوهای

 عوامل موثر در تدریس :

 الگوي تدریس چیست؟ 

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

 روشهاي مناسب تدریس کمک کند 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      -

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

 خارجی انجام می گیرد نیروهاي اثر بر آدم فعالیتهاي      -

 .اوست رفتار به دادن شکل و آدمی ذهن کردن پر فرهنگ، انتقال پرورش و آموزش هدف      -

 : نتایج آموزش الگوی ماشین نگری        

 پذیر انعطاف و مرحله به مرحله تحصیلی هاي برنامه تنظیم و تهیه      -

 رورشپ 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      -

 انان برابر در معلومات از دریایی عنوان به همیشه و است شاگردان اتکاي نقطه و مرکز معلم اینکه دلیل به را الگو این اي عده      -

 نامند . می «محور معلم الگوي» شود می ظاهر
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 :الگوی 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      -

 جهت به ظهور رسانیدن توانائیهاي بالقوه آنان است . در افراد مداوم پرورش و بهبود پرورش و آموزش هدف الگو این طبق      -

 :نتایج آموزش الگوی سازمانی نگری        

 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      -

 :الگوی عمومی تدریس        

 است تدریس عمومی الگوي تدریس براي الگو معروفترین      -

 رایند تدریس را بخوبی توصیف می کندف سادگی عین در الگو این      -

 کند می کمک تدریس فرایند دادن سازمان در معلم به      -

 :شودفرایند تدریس در الگوی عمومی تدریس به پنج مرحله تقسیم می         

 (رفتاري هدفهاي) تدریس هدفهاي تعیین: اول مرحله      -

 تشخیص وارزشیابی ورودي رفتار تعیین: دوم مرحله      -

 تدریس وسایل و ها شیوه تعیین: سوم مرحله      -

 آموزش موقعیت و شرایط سازماندهی: چهارم مرحله      -
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 عملکرد سنجش و ارزشیابی:  پنجم مرحله      -

 

 پنجمفصل 

 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 تحلیل آموزشی شامل مراحل زیر می باشد :

 هدف نهایی آموزشی ( به اهداف جزئی ) اهداف مرحله اي آموزشی ( تبدیل هدف کلی ) -4

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

 تعیین نوع ارتباط بین هدف هاي کلی و جزئی -9

 تعیین رفتار ورودي -1

 ارزشیابی تشخیص -5

 تعیین نخستین گام آموزشی -6

 هدف هاي کلی آموزشی 

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         -

ن می شوند و ممکن است در مقایسه با هدف بیا مبهم صورت به هک هستند هایی هدف( ِ نهایی هدف  هدف هاي کلی آموزشهاي )

هاي مرحله اي در مدت زمان بیشتري تحقق پذیرد . این گونه هدفها ،به عنوان نوعی انگیزه به کار می رود . این هدفها ، فعالیتها و 

ی کنند و به آنها جهت و هماهنگی الزم هدفهاي مرحله اي و رفتاري را که در نهایت امراز نظر آموزشی با ارزش هستند ، روشن م

 هاي جدید براي شاگرد طراحی کند را می بخشند و به معلم امکان می دهند تا تمام فعالیت هاي الزم را براي کسب دانشها و مهارت

 هدفهای جزئی ) هدفهای مرحله ای (  

هدف کلی جهت حرکت را مشخص می کند ، در حالی که هدف جزئی مقاصد را می سازد و در نتیجه ، نسبت به 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 
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نیز ممکن است هر یک ، هدف کلی فصلی از آن درس شوند و هدف هاي جزئی هاي مرحله اي تجزیه کرد . هدف هاي مرحله اي 

 تري از آنها سرچشمه بگیرد .

 

 هدف های رفتاری ) هدف های اجرایی ( 

هدف هاي رفتاري یا هدف هاي اجرایی به آن دسته از هدف ها گفته می شود که نوع رفتار و قابلیت هایی را که انتظار داریم 

ري مطلبی خاص به آنها برسد ، مشخص کند . هدف هاي رفتاري چون بر رفتار نهایی تاکید می کند ، معیار شاگرد پس از یادگی

 خوبی براي مشاهده و اندازه گیري میزان یادگیري شاگردان خواهد بود.

 یک هدف رفتاري خوب باید داراي ویژگی هاي زیر باشد :

عنی هدف به گونه اي بیان شود که مانع ایجاد سوء تفاهم گردد . در تعیین . رفتار مورد مشاهده ، باید دقیقاً مشخص باشد . ی4

 هدف هاي رفتاري ، باید انتظارات معلم از شاگردان به روشنی مشخص شود.

. موقعیتی که رفتار باید درآن مشاهده شود ) یا انجام گیرد ( مشخص شده باشد . یعنی در تنظیم هدف هاي رفتاري ، بیان 2

 ضروري است ؛ زیرا نه تنها شاگرد از موقعیتی که با در نظر گرفتن آنها ارزیابی خواهد شد آگاه می شود ، بلکه ذکر موقعیت کامالً

 موقعیت براي معلم و شاگرد وسیله اي است براي اجتناب از سردرگمی و آشفتگی در عمل .

ز یادگیري که از قبل به وسیله تعیین کنند ِ، . سطح اجرا ) درجه موفقیت ( باید دقیقاً مشخص باشد . یعنی سطح مشخصی ا9

 هدف مشخص شده است ، معیاري است که با آن ، موفقیت شاگرد در رسیدن به هدفهاي آموزشی سنجیده می شود .

 مثال زیر داراي سه ویژگی یک هدف رفتاري است :

 د آورید و بنویسید .عنصر را به یا 91عنصر شیمیایی ، دست کم ظرفیت  95با در دست داشتن فهرستی از 

 رفتار مورد نظر : به خاطرآوردن و نوشتن

 عنصر شیمیایی 95موقعیت : داشتن فهرستی از 

 عنصر 91سطح اجرا : دست کم 

 نقش هدف های رفتاری در فرایند تدریس 

مشخص کند و بر  هدف رفتاري به معلم کمک می کند تا نحوه ظهور رفتارهایی را که از شاگردان انتظار دارد با دقت بیشتري

 اساس آنها ، براي رسیدن به اهداف تعیین شده ، مواد آموزشی و روش تدریسی مناسب را انتخاب کند .

 به طور کلی ، هنگامی که معلم به طراحی آموزشی می پردازد ، هدف هاي رفتاري ممکن است در موارد زیر به او کمک کند :
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 مطالب آموزشی مناسبی انتخاب کند . . سبب شدند که او براي تحقق آن هدف ها ،4

. راهنماي خوبی براي انتخاب روش مناسب تدریس و رسانه هاي آموزشی مختلف باشند.2

 . راهنماي خوبی براي طرح سواالت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باشند .9

دقیقاً ارزیابی کنند .. موجب شوند که شاگردان دقیقاً بتوانند در هر مرحله از آموزش ، پیشرفت خودشان را 1

 : رعایت هدفهای رفتاری

. تدوین هدفهاي رفتاري منجر به ایجاد صالحیت ها ومهارتهاي جزئی و بی اهمیت می شود .4

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

ازد و رفتار پیچیده وعالی تر را از نظر دور می دارد .. تدوین هدفهاي رفتاري تدریس را روي حقایق متمرکز می س9

. تدوین هدف هاي رفتاري آموزش را غیر قابل انعطاف و غیر انسانی می سازد .1

البته این اعتقاد زمانی وارد است که طراح یا معلم ، خود را اسیر هدفهاي رفتاري تلقی کند و در فعالیتهاي آموزشی ، هیچ گونه 

 نشان ندهد . انعطافی از خود

 مراحل تحلیل آموزشی 

 الف : تبدیل هدفهاي کلی ) نهایی ( به هدفهاي جزئی 

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

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

باید به گونه اي تقسیم شوند که مهارتها و فعالیتهایی که انتظار داریم شاگردان در پایان دوره آموزشی از خود بروز هدفهاي جزئی 

دهند و شرایطی که با وجود آنها این مهارتها و رفتارها باید شکل بگیرند ، مشخص شوند . هدفهاي رفتاري نیز ممکن است به دو 

 دسته تقسیم شوند :
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 جرائی نهایی ، رفتاري است که شاگرد پس از پایان آموزش باید از خود نشان دهد .هدفهاي ا -4

هدفهاي اجرائی مرحله اي ، رفتاري است که باید شاگرد ضمن آموزش و قبل از رسیدن به هدفهاي اجرائی نهایی از خود نشان  -2

 دهد

ا تحقق آنها ، شاگرد به هدفهاي اجرائی نهایی می رسد ، نکته مهم در این جا این است که هدفهاي مرحله اي هدفهایی هستند که ب

در حالی که فعالیتهاي یادگیري روشهاي آموزشی است که شاگرد را در رسیدن به این هدفها یاري می دهد و نباید این دو را با 

  همدیگراشتباه گرفت .

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

یل آموزشی ، هدفهاي اجرائی را باید به گونه اي مرتب کنیم که یادگیري ساده در پایان و یادگیریهاي مشکل در باال قرار در تحل

بگیرد ، زیرا مشکل ترین یادگیري ) مهارتهاي اصلی ( هدف اجرائی نهایی است و یادگیریهاي ساده تر ) مهارتهاي فرعی ( در 

دفهاي اجرائی مرحله اي به شمار می رود . در ضمن ، سلسله مراتب هدف کل اجرائی مرحله مقایسه با هدفهاي اجرائی نهایی ، ه

اي نیز باید بر اساس ارتباط آنها با یکدیگر تعیین شود . معموالً هدفهاي اجرائی نهایی با هدفهاي اجرائی مرحله اي و این اهداف با 

 همدیگر به سه صورت ارتباط دارند .

 ارتباط "م به گونه اي است که هدفهاي پائین تر ، پیش نیازهدفهاي باالترند . ارتباط چنین اهدافی را با هم . ارتباط هدفها با ه4

  . گویند " متوالی ارتباط " یا " تسلسلی

 " یا " تراز هم ارتباط " امکان پذیر است ، این ارتباط را . آموزش مطالب مربوط به هر هدف ، پیش یا پس از هدفهاي دیگر2

 . گویند می " موازي ارتباط

هدفهاي تسلسلی  ". در بیشتر مواقع ، ارتباط هدفهاي اجرائی حالت ترکیبی دارد ، یعنی اجزاي هدف اجرائی نهایی را یک سلسله 9

 تشکیل می دهند . "و همتراز 

 د : تعیین رفتار ورودي  

شروع یک فعالیت آموزشی از خود نشان دهند تا بتوانند با موفقیت رفتار ورودي رفتارها و تواناییهایی است که شاگردان باید قبل از 

 به اهدافهاي اجرائی دست یابند .
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 ه : ارزشیابی تشخیصی  

از طریق ارزشیابی تشخیصی می توان مشخص کرد که شاگردان معلومات ، تواناییها و مهارتهاي الزم را براي ورود به مطلب جدید 

انجام می دهند . بسیاري  "آزمون رفتار ورودي  "یا "سنجش آغازین  "ز طریق اجراي شخیصی را معموالً ادارند یا نه . ارزشیابی ت

اجرا می کنند که این حالت مطلوبتر به نظر  "پیش آزمون  "نیز ارزشیابی تشخیصی را به صورت ترکیبی از آزمون رفتار ورودي و 

 می رسد .

 و : تعیین اولین گام آموزشی 

ن گام آموزشی ، یعنی نقطه شروع تدریس خود را مشخص کند . معموالً براي تعیین نقطه شروع ، از ارزشیابی معلم نخستی

تشخیصی استفاده می شود . ارزشیابی تشخیصی می تواند دقیقاً مشخص کند که معلم فعالیت جدید را باید از چه نقطه اي آغاز 

 کند .

هاي شاگردان تدریس را شروع کند باید قبل ازشروع تدریس درس جدید به ترمیم  اگر معلمی بدون توجه به تواناییها و قابلیت

مفاهیم وپیش نیاز بپردازد . در صورتی که با توجه به تواناییهاي ورودي شاگردان تدریس را آغاز کند وي باید عمل تدریس را به 

دانند ، در تدریس نادیده بگیرد و تدریس را از  صورت جهشی انجام دهد ، یعنی آن دسته از هدفهاي اجرائی را که شاگردان می

 نقطه اي آغاز کند که آنان نمی دانند .
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 :ششمفصل 

 محتوا ، روش و وسیله  

اهداف فصل:در این فصل می خواهیم محتواي آموزشی را تعریف کنیم،آن را تحلیل کنیم،مراحل تحلیل محتوا را شرح دهیم،اصول 

 توضیح دهیم،وسایل آموزشی را تعریف و تحلیل کنیم و اهمیت آنرا بیان کنیم.تهیه و تنظیم آن را 

 الف:تحلیل وانتخاب محتوا

محتوا اصول و مفاهیمی هستند که به شاگردان ارائه می شود تا رسیدن آنان را به هدفهاي اجرایی امکان پذیر سازد.محتواي 

شود ومطالب و فعالیتهاي پیشنهادي باید دقیقاٌ با هدفهاي کلی ،جزئی  آموزشی باید بر اساس هدفهاي آموزشی معین تهیه و تنظیم

 و رفتاري مطابق و همسو باشد تا تحقق آن را امکان پذیر سازد.

 ب:شیوه های تحلیل محتوا

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

منظم بودن:در تحلیل -2تلزم آن است که بررسیهاي انجام شده آن قابل بازبینی و بازسازس باشد.عینی بودن:تحلیل محتوا مس-4

محتوا بایستی تمام عناصر موجود در محتوا مورد توجه قرار گیرند و بر اساس واحدها و مقوله هایی که براي بررسی در نظر گرفته 

باید به متن یا پیام آشکار توجه شود و استنباطهاي شخصی و  آشکار بودن:در تحلیل محتوا الزاماٌ-9شده اند تحلیل شوند.

مقداري بودن:خصلت مقداري بودن در واقع جانشین جنبه هاي ذهنی و استنباطی -1پیشداوریهاي فردي مورد نظر قرار نگیرند.

 بررسیها و تحلیلهاي نظري است که با مقیاس دقیق قابل ارزیابی نیستند.

 ج:مراحل تحلیل محتوا

مشخص ساختن هدف تحلیل:تحلیلگر بایستی هدف خود را بطور صریح و مشخص از -4رین مراحل تحلیل محتوا عبارتند از:مهمت

جمع آوري نمونه ها ي مورد تحلیل:پس از تعیین هدف ،نخستین اقدام عملی ،جمع آوري داده هایی -2بررسی محتوا مشخص کند.

که نمونه اي که انتخاب می کنیم باید نمایانگر تمام ویژگیهاي محتوا باشد  است که در تحلیل بررسی خواهند شد.باید دقت داشت

تقسیم مجموعه مورد بررسی به واحدهاي مختلف:در این تقسیم بندي باید به عناصر زیر توجه -9و موجب استنباط غلط نشود.

نا و گیرا باشند.ب(نمادها:نمادها باید با داشت.الف(کلمه ها:بویژه کلماتی که در انتقال مفاهیم نقش اساسی دارندکه بایستی خوا

توجه به سطح دانش گران ،قدرت انتقال مفاهیم ومیزان گیرایی بررسی شوند.ج(مضمونها:پرارزشترین واحدي است که در تحلیل 

عنوان  محتوا باید مد نظر قرار گیرد.د(شخصیتهاي مطرح شده:در متون داستانی ،شخصیتهاي مطرح شده و ویژگیهاي آنان باید به

طبقه بندي واحدها:واحدهاي مورد بررسی باید بر بساس ارزش و اولویت طبقه بندي  -1یک واحد بررسی مورد توجه قرار گیرد.

ارزیابی عینی طبقه ها:ارزیابی طبقه ها با روشهاي مختلفی -5شوند.طبقه بندي باید جامع باشد و مجموع محتوا را در بر بگیرد.

ه هدف بررسی بستگی دارد.در ارزیابی از روشهاي تحلیل فراوانی ،تحلیل همبستگی و تحلیل جهت صورت می گیرد که دقیقاٌ ب

 گیري استفاده می کنیم.
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 د:تهیه و تنظیم محتوای آموزشی

میزان عالقه و توانایی شاگردان:محتواي -4اصول و ضوایطی که در تهیه وتنظیم محتواي آموزشی باید در نظر گرفته شود،عبارتند از:

مفاهیم و اصول و قوانین هر علم:مفاهیم -2موزشی باید با گروه سنی ،قوه درك ،عالیق و رعبت شاگردان مطابقت داشته باشد.آ

موجود در محتواي آموزشی را باید در خزانه علوم مختلف جستجو کرد.خزانه هر علم به مجموعه اطالعات ،میراث علمی و مجموعه 

ساخت علوم مختلف:هر علم ساخت ویژه و روشها و قواعد اساسی ویژه -9علم اطالق می شود. دانش انوخته شده وسازمان یافته هر

توالی مطالب:مطالب محتواي آموزشی باید در یک -1خود را دارد که در تنظیم محتواي آموزشی باید به همه این ویژگیها توجه کرد.

تازگی -5یادگیریهاي قبلی شاگردان تهیه وتنظیم شود. خط سیر مشخص و به صورت منطقی و با توجه به ساخت ویژه آن رشته و

-6موضوع:محتواي آموزشی باید جدید و متحول و متناسب با شرایط و نیازهاي روز باشد و از اعتبار علمی کافی برخوردار باشد.

دن مفاهیم اساسی و پروران-7میراث فرهنگی:محتواي آموزشی باید مطالب مربوط به میراث فرهنگی جامعه را در بر داشته باشد.

روشها:مفاهیم موجود در محتواي آموزشی باید بر اساس تحلیل مفاهیم اساسی و شناخت روشهاي درست،بر پروراندن و رشد 

ارتباط با مسائل روز:محتواي آموزشی باید حتی االمکان مرتبط با -1اندیشه تأکید داشته باشد،نه انتقال انبوه واقعیتهاي علمی.

انطباق با زمان آموزشی:تهیه و تنظیم محتوا باید بر مبناي پیش بینی مدت زمانی باشد -3محیط اجتماعی باشد.زندگی روزمره و 

پایه اي براي آموزش مداوم:تهیه و تنظیم محتوا باید به گونه اي انجام گیرد که یادگیریهاي -41که براي آموزش نیاز است.

فرصت مناسب -44و چه در چهار چوب آموزش غیر رسمی میسر سازد.بعدي،آموزش مداوم را چه در چهار چوب آموزش رسمی 

براي فعالیتهاي یادگیري چند گانه:محتواي آموزشی باید شاگرد را به فعالیتهاي مختلف مانند آزمایش کردن،تحلیل تصاویر و 

 ش انگیزه و یادگیري او شود.مفاهیم و فعالیتهاي یادگیري که در آن از حواس مختلف استفاده می شود وادار کند تا باعث افزای

 ه:تحلیل و انتخاب روش و وسیله

در فعالیتهاي آموزشی،معلم باید تالش کند با بهره جویی از روشها و وسایل مختلف ،شرایط الزم را براي کسب دانشها،مهارتها و 

 نگرشهاي مطلوب شاگردان فراهم کند.

 :الف:تحلیل مفهوم وسایل آموزشی

بسیار فراتر از یک ابزار کمکی است.اطالق لفظ کمک به وسایل آموزشی دست نیست.وسایل آموزشی جزء مفهوم وسیله آموزشی 

الزم و حتمی آموزش و یادگیري هستند.وسایل آموزشی ،حاملها یا راههایی است که مربی یا معلم براي برقراري ارتباط ،ناگزیر از 

شی به کلیه تجهیزات و امکاناتی اطالق می شود که می توانند در محیط انتخاب یک یا چند تا از آنهاست.به عبارتی وسایل آموز

 آموزشی شرایطی را بوجود آمرند که در آن شرایط،یادگیري سریعتر ،آسانتر ،بهتر ،بادوامتر و مؤثرتر صورت بگیرد.

 ب:انواع وسایل آموزشی

 کننده هیلتس آموزشی وسایل-2                             وسایل آموزشی معیاري-4
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وسایل آموزشی معیاري:وسایلی هستند که از فراگیر خواسته می شود براي نشان دادن کارآیی آموخته هایش ،آنها را شرح -4

 دهد،تفسیر کند،دوباره بسازد یا مشخص کند.مثالٌ اتومبیل در آموزش رانندگی.

هتر مطلب یا اطالع بیشتر از موضوع ،پدیده و وسایل آموزشی تسهیل کننده:نقش این وسایل کمک به شاگرد براي درك ب-2

 فعالیت مورد نظر است مانند فیلم،اسالید و ....

رسانه هاي معیاري یادگیري را از راه تمرین و مهارت آسان می کنندو جزء فرآیند یادگیریهستند در -4تفاوت انواع وسایل آموزشی:

وسایل تسهیل کننده بعد از آموزش نادیده -2ا مهارت را کسب کنند.حالی که رسانه هاي تسهیل کننده به شاگرد کمک می کنند ت

 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

 اهیم نقش مؤثري دارند که مهمترین آنها عبارتند از:وسایل آموزشی مناسب در انتقال و تفهیم و تأثیر مف

پایه هاي -9سبب ایجاد عالقه در یادگیري شاگردان می شوند.-2اساس قابل لمسی براي تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می کنند.-4

دگیري فراهم می پیوستگی افکار را در فرآیند یا-5موجب فعالیت بیشتر می شوند.-1الزم را براي یادگیري فراهم می سازند.

به تکامل -1معنا و مفاهیم آموزش را سریعتر و صریحتر منتقل می کنند.-7در توسعه و رشد معنا در ذهن شاگردان مؤثرند.-6کنند.

 و افزایش عمق و میزان یادگیري می انجامد.

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

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

الف:تصاویر کاغذي:مانند نقشه ،جدول ،پوستر ارزانترین و در عین حال متداولترین وسیله آموزشی هستند.از مزایاي تصاویر کاغذي 

 ایجاد تجارب جدیدو...-9اصالح اشتباهات و سوء تغییرات.-2ه.به یادآوردن تجارب گذشت-4می توان چند مورد را نام برد.

ب:تابلوهاي آموزشی:مانند تابلوهاي گچی،تابلوهاي پارچه اي،تابلوهاي مغناطیسی ،تابلوهاي اعالنات و ....در مورد استفاده از 

ی از گچهاي نه زیاد نرم و نه زیاد سخت بایست-2تابلوهاي گچی باید دائماٌ تمیز باشد.-4تابلوهاي گچی باید به موارد زیر توجه کرد.

کشیدن تصاویر -5محل نصب آن باید متناسب با قد شاگردان باشد.-1بایستی از تخته پاك کن نمدي استفاده کرد.-9استفاده کرد.

 از تلفیق نوشته و تصویر استفاده شود.و....-6باید همراه با توضیحات شفاهی باشد.

:پروزکتورهاي اورهد،اوپک وپروژکتور اسالید و غیره و ماشینهاي آموزشی کاربرد فراوان در پروژکتور ها و ماشینهاي آموزشی-2

 نظامهاي آموزشی پیشرفته دارند.
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 :د:معیار انتخاب وسایل آموزشی

هاي  الف:ویژگیهاي آموزشی وسیله:وسایلی که انتخاب می شوند باید عالوه بر ارائه و انتقال مطالب جدید ،امکان تکرار فراگرفته

 گذشته را فراهم آورند وبا توجه و عاتقه شاگردان را نسبت به موضوع آموزش جلب کنند.

-5سهولت دستکاري وتغییر -1سهولت کاربرد-9قابلیت حمل و نقل -2توانایی انتقال پیام مورد نظر-4ب:ویژگیهاي فنی وسیله:

 قابلیت رجوع.

قابل استفاده در وضعیت موجود کالس -2تناسب با تعداد فراگیران باشد.وسایل انتخاب شده باید م-4ج:شرایط و امکانات اجرایی:

 مقرون به صرفه باشد.-5در دسترس باشد.-1متناسب با زمان تدریس باشد.-9باشد.

 فصل هفتم 

 ارزشیابی

 .مناسب استاست. ارزشیابی به معناي جمع آوري اطالعات به منظور اخذ تصمیمات « ارزشیابی»مبحث پایانی تکنولوژي آموزشی 

گاه ارزشیابی از سوي معلم و در طول دوره ي آموزشی صورت می گیرد تا به فراگیر در امر یادگیري کمک کند، و گاه زمان آن از 

سوي مؤسسه ي آموزشی تعیین می شود تا تصمیم هاي مناسب جهت ارتقاي تحصیلی فراگیر صورت گیرد و در جدول امتیازات، 

 .جایگاه او مشخص شود

 :یابی علت هاي مختلف دارد که برخی را ذکر می کنیمارزش

 .الف( ایجاد انگیزه براي فراگیر جهت تسریعِ یادگیري در ابتداي آموزش

 .ب( تشویق فراگیران به یادگیري و ایجاد رقابت سالم علمی

 .ج( آگاهی بخشی براي فراگیر که خود را ارزیابی کند

 .قاط قوت و ضعف خود را در تدریس بیابدد( آگاهی بخشی براي فرادهنده )معلم( تا ن

 .ه ( اصالح فعالیت هاي غیرصحیح در یادگیري

بنابراین، با ارزشیابی است که هم فراگیر و هم فرادهنده سنجش می شوند و می توانند به اصالح خود بپردازند. البته ارزشیابی باید 

 .دو، تصمیمات الزم براي فراگیر گرفته شود متناسب با اهداف آموزشی صورت گیرد تا در سایه ي هماهنگی این
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 اهداف ارزشیابی:

گیري براي انجام دادن فعالیتهاي بعدي  هاي علمی شاگردان و تصمیم اي براي شناخت توانایی و زمینه ارزشیابی به عنوان وسیله-4

 آموزشی:

هاي قوي در  زم داشتن پایهمستل زمینه هر در دانش و مهارت کسب دلیل همین به است، پیوسته بهم و متوالی جریانی یادگیري 

 باشد. از همین رو معلم ارزشیابی تشخیصی و تکوینی را مورد استفاده قرار می دهد. آن زمینه است می

 اي براي شناساندن هدفهاي آموزشی در فرایند تدریس: ارزشیابی به عنوان وسیله -2

تدریس را مشخص کند و با آگاه ساختن شاگردان از هدفهاي رفتاري هر یکی از وظایف ارزشیابی این است که وصول به هدفهاي 

 یک از مواد آموزشی، هدایت یادگیري و زمینه سازي در آنها و امکان مطالعه بهتر و بیشتر را فراهم کند.

 اي براي بهبود و اصالح فعالیتهاي آموزشی: ارزشیابی به عنوان وسیله -9

کند، بلکه  شرفت تحصیلی شاگردان و عملکرد آنان را در فعالیت آموزشی و پرورشی مشخص مینتایج ارزشیابی نه تنها میزان پی

دهد همواره  کند و به معلم فرصت می کیفیت تالش شاگرد و روش تدریس معلم و میزان مهارت وي را در این زمینه ارزیابی می

 درصدد اصالح و بهبود روش تدریس خود برآید.

 اي براي شناخت نارساییهاي آموزشی شاگردان و ترمیم آنها: یلهارزشیابی به عنوان وس -1

تواند درباره پیشرفت تحصیلی شاگردان و  اگر ارزشیابی، به ویژه ارزشیابی تکوینی، بر اساس موازین علمی تهیه و اجرا شود، می

 ضعفها و نارساییهاي آنان اطالعات مفیدي در اختیار معلم قرار دهد.

 اي براي ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در شاگردان: ن وسیلهارزشیابی به عنوا -5

ارزشیابی باید شاگردان را با میزان کار و فعالیتشان آشنا سازد و علت میزان پیشرفت و عقب ماندگی آنها را مشخص کند و در آنان 

 رغبت و انگیزه تالش و فعالیت بیشتر بوجود آورد.

 راي ارتقا شاگردان:ارزشیابی به عنوان عاملی ب -6

یکی دیگر از وظایف ارزشیابی سنجیدن میزان توانایی شاگردان براي ارتقا به مرحله دیگر است. اما نباید طوري عمل شود که تمام 

 کم به دست فراموشی سپرده شود. توجهات به محصول نهایی)نمره دادن و ارتقاي شاگردان( معطوف و موقعیت صحیح آموزشی کم
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:ضرورت ارزشیابی اهمیت و

هاى آموزشى به داشتن اطالعات زیاد و معتبر در زمینه آمادگى و  گیرى در جریان فعالیت ریزى تدریس و تصمیم معلم در برنامه

تواند چنین اطالعاتى را در اختیار او  گیرى و ارزشیابى مى هاى کالسى نیازمند است. اندازه پیشرفت تحصیلى شاگردان و بازده فعالیت

 :بندى کرد توان در سه مقوله تقسیم ر دهد. این اطالعات را مىقرا

ها، مواد و وسایل آموزشى و عناصر دیگر در  ها، محتوا، روش اشکاالت و نواقص موجود در طرح آموزشى را از دیدگاه هدف -الف

دهد؛  اختیار معلم قرار مى

کند؛  هاى بعدى مشخص مى میزان پیشرفت تحصیلى شاگردان و آمادگى آنان را براى آموزش -ب

 .دهد گیرى پیشرفت تحصیلى شاگردان به کار رفته است، نشان مى کارآیى تدریس و کفایت ابزارهایى را که در اندازه -ج

انواع ارزشیابی: 

ارزشیابی تشخیصی -4

ارزشیابی تکوینی -2

زشیابی پایانیار -9

 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-4

کشف دالیل اصلی مشکالت شاگردان در یادگیري-2

مشکالت شاگردان در یادگیري:تعیین معلومات و رفتار ورودي و کشف علل -9

الف( تشخیص شاگردانی که مشکل یادگیري دارند

 ب( تشخیص نکات ضعف و ترمیم آنها
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 :ج( کشف علل اشتباهات دیگران

 عدم توانایی در مهارتهاي پایه 

 عدم آگاهی از روش درست مطالعه 

 ضعف در تواناییهاي ذهنی 

 عوامل فیزیکی 

 عوامل عاطفی 

  معلم در تدریسعوامل مربوط به ضعف 

به طور مستمر در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده و در طول سال تحصیلی انجام می گیرد  ارزشیابی تکوینی)مرحله ای(:

و مستقیماً ناظر به اندازه گیري آن دسته از هدفهاي آموزشی است که براي هر یک از بخشهاي مختلف و در فواصل زمانی معین 

 پیش بینی شده است.

 :رد استفاده از ارزشیابی تکوینیموا

آموختن مطالب یک موضوع درسی به صورت مرحله اي صورت می گیرد و یادگیري  الف( گام به گام پیش رفتن در یادگیري:

 واحدهاي قبلی براي یادگیري واحدهاي بعدي ضروري است.

محتوا، تنظیم محتوا و زمان مناسب براي با عنایت به اینکه ارزشیابی تکوینی مواد درسی، کیفیت  ب( اصالح روش تدریس:

یادگیري را مورد بررسی قرار می دهد، معلم می تواند با توجه به نتایج آن روش تدریس خود را اصالح و یا روش مناسبتري انتخاب 

 کند

وره آموزشی به در پایان هر دوره آموزشی و براي تعیین مقدار آموخته هاي شاگردان در طول یک د ارزشیابی پایانی)تراکمی(:

منظور نمره دادن و صدور گواهینامه یا قضاوت درباره اثربخشی کار معلم و برنامه درسی یا مقایسه 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 

 رزشیابی هدفهاي نهایی آموزشی است.ناظر به ا

 -9   هزینه اجراي کمتر -2ایجاد موقعیت یکسان آزمایش براي همه شاگردان  -4 مزایاي آزمون گروهی در مقایسه با انفرادي:

 محدودتر ارزشیابی زمان

 د.مزایاي بازخوردهاي ناشی از ارتباط رو در رو را ندار معایب آزمون گروهی در مقایسه با انفرادي:

 تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

 دو ،  روند این در.  کنیم متمرکز آموزشی فعالیت((  بازده))  بر را خود فعالیت عمده باید ارزشیابی  نظام تعیین و تحلیل در 

 : گیرد قرار توجه مورد باید اساسی  مسئله

 (ارزیابی بازده فعالیت هاي آموزشی و تعیین درجه هدفها .4
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 نتایج به دست آمده از ارزیابی براي اصالح و تقویت برنامه . (استفاده از2

 قوت وجوه قبیل از اطالعاتی صحیح، ارزشیابی.   است آموزشی طراحی از اصلی اهداف از یکی برنامه اصالح و  بنابراین ارزشیابی

 آمادگی میزان و ارزشیابی نحوه دقت و صحت(وسایل انتخاب و هدف،محتوا،روش ضعفهاي و قوت شامل)طرح در موجود وضعف

ي بعدي را در اختیار معلم قرار خواهد داد. این اطالعات می تواند معلم را در تقویت یا اصالح برنامه ها آموزش قبول براي شاگردان

تار آموزشی یاري دهد. اگر معتقد باشیم که منظور از فعالیتهاي آموزشی ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار شاگردان است، سنجش رف

شاگردان بهترین شاخص براي نشان دادن میزان یادگیري آنها و در نهایت، معیار تحلیل کیفیت فعالیتهاي آموزشی خواهد بود. 

براي سنجش میزان تغییر رفتار شاگردان، همانند ارزشیابی هاي دیگر، به جمع آوري اطالعات دقیق و تحلیل آنها نیاز خواهیم 

س مشخص شود که شاگرد در چه نقطه اي از تغییرات مورد نظر قرار گرفته است و این تغییر با داشت. حال اگر در پایان تدری

 اطالعات پیش دانسته مقایسه شود، میزان یادگیري شاگرد در جریان تدریس مورد نظر مشخص خواهد شد.

 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 باید دقیقا تعریف شوند؛ زیرا تعریف  -تغییرات مورد نظر .4

هدفهاي مشخص ما را یاري می دهد و قادر می سازد که در استنباط هاي خود در میزان یادگیري، به انتخاب شاخصهاي 

 .بپردازیم مبهم غیر و  روشن

اره عملکرد او مورد استفاده قرار خواهد گرفت.این معیار ممکن است به تعیین معیار موفقیت شاگرد که براي قضاوت درب .2

صورت مطلق یا نسبی تعیین شود؛ مثال اینکه ))شاگرد باید به هشت سوال از ده سوال داده شده پاسخ درست بدهد((، 

ی شود که تسلط یک معیار مطلق است.در مورد شاگردي که نمره اش مساوي یا بیش از این معیار باشد، چنین قضاوت م

او در این موضوع، در سطح حداقل یا بیش از حداقل یادگیري قرار دارد. در معیار نسبی ،یک آزمون براي شاگردان یک 

کالس اجرا می شود و سطح موفقیت با توجه به توزیع نمره ها در داخل کالس تعیین می شود.در این حالت شاگردان با 

واقع، معیار نسبی کمتر مورد توجه قرار می گیرد، زیرا معموالً میان عملکرد واقعی یکدیگر مقایسه می شوند. در بیشتر م

شاگرد در مقایسه با برنامه مهم است، نه عوامل دیگر. در واقع بیشتر ارزشیابی ها باید ))مالك مدار((باشد؛ یعنی بتوان به 

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

سرانجام باید دقیقاً مشخص شود که از چه نوع سؤالهایی در ارزشیابی می خواهیم استفاده کنیم،از سؤاالت عینی یا  .9

سواالت ذهنی. سؤالهاي ذهنی مستلزم پاسخنگاري است و شاگرد باید به زبان خودش به آنها پاسخ دهد. شکی نیست که 

وسیله فردي که آنها را نمره گذاري می کند، بطور ذهنی تفسیر شود؛ از این رو ،درجه این نوع پاسخها ممکن است به 

))درستی((پاسخ بستگی به نقش نمره گذار دارد. آزمون عینی مستلزم آن است که شاگرد از یک مجموعه پاسخ که قبالً 

به یک طریق انجام می شود و  فراهم شده است، یکی را انتخاب کند. بدین سان، نمره گذاري این نوع آزمون همیشه

 .بستگی به نقش نمره گذار ندارد
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ساختن سوالهاي ذهنی ساده است، اما نمره گذاري آن مستلزم صرف وقت است و عالوه بر آن، امکان دارد که احساسات و 

رکتی رخ می دهند، به ح -برداشتهاي شخصی نمره گذار دخالت کند. وانگهی نمره گذاري تغییراتی که در حیطه عاطفی و روانی 

هیچ وجه با طرح سؤال نوشتنی امکان پذیر نخواهد بود و روش ارزشیابی آنها به مراتب 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.

تقدند که نحوه ارزیابی میزان یادگیري شاگردان باید بدون فاصله پس از تدارك هدفهاي آموزشی اکثر صاحبنظران آموزشی مع

معلوم شود.این کار دو مزیت دارد: اوالً ،احتمال اینکه پرسشها متناسب به هدفهاي آموزشی انتخاب و تدوین شوند بسیار زیاد است؛ 

 توان در آنها تجدید نظر کرد و هدفهاي بهتر و صریح تري نوشت.ثانیاً،اگر هدفهاي آموزشی بوضوح بیان نشده باشند؛ می 

مسلم است که پس از بررسی میزان یادگیري شاگردان و عوامل مؤثر در آن باید اقدامات الزم را براي رفع نقایص و اشکاالت موجود 

مل تغییر و افزایش فعالیت و میزان به عمل آورد. به چنین عملی اصطالحاً ))اصالح برنامه(( می گویند. اصالح برنامه فقط شا

یادگیري شاگردان نیست،اگرچه متأسفانه در سیستم آموزشی ما، ارزشیابی یگانه مالك گذراندن یک واحد درسی یا ارتقا از یک 

 کالس به کالس دیگر است و در صورت عدم موفقیت، همه مسئولیتها متوجه شاگرد است.درحالیکه معلم میتواند در اصالح برنامه

 و  به دستکاري و اصالح عوامل متعددي مانند تجدید نظر در مورد اهداف ، محتواي آموزشی ، روش تدریس ، زمان اجراي برنامه

 . کند اقدام  . . . و ارزشیابی روشهاي اصالح

 روش های ارزشیابی

به کار می برد، ولی به طور کلی اگر چه هر معلمی با توجه به صالحدید و قدرت خالقیت خویش، روش خاص خود را در ارزیابی 

 :روش هاي ارزیابی را می توان به سه دسته تقسیم کرد

الف( کتبی )نوشتاري( که بیشتر ارزیابی ها با این روش است. آزمون هاي کتبی نیز به دو شیوه ي تشریحی و تستی )عینی( برگزار 

وسیع و گسترده، یعنی معلم به صورت تحلیلی پاسخ می  می شوند که در شیوه ي اول گاهی پاسخ ها به صورت محدود است و گاه

 .ارزیابی تستی نیز به چهار شکل صحیح غلط، چندگزینه اي، جورکردنی و کامل کردنی صورت می گیرد .طلبد

ب( شفاهی )گفتاري( که محدود به مواقع خاص است. گاهی پس از آزمون کتبی، جهت کسب اطالعات بیشتر آزمون شفاهی 

د، مانند مصاحبه هاي بعد از آزمون کتبی که در برخی مؤسسات وجود دارد و گاهی اصل متن آموزشی با صالحدید صورت می گیر

 .معلم به صورت شفاهی آزموده می شود تا قدرت تحلیل و بررسی و عمق دریافت فراگیر براي معلم ثابت گردد

راد به کاربرد برخی وسایل و یا به عمل آوردن یک ج( عملی که مربوط به متن هاي خاصی می شود. در مواردي که سنجش اف

پدیده ي تجربی منوط است، از امتحان عملی استفاده می شود، توجه به امکانات موجود در یک مؤسسه ي آموزشی از نکات مهم 

 .در این نوع آزمون است
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 روشهای مختلف ارزشیابی پیشرفت تحصیلی:

به انواع آزمون هاي کتبی و سواالت امتحانی دارند در صورتی که بسیاري از ارزشگذاري اغلب معلمان از ارزشیابی برداشتی محدود 

ها ي معلمان بر اساس مشاهده فعالیت هایی است که شاگردان در درون مدرسه انجام می دهند مثل وقت شناسی ،انجام دادن 

یسه کردن یا وقتی درباره حس همکاري آنان در مطلوب فعالیت هاي آموزشی یا احساس عدم امنیت شاگردي با شاگردان دیگر مقا

فعالیت هاي آموزشی قضاوت می کنیم و . . . همه ارزشیابی هایی هستند که بر مشاهدات رفتار شاگردان در درون مدرسه و 

 موقعیت هاي آموزشی استوار هستند .

هاي ارزشیابی را با روش هاي مختلف ،عمق و پس اگر معلم خود را از قید ارزشیابی هاي کتبی و شفاهی معمول برهاند و روش 

 محتوا ببخشد بیشتر می تواند به اعتبار روش ارزشیابی خود متکی باشد و به آن اطمینان کند.

اگرچه روش مشاهده نیز معایب و محدودیت هایی همچون موقعیت هاي خاص هر شاگرد و تفاوت میزان ها و مقیاس هاي مشاهده 

توجه کرد که ارزشیابی شاگردان در موقعیتی واقعی و با توجه به ویژگی هاي خاص خود صورت گیرد  کنندگان مختلف دارد باید

 وباید به کلیه روش هایی که به نحوي ضریب اعتماد نتایج ارزشیابی را باال می برد توجه کافی مبذول داشت.

ن بهتر است ولی نباید فراموش کرد که بسیاري پسدر مواردي که تهیه آزمون هاي مناسب میسر باشد به کار گیري روش هاي آزمو

از جنبه هاي مختلف رفتار شاگردان را نمی توان به مرحله آزمون هاي ساده تنزیل داد و باید آنها را در موقعیت واقعی سنجید 

 روش هاي ارزشیابی :

 تفاده کند.معلم می تواند از مجموع روش هاي زیر یا آزمون هاي ترکیب شده )آ زمون هاي موقعیتی(اس

 .ارزشیابی از طریق مشاهده:4

 :دقت و تعمق لحاظ از مشاهده( الف          

 فرد آشکار هاي العمل عکس عمل و  و کلی صورت به رفتار ظاهري صفات شناخت بر تکیه:  سطحی مشاهده                     

 فرد درونی هاي واقعیت و حقایق کشف  : عمقی مشاهده                    

 : بودن داخلی یا خارجی لحاظ از مشاهده(ب       

 هاي تماس و کننده  مشاهده هاي غرض و ها نظر تاثیر تحت( : عمل حین در فرد هاي رفتار مشاهده) خارجی تصویر                

 .شود می واقع او محدود

 یا غلو و شناسی خود  از ناشی هاي محدودیت داراي( :  خود خصوصیات و مشخصات از فرد گزارش) داخلی تصویر               

 ودیت هاي ناشی از پرده پوشی عیوب باشد.محد و کهتري احساس
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  : موقعیت لحاظ از مشاهده(ج     

 عادي موقعیت در شاگرد ارزیابی و بررسی:  طبیعی موقعیت                 

 . ایم آورده  وجود به نامحسوس طور به برایش که موقعیتی در شاگرد ارزیابی و بررسب:  تصنعی موقعیت               

   

 : مستقیم وغیر مستقیم مشاهده(د 

 آگاهی صورت  در است ممکن که مستقیم طور به شاگردان رفتاري حاالت بررسی و مشاهده:  مستقیم مشاهده                  

 .گیرد خود به تصنعی رفتار ، بررسی از شاگرد

 دانند نمی مشاهده مورد افراد که تصنعی یا طبیعی وضع در شاگردان رفتار بررسی و مشاهده: مستقیم غیر مشاهده                

 .هستند ارزشیابی معرض در

 محاسن روش مشاهده :

 ده فعالیت هاي طبیعی شاگردان باشد.دهن نشان تواند می پس است نامعین زمان داراي  .4   

 .دهد می قرار نظر مد را فردي تفاوتهاي. 2   

 تصنعی رفتارهاي از جلوگیري براي شونده ارزشیابی  آگاهی عدم.9   

 سنی و آموزشی هاي گروه همه براي اجرایی قابلیت. 1   

 محدودیت هاي روش مشاهده :

 کننده این روش خسته کننده است . ارزشیابی مداوم هوشیاري و دقت سبب به.4   

 . ندارد وجود جانبه همه و دقیق بررسی امکان پس است وقت صرف مستلزم چون.2   

 . نیست فراهم شاگردان همه براي مناسب موقعیت ایجاد امکان. 9   

 رفتار یک تفسیر و تغییر و برداشت کیفیت نبودن یکسان.1   

 تارهاي ترکیبی ممکن نیست.رف در رفتار یک شناختن باز امکان.5   
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طریق انجام دادن کار : .ارزشیابی از 2

که با ارزشیابی از میشود استفاده کار انجام طریق از ارزشیابی از باشد حرکتی –روانی درحیطه شاگرد در شده ایجاد تغییرات وقتی

گیرد طریق روش مشاهده کامال متفاوت است زیرا در این روش بر خالف روش مشاهده شاگرد می داند که مورد ارزشیابی قرار می 

و شرایط ارزشیابی براي همه شاگردان یکسان است و معلم از طریق تغییرات انجام گرفته در عمل فر د و پیشرفت تحصیلی وي او 

 روش با همراه روش این و  را ارزشیابی می کند .در این روش مهارت و قدرت و سرعت عمل شاگرد مورد ارزشیابی قرار می گیرد

 .است برخوردار االتريب اطمینان ضریب از دیگر هاي

محدودیت هاي روش انجام کار :

 . نیست سنجش قابل شاگرد روانی و ذهنی ابعاد از بسیاري.  4 

 راي معلمان مختلف ،متفاوت است .ب نتایج تفسیر و تعبیر نوع.  2 

. گذارد می اثر ارزشیابی نتایج در آزماینده شخصیت و عمومی حاالت.  9 

طریق آزمون شفاهی :. ارزشیابی از 9

 عددي هاي مقیاس به آن تبدیل و مشاهدات تفسیر و شاگرد رفتار از معلم منظم مشاهدات بررسی براي است اي وسیله: آزمون 

ي شدهبند طبقه و

ت در ارزشیابی از طریق آزمون شفاهی پرسش و پاسخ هر دو به صورت شفاهی انجام می گیرد مانند مصاحبه و در صورتی که سواال

آن اندیشیده و مبتنی بر محتواي آموزشی و از قبل تهیه شده باشد و دور از هرگونه اغراض شخصی و ارفاق باشد می تواند بسیار 

 بار علمی باشد.اعت و ارزش وداراي  مفید

 از  الت درونیاین آزمون وسیله خوبی براي سنجش معلومات ، قدرت بیان ، نظم فکري ، فرم استدالل ، تمرکز افکار و شناخت حا

 .نباشد زمینه آن در سنجش به قادر کتبی آزمون که دارد بیشتري و صحیح کاربرد زمانی و است  ترس و اضطراب نظر

محاسن روش ارزشیابی شفاهی :

 . داراي ارزش تشخیص قوي است و می توان به علت اشتباهات شاگردان پی برد . 4

به تشویق و تقویت انگیزش و یادگیري شاگرد کمک می کند . .چون این روش داراي باز خوردي فوري است پس2

. در این روش می توان مهارت هاي شاگردان را در رویارویی با با واقعیت ها به دقت سنجید.9
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 .در تقویت قدرت بیان و استدالل شاگردان و اظهار نظر در حضور جمع و معلم مفید است.1

 . ندارند را کتبی آزمون قدرت هنوز که است دبستان اول هاي سال و آمادگی دوره شاگردان  . روش مناسبی براي5

 محدودیت هاي روش ارزشیابی شفاهی :

 د به علت نقص بیاندانن می آنچه گفتن از آموزان دانش واهمه.4    

 . دارد               آزمایش دقت روي منفی تاثیر خستگی این و است کننده خسته زیاد وقت صرف علت به روش این.2    

 جریان وارد                شخصی نظر و دقتی بی شاید پس است دشوار دادن پاسخ حین در ها پاسخ ثبت و مشاهده چون. 9    

 .گردد ارزشیابی

 ارزشیابی رفتار دائم   . در مقایسه از نظر عینیت و اعتبار ، ارزشیابی شفاهی نسبت به ارزشیابی هاي کتبی که شامل نوعی اثر1    

 .دارد کمتري ،مزایاي است شونده

 .ارزشیابی از طریق آزمون کتبی1

ررسی آنها شاگردانش را دقیق تر بشناسد. بیش از دویست ب با بتواند معلم تا گوید پاسخ کتبا آنها به باید شاگرد که هایی آزمون   

 نمونه آزمون در کتاب فرهنگ آزمون ها مطرح شده است.

 پیشرفت تحصیلی به دو قسمت کلی تقسیم می شود:آزمون 

 شده میزان هاي آزمون.  4                 

 ساخته معلم هاي ازمون.  2                 

 .آزمون هاي میزان شده)مانند آزمون هوش و استعداد(:4

 وقت و تخصص مستلزم آزمون نوع این تهیه و  گیرد می قرار استفاده مورد گیري اندازه نسبی معیار و مالك آزمون نوع این در    

نماي راه با همراه ها آزمون این. است هنجار یا نورم و بودن عملی  اعتبار و پایایی داشتن آزمون نوع این ویژگی و.  است بسیار

ه با دقیق به وسیله ي موسسات دولتی یا خصوصی براي اندازه گیري پیشرفت تحصیلی دوره هاي تحصیلی معین تهیه و همرا

 راهنماي دقیق در اختیار معلمان و آزمایش کنندگان قرار می گیرد.
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 .آزمون هاي معلم ساخته :2 

با هدف سنجیدن اندازه توفیق شاگردان در رسیدن به هدف هاي  خود شاگردان تحصیلی ارزشیابی براي معلمان که هایی آزمون    

 دقیق آموزشی تهیه کرده و در طول دوره آموزش یا پایان آن اجرا می کنند.

 این آزمون ها هم باید شامل ویژگی هاي آزمون هاي میزان شده )پایایی ، اعتبار ، عملی بودن (باشند.

 ه گیري به کار می رود.در این آزمون ها معیار و مالك مطلق انداز

 تفاوت هاي آزمون میزان شده و آزمون معلم ساخته :

 شده میزان هاي آزمون و دارد نیاز بیشتر وتخصص زمان به ساخته معلم هاي آزمون با مقایسه در شده میزان هاي آزمون.  4      

که آزمون هاي معلم ساخته پس از هر بار اجرا  صورتی در باشد هنجار و اعتبار و پایایی داراي که شود تست باید اجرا از قبل

 ،،بسهولت قابل تجدید نظر و اصالح هستند.

 آزمون ولی 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

یزان شده براي مقایسه میزان پیشرفت شاگردان مناطق مختلف استفاده می شود در صورتی که آزمون هاي م هاي آزمون از.  9     

 معلم ساخته چون با توجه به محتوا و هدف هاي ویژه دروس خاصی تهیه می شوند براي این منظور خیلی مفید نیستند.

که براي معنی دار کردن نمرات آزمون هنجارهاي الزم را  دارد اشاره هنجاري هاي داده وجود به شده میزان هاي آزمون.  1    

تهیه می کنند در صورتی که در آزمون هاي معلم ساخته به دلیل عدم مقایسه بین گروه هاي شاگردان نیازي به هنجار و هنجار 

 یابی ندارد .

ی مورد استفاده قرار می گیرند و بر تحصیل و سنی مختلف هاي گروه درباره و دارند علمی صورت شده میزان هاي آزمون.  5    

اساس مالك و معیار هاي علمی میزان می شوند پس داراي قدرت اجرایی ،پیش بینی و تشخیص کافی هستند در صورتی که 

 آزمون هاي معلم ساخته چنین خصایصی ندارند.

 تنظیم طرح و جدول دو بعدي ارزشیابی:

 ته شود و در کنار یکدیگر قرار گیرد :نوش زیر بعد دو قالب در باید آزمون نویس پیش 

 باید را اعمالی نوع چه شاگردانش که کند مشخص باید معلم اینکه یعنی:  ارزشیابی در نظر مورد هاي هدف تعریف.  4          

 ؟ نه یا  اند کرده کسب داده آموزش او که را فکري طرز و ،مهارت ،ادراك دانش آنان که شود معلوم تا دهند انجام
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.  است محتوا دقیق کردن مشخص به وابسته ، جریان و عمل به مربوط هاي هدف تحقق:  محتوا دقیق کردن مشخص. 2         

 سه به که کند توزیع درس هاي عنوان و ها هدف میان در صورتی چه به را خود آزمون سواالت که کند تعیین باید معلم سپس

 : کند دقت باید زیر نکته

   الف(توجه به اهمیت مطلب خاص درسی و هدف هاي آن                

   شده مطلب آن آموزش   صرف که زمانی مقدار(ب

 تدریس هاي روش و ،محتوا ها هدف اساس بر آزمون نوع تعیین(ج

 انواع سوال در آزمون معلم ساخته :

 : عینی آزمون.  4      

 گیري توانایی شاگردان در باز شناسی مفاهیم و تعاریف درست است. اندازه هدف  آزمون دراین         

نمره گذاري دراین نوع آزمون مستقل از نظر و قضاوت شخص مصحح انجام می گیرد و پاسخ درست از بین پاسخ ها توسط دانش 

 آموز انتخاب می شود .

 : عینی آزمون انواع      

 ر گزینه اي (هاچ هاي سوال مثل) اي گزینه چند هاي پرسش.  4

 سوال گونه این به تنها شاگردان اگر 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

در برابر چند سوال قرار می گیرد و شاگرد باید تعیین کند که کدام  پاسخ چند:  کردنی جور هاي پرسش. 9                            

پاسخ مربوط به کدام سوال است ؟در اینگونه پرسش ها باید به نکات زیر توجه کرد : الف(تعداد پاسخ بیشتر از تعداد سوال باشد . 

نامنظم باشد . د(سوال و پاسخ هاي مربوط به هم  ب( سوال و پاسخ ها باید کوتاه و ساده نوشته شود .ج(ترتیب پاسخ ها تصادفی و

 متجانس باشد . ه(طریقه جور کردن باید در ودستور العمل آماده باشد .

 محدودیت پرسش هاي جور کردنی :تنها مفروضات را اندازه می گیرند و در آن امکان اندازه گیري بخش اعظم محتوا میسر نیست.

 خالی عبارات حذف شده توسط شاگردامل کردنی : پر کردن جاي ک هاي پرسش .1
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 نکات مهم در طرح پرسش هاي کامل کردنی :

 الف( عبارات حذف شده باید از ارکان و مفاهیم مهم جمله باشد . 

 ب( در هر سوال نباید بیش از یک جاي خالی گذاشته شود . 

ا یک کلمه یا عبارت کامال معین و مشخص م هر جمله باید فقط بمفهو( د  ج(بهتر است جاي خالی در وسط یا آخر جمله باشد

 تکمیل شود.

 مزایاي پرسش هاي کامل کردنی :

 .کند پیدا را مناسب عبارت یا  شاگرد را به تفکر و جستجو و کشف وا میدارد و مجبور می شود که بر حافظه خود فشار آورد تا لغت

 محدودیت پرسش هاي کامل کردنی :

دیگر را نیز می توان در جاي خالی قرار داد که مورد نظر مصحح نباشد پس براي تصحیح به گاهی به جاي کلمه مورد نظر لغت 

 آگاهی و تفحص بیشتر نیاز دارد .

 شود می نوشته سوالی جمله صورت به که است کردنی کامل هاي پرسش همان: پاسخ کوتاه هاي پرسش.  5                        

 هاي تاریخ ، لغوي معلومات گیري اندازه براي توان می ها پرسش نوع این از. است کوتاه عبارت  ک یا دو کلمه یایکی آن جواب که

 . کرد استفاده غیره و عمومی ،اطالعات علمی اصطالحات مفاهیم و معانی ، عالئم ،تطبیق مهم

 محدودیت پرسش هاي کوتاه پاسخ :

 و می تواند عادات نا مطلوبی در مطالعه به وجود آورد.زمینه اي براي بروز ابتکار ، طراحی و نظم فکري فراهم نیست 

 . 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 شناختی مانند تحلیل 

 ،ترکیب و قضاوت ارزشیابی بسیار مفیدند.

 یا تشریحی : محدودیت هاي آزمون انشایی

 . دخالت مصحح در تصحیح آزمون و کاستن از دقت و عینیت نمرات 4

 اوراق تصحیح بودن گیر وقت.  2       
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 .کند بیان شنی رو به داند می را آنچه نتواند نگارش ضعف علت به شاگرد است ممکن.  9 

 .ب ،آمادگی ذهنی و . . . نیستنتخا. امکان سنجش در بسیاري زمینه ها مانند سرعت انتقال و ا 1

 فصل هشتم

 پاور پوینت

در طراحی پاور پوینت ها باید دقت داشت تا آنچه که قرار است از زبان سخنران بیان شود و سخنران باید بتواند هماهنگی مناسبی 

به اسالید و با نمایش یک تصویر . بدین ترتیب می تواند با ارجاع به موقع مخاطب که می گوید بر قرار کند بین اسالید ها و مطالبی

 یا یک کلمه تاثیر مناسبی بر مخاطب گذاشت. ، یک جمله و

 استفاده از اسالید ابزاري است که به سخنران یا مدرس کمک میکند تا میزان اثر بخشی مطالبی که بیان میکند را باال ببرد.

 ذ:مواردي که در تهیه یک پاور پوینت باید لحاظ شود بدین شرح می باش

  سایز فونت و فاصله خطوط 

 متن باید گویا و واضح باشد، فاصله سطر ها و شماره فونت حروف از همه نقاط کالس قابل خواندن باشد.

 انتخاب متن مناسب 

 پاور پوینت باید در یک نگاه خوانده شود و مخاطب را به سخنرانی عالقمند نموده و ذهنش با بحث آشنا شود .

 انتخاب رنگ مناسب 

ترکیب رنگ قرمز و سیاه و یا زرد و سیاه در ابتدا جذاب است اما در بلند مدت مخاطب را  خسته میکند . پس شاید بتوان از 

ان براي شروع استفاده کرد . اما براي متن اصلی مناسب به نظر نمیرسد. در مقابل ترکیب آبی و یا آبی تیره و سفید یا کرم 

 آرامش بخش است.

 انتخاب افکت 

 از افکت هاي زیاد انیمیشن بپر هیزید . 
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 استفاده از فیلم هاي کوتاه و مرتبط با مو ضوع

استفاده از عکس هاي مناسب با موضوع درسی

استفاده از فایل هاي صوتی

اي مطالب مهم نه صفحات پر از متنپاور پوینت فقط ج

مدیریت زمان با توجه به تعداد اسالید ها

اهداف جلسه در اولین اسالید و یکدست بودن فرم ظاهري نمایش در خصوص تهیه پاور پوینت ،  آنچه الزم به ذکر است

صفحات و لحاظ کردن آرم مؤسسه یا مرکز آموزشی در قسمت باالیی اسالید ها و ذکر عنوان درس یا موضوع مورد بحث  در 

اکنون شما را با  عنوان شد.بود که ي ترین موارد از مهمو نتیجه گیري در اسالید پایانی جلسه قسمت نوار باالیی اسالید ، 

  اصول کاربردي پاور پوینت در مبحث بعدي آشنا می کنیم.

چند رسانه ای مایر هفتگانه طراحیاصول کاربردی پاور پوینت براساس 

نه اینکه تنهاازکلمات دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرندکه ازکلمات وتصا ویردرکنارهم استفاده شود  : اصل چندرسانه ای .3

.استفاده شود

:منطق نظری

زمانیکه کلمات وتصاویر در کنار هم ارائه می شوند، دانش آموزان فرصت ساختن مدل هاي ذهنی تصویري وکالمی ونیز ایجاد 

ی کالمی را دارند؛ ارتباط میان آنها را بدست می آورند.زمانیکه تنها کلمات ارائه می شوند، دانش آموزان فرصت ایجاد یک مدل ذهن

اما این احتمال کمتر است که بتوانند یک مدل ذهنی تصویري را ایجاد کند وارتباطاتی را میان مدل هاي ذهنی تصویري وکالمی 

.بوجود آورد

دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرندکه در صفحه یا صفحه نمایشگر، تصاویر وکلماتی که مربوط به  :اصل مجاورت مکانی .2

.هستند نزدیک به هم یا در کنار هم به نمایش در آیند تا اینکه دور از هم به نمایش در آیندهم 

:منطق نظری

وقتی بر روي صفحه یا صفحه نمایشگر،کلمات وتصاویر مربوط به هم نزدیک یکدیگر یا در کنار هم قرار دارند یادگیرندگان مجبور 

ري صفحه یا صفحه نمایشگرصرف کنند به احتمال زیاد یادگیرندگان قادر به نیستند منابع شناختی خود را براي جستجوي دیدا

نگهداري هردوي آنها در حافظه فعال خود در آن واحد هستند.وقتی کلمات وتصاویر مربوط به هم دور از یکدیگر بر روي صفحه یا 

دیداري صفحه یا صفحه نمایشگر، براي  صفحه نمایشگر قرار دارند،یادگیرندگان مجبورند منابع شناختی خود را براي جستجوي

]پیدا کردن[ کلمات وتصاویر مربوط به هم، صرف کنند.بنابراین احتمال کمی وجود دارد که یادگیرندگان قادر باشند هر دوي آنها 

.را در حافظه فعال خود در آن واحد؛حفظ ونگهداري کنند
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ه هم، به جاي اینکه بصورت پیاپی وپشت سرهم ارائه شود؛بصورت زمانیکه کلمات وتصاویر مربوط ب : اصل مجاورت زمانی .3

.همزمان ارائه می شود دانش آموزان بهتر یاد می گیرند

:منطق نظری

زمانیکه بخش انیمیشن وبیان شفاهی) یا گفتار گوینده( مربوط به آن در یک زمان ارائه می شوند، این احتمال زیاد هست که 

هاي ذهنی هر دو را در حافظه فعال خود در یک زمان نگهداري کند وبنابراین احتمال بیشتري وجود  یادگیرنده بتواند بازنمایی

 دارد که یادگیرنده قادر باشد ارتباطات یا پیوندهاي ذهنی میان بازنمایی هاي دیداري وکالمی برقرار کند. 

وجود دارد احتمال کمی وجود دارد که یادگیرنده  زمانیکه بین بخش انیمیشنی وبیان شفاهی مربوط به آن از لحاظ زمانی فاصله

قادر باشد بازنمایی هاي ذهنی هر دو را در حافظه فعال خود در یک زمان نگهداري کند و بنابراین احتمال کمتري هست که او قادر 

نیدن یک جمله ودیدن باشد پیوندها یا ارتباطات ذهنی بین بازنمایی هاي دیداري وکالمی برقرار سازد.]حتی[ اگر زمان میان ش

بخش انیمیشنی مربوط به آن کوتاه باشد در این صورت نیز باز این امکان هست که یادگیرنده بتواند پیوند ها یا ارتباطاتی را بین 

تصاویر وکلمات برقرار سازد.از طرف دیگر اگر یادگیرنده یک متن طوالنی را گوش کند و انیمیشن کاملی را در زمان هاي جداگانه 

.اشا کند در این صورت احتمال کمی وجود دارد که یادگیرنده بتواند پیوند هایی را بین تصاویر وکلمات برقرار سازدتم

دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که از گنجانده شدن مواد درسی نامربوط و نا مرتبط  :اصل پیوستگی یا انسجام .3

( زمانیکه ارائه چند رسانه 4درسه تعبیر یا برگردان تکمیلی بخش بندي شود: ) جلوگیري شود.اصل انسجام یا پیوستگی می تواند

( زمانیکه ارائه 2اي گیرا وجالب توجه است اما تصاویر وکلمات نامرتبط اضافه شده اند به یادگیري دانش آموز لطمه وارد می شود،)

شده است به یادگیري دانش آموز لطمه وارد می  چند رسانه اي گیرا وجالب توجه است اما اصوات و موسیقی نامرتبط اضافه

.( زمانیکه کلمات ]وتصاویر[ غیر ضروري از ارائه چند رسانه اي حذف شوند یادگیري دانش آموز بهبود پیدا می کند9شود،)

:منطق نظری

و آگاهی را از مواد درسی مواد درسی نامربوط یا بی ربط، منابع شناختی را در حافظه فعال به چالش می کشند ومی توانند توجه 

مهم منحرف کنند، می توانند فرآیند سازماندهی مواد درسی را مختل سازد و همچنین می توانند باعث شوند که یادگیرنده مواد 

.درسی را به شکل نامناسبی سازماندهی کند

روي صفحه]مانیتور[ یاد می گیرند؛ به دانش آموزان از انیمیشن وبیان شفاهی بهتر از انیمیشن ومتن  : اصل کانال های حسی .4

عبارت دیگر دانش آموزان زمانی خوب یاد می گیرند که کلمات موجود در پیام هاي چند رسانه اي به جاي متن چاپی به صورت 

 .گفتاري ارائه شود
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:منطق نظری

[( ظرفیت کانال تصویري/دیداري پر می زمانیکه تصاویر وکلمات هر دوبصورت دیداري ارائه می شود)همانند انیمیشن ومتن]چاپی

شود؛در حالی که کانال کالمی/شنیداري بدون استفاده می ماند.زمانیکه کلمات بصورت شنیداري ارائه می شود آنها می توانند در 

.کانال کالمی/شنیداري پردازش شوند،بدین ترتیب کانال تصویري/ دیداري، فقط براي پردازش تصاویر اختصاص پیدا می کند

دانش آموزان ازطریق انیمیشن وبیان شفاهی بهتراز انیمیشن،بیان شفاهی و متن]چاپی[ یاد می  :اصل افزونگی یا مازاد .6

.گیرند

:منطق نظری

وقتی تصاویر وکلمات هر دو بصورت دیداري ارائه می شود)همانند انیمیشن ومتن چاپ شده ( ، در این صورت امکان دارد ظرفیت 

.ر شودکانال دیداري پ

تاثیرات طراحی] آموزش چندرسانه اي[ بریادگیرندگان داراي دانش کمتر نسبت به یادگیرندگان داراي  : اصل تفاوتهای فردی .3

دانش بیشتر وهمچنین بر یادگیرندگان داراي ]درك[ فضایی باال نسبت به یادگیرندگان داراي] درك[ فضایی پایین 

 .تاثیرگذارتروموثرتراست

 :منطق نظری

 -چندرسانه اي[ بهره ببرند]یادگیرندگان داراي دانش بیشتر قادرند تا از دانش قبلی خودشان براي جبران فقدان راهنمایی در ارائه 

در صورتی که یادگیرندگان داراي دانش کمتر به میزان کمتري احتمال  -نظیر شکل دادن مناسب ذهنی به تصاویر از طریق کلمات

نگامی که ارائه چندرسانه اي فاقد راهنمایی است،خود را در یک فرآیند پردازش شناختی درگیر دارد که قادر باشند به ه

سازند.یادگیرندگان داراي ]درك[ فضایی باال براي یکپارچه کردن بازنمایی هاي دیداري وشنیداري از ارائه هاي چند رسانه اي 

رندگان داراي درك فضایی پایین باید ظرفیت شناختی خیلی زیادي را تأثیرگذار،ظرفیت شناختی را در اختیار دارند؛ در مقابل،یادگی

 .اختصاص دهندبراي نگهداري تصاویر ارائه شده در حافظه خود 
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