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 الگوي عمومي تدريس / الگوي تدريس    
  
 الگوي تدريس چيست؟   
  

الگو، معموالً به نمونه کوچکي از يک شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شود که ويژگيهاي مهم و اصلي 
ت که عناصر مهم تدريس در درون آن الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي اس. آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد

انتخاب يک الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و نگرشهاي تعليم و تربيت خواهد . قابل مطالعه است
 .داشت

تدريس يک فرآيند است و فعاليتي است که در داخل يک الگو صورت مي پذيرد، الگوهاي تدريس متعددي توسط 
 .  ند که به مهمترين آنها اشاره خواهيم کردصاحبنظران معرفي شده ا

  
 ( general teaching model)الگوي عمومي تدريس   
  

 .بسط داده شد" رابينسون"و " راجرز"توسط  1691مطرح شد که در  1691در سال " رابرت گليزر"اين الگو، توسط 
 : در اين الگو، فرآيند تدريس به پنج مرحله تقسيم مي شود

معلم بايد هدفهاي تدريس خود را به صورتي عيني و قابل اندازه گيري : فهاي تدريس و هدفهاي رفتاريتعيين هد( 1
 . تعريف و مشخص کند

اصطالح رفتار ورودي در اينجا منعکس کننده کليه يادگيريهاي گذشته : تعيين رفتار ورودي و ارزشيابي تشخيصي( 2
ي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر در يادگيري و ميزان رشد آنان فراگيران، تواناييهاي عقلي، وضع انگيزشي و برخ

 . است
در اين مرحله معلم با آگاهي از شرايط و موقعيت آموزشي يکي از روشها مانند : تعيين شيوه ها و وسايل تدريس( 3

مفاهيم و شرايط و  را انتخاب کند و وسايل تدريسي را نيز با توجه به... روش سخنراني، آزمايشي، آموزش انفرادي و 
 . ويژگيهاي فراگيران را برگزيند

معلم بايد قادر باشد که با ابتکار و خالقيت، حداکثر استفاده از امکانات : سازماندهي شرايط و موقعيت آموزشي( 4
 . موجود، در امر تدريس و تحقق اهداف آموزشي را ببرد

ر ارزشيابي هاي معمولي مي تواند عملکرد شاگردان را در معلم در اين مرحله عالوه ب: ارزشيابي و سنجش عملکرد( 5
را ارزيابي کند و در صورت عدم موفقيت ... موقعيتهاي متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شرکت در فعاليتهاي آموزشي و 

 .  با توجه به نتايج ارزشيابي به ترميم و اصالح مراحل قبلي الگو اقدام کند
  

 تعريف روشهاي تدريس    
  

معلم بعد از انتخاب محتوي و قبل از تعيين وسيله، بايد خط . از مراحل مهم طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است
به مجموعه تدابير منظمي که براي رسيدن به هدف، با توجه به شرايط . مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب کند

 .  گويند" روش تدريس"و امکانات اتخاذ مي شود 
  
 

 انواع روشهاي تدريس 
 
  
 
 ( آزمايشگاهي)روش آزمايشي ( / نمايش علمي ) روش نمايشي   
  

بعنوان مثال معلم . گيرند_ افراد مهارتهاي خاصي را از طريق ديدن فرا مي. اين روش بر مشاهده و ديدن استوار است
د که از طريق اين روش مي تواند عمل در کالس درس تصميم دارد کار کردن با يک وسيله را به دانش آموزان ياد ده

مهمترين حسن اين روش، به کارگيري اشياي حقيقي و واقعي در آموزش است و بيشتر براي درسهايي که جنبه . کند
 . عملي و فني دارند کاربرد دارد



  
 مراحل اجراي روش نمايشي   
  
 : مرحله آمادگي -1  
  

د و امکانات الزم را از قبل فراهم نمايد و از سالم بودن آن ابزار اطمينان معلم بايد هدف از تدريس را دقيقاً مشخص کن
 .  حاصل کند

  
 : مرحله توضيح -2  
  

معلم قبل از انجام تدريس، بايد اهداف تعيين شده را براي شاگردان به وضوح بيان کند، نحوه و علت انجام دادن عمل را 
ردان در پايان تدريس، پاسخ دهند را مطرح کند که باعث جلب توجه توضيح دهد و سواالتي را که انتظار دارد شاگ

 .  شاگردان شود
  
  
 
 : مرحله نمايشي -3  
  

معلم بايد روش صحيح کار و مراحل آن را به نمايش بگذارد و بعنوان مثال فرآيند کار يک موتور ديزل را به دانش 
 .  آموزان توضيح دهد

  
 : مرحله آزمايش و سنجش -4  
  

بعد از احراي مراحل باال، معلم بايد از دانش آموزان بازخورد دريافت کند تا متوجه شود که دانش آموزان موضوع را 
و در صورت بروز مشکل، معلم نقايص را برطرف نمايد که با ( مهارت الزم را کسب کرده اند يا نه؟) فهميده اند يا نه 

 .  دست يابد پرسشهاي کتبي يا شفاهي مي تواند به اين موضوع
  
  
 
 محاسن و محدوديتهاي روش نمايشي   
  

اين روش، در مدارس فني که اغلب با . از محاسن اين روش مي توان از به کارگيري اشياي حقيقي و واقعي نام برد
نمي اما با توجه به اين که شاگردان . ماشين آالت سر و کار دارند، و وسايل کار بسيار محدود است، روش مناسبي است

توانند از راه تجارب مستقيم و از راه عمل و تمرين و تکرار، مهارت الزم را کسب کنند، يادگيري از کيفيت چندان 
 .  مطلوبي برخوردار نخواهد بود

  
 ( آزمايشگاهي)روش آزمايشي 

  
د تا شاگردان در اين روش، موقعيت و شرايطي فراهم مي شو. اساس اين روش بر اصول يادگيري اکتشافي استوار است

اين روش، فعاليتي است که در جريان آن، . خود از طريق آزمايش به پژوهش بپردازند و جواب مسأله را کشف کنند
براي . شاگردان عمالً با به کاربردن وسايل و تجهيزات و مواد خاص درباره مفهومي خاص تجربه کسب مي کنند

 . روانشناسي و ساير علوم انساني نيز از آن استفاده مي شود موضوعات علوم تجربي روش بسيار مناسبي است ولي در
براي ارضاي حس کنجکاوي و تقويت نيروي اکتشاف و اختراع و . اين روش مي تواند کيفيت يادگيري را افزايش دهد

 . کندپرورش تفکر انتقادي فراگيران بسيار مفيد است و اعتماد به نفس و رضايت خاطر را در دانش آموزان ايجاد مي 
 نقش معلم در اين روش، هدايت شاگردان و نظارت بر کار آنهاست  

  
  
 



با توجه به اين که انجام بعضي از آزمايشها خطرناک است بايد در ابتدا آن آزمايش توسط معلم با دقت صورت گيرد و   
 : تواند مفيد باشدسپس دانش آموزان در حضور معلم به آزمايش بپردازند با اين حال، رعايت موارد ذيل مي 

  
 . وسايل و ابزار آزمايش قبل از تدريس فراهم و سازماندهي شود -1
 . قبل از آزمايش، براي اطمينان و گرفتن نتيجه مطلوب، آزمايش به صورت تمريني انجام شود -2
 . هنگام آزمايش، وسايل موردنياز روي جعبه آزمايش قرار داده شود -3
 . توجه شاگردان، وسايل اضافي، در داخل جعبه آزمايش گذاشته شود براي جلوگيري از انحراف -4
 . قبل از آزمايش به وسيله پرسش، توجه شاگردان به جريان آزمايش جلب شود -5
 . آزمايش به گونه اي انجام شود که همه شاگردان براحتي بتوانند آن را ببينند -9
 .  ي نيز استفاده شوددر ضن آزمايش، از ساير روشها، مثالً روش سخنران -9
  
 محاسن و محدوديتهاي روش آزمايشي  

 محاسن ( الف
  
 . چون يادگيري از طريق تجارب مستقيم حاصل شده است، يادگيري با ثبات تر و موثرتر خواهد بود -1
 . گيرند_ شاگردان عالوه بر دست يافتن به هدفهاي آموزشي، روش آزمايش کردن را نيز ياد مي -2
 . ردان انگيزه مطالعه و تحقيق را تقويت مي کنددر شاگ -3
 . حس کنجکاوي شاگردان را ارضا مي کند و به آنها اعتماد به نفس مي دهد -4
 . نيروي اکتشاف، اختراع، و تفکر علمي را در شاگردان تقويت مي کند -5
يجه آنان را کمتر خسته و بي اين روش، فعاليتهاي آزمايشي را براي فراگيران جالب و شيرين مي کند، و در نت -9

 .  حوصله مي کند
  
 محدوديتها ( ب  
  
احتياج به وسايل و امکانات فراوان دارد، لذا در مقايسه با ساير روشهاي تدريس از نظر اقتصادي گران تمام مي  -1

 . شود
 . به معلمان آگاه و مجرب که خود با روش آزمايشي آشنايي داشته باشند، نياز دارد -2
نسبت به ساير روشها ممکن است اطالعات و معلومات کمتري در اختيار شاگردان قرار دهد، و دامنه لغات و مفاهيم  -3

 . آنان را تقويت نکند
 .  در صورت عدم کنترل، ممکن است به صورت غلط اجرا شود، و اين روش غلط در رفتار شاگردان تثبيت گردد -4
  
 : ه بهتر کردن اين روش بايد نکات زير را رعايت کنددر روش آزمايشگاهي معلم براي هرچ  
  
 گروه بندي شاگردان بر اساس امکانات و تعداد شاگردان  -
 تعيين وظايف اعضاي شاگردان هر گروه و مراحل فعاليت  -
 انجام روش صحيح آزمايش براي شاگردان  -
 تقسيم بندي وسايل موجود در آزمايشگاه برحسب نياز هر گروه  -
 ايت نکات ايمني رع -
 ارائه گزارش از شاگردان در مورد آزمايشهاي صورت گرفته   -
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 روش بحث گروهي   
  

روش بحث گروهي، گفتگويي است سنجيده و منظم درباره موضوعي خاص که موردعالقه مشترک شرکت کنندگان در 
روش بحث گروهي، . نفر داشته باشند 22تا  9اجراست که جمعيتي بين  اين روش براي کالسهايي قابل. بحث است

روشي است که به شاگردان فرصت مي دهد تا نظرها، عقايد و تجربيات خود را با ديگران در ميان بگذارند و انديشه 
 . هاي خود را با داليل هستند بيان کنند

  
  
 
 هي تدريس کرد؟ چه دروس و موضوع هايي را مي توان با روش بحث گرو  
  
 . موضوعهايي که بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد -1
 . فراگيران درباره موضوع، اطالعات الزم را داشته باشند يا بتوانند کسب کنند -2
 . موضوع موردعالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد -3
معلم، خود مولف به يافتن نتايج، اصول و راه حلها هستند و اين در  در اين روش، شاگردان بيش از استفاده از کتاب يا)

 .( صورتي است که شاگردان به موضوع عالقه مند باشند
براي بحث گروهي کارآيي ندارند و در عوض علومي چون ... موضوعاتي چون رياضيات، علوم طبيعي، مهندسي و 
 . روان شناسي و جامعه شناسي با اين روش قابليت تدريس دارندعلوم اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سياسي و 

درباره موضوعاتي که دانش آموزان کمتر به آن عالقه مند هستند معلم بايد به نوعي در دانش آموزان ايجاد عالقه کند و 
 ...در آنها حساسيت بوجود آورد مثالً با طرح سوال، پخش يک فيلم و 

را نيز به فراگيران معرفي کند و به هر يک از آنها يک منبع ارائه کند تا در بحث گروهي، معلم بايد تا حد امکان مفيد 
به عبارت ديگر، اجراي . ديدگاههاي مختلف مطرح شود و اين موضوع به توانايي علمي و مفني معلم برمي گردد
معلمي که از اين روش . ردمطلوب روش بحث گروهي تا اندازه زيادي بستگي به شخصيت معلم و درجه خونگرمي او دا

 .  و طوري بحث را هدايت کند که موضوع به بيراهه کشيده نشود. استفاده مي کند بايد قدرت تصميم گيري داشته باشند
  
  
 
 در چه موقعيتي و براي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده کرد؟   
  
 ايجاد عالقه و آگاهي مشترک در زمينه خاص  -1
 .( يعني شاگرد بتواند براساس استدالل و شواهد به تجربه و تحليل بپردازد)اد و پرورش تفکر انتقادي ايج -2
 .( بيشتر دانش آموزان از اين که در کالس اظهارنظر کنند، مي ترسند)ايجاد توانايي اظهارنظر در جمع  -3
 .( جويي و ايراد گرفتن نباشدبه شرطي که انتقادگري به معناي عيب) تقويت توانايي انتقاد پذيري  -4
در اين روش يک نفر بعنوان مدير گروه انتخاب مي شود که )ايجاد و تقويت توانايي مديريت و رهبري در گروه  -5

 .( وظيفه اش زمانبندي و هدايت بحث است
 .( در اين روش اکثر دانش آموزان فعال هستند، ساکت نمي نشينند. )تقويت قدرت بيان و استدالل -9
 تقويت قدرت تجزيه و تحليل و تصميم گيري  -9
 آشنايي با روش کسب اطالعات و حل مسايل  -8
 ايجاد رابطه مطلوب اجتماعي   -6
  
 مراحل اجراي روش بحث گروهي   

 آمادگي و برنامه ريزي : مرحله اول
  
 : انتخاب موضوع  -1



در قالب کلمات و جمالت صريح و روشن بيان  موضوعات و عناوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، بايد
 . شود
 : فراهم کردن زمينه هاي مشترک -2

 . قبل از شروع بحث گروهي، الزم است سطح اطالعات شاگردان درباره موضوع يکسان شود
 : تعيين نحوه آرايش شبکه هاي ارتباطي -3

 . ترتيب قرار گرفتن و نشستن فراگيران، در نوع ارتباط موثر است
 رهبر گروه  -
 شاگردان  -
 شخص مهمان  -
 ناظر يا ارزياب   -
  
 روش اجراي بحث گروهي : مرحله دوم  
  
 وظايف معلم در روش بحث گروهي  -1

 فراهم کردن امکانات : الف
 : شرکت در بحث: ب

را در  معلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه هدف و ضوابط بحث گروهي را شرح دهد و بايد نقش خود
 . جريان بحث تا حد يک شنونده کاهش دهد

 کنترل و هدايت بحث  : ج
  
 وظايف شاگردان در جريان بحث گروهي  -2  
  

شاگردان بايد درباره موضوع از قبل، مطالعه کنند وسط حرف ديگران . معلم بايد نقش شاگردان را بدقت به آنان بياموزد
صحبتهاي ديگران گوش کنند، انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذيرفته  با يکديگر صحبت نکنند، کامالً به. نپرند
 .  شود

  
 محاسن و محدوديتهاي روش بحث گروهي   

 محاسن ( الف
  
 ( دانش آموزان)سهيم شدن در عقايد و تجربيات يکديگر  -1
 تقويت حس همکاري و احساس دوستي  -2
 ارزيابي افراد از خود  -3
 اد به نفس و پرورش روحيه نقادي تقويت اعتم -4
 تقويت قدرت مديريت و رهبري فراگيران  -5
 تقويت قوه استدالل و انديشه و نظم بخشي به افکار   -9
  
 محدوديتها ( ب  
  
 . اين روش براي کالسهاي پرجمعيت قابل اجرا نيست -1
 . براي شاگردان دوره ابتدايي چندان مناسب نيست -2
 .  سيار مشکل است و به مهارت احتياج داردروش اجراي آن ب -3
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 ( problem-solving model)الگوي حل مسأله   



  
 

در اين الگو، شاگردان با بهره گيري از تجارب و دانسته هاي پيشين خود، درباره رويدادهاي محيط خود مي انديشند تا 
 . و قابل قبولي حل کنندمشکلي را که با آن مواجه شده اند به نح

  
 : ويژگي هاي الگوي حل مسأله  
 : ـ مراحل اجرا در الگوي مسأله1
  

قبل از طرح . مسأله را از راههاي مختلف مي توان در ذهن شاگردان ايجاد کرد: طرح مسأله يا بازنمايي مشکل( الف
عاطفي، ويژگيهاي فرهنگي، شرايط مسأله بايد به خصوصيات فراگيران نظير سن، ميزان تحصيالت، رشد ذهني و 

 . توجه کرد... اجتماعي و اقتصادي و 
منابع گردآوري اطالعات بايد از نظر علمي معتبر باشند و اطالعات جمع آوري شده بايد با : جمع آوري اطالعات( ب

 . توجه به معيارهاي صحيح وعلمي طبقه بندي شوند
شاگرد براي . ني راه حلهاي احتمالي و حدسي براي حل مسأله استساختن فرضيه، منظور از فرضيه سازي، پيش بي( ج

 . ساختن فرضيه ناگزير است به تفکر بپردازد و براي حل مسأله چندين راه را برمي گزيند
فرضيه، حدسي است که براساس اطالعات پيشين و شواهد موجود، در برخورد با دنياي خارج، در : آزمايش فرضيه(د

 . يردذهن شاگرد شکل مي گ
 .  بدون نتيجه گيري مسأله حل نخواهد شد. فرآيند حل مسأله، بايد به نتيجه منتهي شود: نتيجه گيري، تعميم و کاربرد( ه
  
  
 
 : چگونگي کنش و واکنش معلم نسبت به شاگردان در الگوي حل مسأله -2  
  

در اين الگو عالقه . به شاگردان مي آموزدروش کسب اطالعات را . معلم نقش راهنما را در فرآيند تدريس بازي مي کند
در آموزش از انگيزه هاي . و رغبت و توانايي همواره مورد توجه است و محتوي آموزشي از پيش تعيين شده نيست

 .  شاگردان دائماً با معلم در ارتباطند. دروني استفاده مي شود
  
 : روابط ميان گروهي در الگوي حل مسأله -3  
  

گاهي به صورت فردي و گاهي به صورت جمعي : ارتباط دو جانبه است. همه شاگردان با معلم در ارتباطند در اين الگو،
 .  ارتباط اعضاي کالس براساس احترام و محبت متقابل است. نقش معلم، نقش مشاور و راهنماست

  
 : منابع و موقعيت در الگوي حل مسأله -4  
  

فعاليتهاي آموزشي . مي توانند منبع دريافت اطالعات باشند... نه، فيلم، موزه و عواملي چون معلم، کتاب درسي، کتابخا
 .  منحصر به کالس درس نيست

  
 : محاسن و محدوديتهاي الگوي حل مسأله  
  

در اين الگو، شاگرد فعال است، احساس مسئوليت بيشتري مي کند، هنگام موفقيت يا شکست، خود را مسئول مي داند نه 
روح پژوهش و انتقادگري را پرورش مي دهد و شاگرد فردي خالق و نوآور . رشد شاگرد هدف اصلي استمعلم را، 
 . خواهد بود

امکانات فراواني را مي . اين الگو به معلمان قوي و باتجربه و پژوهشگر نياز دارد: در مورد محدوديتها مي توان به
 .نفر تجاوز کند 22تعداد شاگردان، در هر کالس نبايد از  تعداد شاگردان در هر کالس محدود است و بطورکلي. طلبد

  
 

 انواع روشهاي تدريس 
 



 ( preadvance-organizer model)الگوي پيش سازمان دهنده   
  
يک مطلب يا مفهوم کلي است که در مقدمه تدريس مي آيد تا مبحثي را که به شاگردان ارائه داده " پيش سازمان دهنده"

در اين الگو، . پيشين همان درس مربوط سازد و پايه اي براي ارتباط مفاهيم جديد با پيشين شود مي شود با مباحث
 . معموالً مطالب از کلي به جزئي مورد بررسي قرار مي گيرد

  
 ساخت شناختي چيست؟   
  

او را از آن " ساخت شناختي"مجموعه اطالعات و مفاهيمي که در زمينه يک رشته درس در ذهن فرد به وجود مي آيد، 
ٌ  مفاهيم درس فيزيک که از قبل در ذهن دانش آموز به وجود آمده است، بر روي . مجموعه دانش تشکيل مي دهد مثالً

 .  هم ساخت شناختي او را در علم فيزيک تشکيل مي دهد
  
 يادگيري معنادار چيست؟   
  

 . گذشته فرد داشته باشد و براساس آن بنا شودبه آن نوع يادگيري گفته مي شود که مفاهيم جديد، ريشه در مفاهيم 
  
 :ويژگيهاي الگوي پيش سازمان دهنده  
 : مراحل اجراي الگوي پيش سازمان دهنده -1
  

در ابتدا پيش سازمان دهنده ارائه مي شود که بايد از مطالب درس جديد کلي تر باشد سپس معلم به ارائه مطالب و مفاهيم 
 .آخر کار براي تفهيم بيشتر مطالب جديد بايد مثالها و نمونه هايي ارائه مي دهددرس جديد مي پردازد و در 

  
 : چگونگي کنش و واکنش معلم نسبت به شاگردان در الگوي پيش سازمان دهنده -2  
  

. هستند در اين الگو معلم نقش انتقال و ارائه کننده مفاهيم درس را دارد و شاگردان، دريافت کننده و پذيرنده مطلب درسي
براي اثر بخشيدن به اين الگو، مهمترين نکته اين است که معلم بايد براي ارائه مطالب درسي، مناسبترين پيش سازمان 

 .  جهت ارتباط، هميشه از طرف شاگرد يا شاگردان است. دهنده را انتخاب کند
  
 : ماهيت روابط ميان گروهي -3  
  

زان يا با کل آنها ارتباط پيدا مي کند ولي اين ارتباط يک طرفه است يعني در اين الگو، معلم با فرد فرد دانش آمو
براي افزايش روابط ميان گروهي . شاگردان معموالً با او و با يکديگر ارتباط ندارند و در واقع معلم بر کالس مسلط است
 .  در بحثهاي کالس عالقه مند کنند در اين الگو، معلم مي تواند با طرح پرسشهاي راهنمايي کننده، فراگيران را به شرکت

  
  
 
 : شرايط و منابع الزم در الگوي پيش سازمان دهنده -4  
  

در اين الگو معلم بايد بتواند مطالب کلي را . در اين الگو، معلم و کتاب و کالس درس فقط منابع و شرايط آموزشي هستند
معلم در هر . فرصت دهد تا در فرآيند آموزشي شرکت جويندبايد سخنران خوبي باشد، به فراگيران . از جزئي تميز دهد

موقعيت آموزشي، يکي از منابع متعدد اطالعات است و ساير منابع از جمله ابزارهاي آموزشي، به شاگردان امکان مي 
 .  دهند تا به مطالب درسي از زاويه هاي مختلف نگاه کنند

  
  :محاسن و محدوديتهاي الگوي پيش سازمان دهنده  
  

در . الگوي پيش سازمان دهنده، الگوي مناسبي براي دروس نظري است و مناسب براي نظامهاي آموزشي فقير مي باشد
مفاهيم، بطور . از اتالف وقت جلوگيري مي شود. اين الگو از يک زمان آموزشي محدود مي توان حداکثر استفاده را کرد

 . منظم در ساخت شناختي شاگردان جاي مي گيرد



در اين الگو تمام تصميمات توسط معلم گرفته مي شود به نيازها و عاليق و تواناييهاي : محدوديتهاي آن مي توان بهاز 
به مسائل رواني، عاطفي و . شاگردان کمتر توجه مي شود، محتوا با زندگي واقعي شاگردان چندان ارتباطي ندارد

 .  اجتماعي شاگردان کمتر توجه مي شود
  
 

 انفرادي  روشهاي آموزش
 
 روشهاي آموزش انفرادي   
  

روحيه استقالل طلبي شاگردان در اجراي پروژه هاي . در اين نوع روشها ، شاگردان بر حسب تواناييشان پيش مي روند
اولين و اساسي ترين گام در راه تحقق چنين هدفي پذيرفتن مفهوم شاگرد محوري در . کوچک و بزرگ تقويت مي شود

 . ستطراحي و آموزش ا
  
 : اهداف آموزش انفرادي  
  
 : رعايت تفاوت هاي فردي -1

 . اگر در کالس تفاوتهاي فردي در نظر گرفته نشود، خستگي، انزجار و تنفر از فعاليت آموزش تقويت خواهد شد
 : رشد استقالل در عمل و يادگيري -2

 . مي گيرند که چگونه ياد بگيرند دانش آموزان در آموزش انفرادي روش آموختن مستقل مي گيرند، يعني ياد
 : عادت به مطالعه -3

کسب معلومات بيشتر، رضايت از فعاليت هاي آموزش را . در اين روش شاگردان معلومات بيشتري را کسب مي کنند
 . فراهم مي کند و در اثر ادامه فعاليت شاگرد به مطالعه عادت مي کند

 : را پيشنهاد کرده است SQ3Rرابينسون روش : ايجاد مهارت در مطالعه -4
 : مطالعه اجمالي( الف

 ( Survey. )يعني مطالعه عناوين و يادآوري ، اطالعات گذشته
 : سؤال ( ب

 ( question.)ايجاد سؤالهايي در ذهن، يعني برگرداندن عناوين کتاب به سؤالهايي که احتماالً پاسخ آنها بايد داده شود
 (: خواندن)مطالعه ( ج

 ( read)قيق متن براي يافتن پاسخ سؤاالت يعني قرائت د
 : از برخواندن ( د

 ( rectie.)يعني تالش براي يافتن پاسخ هاي دقيق تر مواالت، بدون استفاده از کتاب
 : بازنگري ( ه

 ( review)يعني مرور يادداشت ها و به يادآوردن نکات مهم 
 : مطالعه خود هدايت شده و مستقل  -5

يتهاي آموزشي براي شاگردان با ارزش تر باشد، يادگيري بارزتر مي شود و شاگردان را در انجام هر گاه هدف هاي فعال
 . کار منظم تر مي سازد، در اين روش ياد مي گيرد که خود کنترل باشد

دهد در اين روش شاگرد آنقدر به مطالعه و امتحان ادامه مي . از نکات ديگر مي توان به يادگيري تا حد تسلط اشاره کرد
 .  درصد پاسخ صحيح است 62الي  82معيار قابل قوبل معموالً . تا در يادگيري به سطح قابل قبولي برسد

  
 : يادگيري تا حد تسلط  
  

کارول .)براساس اين نظريه، يادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگيران به طور وسيعي با زمان يادگيري بستگي دارد
در يادگيري تا حد تسلط اگر روش . ستعداد تحصيلي شاگردان ، زمان استبه عقيده کارول شاخص اصلي ا( 1693،

 . تدريس مطلوب و عالي باشد، وقت کمتري نياز خواهد بود و استعداد هر فرد در اين روش نقش بسزايي دارد
فايت شاگردان به ارزش و ک. بلوم معتقد است مهارت يادگيري در حد تسلط روي مفهوم خود، شاگردان اثر مي گذارد

در اين روش معلم سعي مي کمند روشهاي . خود پي مي برند و اين روش ، يکي از قويترين منابع سالمت روحي است
 .  آموزش خود را براساس تفاوت هاي فردي تنظيم کند

  



 : تدريس خصوصي  
  

در اين روش ، معلم  .اساس کار در اين نوع آموزش ، توجه به زمينه ها، عاليق و توانايي هاي شخصي شاگردان است 
 . هر شاگرد بايد با خودش مقايسه شود. بايد به يک مجموعه عوامل تقويت کننده مثبت مجهز باشد

محيط آموزشي . جلسات آموزش، بايد به اندازه کافي کوتاه مدت باشد تا شاگرد از آموزش، خسته و بيزار يا متنفر نشود
 .  ضعيت تحصيلي فرد سازماندهي شودبايد راحت، همراه با تفريح و مناسب با من و و

  
 : programmed instructionآموزش برنامه اي   
  

در اين روش، مواد . يک نظام آموزش انفرادي است که کوشش مي کند يادگيري را با نيازهاي شاگردان، هماهنگ سازد
گام ها براساس دانش قبلي شاگرد اين . آموزشي به واحدهايي کوچک تقسيم مي شود که چهارچوب يا گام ناميده مي شود

از نظر تنظيم مطالب، آموزش برنامه اي به . هر گام دانش آموز را به هدف نهايي نزديک مي سازد. و تنظيم شده است
 . دو صورت خطي يا شاخه اي عرضه مي شود

براي درک مطلب ،  در آموزش برنامه اي خطي ، شاگرد بايد تمامي گام ها را مطالعه کند و قدم به قدم پيش رود و
 . بازخورد بي درنگ داده شود. گامها بايد کوتاه باشند. شاگرد بايد تمامي گامهاي قبلي را با دقت مورد مطالعه قرار دهد

در برنامه شاخه اي دانش آموز براساس توانايي خود اين آموزش را دنبال مي کند يعني اگر بعد از هر گام به سؤال پاسخ 
که . خطي پيش مي رود و در صورت دادن پاسخ غلط به گامهاي جبراني سوق داده مي شودصحيح بدهد به صورت 

هدف از گامهاي جبراني، اين است که شاگرد با دريافت مطالب اضافي، اشتباه خود را تصحيح کند و در آموزش برنامه 
موزش نقش معلم، تهيه هدف هاي در اين نوع آ. اي شاخه اي ، همه دانش آموزان تمام قسمتهاي برنامه را نمي خوانند

 .  آموزش ، آشنايي با مواد و تجهيزات آموزشي، رسيدگي به فرد فرد شاگردان و ارزش يابي برنامه آموزش خواهد بود
  
 
   
 

 روشهاي آموزش انفرادي 
 
  
 
 آموزش به وسيله کامپيوتر   
  

ر مطالعه در کنترل ماشين است و فقط زماني که اين روش به مانند آموزش برنامه اي است با اين تفاوت که پيشرفت د
 . شاگرد در يک مرحله از آموزش موفق شد، اجازه پيشرفت و رياضت مطالب تازه به او داده مي شود

ماشين هاي آموزشي وسايلي هستند که . ناميده مي شوند« ماشين آموزش»کامپيوترهاي مورد استفاده در آموزش ، 
 . مي کنند، و موجب فعاليت شاگرد و بازخورد فوري و آموزش انفرادي مي شوند آموزش را به طريق منظم عرضه

  
 : مشخصات ماشينهاي تدريس به طور خالصه عبارتند از   
  
 . پاسخ را فوراً تقويت مي کند -1
 . شاگرد براساس استعداد و توانايي خود برنامه را دنبال مي کند -2
 . يم شده اندمفاهيم با يک سير منطقي در آن تنظ -3
 . پرسش ها به صورت زنجيره اي به يکديگر وابسته اند -4
 . شاگرد در صورتي مي تواند به برنامه ادامه دهد که مراحل قبل را آموخته باشد -5
 . اطالعات مربوط به جوابهاي شاگردان، در آن نگهداري مي شود -9
 . نيز به شاگردان ارائه مي شود( متحرکتصاوير ، نمودار و تصاوير )اطالعات از طريق غيرکالمي  -9
 .  ماشين بر خالف انسان دچار عوارضي مانند بي حوصلگي، عصبانيت و ناراحتي نمي شود -8
  
 مباني نظري تدريس   
  



 .  در اين مبحث، به بررسي مفاهيمي که در زمينه تدريس رايج است مي پردازيم
  
  1- Education : 
  

. امروز معادل فارسي پرورش را به کار مي برند. بيت و آموزش و پرورش اطالق مي شددر گذشته به تعليم و تر
پرورش يا تربيت جرياني است منظم و مستمر که هدف آن ، هدايت و رشد جسماني، اجتماعي و اخالقي يا بطور کلي 

مورد پذيرش و رشد همه جانبه شخصيت دانش آ موزان در جهت کسب و درک معارف بشري و هنجارهاي اجتماعي 
 . کمک به شکوفايي استعداد افراد است

پرورش يک نظام و سيستم است که مجموعه اي از عناصر در آن وجود دارد که اين مجموعه عناصر براي رسيدن، به 
 .  يک هدف که همانا رشد و شکوفايي استعدادها است فعاليت مي کنند

  
  2-Instruction : 
  

و از پيش تعيين شده که هدف آن فراهم نمودن فرصتها و موقعيت هايي است که امر  آموزش فعاليتي است هدف دار
 .  يادگيري را تسريع مي کند

  
  3- Teaching : 
  

تدريس، سلسله فعاليتهاي منظم و مرتبي است که از قبل طراحي شده است و هدف آن ايجاد شرايط مطلوب براي تغيير و 
تدريس آن فعاليتي است که با . تدريس بدون تعامل معلم و شاگرد بي معني است. تسهيل يادگيري توسط فراگيران است
 .  حضور معلم در کالس انجام مي شود

  
  4- Training  : 
  

هدف از تعليم، شکوفايي همه جانبه . تعليم به معناي کارآموزي است يعني فراگير حرفه يا مهارتي را ياد مي گيرد
 . خشي به فنون و مهارت هايي است که در حرفه اي معين به آن نياز دارداستعدادها نيست، بلکه نظم ب

  
 ديدگاههاي مختلف تدريس   
  
 (: Descriptive)نگاه توصيفي  -1  
  

معلم متکلم وحده است و . همان نگاه صنعتي به تدريس است يعني انتقال دانش و اطالعات از سوي معلم به دانش آموزان
 .  نگاه توصيفي بيشتر در قالب روش سخنراني مي گنجد. عالي دارنددانش آموزان حالت انف

  
 (: success) نگاه موفقيتي  -2  
  

من فالن درس را تدريس : يعني وقتي معلمي مي گويد. هر تدريس نتيجه اش يادگيري است. تدريس عامل موفقيت است
 .  مي کنم بايد طي آن فرايند يادگيري هم صورت گرفته باشد

  
 : نگاه ارادي -3  
  

هدف ها را تعيين مي کند و به فعاليتهاي جهت مي . معلم گاهم هاي آموزش را مشخص مي کند. نگاهي رفتارگرايانه است
مثالي ملموس در اين باره کارخانه است ، در کارخانه طي فرايند توليد و مواد خام تبديل به يک محصول قابل . دهد

 .  گيري و تدريس يک فرايند استدر اين جا ياد. استفاده مي شوند
  
 : نگاه هنجاري -4  
  



در اين نوع نگاه، همه چيز ديد ارزشي دارند بعنوان مثال چه چيزي را بايد به دانش آموزان آموزش دهيم؟ از چه روش 
 .  استفاده کنيم

  
 : نگاه علمي  -5  
  

د و تدريس يعني مجموعه فعاليتهاي منظم و هدفداري در اين نوع نگاه، مفهوم تدريس، منظم و روشن و دقيق بيان مي شو
 .  يعني فعاليت ها بايد از قبل طراحي و برنامه ريزي شده باشند. که منجر به تغيير يا يادگيري شاگرد شود

  
 
  
 

 انواع روشهاي تدريس 
 
 روش سخنراني   -1
  

م به طور شفاهي از طرف معلم و يادگيري آنها اين روش که سابقه اي طوالني در نظامهاي آموزشي دارد به ارائه مفاهي
در اين روش يک نوع يادگيري و رابطه ذهني . از طريق گوش کردن و يادداشت برداشتن از طرف شاگرد مي پردازد

 . بين معلم و شاگرد ايجاد مي شود
  
 مراحل اجراي روش سخنراني   
  

 آمادگي براي سخنراني: مرحله اول
 (آيا در سخنراني از وسايل آموزشي استفاده خواهد شد؟)ت آمادگي از نظر تجهيزا -
 ( آيا من با آسودگي سخنراني مي کنم؟)آمادگي عاطفي  -
 (آيا زمان کافي براي آماده شدن وجود دارد؟)آمادگي از نظر زمان  -

 مقدمه سخنراني: مرحله دوم
 ...( لطيفه اي تعريف کند و . زان گپي بزندمعلم در ابتداي صحبت با دانش آمو)ايجاد رابطه بين معلم و شاگرد  -1
با فعاليتهايي همچون طرح سوال، بخث و گفتگو، استفاده از وسايل بصري مي توان به اين مهم : جلب توجه شاگردان -2

شناخت عاليق و خواسته هاي : الف: در جلب توجه شاگردان، روايت نکات زير مي تواند بسيار مفيد باشد. دست پيدا کرد
 ...( توجه به عواملي همچون سن، جنس، وضع اجتماعي، اقتصادي و )دان شاگر
 .( در فرآيند تدريس، بهتر است به شاگرد گفته شود موضوع مشکل ولي قابل فهم و حل مي باشد)ايجاد انگيزش : ب
 بيان صريح هدفها و نکات مهم سخنراني: ج
 . ه باعث دسته بندي اطالعات، حفظ کردن آنها مي شودارائه پيش سازمان دهند: استفاده از پيش سازمان دهنده: د
يادگرفته هاي قبلي فراگيران مهمترين عامل »: آزوبل مي گويد: پيش آزمون و فعال کردن آگاهي و اطالعات شاگردان( ه

 .«در يادگيري آنهاست
 متن و محتوي سخنراني: مرحله سوم

شاگرداني که سخنراني معلمانشان . وزشي را در بر داشته باشدمتن سخنراني بايد تمام اهداف آم: جامع بودن محتوي -1
 . جامعيت بيشتري داشته باشد بهتر ياد مي گيرند

يادگيري آسانتر مي شود . اسکينر معتقد است وقتي مواد آموزشي خوب سازماندهي شوند: سازماندهي منطقي محتوي -2
 . زيرا سازماندهي قدرت درک مفاهيم را افزايش مي دهد

 استقرار توجه شاگردان در طول ارائه محتوي -3
بين تنوع در حرکات و . تنوع در به کارگيري محرکها سبب باال رفتن انگيزه يادگيري خواهد شد: تغييردادن محرک: الف

تغييرات ُتن صدا در هنگام صحبت متناسب . حاالت چهره معلم و پيشرفت تحصيلي شاگردان، رابطه مستقيم وجود دارد
تحقيقات نشان داده است که رابطه تغيير محرک و پيشرفت تحصيلي در دبستان . در يادگيري تأثيرگذار است با موضوع

 . منفي و در دبيرستان مثبت است
با تعييردادن ارتباط از سمعي به بصري احتمال تغيير مناسب در الگوي رفتاري به وجود : تغيير کانالهاي ارتباطي: ب

استفاده از اساليد، نمودار، عکس و ساير رسانه . )وزش بصري را بر سمعي ترجيح مي دهندبزرگساالن نظام آم. مي آيد
 ( هاي بصري



معلمان مي توانند روش تدريس خود را با امکان درگيري . يادگيري بايد به صورت فعاالنه انجام شود: فعاليت جسمي: ج
زنگ تفريحهاي کوتاه مدت در بين سخنراني، تکرار  مثالً با. جسمي و فکري شاگردان در روند يادگيري، غني تر سازند

 . پاسخ شاگردان و استفاده از اسامي در مخاطب قراردادن آنها، موجب ايجاد توجه بيشتر در فرآيند تدريس شوند
البته شوخيهايي که )کاربرد طنز در تدريس، ميزان توجه و يادگيري شاگردان را افزايش مي دهد : استفاده از طنز: د

 (. ط به مطلب تدريس شودمربو
تحقيقات بيانگر اين نکته است که مطالبي که با ذوق و شوق از جانب معلم ارائه شود بيشتر : شور و حرارت سخنران: ه

 ( آهنگ صدا، تغيير حاالت چهره، ارتباط چشمي. )و بهتر ياد گرفته مي شود
 : د تأثيرات مطلوب زير را داشته باشدسوال کردن از شاگردان مي توان: پرسش و پاسخ در حين سخنراني: و
 تکرار -استراحت کوتاه  -توجه  -خودآگاهي  -تمرين  -تأکيد  -

 جمع بندي و نتيجه گيري: مرحله چهارم
 : بعد از اتمام سخنراني معلم مي تواند

 . ا بگوينداز شاگردان بخواهد که بعضي از نکات مهم درس را به خاطر بياورند يا نظر خود را درباره آنه: الف
 . به سوالهاي شاگردان پاسخ گويد: ب
 . نکات مهم و اساسي درس را گوشزد و مرور کند: ج

در پايان يک جلسه سخنراني، معلم بايد با شاگردان وارد مسائل غيررسمي شود تا خشکي و يکنواختي درس کاهش يابد و 
 .  شاگردان در جلسات ديگر با رغبت بيشتر شرکت کنند

  
 محدوديتهاي روش سخنراني محاسن و  

 محاسن ( الف
  

اين روش مي تواند تا حد زيادي با برنامه . روش بسيار ارزاني است. روش سخنراني، مختص کالسهاي پرجمعيت است
با توجه به موقعيتهاي زماني و مکاني و مجموعه تجهيزات، روش سخنراني بسيار انعطاف پذير است . معلم تطبيق يابد

 .  ممکن است سبب تقويت اجتماعي، ذوق زيبايي، عالقه، اعتماد به نفس و کاهش احساس تنهايي شود موقعيت سخنراني
  
 محدوديت روش سخنراني ( ب  
  

قدرت . بيشتر از حس شنوايي استفاده مي شود. در اين روش، چون معلم متکلم وحده است شاگردان چندان فعال نيستند
و محدوديت روش سخنراني بيشتر متعلق . تفاوتهاي فردي در آن منظور مي گردد. تکلم شاگردان چندان تقويت نمي شود

اين روش، مستلزم وجود برخي از خصوصيات شخصيتي مانند صدا، روش سخنگويي، . به عدم کاربرد صحيح آنهاست
 .  است... رواني سخن، آرامش و نظم و 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

  سيتدر یروش ها سهيمقا
 
  
 
  
 



و  یده اديشود بلکه  یپرداخته نم سياست تنها به تدر اني، همانگونه که از ظاهرآن نما یريادگي – یده ادي نديفرا در
 .آن قرار دارد  گريد ی هيدر سو یريادگيسو و  کيدر سيتدر
 
 ليادروس ح نيتوان ب یاند نم گرمرتبـطيخاص به همد یبه گونه ا یليتحص يیتمام دروس دوره راهنما نکهيتوجه به ا با

 .قائـل شد 
 

 یريادگي یاددهينديدرفرا نيو نو یسنت یروشها سهيمقا
 
  
 

 «فعا ل ريغ»  یسنت روش
 «فعا ل »نيروش نو 
  
 .کوشند که به خاطر بسپارند یکنند و م یخوانند و حفظ م یرا م ني، تجربه هاو قوان ميمفاه رانيفراگ   -1
هر تجربه  جينتا ميشرکت دارند و به طور مستق ميمفاه دي، در تول کسب تجربه ايها و  تيضمن انجام فعال رانيفراگ -1 

 .آورند یرا به دست م
  
را  یافتيدر یدهند و هنگام آزمون ،امانت ها یهر چه به طور امانت ، به ذهن خود سپرده اند ، پس م رانيفراگ -2

 .دارند یمسترد م
 سهيمقا گريکديکنند ، نظرات خود را با  یدازند، با هم کار مپر یبا تمام افراد گروه به بحث و گفت و گوم رانيفراگ -2 

 .رسانند یم یاريدانش  یريپردازند و به فراگ یاشتباهات خود م حيو به تصح
  
ها  نيدهد ،به حل تمر یم نيتمر. )کند یم فايکند و نقش حل مسائل را ا یم سيتدر یمعلم اغلب با روش سخنران -3

 .(کند یم هيرا توج ميکند، با مثال مفاه یکمک م
، آنها  رانيمتعدد از فراگ یکوشد تا با پرسش ها یبه پرسشها، م ميپاسخ مستق یاست و به جا یريادگي یمعلم راهنما -3 

 .کند بيترغ  دنيشيو آنها را به اند تيهدا حيصح یرا به پاسخ ها
  
حل  یاستفاده از کتاب ها یرا به سو انريکنند و فراگ ی،مطالب کتاب را خالصه م نديگو یمعلمان اغلب جزوه م -4

 .دهند یمسائل سوق م
کنند که قابل بحث باشد و فرصت گفت و  یرا مطرح م يیدهند،پرسش ها ینم یا شهيپاسخ کل رانيمعلمان به فراگ -4 

 .کند یم جاديدانش آموزان ا یگو را برا
  
 . وان تماشاگر هستندبه عن نديفرا نيدر ا رانيدهد و فراگ یم فيمعلم به کالس تکل  -5
بسازد، تجربه کند و  یخود وسائل یها هينظر یبرا رد،يکمک بگ گرانيکند که از د یم قيرا تشو ريمعلم،هر فراگ  -5 
 .را گزارش دهد جهينت
  
 .کند یمعلم کالس را کنترل م  -9
 .کنديکارسرگروه و معلم نظارت م ابيحضوروغ  -9 
  
 .ساکت هستند رانيفعا ل است و فراگ آموزش کامال   یمعلم در صحنه   -9
 .آنها است یها تيفعال یکنند و معلم ،راهنما یم تيآموزش فعال یدر صحنه  رانيفراگ  -9 
  
کند و جزوه  یم سيکند، تدر یدهد، رفع مشکل م یکند، پاسخ پرسش ها را م یحل م نيدهد،تمر یم نيمعلم تمر  -8
 .ديگو یم
 تيهدا حيکنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صح یاعضا گروه بحث مشاگردان با   وهيش نيدر ا  -8 
 .کنند یم
  
 . یضرور ريو غ یضرور یها یبر محفوظات و کسب دانستن هيدادن است و تک اديهدف   -6



 .شوند یم ليمادام العمر تبد یها رندهيادگيبه  رانياست ،  فراگ یريادگيهدف   -6 
  

 .باشد یم...و یسي، رونو  فيتکال شتريب  -12
 .باشدياطالعات م یجمع آور فيتکال  -12 
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  سيتدر نديبه فرا ینگاه
 

 اشاره
 

 یديازعناصرکل یکي سيتدر... ( و یابيارزش س،ي، تدر یاهداف، محتوا ، تکنولوژ) یدرس یمه عناصربرنا انيازم
 –قصده شده، اجراشده وکسب شده  یبرنامه ها –رادرسه مرحله  یدرس یزيشودواگربرنامه ر یم یکننده تلق نييوتع

 نيدانش آموزان به عنوان مهم تر یکسب آن از سو ینداجراوچگونگياودرفرا سيتدر ی، نقش معلم ونحوه  ميريدرنظربگ
 .است  رگذارمطرحيعامل تأث

 
 نهيدانش آموزان وزم یواطالعات ی، اعتقاد ی، ذهن ی، اجتماع یعاطف تيونقش ممتازآن درترب سيتدر تيبه اهم باتوجه
 . ميهست سيفرهنگ تدر یازمندبازشناسي، ن یزندگ یکسب دانش ومهارت ها یبرا یساز
 

 (اقدامات قبل ازتدريس)دريادگيريايجادجهت يابي       
 
معلمان مي توانندبا ارائه ي يك ساختار اوليه براي توضيح نتايج موردنظر،محصالن رابراي يادگيري آماده كنند و آنان )

 ( .را  به سمت راهبردهاي مطلوب يادگيري هدايت كنند 
 

روع  دروس  و فعاليت ها  به  كمك  ادوات  و پژوهش و تحقيق ، ارزش  ايجاد جهت يابي  يادگيري را  با  ش         
اين آشناسازي ها  يادگيري  . نمودارهاي سازماندهي  پيشاپيش و يا مرور كوتاه آنچه در پيش است نشان مي دهد 

محصالن را  با القاي ماهيت ومقصد عمل يادگيري تسهيل مي كنند،آن را به معلومات قبلي متصل مي سازند ، ونشانه 
اين امر به .هاي محصل را كه فعاليت مورد بحث به آن نياز دارد ، در اختيار اومي گذارد -ي انواع پاسخهاي راهنما

وظايف  يامحصالن كمك مي كند تا هدفمند  بمانند  و  درهمان حا ل كه به پردازش  اطالعات  مشغولند و به پرسش ها  
جهت يابي هاي  مطلوب  .  گرش راهبردي  را حفظ كنند  گويند، برخورداري ازن -مستتر در فعاليت  يادگيري  پاسخ مي

درس ، ضمناً  انگيزه ي  محصالن  را  براي  يادگيري تحريك مي كنند  و  اين كار  را با القاء شور و هيجان براي 
 .بالقوه ي آن انجام مي دهند  برديادگيري ، يا كمك به شناخت ارزش يا كار

 
ازشروع تدريس ، محصالن را  به  سمت  آنچه قرار است ياد بگيرند، هدايت مي نمودارها دركالس درس ، پيش   اين

آنها ماهيت عام يادگيري رامشخص مي سازندوساختاري دراختيار محصالن قرار  مي .كنند و به آنها جهت مي بخشند 
سي  ارائه خواهد  كه به  وسيله ي معلم يا متن در يدهند كه در چارچوب آن به درك ومرتبط سازي  موضوعات  مشخص

چنين  شناختي  از ماهيت  فعاليت و  ساختار  محتواي آن  به  محصالن  كمك  مي كند تا توجه  خود را . شد  نايل آيند 
هر  وعبنا بر اين پيش از شر. برانديشه هاي اصلي متمركز سازند وافكار خودرا به نحوي مؤثر نظم و  ترتيب  بدهند 

ايد اطمينان  يابد كه محصالن مي دانند كه قرار است چه چيزي را فرا گيرند و چرافراگيري آن درس  يا  فعاليتي ، معلم ب
 .برايشان مهم است 

 
هاي ديگري براي آن كه به محصالن كمك  شود كه با داشتن حس مقصد و سمت و سو  مبادرت به يادگيري كنند ،  راه

اي ازآراءونظرهاي  اصلي ويا گام هاي عمده اي است كه بايد  شامل جلب توجه آنان به اهداف فعاليت ، ارائه ي خالصه
هاراكه باعث جلب حساسيت محصالن به نكات اصلي مي  مونمي توان تدابيري مانند  پيش آز. برايشان تشريح شود 

 .شود وهم چنين پيش پرسش هايي راكه آنان رابه تفكردرباره ي موضوع برمي انگيزد، به مطالب باال افزود 
 
 تخاب مواد و منابع آموزشي ان  
 

يادگيري مستلزم  انتخاب  مواد آموزشي مناسب براي  ايجاد انگيزه دردانش  –تدارك فعاليت هاي تدريس           
اين منابع شامل انواع موادچاپي،رسانه هاي سمعي وبصري . آموزان و توضيح و تشريح محتواي درسي است 

 .گروهي است  وسايرموادبراي آموزش هاي انفرادي يا
 

كتاب هاي درسي،منابع  و مآخذ :برنامه ريزان درسي ومعلمان به اندازه ي كافي با كاربردموادآموزشي سنتي مانند اصوالً 
، روزنامه ها  ، بروشورها و كتاب هاي كار و تمرين آشنا هستند بااين حا ل آگاهي  معلمان در باره ي برخي منابع 

 :منابع عبارتند از  اين. آموزشي بسيار محدود است 



 
وسايل و ابزارهاي  -نمايشگاه ها                -منابع موجود در جامعه               -اشيا و نمونه ها                     -

 بازي 
 
چارت ها ، نمودارها و  -نمايش و ديدني ها         -صفحه و نوار كاست           -سخنرانان صاحب نظر           -
 سترها پو
 
عكس هاي متحرك صدا دار  -ورقه هاي شفاف                         -عكس ها و شكل ها                                  -

 و بي صدا 
 
 عكس هاي ثابت همراه با عكس هاي متحرك -مواد چند رسانه اي    -برنامه هاي تلويزيوني و نوارويديو و كاست     -
 
آموزشي در اين فكربودندكه آيا وسيله يا تركيبي از  وسايل  وجود دارد كه براي آموزش يك ل ها پژوهشگران  سا

موضوع خاص  درسي  بهترين  باشد ؟ به كالمي ديگرآيارسانه ها را مي توان بر اساس كارآيي آنها ، در امر آموزش 
اين است كه در اين زمينه پژوهشگران بندي كرد ؟حقيقت  هنوع خاصي از مفاهيم ،حقايق ، اصول وساير مسايل كلي طبق

به اندازه ي كافي  تالش كرده اند ولي نه تنها  به يك جواب ساده  و قانع كننده  نرسيده اند ، بلكه  اغلب  نتايج  بدست 
ولي آنچه كه ازنتايج پژوهش هامحقق شده،اين است كه تجارب آموزشي مشخص را مي .آمده نيز متناقض بوده است 

همچنين نتيجه .به اندازه ي كافي تكميل كرد (كه داراي نقش يكساني دراين زمينه هستند)ك چندرسانه ي معينتوان  به كم
ي تحقيقات نشان مي دهد  رسانه اي  كه  براي تكميل يك امر مشخص آموزشي تدارك ديده شده ،براي تسهيل مفهومي 

تفاكرد ، بلكه  بايد  منابع و مواد آموزشي  گوناگوني را يك رسانه اك كارآييديگر درجريان همان آموزش نمي توان كالًبه 
 .فراهم آورد تادرموقعيت هاي خاص تدريس يادگيري مناسب ترين آنها مورد استفاده قرار گير د 

 
 رسانه  انتخاب

 
تعداد وسايل  اوالً : انتخاب رسانه يارسانه هاي مورد نظر،به  ويژه  براي معلمان تازه كار به سه دليل مشكل است         

ثانياًاصول و .ومواد سمعي و بصري  موجود به  اندازه اي زياد و متنوع است كه مشكل انتخاب رابيشتر مي كند
ثالثاً عده ي . رهنمودهاي قاطع و جامعي  وجود نداردتادرانتخاب وجمع آوري رسانه هاي مناسب موردتوجه قرارگيرد 

يادگيري تجربه ي  –ي منابع  آموزشي مناسب براي  تسهيل تدريس گران  در باره ي كليه  -بسياركمي از آموزش
 .گسترده و كافي كسب كرده اند 

 
ولي  چنانچه در انتخاب رسانه .  معلمان ، رسانه ها را بر اساس آشنايي قبلي و يا سادگي كاربرد انتخاب  مي كنند  بيشتر

موقعيت هاي خاص آموزشي يك رسانه نسبت به  ها عوامل  مشخص و معيني را رعايت  كنيم ،متوجه خواهيم شدكه
 :اين عوامل عبارتند از . رسانه ديگر ارجحيت دارد 

 
 
آيا موادآموزشي موردنظر براي آموزش هاي كالسي معلم انتخاب شده است يابراي مطالعه ي انفرادي  دانش آموزان -1

 مورد  استفاده قرار خواهد گرفت ؟
 

ولي بيشتر . مطالب و برخي  ديگر براي مطالعه ي مستقل و انفرادي مناسب ترند  از رسانه ها براي  ارائه ي برخي
 .رسانه ها انعطاف پذير و در هر دو مورد قابل استفاده اند 

 
آيا رسانه انتخاب شده مستلزم  تدارك  برخي  كارهاي  هنري  مانند  نقاشي ، عكاسي ، تهيه ي  نمودار و  تصاوير -2

 ثابت و متحرك است ؟
 

ولي رسم تصاوير هنري ، .نشان  داده است كه كارهاي هنري ،درك مفاهيم پيچيده  را آسان وواضح مي كند   تجربه
ازاين رو تهيه ي عكس ازاشيا وموضوعات مورد نظر .معموالً طول مي كشدومستلزم حوصله وبرنامه ريزي قبلي است
 .موارد  آموزشي ضرورت  دارد  خيراحت تر است به ويژه اينكه مشاهده تصوير واقعي اشيا  در بر

 



 آيا تصاوير بايد به  طور متحرك يا به صورت ثابت نمايش داده شود ؟  -3
 

از تصاوير  متحرك  زماني  ضرورت  داردكه  به فهم  بيشتر مطالب  درسي كمك  كند ، مانند  مشاهده  گردش  استفاده
اگر ويژگي حركت مورد نظر . …ن توليد انبوه يك كاالوخون در بدن،گردش زمين به دورخورشيد،طرزكارماشين وجريا

نباشد ، استفاده ازتصاويرثابت مقرون به صرفه است،زيرا تهيه ي تصاوير متحرك  مستلزم  مهارت كافي ، زمان 
 .طوالني و هزينه هاي زياد است 

 
 آيا  تصاوير ثابت لزوماً بايد  صدا دار  باشد ؟  -4
 

اه  با صدا   باشد  كه  توضيح  و  تشريح  جزئيات تصوير و يا صدايي خاص ، ضروري بايد زماني  همر تصاويرثابت
براي كاهش هزينه ي ضبط صدا،مي توان توضيحات راروي كاغذچاپ كرده وهمراه با تصوير در اختيار دانش . باشد 

 .آموزان قرار داد 
 
 چه زماني بايد وسايل چندرسانه اي مورد توجه قرار گيرد ؟  -5
 

زماني كه از يك وسيله ي چند رسانه اي استفاده مي شود  كه  ضرورت توضيح وتشريح محتواي درس از طريق    
يادگيري  بسيار  –گرچه نقش يك وسيله ي چند رسانه اي در تسهيل جريان تدريس .رسانه هاي مختلف محرزشده باشد

براي  مطالعه ي  انفرادي وآموزش درگروه هاي   يزيادوقابل توجه است ،با اين حال استفاده ازوسايل  تك  رسانه ا
 .كوچك و وسيله ي چند رسانه اي براي گروه هاي بزرگ ، كالس هاوسالن هاي پرجمعيت مناسب تر است 

 
 درانتخاب سخت افزارهاي آموزشي ، نكات مورد توجه كدامند ؟  -9
 

اگردرچنين موقعيتي . از را هم در نظر بگيريد وقتي مواد آموزشي را انتخاب مي كنيد ، همواره سخت افزار مورد ني   
قرار گرفتيد نخست مشخص كنيد كه سخت افزار را براي استفاده معلم انتخاب مي كنيديا دانش آموزان ،زيرا وسيله اي 

به .بادوام بودن،كاربردبسيارساده وراحتي داشته باشد ود،بايدضمنكه براي استفاده  دانش آموزان درنظرگرفته مي ش
ه روش هاي فني و مهارت هاي ويژه اي كه براي استفاده صحيح ازدستگاه الزم بايد از پيش معلوم و مشخص شود عالو

. 
 

باتوجه به نكات باال ، چنانچه .ازتعيين دوويژگي موردبحث ، دستگاه را با موادآموزشي مورد نظر امتحان كنيد  پس
ا تأمين  كرد ند  انتخاب  سخت  افزار ، مناسب و بسيار دستگاه مطابق نيازهاي آموزشي وكالسي ، انتظارات شما ر

 .خوب بوده است و مطمئن باشيد كه از بهره دهي دستگاه  در كالس درس احساس  رضايت خواهيدكرد 
 

مي شود از كاربرد دستگاه هايي كه  قبال ً مورد بررسي و  امتحان قرار نگرفته اند ، دركالس درس خودداري  توصيه
ن همواره خودرا براي لحظاتي كه احتمال  قطع برق يا خرابي دستگاه پيش مي آيد ،آماده كنيد و تدابير الزم همچني. كنيد 

 .ازپيش اتخاذ كنيد ( بدون دستگاه ) براي تداوم تدريس را 
 
  
 
  
 
 پيش آزمون   
 
توانايي الزم  را قبال ً به   آيا هر يك از دانش آموزان  براي درك   مطالب  و كسب  مهارت هاي  جديد ، اطالعات و   

 دست آورده اند ؟ 
 
 آيا عده اي  از دانش آموزان قبالً بعضي از هدف هاي آموزشي درس جديد را آموخته اند ؟  
 



كارشناسان معتقدند پيش آزمون هايك راه كاراساسي  و بنيادي براي .كه پيش ازشروع به آموزش انجام مي گيرد آزموني
در واقع با اين گونه  ارزشيابي ها ، مي توان  قدرت علمي وسطح دانش . علمي متعلم است محك زدن سطح پتانسيل 

نظري دانش آموزان راسنجيدومطالب بعدي رامنطبق برهمين معيارهاوبادرنظرداشتن توانايي علمي اوو البته به فراخور 
 .هاي قبلي دانش آموز به او ارائه نمود   -داشته

 
تي  كافي  است  كتاب هاي  درسي  دوره هاي  قبل را مورد بررسي قرار دهيم و ادعا كنيم بر اساس  روش  سن       

ولي آيا مي توان به چنين  قضاوتي . كه دانش آموزان اطالعات و زمينه ي كافي براي درس جديد را قبالً كسب كرده اند 
و توانايي الزم براي درك مفاهيم جديد را  اطمينان و اكتفا كرد؟ يعني مي توان گفت كه همه ي دانش آموزان  معلومات

دارند  و هيچ كدام نيازي به جبران وتكميل معلومات ورودي خود ندارند ؟ اندكي تأمل و احتياط در باره ي چنين  
درس جديد  وعبراي  اين كارمعلم بايدپيش ازشر. كندكه معلم خود شخصاً جواب سؤال راپيد كند  -قضاوتي ايجاب مي

انجام دهد يعني معلومات ورودي  دانش آموزان را  بسنجد تا  بتواند پيش نيازهاي آنان را مشخص كند بنا پيش آزموني 
بر اين يكي از نتايج  انجام دادن پيش آزمون تشخيص و اطالع  از ميزان  رفتار  ورودي دانش آموزان است كه بر اين 

 : اساس معلم مي تواند 
 

 .و رهنمودهاي الزم جبران كند ( ترميمي )شي رااز طريق آموزش هاي تكميلي كمبودها ونارسايي هاي آموز – الف
 
 .هدف هاو فعاليت هاي جديدآموزشي رامتناسب باميزان توانايي هاي دانش آموزان اصالح وتنظيم كند  – ب
 
 .نقطه ي درس جديد را طوري انتخاب كند كه همه ي دانش آموزان از آن بهره مند شوند  – ج
 

سيار مهم و  قابل توجه در انجام  دادن پيش آزمون  اين است كه  دانش آموزان  همواره مقصود  از پيش آزمون ي ب نكته
را بفهمد تا با رغبت وعالقه در آن شركت كنند زيراچنانچه  دانش آموزان از هدف واقعي پيش آزمون ها آگاه نباشند 

 . و سبب نگراني و خستگي روحي آنان شود  احتمال مي رود اين عمل جنبه ي امتحان به  خود  بگيرد 
 

ي ديگر پيش آزمون اين است كه معلم مي تواندبرمبناي كمبودها ي آموزشي دانش آموزان  نوع و درجه ي فعاليت  فايده
 .گروه دانش آموزان  و يا  فرد فرد آنان  را  مشخص كند 

 
گذشت  زماني  از سال  تحصيلي و با انجام  ارزشيابي آزمون  به مديران و معلمان اين امكان را مي دهد تاپس از پيش

هاي مستمر،درعملكرد خود بنگرندوبدانندكه آيا شيوه ي تدريس وآموزش آنان مفيدبوده ياخير؟با اعمال اين روش همان 
 ونقاط قوت وضعف دانش آموزان خودآگاهي يافته ، الگوي معلوماتطور كه اشاره شد معلمان قبل از تدريس، ازميزان 

البته اين عمل زماني قابل اعتنا مي باشد كه متوليان . تدريس خود را  بر اساس همان  اطالعات  مدون مي سازند 
داشته   صدامتحانات به طور دقيق ،برشيوه ي اجراي  سازمان يافته و سالمتي كامل آن ، نظارت دقيق و اطمينان صددر

. اري ، نتايج استخراج شده را معتبر دانست و مورد استناد قرار داد باشند تابه هر ترتيب ، بتوان در تجزيه و تحليل آم
ازسوي ديگر، ازآنجا كه در مباحث اصول ، روش ها  و فنون تدريس وشيوه هاي  نوين  ارزشيابي بر اين نوع  آزمون 

در دراز مدت در  ها  تأكيد  فراوان  شده است و اين مهم مبين آن است كه  اين   ارزشيابي ، به طورقطع  و  البته
ارتقاي كيفيت آموزشي تأثير مطلوبي خواهد نهاد  و به ويژه درشرايط فعلي كه دستگاه آموزش و  پرورش با  موج  
فزاينده ي  افت تحصيلي روبروست  اهميت  اين گونه آزمون ها  صد چندان مي شود واميد به بهبود كيفي تحصيالت 

 .ترين بخش درفرآيند  يادگيري  يعني ارزشيابي و تجزيه وتحليل اهتمام ورزيم آينده ، ما را ترغيب مي سازدتا به مهم 
 

اين كه اگرپيش آزمون هابه شكل اصولي وسازنده ومنطبق بامعيارهاي رايج درعرصه ي تعليم وتربيت برگزار  نتيجه
هيچ روي قابل  شوددر  دراز مدت نتايجي بس مفيدخواهد داشت كه چشم پوشي از اين عواقب خوب وثمربخش ، به

 .   اغماض نيست 
 

دانش آموزان مرتبط استوازطرف  قيازهاوعاليتفکرون یطرف بانحوه  کياز. است  یموضوع چندوجه کي سيتدر
 یها افتهيدبايبا گر،يازطرف د. مختلف هوش رافراهم آورد یرشدجنبه ها یها نهيباشدکه زم یگونه ا دبهيگربايد

 نيهم چن. هماهنگ باشد –... و زانتعامل وارتباط بادانش آمو ینحوه  یفرد یتفاوت ها -سيتدر یروانشاخت
 یريادگي اتيازنظر يیها دجلوهيبا سيتدر نديدرفرا گر،يبه عبارت د. ارتباط داشته باشد یريادگي -یاددهي اتيدبانظريبا
 . ستين تيمام واقعاست امات سيموارد جزء ابعادتدر نيا یهمه . حضورداشته باشد ( يیفراشناخت وساختارگرا)نينو



 
باورها، ارزش ها، اعتقادات، آداب  –مختلف فرهنگ  یاست وباجلوه ها یمقوله فرهنگ کي سياست که تدر نيا تيواقع

 ورسوم
 

 .درارتباط است –.... نگرش و  ق،يعال جانات،ي، ه هنجارهاواحساسات
 

معلم ودانش  یها زهيگر،باورهاوانگيبه عبارت د. دارند  ندنقشيفرا نيمعلم ، دانش آموز، خانواده هاوجامعه درا فرهنگ
 یرشگرفيخانواده هاوجامعه است، تأث یوفرهنگ یمل یوارزش ها یمکتب یدئولوژيوا ینيآموزکه حاصل جهان ب

 زين مزيعلل ضعف دانش آموزان درطرح  ت ليانجام شده درتحل یپژوهش ها جينتا. گذارد یم سيتدر یها تيبرفعال
 (1384،2ومقدم  یآران)است  یفرهنگ یمقوله  کياساساً  سيت که آموزش وتدراس تيواقع نيازا یحاک
 

 یدرس ی ندبرنامهيفرا ،یپژوهش یها افتهيبه  تيکرده اندباعنا یسع یدرس زانيبرنامه ر ر،ياخ یها درسال
اثربخش نبوده  امادرعمل ، چندان.ردهندييندمحورتغيوفرا یمسأله اکتشاف کردحليمحوربه رو جهيونت یکردانتقاليراازرو
 .است 

 
 ؟ ستيچ علت

 
بابخشنامه .به صورت فرهنگ درآمده است  یرانيا یمحوردرنگرش معلمان وخانواده ها جهيونت یکردانتقاليرو    

توان اذعان داشت  یم نيبنابرا.حاصل نشده است ... و  یدرس یکتاب ها یرمحتواييوتغ یآموزش یچند دوره  ليوتشک
 نياست وا رانيآموزش درا رفرهنگييازمندتغيندمحور، نيوفرا یکرداکتشافيمحوربه رو جهيونت یانتقال کرديرروييکه تغ

 دارندوبهيارپايبس یفرهنگ راعوامليز. است  ربطيذ یرسانه ها ونهادها یهمه  یازسو یساز ازمندفرهنگيمطلب ن
 .  ابندي یرنمييتغ یآسان
 

 انريوا کايآلمان، ژاپن ، آمر یدرکشورها سيتدر ی سهيمقا
 
 سيتدر یرو، توال نيازا. است  سيتابع فرهنگ تدر سيندتدريتوان اظهارداشت که فرا یشد، م انيبراساس آنچه ب  

 ی، پژوهش( Timss)اتياضيعلوم ور یالملل نيب یمطالعه  نيسوم جيپس ازانتشارنتا. کند  یمختلف فرق م یدرکشورها
است  یمقوله فرهنگ کي سيصورت گرفت ونشان دادکه تدرآلمان وژاپن  کا،يمعلمان سه کشورآمر سيتدر یدرنحوه 

 .کشورهاوجوددارد  نيمعلمان ا انيدرم سيندتدريازنظرفرا یآشکار یوتفاوت ها
 

 درآلمان  سيتدر
 
 .اند  ادگرفتهيکه دانش آموزان قبالً  یمطالب یادآوريبا فيوتکال یمرورمطالب قبل.1
 
 موضوع درس توسط معلم انيب.2
 
 يیها تيازفعال... ، نظارت معلم و اهيمسأله ، استفاده ازتخته س یالزم درباره  حاتيحل مسأله؛ توض یروش ها نييتب.3

 است 
 
 .شود  یمرحله انجام م نيدرا که
 
 یکالس یها تيهاوفعال نيتمر نياگرحل ا. رديگ یصورت م یکالس یها نيارائه تمر قيکارازطر ني؛ ا نيتمر.4

 .دهند  یدرمنزل ارائه م فيبه صورت تکلدرکالس بع اتمام نرسد ، آنهارا
 

 درژاپن سيتدر
 
 .بحث توسط او  تياهدايمروردرس گذشته باصحبت مختصرمعلم .1
 



 ليراتشک یدرس یها تيوجودداردکه محوربخش اعظم فعال یديمسأله کل کيمربوط به جلسه ؛ معموالً  یمسأله  انيب.2
 .دهد  یم
 
 یموضوع انجام م اطرحيمسأله  کي یپس ازارائه  شهيهم باً يتقر تيفعال نيادانش آموزان ؛  یاگروهي یفرد تيفعال.3

 .(رديگ یمرحله صورت م نيدرا...  ،یمغز ش،بارشيگفت وگو،آزما.)کشد یطول م قهيدق 3تا1شود و از
 
 یحل موردبحث قرارم اچندراهي کيمسأله کارکردند، یراه حل ها؛ پس ازآن که دانش آموزان بررو یبحث درباره .4
آنهاراجمع  یسپس گفته ها. دهند حيکالس توض یهمه  یخودرابرا یها افتهيخواهدکه  یاغلب،معلم ازچندنفرم. رديگ
 .دهد  یم یشتريب حيکندوتوتوض یم یبند
 

 کايدرآمر سيتدر
 
 .شود  یشروع م یآماده ساز تيافعالي فيتکال ی؛ درس باکنترل وبررس یمرورمطالب قبل.1
 
چندمسأله نمونه ونشان دادن  ی،معلم باارائه  فيتکال یمسأله مربوط به آن جلسه ؛بعدازبررس حل ینشان دادن چگونگ.2

 . دينما یم یدرامعرفيحل آنهاموضوع جد یچگونگ
 
 .شودمسائل مشابه راحل کنند  یشودوازدانش آموزان خواسته م یارائه م یکالس تي؛ فعال نيتمر.3
 
به  یگريومسائل متعدد د یکالس یها نيازتمر یدرس، بعض انيدرپا؛  فيتکال یوارائه  یکالس نيتمر حيحيتص.4

 .  گردد یارائه م فيعنوان تکل
 

 ( یميقد یالگو) رانيدرا سيتدر
 
دانش  تيآن، عدم فعال یحاکم شده است وضعف عمده  رانيگذشته درمدارس ا یمحورازسال ها جهيونت یانتقال یالگو نيا

 .است  سيندتدريآموزان درفرا
 
 یم یموردانتظاربررس فياب،تکاليدرس قبل؛ معموالً پس ازحضوروغ یوپرسش ها فيتکال یبررس.1

 . شود  یشودوازچندنفرسؤال م
 
شودوازدانش  یم یموضوع درس معرف اه،يس دبرتختهيبانوشتن موضوع درس جد د؛يموضوع درس جد یمعرف.2

 . نديمعلم گوش نما یشود، سکوت کنندوبه صحبت ها یآموزان خواسته م
 
شوددانش آموزان  یم یسع سيتدر نيشودودرح یداده م حي،مطالب توض یدرس؛ باروش سخنران یديکل ميمفاه انيب. 3

 . رنديادبگيشوندومطالب را تيباسؤال وجواب هدا
 
 .پردازد  یمطالب م یمرحله معلم خودبه جمع بند نيمطالب ؛ معموالً درا یجمع بند.4
 
 .شود  یم اازچندنفرسؤاليشود یدانش آموزان حل م یازسو ني؛ چندنمونه تمر نيتمر. 5
 
 .شودآنها رادرمنزل انجام دهند  یشودوازدانش آموزان خواسته م یمشخص م في؛ تکال فيتکل یارائه .9
 

 (فعال  یالگو) رانيدرا سيتدر
 
 .آمد  ديعلم پد یدرس ی ربرنامهييباتغ 1395 ندمحورازساليوفرا یفعال، اکتشاف یالگو نيا
 
 .وپرسش ازدرس قبل  فيتکال یسبرر.1
 



 یشگاهيآزما ليوآوردن وسا ر،نقشهياتصوي لميف کيدادن  دبانشاني؛ درس جد ديموضوع درس جد یمعرف.2
  نهيدرکالس،زم

 
 یمطرح م امعلميخوددانش اموزان  یازسو یمسأله طرح سؤال اصل کيموضوع درس به صورت . شود  یم یساز
 .شود 

 
،  شيآزما قيشوند تاابعاددرس راازطر یم تيهدا یاگروهي یش آموزان به صورت فرد؛ دان یکاوشگر یمرحله . 3

 . نديگزارش اعالم نما یخودراجهت ارائه  یمختلف، آمادگ یراه حل ها ندوباطرحينما یبررس... گفتگو، مطالعه و 
 
 یم نييشده تب انيب یل هادانش آموزان باکمک خودآنهاابعاددرس وراه ح یگزارش ها افتي؛ پس ازدر نييتب یمرحله .4

 .شود
 
 تيبه منظورتثب –... مستمر  یابيارزش قيازطر -ازفهم دانش آموزان نانيوانتقال ؛ پس ازاطم نيتمر یمرحله .5
 .دهند  حياتوضيازدانش آموزان آن راانجام  یشودتاعده ا یارائه م يیها ني، تمر یريادگي
 
با توجه به  یدرس فيدانش آموزان ، تکل یريادگياز ناني؛ پس ازاطم یوکاوشگر ینيتمر یکرديبارو فيتکال یارائه . 9

 .شود  یارائه م یوکاوشگر ینيدردوسطح تمر یفرد یتفاوت ها
 

  یبند جمع
 

برخوردبامسأله  یاماتفاوت درنحوه .است  کسانيکشورها یموضوع ومسأله درس درهمه  انيب یقبل مرورمطالب
 :آن است  رامونيپ یها تيوفعال

 
 .شود  یدرباره روش حل آن آماده م یطوالن یحيتوض یبرا نهيباطرح مسأله، زم ،یآلمان یالگودر  
 

 .کند  یآماده م یوگروه یدانش آموزان به صورت فرد تيفعال یرابرا نهيمسأله ، زم کي یارائع  درژاپن،
 

 . نشان دادن راه حل آن است  یبرا یا نهيمسأله زم کي یارائه  کا،يدرآمر
 

طبق  یول. معلم  ینشان دادن راه حل ازسو یاست برا یا نهيمسأله زم کي ی، ارائه  یميقد ی، طبق الگو رانيدرا
دانش آموزان  تيفعال ی نهيشودپس ازطرح مسأله، زم یم یاست ، سع هيشب یژاپن یبه الگو یکه تا حد ن،ينو یالگو

 .آن بپردازند  ینيفراهم شودتاضمن کشف راه حل، به بازآفر
 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------
 

  سيتدر روش
 
 آموزش داد ؟ ندهيآ یتوان دانش آموزان امروز را برا یم  روزيبا روش و دانش د ايآ
 
 مفهوم افتيدر سيتدر یالگو یمعرف 
 
 گردد  یم تيتقو رانيدرفراگ-تحمل ابهام  شيافزا - یساز هيفرض- یريادگيثبات - تيقدرت خالق: ا لگو  نيکمک ا به
 

درک  یانسان برا یکشش درون تيتقو یخانواده برراها نيمفهوم ا زخانواده پردازش اطالعات است ا افتيدر یالگو
وزبان نقل  ميمفاه جاديآن ها وا یوارائه راه حل ها ليکشف مسا هياطالعات اول یوسازمانده یگرد آور قيجهان از طر

است که از آن  يیمفهوم جستجو وکشف نمودها افتيدر یالگو جروم برونر است الگو  نيگذرا ا انيدارند بن دينها تاکآ



خواهم مثال  یم رانيالگو از فراگ نيدرا گريشود به سخن د یطبقات استفاده م ینمونه ها رينمونه ها از غ زيتم یبرا
مقوله را که درحال حاضر درذهن معلم وجود دارد  ینمودها لهيوس نيکنند وبد سهيمقا ستيرا که شامل آن نمودها ن يیها

  نديکشف نما
 

 الگو  یاجرا مراحل
 

 :شود  یدر نظر گرفته م ريز بيبه ترت یمفهوم سه مرحله اساس افتيدر یالگو یاجرا یبرا
 

 : اول  مرحله
 

  معلم
 

 :از مثال ها   یمرحله فهرست نيدرا
 
 یدرستون آر یشکل ايجمله  ايشود اگر کلمه  یدردوستون ارائه م( نمونه ها )  ديس بزندرذهن دارم آن را حد یمفهوم 

گردد مربوط به  راائهيدرستون خ یشکل ايجمله  اياست که درذهن من است واگر کلمه  یاز آن مفهوم یمطرح شود مثال
  ستيآن مفهوم ن

 
  یآر
  ريخ 
  
  
   
  
 

مرحله با مشاهده کردن فکر  نيدرا رانيفراگ سدينو یها رادرستون مربوط ممثال  یکي یکيمرحله معلم  نيدرا:  معلم
 کردن حدس زدن 

 
اما حدس خود را با د ست گرفتن  ديوآن مفهوم را حدس بزن ديدقت کن ديخوب مشاهده کن زيدانش آموزان عز: دوم  مرحله

 :  شوند یفعال م سيتدر انيدرجر( دادن  هيفرض) دياوريوبه زبان ن دياعالم کن
 

 : معلم
 

 رنديگ یاز ستون ها قرارم کيهر کدام از آنان درکدام  ديکن انيکنم شما ب یرا مطرح م يیمن مثال ها: سوم  مرحله
 رديگ یشکل ها درکدام ستون قرار م ايجمالت  ايکنند که هرکدام از کلمات  یدانش آموزان با دست گرفتن مشخص م

آن را (  ريخ – یآر)خواهد هم مثال بزنند وهم نشانه  یم رانيرت از فراگونظا یمرحله معلم با رهبر نيا یدرادامه 
 : کنند نييتع
 

  ديخود را شرح وبسط وارائه ده یها هيحدس ها وفرض ديگو یمرحله معلم خطاب به داش آموزان م نيدرا
 

 حاتياشاره نموده توض یلپردازد وبه مفهوم اص ینظر ا ت م یمعلم با کمک دانش آموزان به استنتاج وجمع بند انيدرپا
  دينما یم انياضافه را ب

 
 الگو  جيونتا آثار
 

 کند  یم تيتقو رانيرا در فراگ ميتفکر ودرک مفاه قدرت
 

 دهد  یم شيافزا رانيابهام را درفراگ تحمل



 
 کند  یم تيتقو رانيرا درفراگ يیاستقرا استدالل

 
  ابدي یم شيافزا رانيدرفراگ یريادگي ی زهيو لذا انگکند  یا م ديپ يیمعما یحنبه  رانيفراگ یبرا یريگ ادي
 

  یکاربرد نکات
 

 کند  نيمثال ها را آماده وتدو رياست که مثال ها وغ نيمعلم ا ی فهيالگو درکال س وظ نيا یاز اجرا قبل
 

 جفت ها از وضوح به ابهام باشد  یارائه  ريجفت وس ستيحدود ب ديمثال ها با ريمثال ها وغ تعداد
 

 ريدارد که پاسخ درست را حدس زده اند وبا رفتار غ یرانيبه فراگ یجفت ها بستگ یارائه  زانياول ودوم م یها امدرگ
 دهند  ینشان م یکالم

 
 باشد  شتريروشن تر وب نيمثال ها ومصاد دياستفاده شود با ديجد یآموزش آموخته ها یالگو برا نيکه ازا یدرصورت

 
حالت مثال ها  نياز درس قبل باشد درا یابيارزش یعني یصيتشخ یابيارزش ید به منزله توان یالگو م نيا یاجرا نياول
آسان تر  یتا حد ديبه کار رود مثال ها با ديارائه درس جد یالگو برا نيکه ا یدشوار تر باشد اما در صورت یتا حد ديبا

 ارائه شود 
 

 1398 ژييران نشر آته سيتدر نينو یمحمد وآقا زاده محرم روش ها انياحد:  منابع
 
 1382مفهوم انتشارات جو کار اصفهان  افتيدر یالگو ديمج هينق
 
 1381تهران نشر اشکان  یمحمد رضا بهرنگ یترجمه  سيتدر یالگو ها  سيمارشا وجو ليو
 

 در تدريس یاجتماع یالگوها خانواده
 
 (  Cooperative Learning) یاريهم قياز طر یريادگي
 

 (روه بندي دانش آموزانگ)همكارانه يادگيري
 

كودكاني كه مورد پذيرش  قرار . انسان دوست  دارد درجمع شركت كند  و مورد  پذيرش ديگران  قرار گيرد       
طرد شدن و مورد  قبول  . نگيرند  با  استفاده ازمكانيسم هاي دفاعي متعددي  احساس نامطلوب  خود را  بروز مي دهند 

 .رانيز ناراحت ونگران مي سازد  نها كودكان بلكه بزرگساالديگران قرار نگرفتن نه تن
 

پژوهش  نشان  مي دهد كه  با  ترتيب  دادن همكاري محصالن به شكل دو نفري يادرگروه هاي كوچك به هنگام    
عاطفي و  يادگيري  همكارانه ، مزاياي. كاركردن روي فعاليت ها يا  تكاليف ، غالباً نتايج بسيارمثبتي به دست مي آيد 

بيشتر بدان راترويج مي كند ونگرش هاي مثبت و   ارزشگذارياجتماعي ، مانند  عالقه ي فزونتربه  موضوع درس و 
تعامالت اجتماعي در بين آنان راكه ازنظرجنسيت،نژاد،قوميت،سطوح موفقيت وسايرخصوصيات متفاوت هستند ، 

ن محصالن دربحث وگفتگو  ظرفيتي براي تحصيل امتيازات يادگيري همكارانه ضمناً   با در گيركرد.افزايش مي دهد
شخصي و فرا شناختي به وجود مي آوردكه مستلزم آن است تاپردازش اطالعات مرتبط باتكاليف وراهبرد هاي حل مسئله 

محصالن وقتي كه دربعضي اشكال يادگيري همكارانه ،  به عنوان  جايگزين تكميل انفرادي تكاليف .راوضوح ببخشند
 . وله،درگيرمي شوند،به احتما ل قوي نتايج بهتري بروز مي دهند مح
 

ويژگي رويكرد هاي سنتي  به  تدريس عبارتست ازدروسي براي كل كالس كه دنباله اش ،صرف وقت براي          
. كند در طول  اين  مدت  ، دانش آموز به  تنهايي روي  تكاليف  تعيين  شده  كار مي . كاردرجا و نشستني  است 

رويكرد هاي يادگيري همكارانه  دروس كل كالس را محفوظ نگه  مي دارد ،  ولي  جاي  يك بخش از وقت كارانفرادي 



نشستني رابه فرصت هايي مي دهد كه محصالن  دو  به  دو  يا در گروه هاي كوچك ، در تمرين ها و فعاليت هاي 
انددرفعا ليت هايي به كاررود  كه  دامنه ي  آنها ازتمرين ومشق يادگيري همكارانه مي تو. كاربردي  به كار بپردازند 

شايد باالترين ارزش يادگيري همكارانه اين  باشد كه  . داده ها ومفاهيم ، و بحث و حل مسئله  وسعت دارد  ايادگيريت
محيط اجتماعي گيري سودمندوجدي كه باوظايف و تكاليف اصيل در يك  -راهي است براي  متعهدكردن  محصالن به ياد

 . همراه است 
 

محصالن در حالت دو به دو يادرگروه هاي كوچك ، شانس بيشتري  براي  حرف زدن  دارند  تا در فعاليت هايي كه    
ضمناً احتما ل بيشتري هست كه محصالن  كمرو  و خجالتي خود را  در بيان آراء  و .به كل كالس مربوط مي شوند 
برخي از شكل هاي  يادگيري  همكارانه   ايجاب  .  كنندد ماني تر ، راحت تر احساس  نظريات در اين محيط هاي خو

مي كنند كه  شاگردان  يكديگر را در دستيابي فردي به اهداف يادگيري ياري  دهند و براي مثال اين مهم را بابحث در 
ا ارائه پس خور يا كمك مربي  به  انجام  باره ي نحوه ي پاسخ گويي به تكاليف محوله ، وارسي تكا ليف  انجام  شده ، ي

ساير  اَشكا ل  يادگيري همكارانه  مستلزم  آنند كه شاگردان بايكديگر براي  محقق  كردن  يك  هدف گروهي ، . رسانند  
 . با روي گذاشتن  توان ها و امكا نات  خود و سهيم  شدن  در كار همكاري كنند 

 
مستلزم كاركردن  شاگردان  با يكديگر براي  توليد يك  محصول گروهي هستند غالباً الگو هاي يادگيري  همكارانه كه   

 .اين ويژگي را دارندكه نوعي تقسيم كاردربين افرادمشاركت كننده درگروه را عملي مي كنند 
 

شرط آن كه   روش هاي يادگيري همكارانه بنابربيشترين احتمال ، باعث تقويت نتايج  يادگيري  مي شوند، البته  به   
اين بدان معني است كه هرعضوگروه به سهم خوددرقبال تحقق اهداف .اهداف جمعي را بامسئوليت فردي درهم آميزند

محصالن مي دانند كه از هر عضو گروه ممكن است خواسته شود كه به هر يك از . يادگيري ، جوابگو  و مسئول  باشد 
فعاليت هايي كه .فرد فرد آنها درموردآنچه ياد مي گيرند امتحان شود پرسش هاي گروه پاسخ دهد ، يا ممكن است  از 

بعضي . شنددراَشكال و شيوه هاي يادگيري همكارانه مورد استفاده قرارمي گيرندبايدباخوداين شيوه ها تناسب داشته با
ت هاي ديگري  هستند كه فعالي. فعاليت ها درطبيعي ترين شكل خود به وسيله ي  افراد  و به  تنهايي  انجام مي شوند 

شاگردان دوبه دو روي آنها كار مي كنندوباالخره باز هم فعاليت هاي  ديگري  وجود دارند  كه  به وسيله ي گروه هاي  
در  زمان هايي كه محصالن دارند دو به دو و يا درگروه هاي .مي رسند  جامكوچك سه تا شش نفري محصالن به ان

م اين است كه بچرخدو بر پيشرفت  كارها نظارت كند ، اطمينان يابد گروه ها دارند كوچك كارمي كنندوظيفه ي  معل
 .كارخود را به شكل ثمربخشي انجام مي دهند وهر  گونه كمك الزم را در اختيارشاگردان قراردهد 

 
گروه آن   يكي ازمحاسن.در گروه چون قدرت و زور و اجباري در كار نيست،راه عملي توسط افراد انتخاب مي شود  

است كه اعضاء  گروه  مي توانند  انتظارات ، اميدها ترس هايشان  را مبادله كنند و در ضمن تالش و فعاليت  متوجه  
مي شوند كه   ديگران هم  مانند او مشكالتي دارند ، اگراعضاي گروه به هم اعتماد كنند و همديگر راقبول بنمايند 

 .انجام خواهد گرفت يادگيري از طريق بحث وتجزيه وتحليل 
 
 یبه مرحله  دنيرس یبرا یريادگي یها تياست و فعال یاجتماع نديفرا كي یريادگيپژوهشگران اظهار داشته اند كه  

را  یريادگي یراهبردها یها یو اثرگذار دياز معلمان فوا یاريبس رياخ یدر سال ها. است یاتيدانش و اطالعات ح ديتول
دانش  یاست كه در آن گروه ها یچهارچوب آموزش ايقالب  كي یاريهم قياز طر یريادگي. اند افتهيدر یاريهم قياز طر
 . پردازند یم تيشوند و به فعال یمعلم شكل داده م یناهمگن از سو یآموز
در . است یذهن یعال یها تيبه فعال یابيدست یاريهم قياز طر یريادگي سيتدر یاز كاربست الگو يیهدف نها: هدف

 یاريهم قياز طر یريادگي یالگو، پنج عنصر در استفاده از الگو یموجود در روش اجرا ید تفاوت هاواقع با وجو
 :ديآ یبه نظر م یاساس اريبس

عناصر معلم را  نيا. یو پردازش گروه یاجتماع یتعامل چهره به چهره، مهارت ها ،یفرد تيمثبت، مسئول یهمبستگ
 قياز طر یرياگي ن،يافزون بر ا. سازد یرها م شيمورد آموخته ها یصرف و دانش آموز را از تكرار ب یاز سخنران

 جاديارتباطات، ا ،یچون كارگروه يیها تيبتوانند در موقع رندگانيادگيآورد كه  یم ديرا پد يیفرصت ها یاريهم
 قياز طر یريادگي یشود كه دانش آموز در گروه ها یمشاهده م ن،يبنابرا. كار موفق شوند مياثرگذار و تقس یهماهنگ

 .بپردازند تيبه فعال گريد یدر قالب الگوها یريادگياز  شيب ديبا یاريهم
 یاجرا یمراحل اساس یبرند ول یبه كار م یاريهم یرا برا یگوناگون یمتخصصان آموزش و پرورش الگوها امروزه،

 الگو به صورت 
 الگو  یاجرا مراحل



مختلف، گوناگون و متنوع  یها يیاطالعات و توانا یكه داراناهمگن  یگروه ها. رنديگ یابتدا گروه ها شكل م -1
توجه . شود یم یريادگيتفاوت افراد گروه باعث كارآمدشدن  ،یاريهم قياز طر یريادگيدر . هستند، مؤثرتر خواهند بود

 . كار كنند یبا هر كس رنديادبگياست كه دانش آموزان  نيا یاريهم قياز طر یريادگي یاز هدف ها یكيكه  ديداشته باش
گروه ها معلم به كمك  ليپس از تشك( توان از گروه همگن استفاده كرد یباشد، م یخاص یاگر هدف تسلط در مهارت ها)

 (قانون 5تا  3حدود )كنند كه بهتر است تعداد آنها محدود باشد  یم نيرا تدو ینيدانش آموزان قوان
 . كالس نصب كرد یتوان در تابلو یرا م نيقوان نيا. توافق كند نيقوان نيدر مورد ا ديبا كالس
 :عبارتند از نيقوان نيا یها نمونه

 . صحبت كنند گريتوانند با همد یمختلف نم یگروه ها -
 . شوند ميشركت كنند و سه دياز گروهند و در كارها همه با یهمه عضو -
 . ديبعد از معلم سؤال كن ديگروهتان بپرس یاول سؤاالت خود را از اعضا -
جلسه  انيكه از دانش آموزان در پا یمهم درس، انتظارات یهدف ها یدرباره  قهيدق 15مرحله معلم حدود  نيدر ا -2

 ˝مثال ميرمستقياهداف را بهتر است به طور غ)كند  یدارد صحبت م حيبه توض ازيدرس كه ن یوجود دارد و مطالب اصل
 (عكس مطرح نمود یحت ايو  تيپرسش، فعال قياز طر

كه  يیها تيفعال ايمطالب و  یزمان مشخص رو كيشود كه در  یسوم به دانش آموزان فرصت داده م یحله در مر -3
مرحله الزم است و معلم با  نيو كنترل وقت در ا ميتنظ. و كار كنند نيخود تمر یآنها گذاشته شده در گروه ها اريدر اخت

الزم  یها يیوه ها در صورت ضرورت راهنماكار گر زمحسوس ا ريغ یابيمختلف ضمن ارزش یحضور در گروه ها
 . دهد یرا انجام م

وجود  یمختلف یكار گروه ها روش ها شينما یبرا. گذاشته خواهد شد شيكار گروه ها به نما جيمرحله نتا نيدر ا -4
هد و سپس كار گروه خود را ارائه د جيزمان مشخص و كوتاه نتا كيهر گروه خواست تا در  ريتوان از مد یم" دارد مثال

است كه هر  نيا گريروش د. گروهش داشته باشند یاعضا ريسا اي یاز و يیتوانند پرسش ها یگروه ها م ريسا ايمعلم 
برگه ها  نيدرآورده و ا ريبه تصو ینقاش ايمقوا به صورت نوشته، نمودار  ايبرگه  كي یكار خود را رو جيگروه نتا

  رديگروه ها قرار گ ريسا یو نقاد ديض دكالس نصب شده و در معر واريد ايتابلو  یرو
مرحله  نيدر ا. دهد یقرار م یابياست معلم كار گروه ها را مورد ارزش یابيارزش یمرحله كه مرحله  نيدر آخر -5

را مورد نظر قرار  یو نگرش یمهارت ،یدارد استفاده كند و اهداف دانش اريكه در اخت يیها ستيتواند از چك ل یمعلم م
نمود  نيتدو یابيارزش یبرا يیارهايگرفت و با كمك گروه ها مع كتوان از گروه ها كم یم یابيارزش یبرا نيهمچن. دهد

 . بپردازند( یابيخودارزش)از كار خود  یابيتوانند به ارزش یخود گروه ها م یحت ارهايمع نيو براساس ا
 

 يیگرا ساخت
 

 (يیبر اساس ساخت گرا)5E  سيتدر یالگو
 

 ديدانش تأك ميكنترل و تعم د،ياست كه بر تول یفعال و اكتشاف یجزو روش ها يیروش ساخت گرا ،یه بنداز نظر طبق    
 . كند یم
. نديآ یبه حساب م یكننده هستند و جزو خدمات آموزش ليامكانات تسه یمعلم و همه  يیساخت گرا سيتدر نديفرآ در

 . كند یم فايرا ا یروش، دانش آموز نقش اساس نيدر ا ن،يبنابرا
 ن،ياصول و قوان م،يكشف راه حل ها، مفاه یگوناگون برا یها تيفعال قياز طر رندگانيفعاالنه فراگ یجستجو: هدف

اجرا، ابداع و به دست  ،یسؤال، طراح جاديا یبرا یكاوشگر ی هيداشتن روح. روش است نياز اهداف مهم در ا یكي
 .است يیساخت گرا یها یژگياز و یكيآوردن جواب، 

در حال  تيبا موفق ايدن یاز كالس ها یارياست كه در بس سيتدر یالگوها ن،يو كارآمدتر نياترياز پو سيتدر یالگو نيا
 . اجرا است

 :شود؛ مراحل مورد نظر عبارت اند از یو اجرا م یزيمرحله برنامه ر 5حاضر در  سيتدر یالگو الگو یاجرا مراحل
 Engagingگردن  ريدرگ -1
 Explorationكاوش  -2
 Explanation فيتوص -3
 Elaboration( گسترش)شرح و بسط  -4
 Evaluation یابيارزش -5
 . است E، آغاز شدن هر مرحله با حرف 5E یبه الگو يیساخت گرا سيتدر یالگو ینام گذار ليدل
 



 . در تدريس و تربيت در جدول زير ارائه شده است يیساخت گرا یو کاربرد الگو اصول
 

  اصل
 ر تدريس و تربيت كاربرد د 
  

دهد كه دريافت نادرست شاگردان، قبل از آغاز تدريس درست آن مفاهيم، براي آنان شناخته -مفهومي وقتي رخ مي تغيير
 . شود

 . بايد دقت كنيم و ببينيم دريافتهاي نادرست شاگردان از مفاهيمي كه قرار است به آنان آموزش داده شود چيست 
  

پردازندكه در بارة نادرستي مفاهيمي كه در -ظر در باورهاي كنوني خود  راجع به جهان ميوقتي به تجديدن شاگردان
 . ذهن دارند متقاعد شوند

 . توانيم به شاگردان نشان دهيم كه ديدگاههاي جديد با ديدگاههايي كه آنان در ذهن خود دارند چه تعارضهايي دارد-مي 
  

 . دست آورند-كنند به-هايي كه مشاهده مي-ست از پديدهرا بايد ترغيب كرد كه تفسيرهاي در شاگردان
 . بايد استداللهايي را به شاگردان ارائه كنيم كه خودشان بخواهند در چگونگي تفكر به موضوعات تجديدنظر كنند 
  

 . از بدفهميهاي شاگردان ممكن است، با وجود تدريس مطالب درست، همچنان در ذهن آنان باقي بماند برخي
 . م در جريان تدريس و هم پس از تدريس مراقب چگونگي فهم شاگردان از مسائل باشيمبايد ه 
  
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------
 

 (( هيگان یالگو) سيتدر روش
 
 : چكيده 
 

به اركان تعليم و تربيت در قرن بيست و يكم، نياز به براي رويارويي با انبوه چالشهاي قرن حاضر و براي رسيدن     
معلمان اثربخش و با انگيزه براي تربيت نسل جوان كامالً ضروري است، و معلم اثربخش، معلمي است كه ضمن آشنايي 

مختلف تدريس موثر موجبات حفظ پويايي و تكامل را در  وهايگيري از الگ با انواع روشهاي فعال تدريس با بهره
 . گيران ايجاد مي نمايدفرا
 

الگوهاي فعال تدريس موجب، تقويت توانايي ذهني شاگردان، افزايش انگيزه دروني فراگيران، ارتقاء خالقيت آنان و     
بررسي الگوي تدريس بر اساس نظريه ››در اين مقاله با عنوان . افزايش توانايي حل مساله و يادگيري بهتر مي گردد

 . اي مورد بررسي قرار گيرد ي كتابخانه در الگوي گانيه به شيوه همراحل و گام هاي مطرح شد .سعي شده است‹‹ گانيه
 

بررسي تحقيقات پيشين بيانگر آن كه تا به حال در رابطه با روشهاي تدريس مطالعات انجام گرفته است الكن با توجه     
ويژگي اين الگو فعال سازي . مشاهده نگرديد  اي هاي به عمل آمده در خصوص الگوي گانيه هيچگونه مطالعه به بررسي

 . فراگيران در يادگيري و پشتيباني از فرايندهاي دروني مي باشد
 

 : مرحله مي باشد كه عبارتند از6گانيه شامل  الگوي
 

توجه، آگاه ساختن يادگيرنده از هدف، تحريك يادآوري پيش نيازهاي مربوطه، ارايه محرك فراخوان عملكرد،  جلب
 . زيابي عملكرد و افزايش يادداري و انتقالار
 

 : در ضرورت بحث اي مقدمه
 



زيرا . هاي علمي ناتوان ساخته است آوري و طبقه بندي يافته پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي، بشر امروز را در جمع    
وزش سنتي براي انتقال كه آم. باشد و طبيعي است پيشرفت علم در يك روز گاه معادل يك صد سال در قرون گذشته مي

  1.علم با چنين پيشرفت سريعي ناتوان است
 

دانايي، و براي رسيدن به اركان تعليم وتربيت در قرن بيست و  ي سوم، هزاره براي رويارويي با انبوه چالشهاي هزاره   
نياز به  –انجام دادن يادگيري براي زيستن، يادگيري براي با هم زيستن، يادگيري براي دانستن، يادگيري براي  -يكم

آشنايي و آگاهي بر انواع الگوهاي تدريس با بهره گيري از الگوها و  ضمنمعلمان اثربخش و با انگيزه، معلمي است كه 
و به آنان در تجزيه و تحليل و . روشهاي تدريس موثر موجبات حفظ پويايي و تكامل را در فراگيران ايجاد مي نمايد

 . نمايد بازسازي تجاربشان كمك مي
 

معلم موثر بايد گنجينه اي ازالگوها و روشهاي تدريس مختلف داشته تا به هنگام ضرورت و بر حسب نوع درس و  يك
فعال تدريس موجبات كسب  یوبا بهره گيري از انواع الگوها 2.شرايط تدريس يك يا برخي از آنها را به كارگيرد

 . ي جهاني به وجود آورد اين دهكده ي ان آيندهها لوازم زندگي را در دانش آموزان، شهروند مهارت
 

ي دروني فراگيران،   گيري از الگوهاي مناسب تدريس موجب، تقويت توانايي ذهني شاگردان، افزايش انگيزه بهره    
با توجه به اهميت طراحي آموزشي . گردد ارتقاء خالقيت دانش آموزان و افزايش توانايي حل مسأله و يادگيري بهتر مي

هاي مختلف در به  ر فراهم سازي محيط مناسب جهت يادگيري بهتر دانش آموزان و نظر به تأكيد و توجه معلمان دورهد
 1382 - 83كارگيري الگوهاي مختلف تدريس از جمله الگوي گانيه در جشنواره الگوها و روشهاي تدريس در سالهاي

 -ددهيس مبتني بر نظريه گانيه در فعال سازي فرايند يالذا در اين مقاله سعي شده است با پرداختن به الگوي تدري
اميد است در جهت اعتالء و پويايي نظام آموزش و پرورش كشورمان ايران اسالمي موثر . يادگيري گامي برداشته شود

 . باشد
 
  
 
 32ص. 1391انتشارات اميركبير، : ، اصفهان‹‹تكنولوژي آموزشي›› حمصي، فردوس و شهين دخت عالي،-1
 
 .43ص. 1392رشد، : جواهر فروش زاده، تهران: ، ترجمه‹‹آموزش تخصصي معلمان››كومز، آرتور رايت، -2
 

 :  سيتكوين تدر تاريخچه
 

گرفت و پيشوايان ديني بعد از پدر و مادر نخستين آموزگاران به  ها صورت مي در ايران باستان آموزش در آتشكده    
خواندن، نوشتن، حساب : و برنامه تحصيلي عبارت بود از 1.ظي و تلقيني بودروش آموزش، شفاهي، حف. آمدند شمار مي

 . كردن و مطالب زباني آموخته مي شد
 
ي هخامنشي، ايرانيان عقيده داشتند همانطور كه بايد براي ادامه زندگي كار كنند براي خواندن متون مذهبي هم  در دوره  

شد، يكسري حفظ و تكرار و  در اين دوران به دو صورت ارايه مي آموزش 2. بايد خواندن و نوشتن را فرا بگيرند
آموزش مفاهيم كتاب اوستا و ديگري آموزش عملي كه شامل اسب سواري، تيراندازي، شكار، چوگان بازي، كشتي، 

: گويد  در دوره سلطنت کوروش مدارس هنري تأسيس گشت، استرابون منشي اسكندر مي 3. زوبين اندازي و شنا بود
سازي و كاشي سازي و چيني سازي و    ارس هنري كه كوروش به وجود آورد كار آموزان را براي نقاش و مجسمهمد

داد، ولي بعد از اينكه داريوش به سلطنت رسيد در آن مدارس صنايع دستي رسيد در آن مدارس صنايع  مي ورشسازي پر
همانطور   4. اري، منبت كاري، پارچه بافي و قالب دوزيدستي ديگر هم به كارآموزان آموخته شد، از قبيل قاليبافي، نج

 . آيد آموزش عملي از دير باز در ايران باستان رايج و مرسوم بوده است كه از اسناد و مدارك به جا مانده بر مي
 

ايي فرهنگ كردند، اما در دوران شكوف در رم باستان نيز معلمان رومي در فن تعليم بر حافظه و تكرار بسيار تكيه مي    
   5. روش آموزش در غرب به دست انديشمندان و آموزش شناسان افتاد و در نتيجه هرروز به بالندگي آن افزوده شد

 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك، ‹‹ جزوه درسي مكاتب فلسفس و سيدآراء تربيتي›› الدين،  هاشمي مقدم، سيد شمس-1

 .29، ص1399



 
زرين، جلد اول، چاپ : منصوري، تهران …ا ترجمه ذبيح‹‹ سرزمين جاويد››دشمن، سوله ماري ژان، فلوهرتزكلي-2

 .132-131، 1395هشتم، 
 
 .14، ص1396، سال نهم آذرماه، 3رشد معلم، شماره ‹‹ زمامداري ساسانيان››پورنژاد، گلنوش، -3
 
 . 114سوله ماري ژان، فلوهرتزكليدشمن، پيشين، ص-4
 
مركز آموزش مديريت : ، تهران‹‹هاي نو در آموزش مديريت شيوه›› يبا مقدم،بيان، حسام الدين و محمد شك-5

 .33، ص1392دولتي،
 

مكاتب مختلف فلسفي نيز به تناسب مباني فلسفي، هستي شناسي، ارزش شناسي و شناخت شناسي تعاريف خاصي از  در
 . الگوهاي تدريس خاصي مورد نظر استگيري از  لذا در هر مكتب فلسفي شيوه ارايه و بهره. اند تدريس به عمل آورده

 
بلكه منظور از آن كمك به شاگردان است . تدريس تنها ارايه اطالعات و حقايق به شاگردان نيست 1از نظر ايدآليستها    

معتقد است براي  2ايمانويل كانت . تا اطالعات به دست آمده را به صورت منسجم كليت بخشيده و با معني سازند
از    4و دونالدباتلر  3آنتز سيي سقراط همان شيوه ديالكتيك است لوء شيوه. ي سقراط عمل كنيم به شيوه ديپرورش عقل با

 . ايدآليستهاي مشهور معاصر ديالكتيك را به عنوان روش اساسي آموزش مطرح مي سازند
 

البته در ديدگاه واقع گرايان . شدهاي روان شناختي با هاي تدريس بايد مبتني بر يافته شيوه 5گرايان به اعتقاد واقع    
يا    9ودر ديدگاه واقع گرايان طبيعي ‹‹ گشتالتي›› هاي تدريس مبتني بر نگرشهاي روان شناسان شناختي  روش 9 تعقلي

هاي آزمايشي و مشاهد و تجربيات  است و بر شيوه 8‹‹رفتارگرا››علمي تدريس بايد مبتني بر نگرشهاي روان شناسان 
 . دحسي تأكيد دارن

 
به عبارت ديگر از نظر اين مكتب، . دانند روش اساسي تعليم و تربيت را همان شيوه تحقيق و تفكر مي  6عمل گرايان    

آنها بايد در جريان يادگيري و . شاگردان بايد تحت هدايت و راهنمايي معلم خود، تفكر انتقادي را در خود پرورش دهند
 .بزنند دار عنيه و مفعاليتهاي كالسي دست به تالشي آگاهان

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------
 
1-Ideulism 
 
2-Immanual Kant  
 
3-Lewis Ants 
 
4-d. Batler  
 
5-Realism  
 
9-Rational Realism  
 
9-Scieantific Realism 
 
8-Behaviaurism  
 
6-Pragmatism 



 
دانند و براين اساس روش  ساس عمل گرايان ويژگيهاي اصلي روش تدريس را با ويژگيهاي اساسي تفكر همنند ميا براين

   1. ي تدريس است حل مساله بهترين شيوه
 

. يادگيري صورت پذيرفت –شناسي، تغييرات عظيمي نيز در فرآيند ياددهي  با ورود به قرن بيستم و علم روان    
هاي  او در سال. هاي آموزش و پرورش عملي عقيده داشت شناساني بود كه به مطاله زمينه واناز اولين ر کيثورندا
–هاي معلمي، دانش مربوطه به فرآيند ياددهي  تمرين اندر آستانه قرن بيستم اين نظريه را اشاعه داد كه مي 1622

شرفت دانش و تكنولوژي ماهيت يادگيري وهمچنين انتظار مي رود كه با پي. يادگيري بايد ارتباط نزديكي برقرار باشد
 . هاي تدريس مورد توجه قرار گيرد ها و مهارت تقويت تكنيك

 
. مفهوم تعليم وتربيت در عصر حاضر تغيير پيدا كرده است 2همچنين در اثر كوشش مربيان بزرگي چون جان ديويي   

فرهنگي تعليم وتربيت را عبارت از انتقال  ينهشد تعليم وتربيت يعني انتقال معلومات، ودر زم سابق بر اين تصور مي
 . دميراث فرهنگي از طرف مربيان به نسل جوان مي دانستن

 
. اشاره كرد( 1685) 4هاي گانيه هاي آموزشي بسياري  مطرح شد، از مي توان به انديشه از اواسط قرن بيستم، نظريه    

به يادگيرنده بيروني هستند و براي پشتيباني از فرآيندهاي  داند كه نسبت اي از رويدادها مي گانيه آموزش را مجموعه
    5. دروني يادگيري طراحي شده است

 
 

 --------------------------------------------------------------------------------
 
 . 12-32الدين، پيشين، صص هاشمي مقدم، سيد شمس-1 
 
2-Dewey  
 
 .341، ص1399انتشارات امير كبير، : تهران‹‹ عه وتعليم وتربيتجام››شريعتمداري، علي، -3
 
4-Gogne 
 
نشر : خديجه علي آبادي، تهران: ، ترجمه‹‹اصول طراحي آموزشي››ويگر، . جي،   والتردبليو ام، لسلي. گانيه، آر-5

 .282، ص1394دانا، 
 

 : سيتدر یالگو
 

 یبر اندوخته راهبردها رند،يگ یم اديکه خوب  یکسان. استشاگردان  ادگرفتنيکمک به خوب  یخوب به معنا سيتدر   
 افتهي نيتدو يیاستفاده از راهبردها و روش ها یبرا سيتدر یالگو›› . نديافزا یکسب آموزش و پرورش م یخود برا

و تعهدات  و مهارت ها نديافزايخود ب شمندانهيتفکر روشن و اند يیو بر توانا ابندياست که به شاگردان کمک کند، تا رشد 
 ،یانگروهي، روابط م(سيتدر یگام ها) سيمراحل تدر م،يشامل مفاه سيهر الگو تدر 1‹‹ .خود را توسعه دهند یاجتماع

    2.باشد یو منابع م طياصول واکنش و شرا
 

 یرودررو در کالس ها سيتدر نيتدو یبرا ميتوان یاست که م ینقشه ا ايطرح  سيتدر یالگو کي گريبه عبارت د      
با استفاده از  ینوار، برنامه ا لم،يشامل کتاب، ف یمطالب درس نيو به تدو ميبه کار ببر یدر حالت آموزش فرد اي یدرس
 . ميبپرداز یلي، و برنامه تحص وتريکامپ

 
مهارت ها،  ات،يشاگردان در کسب اطالعات، نظر یاريکه ضمن . هستند یريادگي یالگوها سيتدر یدر واقع الگوها  

ممکن است  قتيدر حق. شود یآموخته م زيرا ن یريادگي ینشان دادن خود، به آنان نحوه  یراه ها.ها، طرق تفکر ارزش 
باشد که آنان به سبب دانش و  یآسان و موثر آت یريادگيافزوده  یهايحاصل درازمدت آموزش همان توانائ نيمهمتر

 . کنند یکسب م یريادگي اناتيبر جر یدست رهيمهارت و چ



 
که عبارتند از . نموده اند      ميخود را به چهار دسته تقس یکشف شده  سيتدر یالگوها 3( 1662)و همکاران سيوج  
 : 
 

  يیمحاکم قضا ی وهيبه ش ینقش، کاوشگر یفايا ،یريادگيدر  اراني: یشامل الگوها یاجتماع یخانواده ها -الف
 
سازمان دهنده ها ،  شيپ ارها،ي اديمفهوم،  افتي، در يیتفکر استقرا: یخانواده اطالعات پردازش شامل الگوها-ب

 . پرداز عهيبد ،یآموزش کاوشگر
 
 یخودانگار شيبدون صدور امر و فرمان ، افزا سيتدر: سيتدر یشامل الگوها یخانواده فرد-ج
 
و خود  تيترب ،یريادگيدر  یخودگردان اب،يتسلط  یريادگي: سيتدر یشامل الگوها یرفتار یها ستميخانواده س-د

 . هيگان یريادگي طيشرا ،یتيترب
 
  
 
 .5، 1392مترجم ، : تهران ،یمحمدرضا بهرانگ ‹‹سيتدر یالگوها›› شاورز،  یو بورل ليبروس، مارشال و س،يجو-1
 
 .51همانجا، -2
 
 .39-46همانجا، -3
 
  
 

 گانيه  الگوي
 

شده است كه نسبت به يادگيرنده بيروني هستند و  اي از روديدادها تشكيل آموزش از مجموعه(1685)به اعتقاد گانيه     
اي پيش انديشده در قالب  مجموعه›› وي آموزش را  1. براي پشتيباني از فرآيندهاي دروني يادگيري طراحي شده اند

  2. ‹‹ كند هاي يادگيري دروني تعريف مي رويدادهاي بيروني آموزش و طراحي شده براي حمايت از پردازش
ممكن  ‹‹هدف››شي رساندن يادگيرندگان را از جايي كه هستند به كسب قابليت شناخته شد، يعني رويدادهاي آموز

 . سازند مي
 

جلب توجه، آگاه ساختن : رويداد مي باشد كه، به ترتيب عبارتند از 6مبتني بر ديدگاه گانيه شامل  هيگان سيالگوي تدر    
از و دانش قبلي، ارايه محرك، فراهم ساختن هدايت يادگيري، ني يادگيرنده از هدف، تحريك يادآوري، يادگيري پيش

    3عملكرد و بهبود يادداري و انتقال  بيفراخوان عملكرد، فراهم ساختن بازخورد، ارزيا
 

توجه دانش آموزان،  4. شوند براي جلب توجه يادگيرنده، انواع مختلف رويدادها به كار گرفته مي: جلب توجه -اول گام
فراتر از اين، روش . تواند با ايجاد تغيير سريع در محرك حاصل شود شيار بودن براي دريافت محرك، ميبه تعبير هو

 . باشد گيرد توسل به عاليق يادگيرندگان مي قرار مي دهاساسي  كه براي جلب توجه به فراواني مورد استفا
 

در آموزش بخشي از هنر معلمي است، كه  مهارت در جلب توجه به همراه دانش خردمندانه از دانش آموزش درگير    
 . ي آنها غير كالمي هم باشد تواند بخش از آن يا همه مي
 
: خديجه علي آبادي، تهران: ، ترجمه‹‹اصول طراحي آموزشي››ويگر، . جي، بريگز، والتر دبليو ام، لسلي. گانيه، آر-1

 .1394،282نشر دانا، 
 
 .125، 1382آييژ، : ، تهران‹‹ي روشهاي نوين تدريسراهنما››احديان، محمد و محرم آقازاده، -2
 



 .4. 8، 1393رشد، : جعفر نجفي زند، تهران: ترجمه‹‹ شرايط يادگيري و نظريه آموزشي›› گانيه، رابرت ميلز، -3
 
 .284پيشين، -4
 
 .331پيشين، -5
 

به عبارت  1. رود، آگاه باشد او انتظار مييادگيرنده بايد از بازده يادگيري كه از : آگاه ساختن يادگيرنده از هدف -دوم گام
يادگيرنده به نحوي بايد . ديگر آگاهي دادن به فراگير در خصوص انتظاري كه قرار است در نتيجه يادگيري برآورده شود

 . رود بشناسد آميز يادگيري به كار مي پايان يافتن موفقيت براينوع عملكردي را كه به عنوان شاخصي 
 

انتظاري را كسب خواهند كرد كه معموالً سرتاسر مدتي كه . گيرندگان، هدف از آموزش را درك كنندوقتي كه ياد    
ي بازخورد ارايه شده تائيد  شود اين انتظار به وسيله دهد تداوم دارد، و زماني كه يادگيري تكميل مي يادگيري رخ مي

ارتباط برقرار كردن در مورد هدف . داند ا ميبه طوركلي، بهتر است فرض نكنيم دانش آموز هدف درس ر 2. گردد مي
به نظر . كند دانش آموز جلوگيري مي‹‹ خارج از خط شدن››از : گيرد و حسن آن اين است كه درس وقت كمي مي

عالوه بر آن، . رسد ارتباط برقرار كردن در مورد هدف كاري است كه با صراحت و صداقت يك معلم همخوان است مي
 . باقي بماند ‹‹هدف آماج›› تا بر  كمك مي كند معلمبه 
 

 . كند البته اگر هدفها به صورت كلمات ارايه گردند كارايي بيشتري دارند، زيرا دانش آموز آنها را به راحتي درك مي    
 

ه شود چيزهايي را كه قبالً آموخت در اين مرحله از يادگيرنده خواسته مي: تحريك يادآوري پيش نيازهاي مربوطه -سوم گام
به همين . ي يادگيري قابليت هاي از قبل آموخته شده بخشي از رويداد يادگيري هستند زيرا در لحظه 3. است، به ياد آورد

به ياد آوردن آنها درست قبل از وقوع يادگيري جديد، از در دسترس بودن آنها  ادليل بايد خوب در دسترس قرار گيرند، ب
شود، مهارتهاي پيرو بايد بازيابي شوند تا اينكه بتواند به  جديدي آموخته مي اگر مهارت ذهني. شود اطمينان حاصل مي

اي كه قبالً آموخته شده  يافته نبه عبارت ديگر دانش سازما. عنوان بخشهايي از مهارت جديد مجدداً رمزگرداني شوند
 . يد واقع شودي معنادار بزرگتري براي اطالعات جد شود تا به صورت بخشي از زمينه است بازيابي مي

 
 .413پيشين، -1
 
 .332، 1394ام ، .گانيه، آر-2
 
 .334گانيه، رابرت ميلز، پيشين، -3
 

 : قابليتهاي قبالً آموخته با پرسيدن يك سئوال به عنوان مثال فراخواني
 
آوري قواعد پيرو الزاويه باشد، ممكن است مطلوب اين باشد كه ياد ي وتر يك مثلث قائم اي درباره اگر هدف يدگيري قاعده-

الزاويه هستند به اطمينان  و پرسيدن اين كه كدام اضالع مجاور رأس قائم‹‹ الزاويه رسم كنيد يك مثلث قائم›› را با گفتن 
تواند  ي جديد مي باشد، ويادگيري قاعده حاصل كرد كه مفاهيم پيرو ولورم در حافظه فعال فراگيران قابل دسترسي مي

 . رضايت بخش باشد
 

توانند مواد آموزشي  ها مي محرك. گيرد اين گام با ارايه محرك اساسي به فراگيران انجام مي: ارايه محرك -چهارم گام
مرتبط با موضوع درس نظير عكس يا تصوير، پارل، وسايل و ابزار و حتي نوشته و نام اشياء ويا خود اشياء واقعي و 

  1.باشد …
 
هاي مناسب به عنوان بخشي از رويدادهاي آموزشي  اشد چرا كه ارايه محركارايه مطالب محرك بايد كامالً واضح ب  

به طور روشن، محرك ارايه شدهبه عنوان رويداد آموزشي به طور مشخص به آنچه كه   .باشد داراي اهميت مي
  2. قراراست آموخته شود وابسته است

 
 . هاي متنوع دارد انواع مثالها و نمونهمحركها براي يادگيري مفاهيم و قواعد نياز به استفاده از  ارايه



 
را در فراگيران  -رمز گرداني معنايي –در اين گام معلم فرآيند دروني شدن : ‹‹راهنمايي يادگيري›› تدارك-پنجم گام

د هاي متعد براي معناداري بيشتر راه. سازد  دار مي هاي ارايه شده را تا آنجا كه ممكن است معني و محرك. نمايد تسهيل مي
توان با استفاده از  طوركلي، معناداري را مي  به. انتظار با يكديگر فرق دارند وردوجود دارد، كه بسته به بازده يادگيري م

مثالهاي عيني مربوط به مفاهيم و اصطالحات انتزاعي، بسط دادن هر انديشه با ربط آن به مواردي كه هم اكنون در 
 . در كشف قواعد ياري نمائيمو يادگيرنده را  3اند انجام داد حافظه

 
كند كه احتماالً به تركيب  بلكه آن خط فكري را پيشنهاد مي‹‹ گويد  پاسخ را به يادگيرنده نمي›› داشته باشيد كه معلم  توجه

  4.ي آموختني ختم خواهد شد مفاهيم و قواعد وابسته به قاعده
 
 .9، 1382كتيبه، نوبت اول، : كهاي سبز، ارا تجزيه: سازمان آموزش و پرورش استان مركزي-1
 
 . 336گانيه، رابرت ميلز، پيشين، -2
 
 .261پيشين ، -3
 
 .261ام و ديگران، پيشين، . گانيه، آر-4
 

دهند با نوع قابليتي  مي‹‹ رهنمود مستقيم يا غير مستقيم›› راهنمايي يادگيري، يعني تعداد سوالها و ميزاني كه آنها  مقدار
نام شيئي كه براي يادگيرنده تازه -شود موضوعي قراردادي است اگر آنچه ياد گرفته مي. كند رق ميشوند ف كه يادگرفته مي

كشف ››هاي غيرمستقيم به اين اميد كه به طريقي اين نام  مسلماً دليلي براي هدر دادن وقت يا پرسشها، يا اشاره -است
اما در سمت ديگر . يح راهنمايي يادگيري استدر اين مورد گفتن پاسخ به دانش آموز شكل صح. وجود ندارد‹‹ شود

تواند  وچنين كشفي مي ،زيرا اين راه منطقي كشف پاسخ است. مستقيم مناسب است ريطيف مواردي است كه، رهنمود غ
  1. شود تر از آن يادگيري است كه از گفتن پاسخ مستقيم حاصل مي به آن يادگيري ختم شود كه دائمي

 
كند زيرا بعضي از يادگيرندگان كمتر از ديگران به  نمود دادن نيز با نوع يادگيرندگان فرق مياشاره كردن يا ره مقدار

در حاليكه راهنمايي خيلي . راهنمايي يادگيري نياز دارند و راهنمايي بيش از حد براي تند آموزان خوار شمردن آنها است
 . سازد كم، كندآموزان را مأيوس مي

 
رود كه رويدادهاي تركيبي دروني يادگيري را عمالً به  در اين گام از فراگيران انتظار مي: فراخوان عملكرد -ششم گام

شوند كه رويداد تركيبي  اي رسانده مي دانش آموزان در اين گام با داشتن راهنمايي يادگيري كافي، به نقطه. وقوع رسانند
آنها درك . شود هايشان ديده مي ادگيري در چهرهو آثار لذت بردن از ي. نندرسا دروني يادگيري را عمالً به وقوع مي

انتظار از آنان اين است كه نه تنها ما را متقاعد كنند، بلكه به همان اندازه خود را . اند كه چگونه كار را انجام دهند كرده
  2. نيز متقاعد نمايند

 
  از يادگيرنده. ‹‹بگويد››از اطالعات را  ي اطالعات كالمي خواسته تا اطالعات يا حداقل بخشي طور ساده از يادگيرنده به

شود تا كاربرد آن را به مورد خاصي كه قبالً در طي يادگيري با آن مواجه نبوده است،  مفهوم يا قاعده جديد خواسته مي
يادگيرنده جهت به كار بستن هرچه بيشتر يادگيري در موقعيتهاي تازه و  شويقبراي ت داتييو تمه 3. عمالً نشان دهد

 . گيرد نوع صورت ميمت
 
 .261ام و ديگران، پيشين، . گانيه، آر-1
 
 . 262همانجا، -2
 
 .342همانجا، -3
 

درستي   ي درجه درباره. دهد در اين گام به دنبال عملكردي كه فراگير در گام قبلي نشان مي: تدارك بازخورد -هفتم گام
فراگير در مورد درستي يا ميزان درستي عملكرد خويش به عبارت ديگر  1. شود مي  عملكرد به فراگير اطالعات داده



در مورد مهارت حركتي مانند پرتاب . هاي مختلف انجام شود به راه واندت اين رويداد مي. نمايد بازخوردي را دريافت مي
ورد اما براي بسياري از انواع عملكردها، بازخ. باشد‹‹ ذاتي عملكرد ›› دارت به هدف، بازخورد ممكن است آني و 

 . دي درستي عملكرد نياز به اين دارد كه به طور مجزا توسط معلم و يا شخص ديگري ارايه گرد درباره
 
تاييد  2‹‹ اي آموزشهاي برنامه››در . هيچ روش استانداردي براي به جمله در آوردن يا رساندن بازخورد وجود ندارد  

حتي برخي از كتابهاي درسي استاندارد به طور . شود صحت پاسخ معموالً در صفحه مقابل يا در صفحه بعد درج مي
نيز ارتباط بازخورد در مقابل عملكرد دانش آموز را به  نبرخي از معلما. آورند معمول پاسخ را در آخر كتاي مي

 . دهند راههاي مختلف، نظير سرتكان دادن، لبخند زدن و يا گفتن يك كلمه انجام مي
 

به . دهد تائيدي است بر اينكه يادگيري اتفاق افتاده است كردي كه فراگير از خود بروز ميعمل: ارزيابي عملكرد -هشتم گام
به . از عملكرد مطالبه شود یهاي اضاف هاي واقعاً صورت پذيرفته لوزم است نمونه منظور اطمينان از اينكه چنين توانائي

نثر بيانات، يا بسط آنها از يادگيرنده خواسته شده است، ممكن است عين همان  هعنوان مثال اگر اطالعات كالمي آموخت
ارزيابي عملكرد به . توان كاربرد آن را به تعدادي نمونه بديع درخواست كرد اي يادگرفته شده است، مي اگر قاعده. شود

كار كردهايي كه از چنين آزموني انتظار . منظور است ‹‹ اجراي آزمون››اين شيوه آن چيزي است كه معموالً از 
 : رود عبارتند از مي
 

 .تائيد اينكه توانايي تازه آموخته شده از ثبات معتدلي برخوردار است  -الف
 
 . كند فراهم ساختن تمرين اضافي كه به تثبيت آنچه كه آموخته شده است كمك مي -ب
 
 .342گانيه، رابرت ميلز، پيشين،-1
 
 . شود كه چهارچوب يا گام يا قاب ناميده ميشود،  در اين روش، مواد آموزشي به واحدهايي كوچك تقسيم مي-2
 

در اين گام براي اينكه مفاهيم تعريف شده، قواعد، و قواعد سطح باال به خوبي در : افزايش ياداري و انتقال -نهم گام
و . گردد ها و ماهها مهيا مي دار در خالل هفته  حافظه سپرده شوند، تداركاتي جهت مرور منظم مطالب در زمانهايي فاصله

 .1شرايط جديد يادگيري انتقال دهد هرود مهارتهاي آموخته شده را ب انتظار مي
 

گيرد، تكاليفي  با ترتيب دادن تكاليف متنوع جديد براي يادگيرنده اطمينان از انتقال يادگيري به بهترين وجه صورت مي    
رفتند  ا آنهايي كه براي خود يادگيري به كار ميكه مستلزم كاربستن آنچه ياد گرفته شده است در موقعيتهايي كه اصوالً ب

بنا بر اين در اين گام با افزودن بر مقادير  3. تكاليفي از اين نوع پيچيده تر از يك تمرين صرف هستند 2. متفاوت است
به موقعيتهاي نمائيم، و تنوع تمرين در انتقال مهارتهاي ذهني  تمرين، تأثير بسزايي در افزايش مقدار يادداري را فراهم مي

كالمي، مهارتهاي ذهني، و مهارتهاي حركتي  عاتهاي يادسپاري اطال اين تعميم ظاهراً در زمينه. تازه اثر مطلوب دارد
 . كاربرد دارد
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 : گيري نتيجه
 

هاي  پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي در قرن حاضر بشر را به جايي رسانده است كه نيازمند فراگيري مهارت    
و معلم وظيفه دارد تا به فراگيرن در تجزيه و تحليل و بازسازي . باشد هاي يادگيري دروني مي انديشيدن، تفكر و پردازش

 . را براي آنان فراهم سازد ريدگيهاي خويش كمك نمايد، و شرايط و فرصتهاي يا برداشت
 



شماري مطرح شده است كه  يادگيري مختلف الگوهاي بي –در جهت فعال سازي دانش آموزان در فرآيند ياددهي     
 . شناسان ترتيبي طراحي شده است  هريك از اين الگوها بر اساس رويكردهاي مختلف صاحب نظران و روان

 
جلب توجه، آگاه ساختن يادگيرنده از : گام 6ه بر اساس نظريه گانيه را كه شامل توان الگوي مطرح شد در پايان مي    

هدف، تحريك يادآوري پيش نيازهاي مربوطه، ارايه محرك، فراخوان عملكرد، ارزيابي عملكرد و افزايش ياداري و 
 . موثر ناميد اگيرانهاي يادگيري دروني فر باشد را در پردازش انتقال مي
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 ( یبارش مغز)سيتدر روش



 
 رش مغــزي بـا 
 

 مقدمــــــــه
 

يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره " BRAIN STORMING"مغزي  بارش
در واقع بسياري از تکنيک هاي . اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي منحصر به فرد است. بوده و کاربرد جهاني دارد

و تعريف بارش مغزي به بررسي قواعد اين  هضمن معرفي کوتاهي از تاريخچ در اينجا. ديگر منشعب از اين روش است
آنگاه ترکيب اعضا و گروه مشخص مي شود و پس آن روند برگزاري يک جلسه بارش مغزي ارايه . روش مي پردازيم

کاربرد آن را در نهايت مزايا و معايب اين روش معرفي مي شود تا دبيران و روساي جلسات بتوانند دامنه ي . مي گردد
 .ارزيابي کرده و در جاي خود از آن استفاده کنند

 
در آن زمان بنياد فرهنگي اسبورن اين روش را در چندين . معرفي گرديد 1688روش توسط الکس اسبورن در سال  اين

ر کمک موفقيت اين روش د. شرکت تحقيقاتي، بازرگاني، علمي و فني براي حل مشکالت و مسايل مديريت به کار گرفت
 .کارآمد شناخته شد يبه حل مسايل آن چنان بود که ظرف مدت کوتاهي به عنوان روش

 
تکنيک برگزاري يک کنفرانس که در آن سعي : تعريف بارش مغزي را چنين بيان مي دارد " وبستر" لغت  فرهنگ

. رد استفاده قرار مي گيرندگروه بر اين است تا راه حل مشخصي را بيابد، در اين روش همه ي نظرات در جمع بندي مو
گروهي است و موجب گسترش و تحول بسياري  ريروش بارش مغزي امروزه يکي از متداول ترين روشهاي تصميم گي

اسبورن، کال و همکاران، بوچارد، گچکا و : دانشمندان زيادي از جمله . از روشهاي مرتبط و مشابه گرديده است
اندي و سيج در کتابهاي خود به اين روش پرداخته اند و جهت ارتقا آن کوشيده همکاران، دلبگ و همکاران، لوئس، و نگ

 .اند
 
 قواعـد بارش مغــزي 
 

برابر پيشنهاد ايجاد شده در حالت انفرادي  2عنوان مي دارد پيشنهاد ايجاد شده در ذهن يک فرد عادي در گروه،  اسبورن
بارش مغزي در نظر گرفته و رعايت گردد، اين روش در صورتي که قواعد و مقررات مشخصي براي جلسات . است

اصل اول مبتني بر تنوع . ي اساسي استوار است اعدهبارش مغزي بر دو اصل و چهار ق. بسيار کارآمدتر خواهد شد
تنواع نظرات، آن بخش از مغز را که به خالقيت مربوط است فعال تر مي کند تا بر تفکر قضاوتي . نظرات است

THINKING JUDJMENTAL تفکر قضاوتي در واقع به معني ارزيابيها و نظرات تکميلي نسبت به . خود فايق آيد
به اين منظور بعد از آنکه تمامي پيشنهادات جمع آوري گرديد ؛ بررسي و ارزيابي پيشنهادات . مطلب مطرح شده است

ت بيشتر شود، احتمال رسيدن به يک يعني هر چه تعداد پيشنهادا. اصل دوم کميت، فزاينده کيفيت است. صورت مي گيرد
 .راه حل بهتر افزايش مي يابد

 
 چهار قاعــده اساسي بارش مغــزي 
 
اين مهمترين قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه کرده و بررسي و ارزيابي پيشنهاد را به : انتقال ممنوع -1. 

 .نهادات نيز ممنوع استضمن اينکه مالحظه تبعيض آميز پيش. آخر جلسه موکول کنند
 
اين قاعده براي جرأت بخشيدن به شرکت کنندگان براي ارايه پيشنهاداتي است که به : اظهار نظر آزاد و بي واسطه. -2

ذهن آنها خطور مي کند، به عبارت ديگر در يک جلسه بارش مغزي تمام اعضا بايد جسارت و شهامت اظهار نظر را 
ترسي از ارزيابي و بعضاً انتقاد مستقيم داشته باشند ؛ بتوانند پيشنهاد و نظر خود را بيان پيدا کرده باشند و بدون آنکه 

 .هر چه پيشنهادات جسورانه تر باشد نشان دهنده ي اجراي موفق تر جلسه است. کنند
 
آنها بيشتر مي  هر چه تعداد نظرات بيشتر باشد، احتمال وجود پيشنهادات مفيد و کارسازتر در بين: تأکيد بر کميت . -3

در اين روش اين . موفقيت اجراي روش بارش مغزي با تعداد پيشنهادات مطرح شده در جلسه رابطه مستقيم دارد. شود
 .باشد احتمال وجود طرح پيشنهاد کيفي بيشتر است رگونه عنوان مي شود که هر چه تعداد پيشنهاد بيشت

 



روش . الوه بر ارايه پيشنهاد، نسبت به بهبود پيشنهاد خود اقدام کننداعضا مي توانند ع: تلفيق و بهبود پيشنهادات . -4
آنها . بارش مغزي اين امکان را به اعضا مي دهد که پس از شنيدن پيشنهادات ديگران پيشنهاد اوليه بهبود داده شود

 .ي را به دست آورندديگر تلفيق کرده و پيشنهاد بهتر و کاملتر يشنهادهمچنين مي توانند پيشنهاد خود را با چند پ
 

 اعضاي گــروه بارش مغــزي ترکيب
 

رييس، دبير جلسه و اعضاي گروه، رييس جلسه، : هر جلسه بارش مغزي الزم است افراد ذيل حضور داشته باشند  در
دبير، کار ثبت صورتجلسه . قواعد کاري و مسئله مورد بحث مشکل را مطرح مي کند و ناظر بر حسن اجراي آنهاست

بهتر است دبير نزديک رييس جلسه بنشيند، به طوري که بتواند نقش رابط غير مستقيم بين رييس جلسه . جام مي دهدرا ان
اسبورن پيشنهاد مي کند که . بهتر است پيشنهادات به طور گزارشي، نه کلمه به کلمه، يادداشت شوند. و اعضا را ايفا کند

چنانچه  اشتضمناً بايد در نظر د. د براي هم فکري، دعوت به عمل آيداز افرادي که داراي موقعيتهاي شغلي يکسان هستن
رييس و مرئوس با هم در يک گروه باشند اصل اظهار نظر آزاد و بيواسطه خدشه خواهد يافت مگر آنکه براي آن قبالً 

 .تدابيري انديشيده شده باشد
 

 .د ايجاد شده در حالت انفرادي استبرابر پيشنها 2ايجاد شده در ذهن يک فرد عادي در گروه ،  پيشنهاد
 
 رويه برگـــزاري جلسات بارش مغـــــزي 
 

مشکل به . نفري از اعضا انتخاب مي شوند حتي االمکان از لحاظ رتبه ي اداري همسان باشند 12تا  9گروه  يک
مسئله گذشته  حداقل يک هفته از طرح صورت. روشني تعريف شده و براي شرکت کنندگان توضيح کافي داده مي شود

از جلسه اصلي بارش مغزي، براي اعضا، جلسه اي  يشبالفاصله پ. باشد يعني دستور کار هر جلسه قبالً اعالم شده باشد
با نوشتن صورت مسئله بر روي تخته سياه به طوري که براي همه قابل خواندن باشد، جلسه . توجيهي برگزار مي شود

 .بارش مغزي شروع مي شود
 

هر يک از اعضا که مايل به ارايه پيشنهاد باشد دست خود . قاعده جلسه بارش مغزي را متذکر مي شود 4جلسه  رئيس
کلمه اي و کوتاه، هر يک از  2رييس جلسه طي يادداشتي . را باال مي برد و در هر نوبت يک پيشنهاد را ارايه مي دهد

در . پيشنهاد را با جزئيات بيشتري ثبت مي کند دبير جلسه لپيشنهادات را روي تخته سياه مي نويسد و در همين حا
صورت لزوم رييس جلسه مي تواند براي برانگيختن اذهان در ارايه پيشنهادات جديد صورت مسئله با پيشنهادات ارايه 

 .دقيقه است تجاوز کند 92مدت زمان جلسه نبايد از حد مجاز، که معموالً . شده، را مجدداً طرح کند
 

 و معايب مــزايا
 

که روش بارش مغزي بسيار متداول است، ليکن تاکنون به طور خاص، در جهت روشن نمودن بهترين شرايط  باوجودي
 :مزاياي اين روش عبارتنداز . اجراي اين روش، تحقيقات کافي صورت نگرفته است

 
 .با توجه به اصل هم افزايي باعث مي شود خالقيت گروهي مؤثرتر از خالقيت فردي عمل کند.?
 
 .با اين روش، در مدت زمان نسبتاً کوتاهي، شمار زيادي پيشنهاد حاصل مي شود.?
 
نوشتن صورت مسئله بر روي تخته سياه به طوريکه براي همه قابل خواندن باشد، جلسه  بارش مغزي شروع مي  با

 .شود
 

 :و نقايص اين روش عبارتنــد از  معايب
 
 .اد و بيواسطه دشوار باشدممکن است ايجاد شرايط جهت اظهار نظر آز. ?
 
گروه معموالً تحت فشار اکثريت قرار گرفته و موجب مي شود فرد با نظر اکثريت موافقت کند، حتي اگر قوياً احساس . ?

 .کند که نظر اکثريت اشتباه است



 
د بررسي قرار اکثر اوقات تمايل گروه بر حصول يک توافق است، تا دستيابي به پيشنهادات متنوعي که به خوبي مور. ?

 .گرفته باشند، در واقع اين حرکت در حال حاضر بخاطر ساختار جلسات، به صورت عادت درآمده است
 
هنگام بارش مغزي، اغلب افراد مواردي بديهي يا ايده آل را پيشنهاد مي کنند و اين از تالش آنها براي بحث بيشتر و . ?

 .در نتيجه ارايه پيشنهادات خالق مي کاهد
 
هيت تنوع گراي بارش مغزي، خود به خود مسبب افزايش پيشنهادات مي شود ولي اصالح و پااليش ساختاري ما. ?

 .پيشنهادات را در بر ندارند
 
اگر گروه از يک رييس جلسه خود برخوردار نباشد ممکن است برخي از افراد جلسه را، به طور کامل تحت الشعاع . ?

 .خود قرار دهند
 
 .يز اين روش مستلزم شناخت قبلي افراد از مسأله استاجراي موفقيت آم. ?
 
 .پيشنهادات کمتر مشاهد مي شود" تدريجي " در اين روش، بهبود مرحله به مرحله . ?
 
گاهي اوقات اين روش، به مسايل نسبتاً ساده و پيش پا افتاده محدود گشته و باعث مي شود که روش ارايه شده براي . ?

 .کارآيي کافي را نداشته باشدحل مسايل کلي پيچيده و 
 

 .براي بعضي افراد، پيروي از قواعد اين روش، يا ارايه پيشنهادات متنوع مشکل است. ??
 
  
 

 و تکنيکهــاي مشابــه  روشهــا
 
مثالً يک روش مي گويد بهتر است شرکت کنندگان پيش از ورد . بارش مغزي روش هاي گوناگوني مشتق شده است از

دات خود را کتباً در اختيار رييس جلسه قرار دهند، رييس جلسه پيشنهادات را بدون اعالم منبع براي همه به جلسه پيشنها
مورد استفاده قرار مي گيرد،  3و  2بردن معايب بندهاي  ناين روش که براي از بي. شرکت کنندگان قرائت مي کند

ي نيز وجود دارد، به عنوان مثال از شرکت شيوه هاي ديگر. نام دارد"  Anonymous Brains"بارش مغزي گمنام 
اين روش افکارنويسي . کنندگان خواسته مي شود، تا نظرات خود را در مدتي کوتاه به رشته تحرير درآورند

"Brainwriting "خوانده مي شود. 
 

ج مولر اين روش را جور. مشهور است Triggerاز افکار نويسي و بارش مغزي نيز وجود دارد که به روش  تلفيقي
در اين روش شرکت کنندگان هر کدام شخصاً فهرستي از کلمات مرتبط به . کارشناس شرکت فورد موتور ابداع کرد

که قابليت بسط و گسترش پيشنهادات را  استمزيت اين روش بر روش بارش مغزي در اين . مسأله را تهيه مي کنند
رويه آن بدين گونه است . مغزي شيوه جديدي را ابداع کرد ويليام گوردن به منظور غلبه بر برخي مشکالت بارش. دارد
رييس جلسه، از گروه مي خواهد تا به مفهوم با اصول مسأله پرداخته و مسأله را ريشه اي مورد بررسي قرار دهند، : که 

مزيت . نندرفته رفته، با مطرح شدن نظرات متفاوت، افراد اطالعات بيشتري پيدا کرده و پيشنهادات جديدي مطرح مي ک
در نتيجه اين روش مانع تصميم . عمده اين روش امکان بررسي ساير پيشنهادات و عدم تمرکز بر يک پيشنهاد است

 .گيري ناپخته در فرآيند حل مسأله مي گردد
 

اين روش را جوج مولر . مشهور است  Triggerاز افکار نويسي و بارش مغزي نيز وجود دارد که به روش  تلفيقي
 .شرکت فورد موتور ابداع کردکارشناس 

 
اين روش به . است of Problem Elements= Sil Succesive integerationگونه ديگر بارش مغزي شيوه  

. با اين روش برطرف خواهد شد 2، 3، 5معايب بندهاي شماره . وسيله هلموت اشليکسوپ از مؤسسه باتل ابداع گرديد
شوند تا اين که گروه به راه حل نهايي  ياجباري به طور فزايده ترکيب مدر اين روش عناصر جلسات آزاد و روابط 



کتبي بوده و تفکر چه  SILتوفان فکري عبارت است از بيان تفکرهاي متنوع، در حالي که روش . مورد توافق دست يابد
 .متنوع، چه مشابه اصل است

 


