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  دريسـهاي تـروش
  :تعريف تدريس

بيان صريح مربي ويا معلم درباره آنچه كه بايـد  «بعضي تدريس را . از تدريس ، تعريفهاي متعددي ارائه شده است
همورزي متقابلي مي دانند كه بين مربي وكـارآموز ومحتـوا در   « مي دانند، وگروهي ديگر تدريس را »ياد گرفته شود

فراهم آوردن شرايط، واوضاع واحوالي كه  «تعليم وتربيت، يادي از مربيان و متخصصانه زدع» .كارگاه جريان دارد
از بررسي مجموعه تعاريف ارائه شده در ايـن زمينـه، مـي    . تدريس ناميده اند »كند،دگيري را براي كارآموز آسان يا

ي كه به طور عمدي و بر اسـاس  توان نتيجه گرفت كه تدريس يك فعاليت است، اما نه هر نوع فعاليتي، اعمال وفعاليت
فعاليتي كه بر پايه ومطابق وضع شناختي شاگردان انجـام پـذيرد وموجـب تغييـر در     . هدف خاصي انجام مي گيرد

بـدانيم، بـدون شـك فعـاليتي كـه      » تغير در رفتار ارگانيسم بر اثر تجربه« در هر صورت اگر يادگيري را . آنان گردد
ويا ايجاد شرايطي كه تجربه را آسان نمايد وتغيير الزم را در كارآموز سبب شـود،   شرايط را براي تغيير فراهم كند،

ـ در نتيجه، عمل تدريس، يك سلسله فعاليتهاي مرتب، مـنظم،  . تدريس گفته مي شود دار واز پـيش طراحـي شـده    هدف
 ويه بـين دو سـ  لوب يادگيري است، فعاليتي كه به صورت تعامـل و رفتـار  طفعاليتي كه هدفش ايجاد شرايط م. است
يعني ويژگيها ورفتار مربي بر فعاليتها واعمال كارآموز تاثير مـي گـذارد، وبـالعكس از    . و كارآموز جريان دارد مربي

اين تاثير،  ممكن است به صورت مستقل ويا غير مستقل به وقوع بپيونـدد،  . ويژگيها و رفتارهاي آنان متاثر مي شود
ز تعامل يا رفتار متقابل مربي وكارآموز، بـر اسـاس طراحـي مـنظم وهدفـدار      به عبارتي ديگر، تدريس عبارت است ا
  اين تعريف، دو ويژگي خاص براي. معلم، براي ايجاد تغيير در رفتار شاگرد

  : تدريس مشخص مي كند
  . وجود تقابل يا رابطه متقابل بين مربي و كارآموز. 1
  .هدفدار بودن فعاليتهاي مربي. 2

د تدريس، اين است كه مربي مشخص كندچه بايد ياد گرفتـه شـود، تـا بـر اسـاس آن محتـواي       نكته مهم در يك فراين
در واقع توجه به سه نكته زير در جريـان تـدريس   . آموزشي وفعاليتهاي متناسب با درك و فهم شاگردان فراهم گردد

  : الزم وضروري است
  .تدريس بايد هدف داشته باشد. 1
  .ف ومقصود باشد، يعني بيان كننده آن چيزي باشد كه قرار است يادگرفته شودروش تدريس بايد متناسب با هد. 2
  .مفاهيم به طريقي ارائه شود، ويا شرايط تغيير به طريقي فراهم گردد كه مطابق فهم و توانايي كارآموزان باشد. 3

ريس، برداشـتن اولـين   بنابراين مربي بايد توجه داشته باشد كه طراحي سنجيده وآگاهانه فعاليتهاي مربوط به تـد 
  . گام به سوي تدريس مبتني بر هدف ومقصود خواهد بود

  عوامل مؤثر در تدريس
او سعي مي كند با دسـتكاري و  . مربي در تدريس با متغيرهاي متفاوتي سرو كار دارد . تدريس ، امر ساده اي نيست 

شناخت و كنترل همـة عوامـل و   . گيرد ، شرايطي به وجود آورد كه در آن يادگيري صورت كنترل متغيرهاي مختلف 
بدون شك در ايجاد محيط يادگيري عـواملي  . متغيرهاي دخيل ، كارآساني نيست ، و شايد بتوان گفت غيرممكن است 
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و كارآموز،ساخت نظام آموزشي ، محتواي آموزشي و دهها متغير ديگـر مـي تواننـد مـؤثر      مربيهمچون ويژگيهاي 
  . مي تواند همة عوامل مذكور را تحت كنترل درآوردن مربيبديهي است كه . باشند 

  .در اين قسمت از بحث به تحليل بعضي از عوامل مهم موثر در تدريس خواهيم پرداخت 
  ويژگيهاي شخصيتي و علمي مربي – 1
  ويژگيهاي شخصيتي مربي و نقش آن در تدريس ) الف  -1

و سپس به تأثير و نقش رفتار آنان بر فرآينـد تـدريس   در اين مبحث ، ابتدا به بررسي ويژگيهاي شخصيتي مربيان 
، در روند اين بررسي ، بيشتر به تحليل نوع نگرش و روابط مربي نسبت به كارآموزان توجه مي شود . مي پردازيم 

  . و درس نگر تقسيم مي كنيم نگر كارآموزو آنان را به دو گروه 
ان ، كارآموز را هستة مركزي فعاليت خود قـرار مـي دهنـد و او را    اين گروه از مربي:  نگريان كارآموزمربي 1-الف – 1

، مـواد  آنان فعاليت و رشد همه جانبة كـارآموزان را در نظـر مـي گيرنـد     . محور اصلي فعاليتهاي آموزشي مي دانند 
كـارآموزان  اين گروه به طور كلي ، به پرورش  استعداد . درسي و انتقال دانش را براي پرورش آنها به كار مي برند 

البته  نبايد تصور كرد كه مربيان ديگر هيچ توجهي به كارآموزان ندارند ، بلكه مي توان گفت كه . شوق فراوان دارند 
اين دسته از مربيان بيشتر از سايرين ، كارآموزان را در نظر دارند ، و رفتارشان نسبت به كـارآموزان بـه گونـه اي    

  . ن برخورد متوجه آن مي شود است كه هر مشاهده كننده اي در اولي
مربيان كارآموزنگر ، اگر اطالعات و دانش زيادي هم داشته باشند ، انتقال همه آنها را به كارآموزان چندان مهـم نمـي   

اينان از . دانند ، بلكه بيشتر فعاليت خود را بر عمل آموزش و پرورش كارآموز متمركز مي كنند تا انتقال مواد درسي
 گروه كارآموزنگر را مي توان بـه دو دسـته  .يشتر به علوم انساني مخصوصاً روانشناسي توجه دارند ميان علوم ، ب

كـارآموزنگر فـردي بـه ويژگيهـاي فـردي      . تقسـيم كـرد   » كـارآموزنگر جمعـي   «  و» كارآموزنگر فردي « : كوچكتر 
مطابق خصوصيات فرديش رفتار مـي  كارآموزان بيشتر توجه دارد ، و يكايك آنان را شناسايي مي كند و با هر كدام 

بيشتر به جمع  كارآموزان و پرورش جمعي آنان توجه دارد ، و يك يك آنهـا  » كارآموزنگر جمعي « در حالي كه . كند 
اين گروه از مربيان ، با استفاده از روانشناسي پرورشي و روانشناسي نوجـواني بـه   . را مورد توجه قرار نمي دهد 

نگر فـردي  كارآموزان ربي، نسبت به رفتار مرفتار اين مربيان . همة كارآموزان تالش مي كنند تربيت و پيشرفت  كلي 
  .ان توجه ندارند كارآموزاين دسته از مربيان ، چندان به عواطف و خواستهاي . رسميتر است 

وزان ، تمـام  مربيان درس نگر ، بيشتر به درس اهميت مي دهند تـا پـرورش كـارآم    :مربيان درس نگر  -2 – الف -1
گـروه درس نگـر ، بـه    . كوشش آنها براين است كه به هر طريقـي كـه شـده درس را بـه كـارآموزان ، انتقـال دهنـد        

به نظر اين گـروه ، كـارآموزان   . كارآموزان و تفاوتهاي فردي آنان توجهي ندارند ، يا آن را چندان مهم تلقي نمي كنند 
حقـايق علمـي   ، بـه اعتقـاد افـراد ايـن گـروه      . ، و به مربـي پـس بدهنـد    موظفند كه درس را به طوركامل ياد بگيرند 

اين مربيـان  . ، به همين دليل كسب دانش در درجة اول اهميت دارد كارآموزان را براي زندگي اجتماعي آماده مي سازد
تـدائي و گـاهي   بسياري از دبيران  دبيرستانها  و جمعـي از مربيـان مـدارس اب   . به علوم و فنون رغبت فراوان دارند 

  .تعدادي از اساتيد نظام آموزشي جامعه ما را اين دسته از مربيان تشكيل مي دهند 
درس « گروه . درس نگر علمي ، و درس نگر فلسفي تقسيم كرد : گروه درس نگر را نيز مي توان به دو گروه كوچكتر 

ايـن نظـر دانـش خـود را روز بـه روز       بيشتر عالقه مند به رشته هاي علمي هستند ومي كوشـند تـا از  » نگر علمي 
با آنكه مطالب درسي آنها گيرايي درسهاي فلسـفي و اجتمـاعي را نـدارد ، ولـي بـه سـبب اطالعـات        . گسترش دهند 

تأثيري كه مربيان درس نگر . ان را به سوي خود جلب كنند كارآموزوسيعي كه در رشته هاي علمي دارند، مي توانند 
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چنـين تـأثيري   . رند ، ناشي از شخصيت آنان نيست ، بلكه زادة وسعت اطالعات آنهاست ان مي گذاكارآموزعلمي بر 
ان تأثير تربيتي هـم  كارآموزمعموالً تأثيري تعليمي است نه تربيتي ، ولي با اين وصف آنها به طور غير مستقيم بر 

ان ، ولـي  كـارآموز سـي اسـت تـا    اگرچه عالقة اين گروه از مربيان بيشتر به رشته هاي علمي و مـواد در . مي گذارند 
اين گـروه  . ان با عالقة فراوان در كالس درسشان حاضر شوند كارآموزدلبستگي آنها به علم باعث مي شود كه گاهي 

ان توجه كنند و با آنها ارتباط مطلوب برقرار سازند، مي توانند مربيان خوب كارآموزاز مربيان ، اگر به نياز و عالقة 
  .ان بگذارندكارآموزثير مثبتي بر و مفيدي باشند و تأ

ان توجـه دارنـد ، امـا چـون اغلـب بـه مسـائل كلـي و         كارآموزبا اينكه به درس بيشتر از » درس نگر فلسفي« گروه 
ايـن گـروه ، بـا    . ان نسبت به اين مربيان گـرايش بيشـتري دارنـد   كارآموز. اجتماعي مي پردازند، كالسشان گيراست

ان واقع مي شـوند ، تمـام توجـه    كارآموزنوان سرمشق و انسان آرماني مورد توجه شخصيت بارزي كه دارند ، به ع
ان نسبت به ويژگيها و امكانات خود غافل مي شوند، و براي بسـط  كارآموزآنان را به خود جلب مي كنند، تا جايي كه 

د، و به روش تدريس هم توجه نمي كنن انكارآموزچنين مربياني، معموالً به فرديت . شخصيت خود مجالي نمي يابند
ان را مجـذوب  كارآموزاما اين مربيان به علت آرمان گراييِ خاص و شخصيت بارز و نافذي كه دارند، . اعتنايي ندارند

ان نه نتها آنها را به راحتي مي پذيرند، بلكه الگوي زندگي خود را نيـز قـرار مـي    كارآموزخود مي كنند، به طوري كه 
ان مي گذارند ، ممكن است تا مدتها دوام داشته باشد، امـا  كارآموزن گروه از مربيان بر روي اگرچه تأثيري كه اي. دهند

احتمال دارد كه آنها ، بدون توجه به تواناييها و قابليتهاي خود ، تمام رفتار و عقايد مربيان خود را مـو بـه مـو اجـرا     
ع رفتار  نيز مي توان شخصيتهاي مربيـان را بـه   از نظر نو. كنند و هيچ گونه ابتكار و نو آوري از خود نشان ندهند

ان كـارآموز ، ممكن است در رفتـار خـود بـا    » درس نگر« باشد و چه » نگركارآموز« مربي چه : چند دسته تقسيم كرد
منظور از اقتدار طلب، لزوماً دستور يا فرمان ظالمانه نيسـت ، ممكـن اسـت فـردي را     .رفاقت طلب يا اقتدارطلب باشد

مي توان گفت كه حالـت  . داشته باشيم، ولي با او با اقتدار رفتار كنيم،مانند بعضي از والدين يا مربيان خيلي دوست 
مربـي  « پس وقتـي مـي گـوييم   . و نوع اقتدار ممكن است مضر يا مفيد باشد، عادالنه يا ظالمانه ، مؤثر يا بي اثر باشد

ي رفتاري كه بيشتر دستوري و آمرانه است ، ولـي ناشـي   بايد دو نوع رفتار را در نظر مجسم كنيم ، يك» اقتدارطلب 
 كارآموزديگري رفتار آمرانة مربي كه چندان عالقه و توجهي به . از دلسوزي و نيكخواهي است، نه خشم و خصومت 

يـا   كـارآموز بنابراين بطور كلي با توجه به رفتار مربي و عالقـة او بـه   . ندارد و به طور كلي عصبي و ضعيف است 
نگر، رفاقت طلب درس نگر و رفاقت كارآموزمي توان مربيان را به چهار گروه اقتدارطلب درس نگر، اقتدار طلب درس 
  .نگر تقسيم كردكارآموزطلب 

آشنايي با ويژگيهاي شخصيتي مربيان براي كليه دست اندركاران آموزش در سازمان و كساني كـه مـي خواهنـد در    
ورزند بسيار مفيد خواهد بود، زيرا باعث مي شود كـه آنـان در درجـه اول    آينده به شغل شريف مربي گري اشتغال 

پس از شناسايي خود بكوشند تا خود را اصالح كنند، و هـر  . خود را  از دريچة چشم ديگران ببينند و ارزيابي نمايند 
ان بـه مـرور   موزكـارآ روز گامي به جلو بردارند ، و از اين واقعيت غافل نباشند كه شخصيت مربي همانند شخصيت 

  .زمان كامل خواهد شد
  تأثير شخصيت و رفتار مربي بر فرآيند  تدريس  

ان ، عمـل و رفتـار مربـي    كـارآموز بـراي  . در فرايند تدريس ، رفتار و كردار مربي از اهميت خاصي برخوردار اسـت  
مربـي بايـد در رفتـار و    ، ن بنـابراي . معيارمناسبي است براي ارزشيابي مطالب ، گفته ها ، وصايا و رهنمودهـاي او  

انش را آزاده بار بياورد و بـه آنهـا   كارآموز. انش قرار گيرد كارآموزاعمالش آن قدر بزرگوار باشدكه نمونه و الگوي 
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انش كـارآموز مربي در رابطـه بـا   . بياموزد كه انسانيت قابل تحقق است و خود نيز نمونة تحقق يافتة انسانيت باشد
را به دليل اينكه يك نسل از او ديرتر به دنيا آمده است ، يا چند سـال  از   كارآموزش بدهد كه نبايد اين حق را به خود

اغلبِ ،ان توجـه كنـد  كـارآموز مربي بايد در هنگام تدريس ، بـه همـة   . او كوچكتر است ، پذيرندة همة حرفهايش بداند
ه به اقتضاي سني خود به توجـه بيشـتر   ان مخصوصاً در دورة  راهنمايي و سالهاي اول دبيرستان ، با توجكارآموز

اگر مربي به اين . مربي نياز دارند ، و دوست دارند كه به اظهار نظرهاي آنان توجه شود و طرف مشورت قرار گيرند 
انش را در تصميم گيريها دخالت ندهد، و يا هميشه از تعداد خاصي نظر خـواهي  كارآموزمسأله اساسي توجه نكند و 

براي جلب توجه او و اثبات وجود خود، دست به كارهايي خواهند زد كه نظم كالس در هم بريزد و انش كارآموز كند،
  .تدريس دچار شكست گردد

اگـر  . ان تفاوت و تمـايز قائـل شـود   كارآموزاو نبايد بين . مربي نبايد در برخورد با كارآموزان عدالت را فراموش كند
نگـاه محبـت   . ض قائل شده است ، به او توجه و اعتماد نخواهند كرد كارآموزان احساس كنند كه مربي بين آنها تبعي

زيـرا، تمـام ِ رفتـار مربـي بـراي      . ان توزيـع شـود  كـارآموز بار مربي ، همانند صدايش بايد به طور يكسان بين همة 
  . ان قابل تعبير و تفسير استكارآموز

ان وارد كارگاه شود و ديرتـر از آنـان از   آموزكارمربي خوب ، كسي است كه زودتر از . مربي بايد وقت شناس باشد 
وضع ظاهري و سخن گفتن مربي از عواملي . كارگاه خارج گردد،تا بتواند براي كارآموزان الگو ي نظم و ترتيب شود

مربي كه با موهاي ژوليـده ، لبـاس كثيـف و نامرتـب و بـه طـوركلي سـر و        . هستند كه درتدريس او اثر مي گذارند 
او بايـد سـاده پوشـي و تميـز     . ان باشـد كارآموزارد كالس شود، نمي تواند الگوي مناسبي براي وضعي نامناسب و

با لحنِ مهربان و صميمي صحبت كند و از تكيه كالمهاي بي مورد اجتناب ورزد، آهسته . پوشي را همواره رعايت كند
  .شنوندان به راحتي صداي او را بكارآموزصحبت نكند و به گونه اي صحبت كند كه همة 

  تأثير شخصيت علميِ مربي برفرايند تدريس)  ب - 1
مربي هر اندازه داراي رفتار انساني مطلوب باشد، ولي از نظـر علمـي ضـعيف و نـاتوان تلقـي گـردد، مـورد قبـول         

ان بـا ارزش و  كـارآموز شخصيت متعادل ،همراه با تسـلط علمـي مربـي ، او را از نظـر     . ان واقع نخواهد شدكارآموز
مي سازد مربي از نظر علمي قوي است كه با روشها وتكنيكهاي ارائة محتوا وچگونگي برقراري ارتباط آگاه و اعتبار 

مربي بايد ازنظريه هاي جديـد ارتبـاطي، از دانشـهاي جديـد روانشناسـي و علـوم رفتـاري بـه ويـژه          . مسلط باشد
جتماعي به ويژه روانشناسيِ اجتماعي نيز روانشناسي تدريس و يادگيري،آگاهي كافي داشته باشد، آگاهي از علوم ا

ان را تا حدودي بشناسـد و بـا شـناخت    كارآموزاو را ياري خواهد كرد تا فرهنگ و ويژگيهاي خاص طبقات اجتماعي 
  .خصوصيات فردي و اجتماعيِ آنان به برنامه ريزي فعاليتهاي آموزشي بپردازد

ان انتخاب شود؛ زيرا وظيفة اساسـيِ  كارآموزصيات روش تدريس،بايد متناسب با اصول آموزش و پرورش و خصو
ان بـراي  كارآموزمربي، تنها درس دادن و پس گرفتن درس نيست،بلكه مهمترين وظيفة او همكاري و راهنمايي يكايك 

تسـلط بـر محتـوا و موضـوع درس ، ازمهمتـرين و      . اسـت   كـارآموز رسيدن به هدفهاي مطلوبِ آموزش و پـرورش  
با وجود اينكه دامنة علوم حتي دريـك رشـتة خـاص ، بسـيار وسـيع و گسـترده شـده اسـت،         . يژگيهاي مربي است

وكمتركسي مي تواند برهمة آنها دست يابد،الزم است كه مربي حداقل بر مطالبي كه تـدريس مـي كنـد مسـلط باشـد      
  .براي تحقق چنين منظوري بايد مطالعه مستمر و دائم داشته باشد

  تأثير آن بر فرايند تدريس ويژگيهاي كارآموزان و – 2  
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زيرا ، فرايند رشـد  . آگاهي از فرايند هاي شناختيِ كارآموزان ، در سنين مختلف ، از ضروريترين وظايف مربي است 
گذشته از عواملي هستند كه همواره  عملي ، بلوغ ِ عاطفي ، سوابق اجتماعي و تجاربكارآموز، عاليق، ميزانِ انگيزش 

راستگويي، دروغگويي، شهامت ، تـرس،  : كارآموزان ، صفات زيادي مانند. اثر مي گذارند رگاهادرك ربيبر روش كار م
. اظطراب، پرخاشگري ،تالش و بسياري ازصفات مطلوب و نامطلوب را با خود از خانواده به درون كارگاه مي آورنـد 

، عاطفي و اجتمـاعي وعملـي آنـان    اگر مربي تصور كند بدون شناخت كارآموزان، و بدون آگاهي از فرايند رشد ذهني
  . در انجام وظايف آموزشي موفق باشد، سخت در اشتباه است 

مربي نمي تواند بدون توجه به ويژگيهاي كارآموزان آنان را به كار كردن وادارد و بـه عبـارت ديگـر كـار را برآنـان      
تدريس مربـي بايـد   . تابع ارادة مربي نيست زيرا، فعاليتهاي  عقلي ، عملي ،  اخالقي و اجتماعيِ كارآموز . تحميل كند

البته اين بدان معنـي نيسـت كـه كـارآموزان هرچـه      . براساسِ نياز، عالقه و تواناييهاي ذهني كارآموزان تنظيم گردد
دلشان خواست بايد انجام دهند، بلكه به اين معنـي اسـت كـه فعاليـت و كـار كارگـاه بايـد مـورد عالقـه و  دلخـواه           

  . آنها خود شخصاً بايد عامل باشند نه اينكه اعمال و وظايف از طرف مربي برآنان تحميل گردد. كارآموزان باشد
. ساخت ذهني ، هوش و تجربه هاي علمي كارآموز، مسأله ديگري است كه در روشِ تدريس بايد بـه آن توجـه شـود   

زان عرضه كند تـا بـراي آنـان قابـل     بنابراين ، مربي بايد برنامه و مواد آموزشي را مطابقِ سطح درك و فهم كارآمو
يعني برنامة درسي و نوع و مقدار تكليـف ، بايـد براسـاس مراحـل رشـد ذهنـي و تواناييهـاي مختلـف         .جذب باشد 

. براي همة سنين ، بـه يـك انـدازه مناسـب نيسـت      ) برنامه درسي ( زيرا، هر غذاي فكري . كارآموزان پي ريزي شود
ير تكويني مراحل رشد، از لحاظ سن و محتواي تفكر، يكبـار بـراي هميشـه و بـه     مربي بايد توجه داشته باشد كه س

بنابراين ، او مي تواند به مدد روشهايِ سالم ، بازده كارِ كارآموزان را افـزايش دهـد، و   . طور ثابت تعيين نشده است 
  .حتي رشد معنوي آنان را ، بي آنكه به استحكام آن لطمه اي بزند، تسريع نمايد

كـارآموزان ، بيشـتر از آنكـه بـه آمـوزش      . بايد به كارآموزان فرصت دهد تا دانش خود را خودشـان بسـازند  مربي 
بنـابراين ، بهتـر اسـت كـه     . مستقيم نيازمند باشند به فرصتهاي يادگيري از طريق مستقيم وتجربه عملي محتاجنـد  

راهم آوردن فرصتهاي يـادگيري و ترتيـب دادن   مربيان تا حد امكان از آموزش و انتقال مستقيم مفاهيم بكاهند و به ف
  .مواد آموزشي براي ايجاد شرايط مطلوب يادگيري عملي ، اقدام كنند

  .حال در ادامه بحث به توضيحي اجمالي در خصوص انواع روشهاي تدريس خواهيم پرداخت
 انواع روشهاي تدريس 

  الگوي عمومي تدريس/ الگوي تدريس  

 الگوي تدريس چيست؟ 

لگو، معموالً به نمونه كوچكي از يك شيء يا به مجموعه اي از اشياي بيشمار گفته مي شـود كـه ويژگيهـاي مهـم وا
الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي است كه عناصر مهـم تـدريس در. اصلي آن شيء بزرگ يا اشياء را داشته باشد

از فلسـفه و نگرشـهاي تعلـيم ربـي آگاهي م انتخاب يك الگوي تدريس، بستگي به نوع. درون آن قابل مطالعه است
تدريس يك فرآيند است و فعاليتي است كه در داخل يك الگو صـورت مـي پـذيرد، الگوهـاي .وتربيت خواهد داشت

  . تدريس متعددي توسط صاحبنظران معرفي شده اند كه به مهمترين آنها اشاره خواهيم كرد
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 )general teaching model(الگوي عمومي تدريس   

بسط داده "رابينسون"و  "جرزرا"توسط  1971مطرح شد كه در  1961در سال  "رابرت گليزر"اين الگو، توسط 
  .شد

   :در اين الگو، فرآيند تدريس به پنج مرحله تقسيم مي شود
ندازه گيريبايد هدفهاي تدريس خود را به صورتي عيني و قابل ا ربيم: تعيين هدفهاي تدريس و هدفهاي رفتاري

  . تعريف و مشخص كند
اصطالح رفتار ورودي در اينجا منعكس كننده كليه يادگيريهاي: تعيين رفتار ورودي و ارزشيابي تشخيصي 

و ميزان گذشته فراگيران، تواناييهاي عقلي، وضع انگيزشي و برخي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر در يادگيري
 . رشد آنان است

با آگاهي از شرايط و موقعيت آموزشي يكي از روشها مانند ربيدر اين مرحله م: ستعيين شيوه ها و وسايل تدري 
را انتخاب كند و وسايل تدريسي را نيز با توجه به مفاهيم و... روش سخنراني، آزمايشي، آموزش انفرادي و 

 . گزيندشرايط و ويژگيهاي فراگيران را بر

داكثر استفاده از امكاناتادر باشد كه با ابتكار و خالقيت، حبايد ق ربيم: سازماندهي شرايط و موقعيت آموزشي 
 . و تحقق اهداف آموزشي را ببردتدريس موجود،درامر

انكارآموزدر اين مرحله عالوه بر ارزشيابي هاي معمولي مي تواند عملكرد  ربيم: ارزشيابي و سنجش عملكرد 
را ارزيابي كند و در صورت عدم... فعاليتهاي آموزشي و موقعيتهاي متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شركت در رادر

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

  تعريف روشهاي تدريس  

بعد از انتخاب محتوي و قبل از تعيين وسيله،  ربيم. از مراحل مهم طراحي آموزشي، انتخاب روش تدريس است
به مجموعه تدابير منظمي كه براي رسيدن به هدف، با . خط مشي و روش مناسب تدريس خود را انتخاب كندبايد 

  . گويند "روش تدريس"توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي شود 

 ) آزمايشگاهي(روش آزمايشي ) / نمايش علمي ( روش نمايشي 

بعنوان مثال . گيرند ي خاصي را از طريق ديدن فرا ميهاافراد مهارت. اين روش بر مشاهده و ديدن استوار است
از طريق اين روش مي  ،ان ياد دهدكارآموزتصميم دارد كار كردن با يك وسيله را به  كارگاه آموزشيدر  ربيم

مهمترين حسن اين روش، به كارگيري اشياي حقيقي و واقعي در آموزش است و بيشتر براي . تواند عمل كند
 . عملي و فني دارند كاربرد دارددرسهايي كه جنبه 

 مراحل اجراي روش نمايشي 

 : مرحله آمادگي -1 
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بايد هدف از تدريس را دقيقاً مشخص كند و امكانات الزم را از قبل فراهم نمايد و از سالم بودن آن ابزار  ربيم
  . اطمينان حاصل كند

 : مرحله توضيح -2

ان به وضوح بيان كند، نحوه و علت انجام دادن كارآموزعيين شده را براي قبل از انجام تدريس، بايد اهداف ت ربيم
در پايان تدريس، پاسخ دهند را مطرح كند كه باعث  كارآموزانعمل را توضيح دهد و سواالتي را كه انتظار دارد 

  . شود كارآموزانجلب توجه 

 : مرحله نمايشي -3

ايش بگذارد و بعنوان مثال فرآيند كار يك موتور ديزل را به دانش بايد روش صحيح كار و مراحل آن را به نم ربيم
  . آموزان توضيح دهد

 : مرحله آزمايش و سنجش -4 

آموزان موضوع را كارآموزان بازخورد دريافت كند تا متوجه شود كه كاربايد از  ربيراي مراحل باال، مجبعد از ا
نقايص را برطرف نمايد كه  ربيو در صورت بروز مشكل، م) يا نه؟ مهارت الزم را كسب كرده اند( فهميده اند يا نه 

  . با پرسشهاي كتبي يا شفاهي مي تواند به اين موضوع دست يابد

 وش نمايشي محاسن و محدوديتهاي ر 

كه اغلب با  كارگاه هااين روش، در . از محاسن اين روش مي توان از به كارگيري اشياي حقيقي و واقعي نام برد
اما با توجه به اين كه . شين آالت سر و كار دارند، و وسايل كار بسيار محدود است، روش مناسبي استما

ان نمي توانند از راه تجارب مستقيم و از راه عمل و تمرين و تكرار، مهارت الزم را كسب كنند، يادگيري از كارآموز
  . كيفيت چندان مطلوبي برخوردار نخواهد بود

 ) زمايشگاهيآ(روش آزمايشي  

در اين روش، موقعيت و شرايطي فراهم مي شود تا . اساس اين روش بر اصول يادگيري اكتشافي استوار است
اين روش، فعاليتي است كه در. ان خود از طريق آزمايش به پژوهش بپردازند و جواب مسأله را كشف كنندكارآموز

هيزات و مواد خاص درباره مفهومي خاص تجربه كسب مي ان عمالً با به كاربردن وسايل و تجكارآموزجريان آن، 
روش بسيار مناسبي است ولي در روانشناسي و ساير علوم انساني نيز از آن  عمليبراي موضوعات . كنند

  . استفاده مي شود
براي ارضاي حس كنجكاوي و تقويت نيروي اكتشاف و اختراع و . اين روش مي تواند كيفيت يادگيري را افزايش دهد

   .پرورش تفكر انتقادي فراگيران بسيار مفيد است و اعتماد به نفس و رضايت خاطر را در دانش آموزان ايجاد ميكند
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   نقش معلم در اين روش، هدايت شاگردان و نظارت بر كار آنهاست

با دقت صورت  ربيبا توجه به اين كه انجام بعضي از آزمايشها خطرناك است بايد در ابتدا آن آزمايش توسط م  
  :به آزمايش بپردازند با اين حال، رعايت موارد ذيل مي تواند مفيد باشد ربيآموزان در حضور مكارگيرد و سپس 

  . وسايل و ابزار آزمايش قبل از تدريس فراهم و سازماندهي شود -1
  . شود قبل از آزمايش، براي اطمينان و گرفتن نتيجه مطلوب، آزمايش به صورت تمريني انجام -2
  . هنگام آزمايش، وسايل موردنياز روي جعبه آزمايش قرار داده شود -3
  . ان، وسايل اضافي، در داخل جعبه آزمايش گذاشته شودكارآموزبراي جلوگيري از انحراف توجه  -4
  . به جريان آزمايش جلب شود كارآموزانقبل از آزمايش به وسيله پرسش، توجه  -5
  . ان براحتي بتوانند آن را ببينندكارآموزام شود كه همه آزمايش به گونه اي انج -6
  . در ضن آزمايش، از ساير روشها، مثالً روش سخنراني نيز استفاده شود -7

  ي روش آزمايشيمحاسن و محدوديتها  
 :محاسن ) الف

ان كارآموز .ا ثبات تر و موثرتر خواهد بودچون يادگيري از طريق تجارب مستقيم حاصل شده است، يادگيري ب
  . گيرند ، روش آزمايش كردن را نيز ياد ميعالوه بر دست يافتن به هدفهاي آموزشي

  . عه و تحقيق را تقويت مي كندان انگيزه مطالكارآموزدر 
  . آنها اعتماد به نفس مي دهد حس كنجكاوي شاگردان را ارضا مي كند و به

  . ويت مي كندرا در شاگردان تق نيروي اكتشاف، اختراع، و تفكر علمي
اين روش، فعاليتهاي آزمايشي را براي فراگيران جالب و شيرين مي كند، و در نتيجه آنان را كمتر خسته و بي  

 . حوصله مي كند

  : محدوديتها) ب 

احتياج به وسايل و امكانات فراوان دارد، لذا در مقايسه با ساير روشهاي تدريس از نظر اقتصادي گران تمام مي  -1
  . شود

  . ان آگاه و مجرب كه خود با روش آزمايشي آشنايي داشته باشند، نياز داردربيبه م -2
ان قرار دهد، و دامنه لغات و كارآموزنسبت به ساير روشها ممكن است اطالعات و معلومات كمتري در اختيار  -3

  . مفاهيم آنان را تقويت نكند
. ان تثبيت گرددكارآموزود، و اين روش غلط در رفتار در صورت عدم كنترل، ممكن است به صورت غلط اجرا ش -4
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 : ندبراي هرچه بهتر كردن اين روش بايد نكات زير را رعايت ك ربيدر روش آزمايشگاهي م 

  ان كارآموزان بر اساس امكانات و تعداد كارآموزگروه بندي  -
  ان هر گروه و مراحل فعاليت كارآموزتعيين وظايف اعضاي  -
  ان كارآموزوش صحيح آزمايش براي انجام ر -
  تقسيم بندي وسايل موجود در آزمايشگاه برحسب نياز هر گروه  -
  رعايت نكات ايمني  -
  ارائه گزارش از شاگردان در مورد آزمايشهاي صورت گرفته  -

 روش بحث گروهي 

ترك شركت كنندگان روش بحث گروهي، گفتگويي است سنجيده و منظم درباره موضوعي خاص كه موردعالقه مش
روش بحث . نفر داشته باشند 20تا  6اين روش براي كالسهايي قابل اجراست كه جمعيتي بين . در بحث است

ان فرصت مي دهد تا نظرها، عقايد و تجربيات خود را با ديگران در ميان كارآموزگروهي، روشي است كه به 
 . دبگذارند و انديشه هاي خود را با داليل هستند بيان كنن

 چه دروس و موضوع هايي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس كرد؟  

  . موضوعهايي كه بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد -1
  . فراگيران درباره موضوع، اطالعات الزم را داشته باشند يا بتوانند كسب كنند -2
  . شدموضوع موردعالقه مشترك شركت كنندگان در بحث با -3
، خود مولف به يافتن نتايج، اصول و راه حلها هستند و ربيان بيش از استفاده از كتاب يا مكارآموزدر اين روش، (

  .) ان به موضوع عالقه مند باشندكارآموزاين در صورتي است كه 
ي چون براي بحث گروهي كارآيي ندارند و در عوض علوم... موضوعاتي چون رياضيات، علوم طبيعي، مهندسي و 

ا اين روش قابليت تدريس علوم اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سياسي و روان شناسي و جامعه شناسي ب
  . دارند

ايجاد عالقه كند وكارآموزان بايد به نوعي در ربي ان كمتر به آن عالقه مند هستند مكارآموزدرباره موضوعاتي كه 
  ...سوال، پخش يك فيلم و در آنها حساسيت بوجود آورد مثالً با طرح 

بايد تا حد امكان مفيد را نيز به فراگيران معرفي كند و به هر يك از آنها يك منبع ارائه كند تا در بحث گروهي،  ربيم
به عبارت ديگر، اجراي . برمي گردد ربيديدگاههاي مختلف مطرح شود و اين موضوع به توانايي علمي و مفني م

كه از اين  ربيم. دازه زيادي بستگي به شخصيت معلم و درجه خونگرمي او داردمطلوب روش بحث گروهي تا ان
و طوري بحث را هدايت كند كه موضوع به بيراهه . روش استفاده مي كند بايد قدرت تصميم گيري داشته باشند

  . كشيده نشود
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 در چه موقعيتي و براي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده كرد؟  

  ايجاد عالقه و آگاهي مشترك در زمينه خاص  -1
  .) بتواند براساس استدالل و شواهد به تجربه و تحليل بپردازد كارآموزيعني (ايجاد و پرورش تفكر انتقادي  -2
  .) زان از اين كه در كالس اظهارنظر كنند، مي ترسندكارآموبيشتر (ايجاد توانايي اظهارنظر در جمع  -3
  .) به شرطي كه انتقادگري به معناي عيبجويي و ايراد گرفتن نباشد( نتقاد پذيري تقويت توانايي ا -4
در اين روش يك نفر بعنوان مدير گروه انتخاب مي شود كه (ايجاد و تقويت توانايي مديريت و رهبري در گروه  -5

  .) وظيفه اش زمانبندي و هدايت بحث است
  .) كثر دانش آموزان فعال هستند، ساكت نمي نشيننددر اين روش ا. (تقويت قدرت بيان و استدالل -6
  تقويت قدرت تجزيه و تحليل و تصميم گيري  -7
  آشنايي با روش كسب اطالعات و حل مسايل  -8
  ايجاد رابطه مطلوب اجتماعي  -9

   مراحل اجراي روش بحث گروهي  
 آمادگي و برنامه ريزي: مرحله اول

  : انتخاب موضوع  -1
اوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، بايد در قالب كلمات و جمالت صريح و روشن بيان موضوعات و عن

  . شود
  : فراهم كردن زمينه هاي مشترك -2

  . ان درباره موضوع يكسان شودكارآموزقبل از شروع بحث گروهي، الزم است سطح اطالعات 
  : تعيين نحوه آرايش شبكه هاي ارتباطي -3

  . ارتباط موثر است ن و نشستن فراگيران، در نوعترتيب قرار گرفت
  ناظر يا ارزياب  -                      شخص مهمان  -                      كارآموزان -                      رهبر گروه  -

 روش اجراي بحث گروهي : مرحله دوم 

  وظايف معلم در روش بحث گروهي  -1
  فراهم كردن امكانات : الف
  : شركت در بحث: ب

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

  كنترل و هدايت بحث : ج

 جريان بحث گروهي  ان دركارآموزوظايف  -2  

ان بايد درباره موضوع از قبل، مطالعه كنند وسطكارآموز. ن بياموزدان را بدقت به آناكارآموزبايد نقش  ربيم
با يكديگر صحبت نكنند، كامالً به صحبتهاي ديگران گوش كنند، انتظار نداشته باشند كه نظر. حرف ديگران نپرند

   . آنها حتماً پذيرفته شود
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   محدوديتهاي روش بحث گروهيمحاسن و   
 محاسن) الف

  ) انكارآموز(عقايد و تجربيات يكديگر  سهيم شدن در -1
  تقويت حس همكاري و احساس دوستي  -2
  ارزيابي افراد از خود  -3
  تقويت اعتماد به نفس و پرورش روحيه نقادي  -4
  تقويت قدرت مديريت و رهبري فراگيران  -5
  تقويت قوه استدالل و انديشه و نظم بخشي به افكار  -6

  محدوديتها) ب  

  . روش براي كالسهاي پرجمعيت قابل اجرا نيستاين  -1
  . براي شاگردان دوره ابتدايي چندان مناسب نيست -2
 . روش اجراي آن بسيار مشكل است و به مهارت احتياج دارد -3

 
 
 ) preadvance-organizer model(الگوي پيش سازمان دهنده  

انكارآموزمقدمه تدريس مي آيد تا مبحثي را كه به يك مطلب يا مفهوم كلي است كه در  "پيش سازمان دهنده"
.ارائه داده مي شود با مباحث پيشين همان درس مربوط سازد و پايه اي براي ارتباط مفاهيم جديد با پيشين شود

براي تشريح بيشتر مسئله مي بايست با. در اين الگو، معموالً مطالب از كلي به جزئي مورد بررسي قرار مي گيرد
 . وم ساخت شناختي و يادگيري معنادار آشنايي پيدا كرددو مفه

  ساخت شناختي چيست؟ ١-١

او را از  "ساخت شناختي"مجموعه اطالعات و مفاهيمي كه در زمينه يك رشته درس در ذهن فرد به وجود مي آيد، 
وجود آمده است، بر روي به كارآموزمثالًٌ مفاهيم درس فيزيك كه از قبل در ذهن . آن مجموعه دانش تشكيل مي دهد

  . هم ساخت شناختي او را در علم فيزيك تشكيل مي دهد

  يادگيري معنادار چيست؟ ٢-١

، ريشه در مفاهيم گذشته فرد داشته باشد و براساس ارائه شده به آن نوع يادگيري گفته مي شود كه مفاهيم جديد
 . آن بنا شود

  :ويژگيهاي الگوي پيش سازمان دهنده 
 : احل اجراي الگوي پيش سازمان دهندهمر -1

در ابتدا پيش سازمان دهنده ارائه مي شود كه بايد از مطالب درس جديد كلي تر باشد سپس معلم به ارائه مطالب و
 .مفاهيم درس جديد مي پردازد و در آخر كار براي تفهيم بيشتر مطالب جديد بايد مثالها و نمونه هايي ارائه مي دهد
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  :چگونگي كنش و واكنش معلم نسبت به شاگردان در الگوي پيش سازمان دهنده -2  

ده و پذيرندهان، دريافت كننكارآموزو ارائه كننده مفاهيم درس را دارد و  دهنده نقش انتقال ربيدر اين الگو م
بايد براي ارائه مطالب درسي، ربيبراي اثر بخشيدن به اين الگو، مهمترين نكته اين است كه م. مطلب درسي هستند

  . ان استكارآموزيا  كارآموزجهت ارتباط، هميشه از طرف . مناسبترين پيش سازمان دهنده را انتخاب كند

  
  :ماهيت روابط ميان گروهي -3  

ان يا با كل آنها ارتباط پيدا مي كند ولي اين ارتباط يك طرفه است يعنيكارآموزبا فرد فرد  ربيم در اين الگو،
براي افزايش روابط ميان. بر كالس مسلط است مربيان معموالً با او و با يكديگر ارتباط ندارند و در واقع كارآموز

ننده، فراگيران را به شركت در بحثهاي كالسمي تواند با طرح پرسشهاي راهنمايي ك ربيگروهي در اين الگو، م
  . عالقه مند كنند

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

بايد بتواند مطالب ربيدر اين الگو م. و كتاب و كالس درس فقط منابع و شرايط آموزشي هستند ربيدر اين الگو، م
. ي باشد، به فراگيران فرصت دهد تا در فرآيند آموزشي شركت جويندبايد سخنران خوب. كلي را از جزئي تميز دهد

در هر موقعيت آموزشي، يكي از منابع متعدد اطالعات است و ساير منابع از جمله ابزارهاي آموزشي، به  ربيم
  . ان امكان مي دهند تا به مطالب درسي از زاويه هاي مختلف نگاه كنندكارآموز

  :گوي پيش سازمان دهندهمحاسن و محدوديتهاي ال 

الگوي پيش سازمان دهنده، الگوي مناسبي براي دروس نظري است و مناسب براي نظامهاي آموزشي فقير مي
.از اتالف وقت جلوگيري مي شود. در اين الگو از يك زمان آموزشي محدود مي توان حداكثر استفاده را كرد. باشد

  . ان جاي مي گيردوزكارآممفاهيم، بطور منظم در ساخت شناختي 
گرفته مي شود به نيازها و عاليق و ربيدر اين الگو تمام تصميمات توسط م: از محدوديتهاي آن مي توان به

به مسائل. ان چندان ارتباطي نداردكارآموزان كمتر توجه مي شود، محتوا با زندگي واقعي كارآموزتواناييهاي 
  . جه مي شودان كمتر توكارآموزرواني، عاطفي و اجتماعي 



13 
 

 روشهاي آموزش انفرادي 

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

 . زش استمحوري در طراحي و آمو كارآموز

 : اهداف آموزش انفرادي

  : رعايت تفاوت هاي فردي -1
  . اگر در كالس 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 كه چگونه ياد بگيرندان در آموزش انفرادي روش آموختن مستقل مي گيرند، يعني ياد كارآموز

  : عادت به مطالعه -3
كسب معلومات بيشتر، رضايت از فعاليت هاي . ان معلومات بيشتري را كسب مي كنندكارآموزدر اين روش 

 . به مطالعه عادت مي كند كارآموزآموزش را فراهم مي كند و در اثر ادامه فعاليت 

 : يادگيري تا حد تسلط  

كارول.(ريه، يادگيري و پيشرفت تحصيلي فراگيران به طور وسيعي با زمان يادگيري بستگي داردبراساس اين نظ
در يادگيري تا حد تسلط اگر. ان ، زمان استكارآموزبه عقيده كارول شاخص اصلي استعداد تحصيلي ) 1963،

ن روش نقش بسزاييروش تدريس مطلوب و عالي باشد، وقت كمتري نياز خواهد بود و استعداد هر فرد در اي
  . دارد

ان به ارزش وكارآموز. ان اثر مي گذاردكارآموزبلوم معتقد است مهارت يادگيري در حد تسلط روي مفهوم خود، 
ندسعي مي ك ربيدر اين روش م. كفايت خود پي مي برند و اين روش ، يكي از قويترين منابع سالمت روحي است

  . فردي تنظيم كند روشهاي آموزش خود را براساس تفاوت هاي

 : تدريس خصوصي 

در اين روش ، . ان است كارآموزاساس كار در اين نوع آموزش ، توجه به زمينه ها، عاليق و توانايي هاي شخصي 
  . هر شاگرد بايد با خودش مقايسه شود. بايد به يك مجموعه عوامل تقويت كننده مثبت مجهز باشد ربيم

محيط . از آموزش، خسته و بيزار يا متنفر نشود كارآموزكافي كوتاه مدت باشد تا  جلسات آموزش، بايد به اندازه
  . آموزشي بايد راحت، همراه با تفريح و مناسب با من و وضعيت تحصيلي فرد سازماندهي شود

 : programmed instructionآموزش برنامه اي   

در اين روش، . ان، هماهنگ سازد كارآموزا نيازهاي يك نظام آموزش انفرادي است كه كوشش مي كند يادگيري را ب
اين گام ها براساس دانش . مواد آموزشي به واحدهايي كوچك تقسيم مي شود كه چهارچوب يا گام ناميده مي شود

از نظر تنظيم مطالب، آموزش. را به هدف نهايي نزديك مي سازد كارآموزهر گام . و تنظيم شده است كارآموزقبلي 
  . به دو صورت خطي يا شاخه اي عرضه مي شود برنامه اي

بايد تمامي گام ها را مطالعه كند و قدم به قدم پيش رود و براي درك مطلب ،  كارآموزدر آموزش برنامه اي خطي ، 
بازخورد بي درنگ داده . گامها بايد كوتاه باشند. بايد تمامي گامهاي قبلي را با دقت مورد مطالعه قرار دهد كارآموز

  . شود
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براساس توانايي خود اين آموزش را دنبال مي كند يعني اگر بعد از هر گام به سؤال  كارآموزدر برنامه شاخه اي 
پاسخ صحيح بدهد به صورت خطي پيش مي رود و در صورت دادن پاسخ غلط به گامهاي جبراني سوق داده مي 

طالب اضافي، اشتباه خود را تصحيح كند و در با دريافت م كارآموزكه هدف از گامهاي جبراني، اين است كه . شود
، ربيدر اين نوع آموزش نقش م. تمام قسمتهاي برنامه را نمي خوانند كارآموزآموزش برنامه اي شاخه اي ، همه 

ان و ارزش يابي  كارآموزتهيه هدف هاي آموزش ، آشنايي با مواد و تجهيزات آموزشي، رسيدگي به فرد فرد 
  . ودبرنامه آموزش خواهد ب

 : رايانهآموزش به وسيله 

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

ماشين هاي آموزشي وسايلي هستند. ناميده مي شوند» ماشين آموزش«ش ، كامپيوترهاي مورد استفاده در آموز
و بازخورد فوري و آموزش انفرادي مي كارآموزكه آموزش را به طريق منظم عرضه مي كنند، و موجب فعاليت 

 . شوند

 : مباني نظري تدريس  

  . در اين مبحث، به بررسي مفاهيمي كه در زمينه تدريس رايج است مي پردازيم

 
 
  1-Instruction : 

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

  2- Teaching : 

مطلوب براي  تدريس، سلسله فعاليتهاي منظم و مرتبي است كه از قبل طراحي شده است و هدف آن ايجاد شرايط
تدريس آن . بي معني است كارآموزو  ربيتدريس بدون تعامل م. تغيير و تسهيل يادگيري توسط فراگيران است

  . در كالس انجام مي شود ربيفعاليتي است كه با حضور م

  3- Training  : 

تعليم، شكوفايي همه جانبه هدف از . تعليم به معناي كارآموزي است يعني فراگير حرفه يا مهارتي را ياد مي گيرد
  . استعدادها نيست، بلكه نظم بخشي به فنون و مهارت هايي است كه در حرفه اي معين به آن نياز دارد

  
مربيان محترم براي بررسي .(داشت ديدگاههاي مختلف تدريسدر اين بحث سعي مي شود نگاهي گذرا به برخي   

  .)كنندبشتر مي توانند به منابع پايان فصل مراجعه 

 ): Descriptive(نگاه توصيفي  -1  

متكلم وحده  ربيم. ان كارآموزبه  ربيهمان نگاه صنعتي به تدريس است يعني انتقال دانش و اطالعات از سوي م
می توان معلمان (. نگاه توصيفي بيشتر در قالب روش سخنراني مي گنجد. ان حالت انفعالي دارند كارآموزاست و 

  )اين طبقه دسته بندی کرددرس نگر را در 
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 ): success( نگاه موفقيتي  -2  

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

 : نگاه ارادي -3  

مثالي ملموس در. هدف ها را تعيين مي كند و به فعاليتهاي جهت مي دهد. خص مي كندهاي آموزش را مش مگا ربيم
در . اين باره كارخانه است ، در كارخانه طي فرايند توليد و مواد خام تبديل به يك محصول قابل استفاده مي شوند

  . اين جا يادگيري و تدريس يك فرايند است

 : نگاه هنجاري -4  

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

 : نگاه علمي  -5  

در اين نوع نگاه، مفهوم تدريس، منظم و روشن و دقيق بيان مي شود و تدريس يعني مجموعه فعاليتهاي منظم و
يعني فعاليت ها بايد از قبل طراحي و برنامه ريزي شده. شود كارآموزري هدفداري كه منجر به تغيير يا يادگي

 . باشند

 روش سخنراني 

و يادگيري  ربياين روش كه سابقه اي طوالني در نظامهاي آموزشي دارد به ارائه مفاهيم به طور شفاهي از طرف م
در اين روش يك نوع يادگيري و رابطه  .مي پردازد كارآموزآنها از طريق گوش كردن و يادداشت برداشتن از طرف 

 . ايجاد مي شود كارآموزو  ربيذهني بين م

  مراحل اجراي روش سخنراني 

 آمادگي براي سخنراني: مرحله اول
  )آيا در سخنراني از وسايل آموزشي استفاده خواهد شد؟(آمادگي از نظر تجهيزات  -
  ) آيا من با آسودگي سخنراني مي كنم؟(آمادگي عاطفي  -
  )في براي آماده شدن وجود دارد؟آيا زمان كا(آمادگي از نظر زمان  -

  مقدمه سخنراني: مرحله دوم
 ...) لطيفه اي تعريف كند و . ان گپي بزند كارآموزدر ابتداي صحبت با  ربيم( كارآموزو  ربيايجاد رابطه بين م -1
گفتگو، استفاده از وسايل بصري مي توان به با فعاليتهايي همچون طرح سوال، بخث و : كارآموزانجلب توجه  -2

شناخت عاليق : الف: ان، روايت نكات زير مي تواند بسيار مفيد باشدكارآموزدر جلب توجه . اين مهم دست پيدا كرد
  ...) توجه به عواملي همچون سن، جنس، وضع اجتماعي، اقتصادي و (ان كارآموزو خواسته هاي 

   .)گفته شود موضوع مشكل ولي قابل فهم و حل مي باشد كارآموزيس، بهتر است به در فرآيند تدر(ايجاد انگيزش : ب
  بيان صريح هدفها و نكات مهم سخنراني: ج
 . ارائه پيش سازمان دهنده باعث دسته بندي اطالعات، حفظ كردن آنها مي شود: استفاده از پيش سازمان دهنده: د
يادگرفته هاي قبلي فراگيران مهمترين «: آزوبل مي گويد: انرآموزكاپيش آزمون و فعال كردن آگاهي و اطالعات ) ه

  .»عامل در يادگيري آنهاست
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 متن و محتوي سخنراني: مرحله سوم
شاگرداني كه سخنراني . متن سخنراني بايد تمام اهداف آموزشي را در بر داشته باشد: جامع بودن محتوي -1

  . مي گيرندمعلمانشان جامعيت بيشتري داشته باشد بهتر ياد 
يادگيري آسانتر . اسكينر معتقد است وقتي مواد آموزشي خوب سازماندهي شوند: سازماندهي منطقي محتوي -2

  . مي شود زيرا سازماندهي قدرت درك مفاهيم را افزايش مي دهد
  ان در طول ارائه محتوي كارآموزاستقرار توجه  -3

بين تنوع در . سبب باال رفتن انگيزه يادگيري خواهد شدتنوع در به كارگيري محركها : تغييردادن محرك: الف
تغييرات تُن صدا در هنگام. ان، رابطه مستقيم وجود دارد كارآموزو پيشرفت تحصيلي  ربيحركات و حاالت چهره م

  . موضوع در يادگيري تأثيرگذار است صحبت متناسب با
ه بصري احتمال تغيير مناسب در الگوي رفتاري به با تعييردادن ارتباط از سمعي ب: تغيير كانالهاي ارتباطي: ب

استفاده از اساليد، نمودار، عكس و . (بزرگساالن نظام آموزش بصري را بر سمعي ترجيح مي دهند. وجود مي آيد
  ) ساير رسانه هاي بصري

با امكان ان مي توانند روش تدريس خود را ربيم. يادگيري بايد به صورت فعاالنه انجام شود: فعاليت جسمي: ج
مثالً با زنگ تفريحهاي كوتاه مدت در بين . ان در روند يادگيري، غني تر سازندكارآموزدرگيري جسمي و فكري 
ان و استفاده از اسامي در مخاطب قراردادن آنها، موجب ايجاد توجه بيشتر در كارآموزسخنراني، تكرار پاسخ 
  . فرآيند تدريس شوند

البته شوخيهايي (ان را افزايش مي دهد كارآموزدر تدريس، ميزان توجه و يادگيري كاربرد طنز : استفاده از طنز: د
  ). كه مربوط به مطلب تدريس شود

ارائه شود  ربيتحقيقات بيانگر اين نكته است كه مطالبي كه با ذوق و شوق از جانب م: شور و حرارت سخنران: ه
  ) ت چهره، ارتباط چشميآهنگ صدا، تغيير حاال. (بيشتر و بهتر ياد گرفته مي شود

  : ان مي تواند تأثيرات مطلوب زير را داشته باشدكارآموزسوال كردن از : پرسش و پاسخ در حين سخنراني: و
  تكرار -استراحت كوتاه  -توجه  -خودآگاهي  - تمرين  -تأكيد  -

  جمع بندي و نتيجه گيري: مرحله چهارم
  : مي تواند ربيبعد از اتمام سخنراني م

  . ان بخواهد كه بعضي از نكات مهم درس را به خاطر بياورند يا نظر خود را درباره آنها بگويندكارآموز از: الف
  . به سوالهاي شاگردان پاسخ گويد: ب
  . نكات مهم و اساسي درس را گوشزد و مرور كند: ج

و يكنواختي درس ان وارد مسائل غيررسمي شود تا خشكي كارآموزبايد با  ربيدر پايان يك جلسه سخنراني، م
  . ان در جلسات ديگر با رغبت بيشتر شركت كنندكارآموزكاهش يابد و 

  محاسن و محدوديتهاي روش سخنراني  
  محاسن) الف

اين روش مي تواند تا حد زيادي با. روش بسيار ارزاني است. روش سخنراني، مختص كالسهاي پرجمعيت است
عيتهاي زماني و مكاني و مجموعه تجهيزات، روش سخنراني بسياربا توجه به موق. تطبيق يابد ربيبرنامه م

انعطاف پذير است موقعيت سخنراني ممكن است سبب تقويت اجتماعي، ذوق زيبايي، عالقه، اعتماد به نفس و
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  . كاهش احساس تنهايي شود

  محدوديت روش سخنراني) ب  

بيشتر از حس شنوايي استفاده. فعال نيستندان چندان كارآموزمتكلم وحده است  ربيدر اين روش، چون م
و محدوديت روش. تفاوتهاي فردي در آن منظور مي گردد. ان چندان تقويت نمي شودكارآموزقدرت تكلم . مي شود

اين روش، مستلزم وجود برخي از خصوصيات شخصيتي. سخنراني بيشتر متعلق به عدم كاربرد صحيح آنهاست
 . است... ويي، رواني سخن، آرامش و نظم و مانند صدا، روش سخنگ

  .اميد است بعد از مطالعه اين مجموعه به نكاتي مفيد براي بهبود روش تدريس خود برسيد
  

  :منابع 
  1371،انتشارات سمت سال )روشها وفنون تدريس( شعباني حسن، مهارتهاي آموزشي وپرورشي   

 اه، انتشارات آگروانشناسي پرورشي صيف علي اكبر،  
  


