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 1 نضال آژ

رٔظ تذریص ٔ برَبيّ ریسی آيٕزغی   



 (teaching)تذریص

 2 نضال آژ

 ....درس دادن، انتقال دانش، ایجاد اگاهی بیشتر،شکل دهی معرفت و دانش•

اسمیت )تدریس فرایندی از اعمال است که با هدف یادگیری صورت می گیرد•

1960) 

تدریس، موفقیت در انجام فعالیتهای مدرس در امر یادگیری فراگیران است که کل •

 (1964ایزنر . )یا قسمتی از موضوع مورد نظر را یاد بگیرند

 ، اعمال راهبردی logical actsفعالیتهای مدرس شامل فعالیتهای منطقی•

strategically acts و اعمال اداری  institutional acts  است  . 



 فعبنیتٓبی يذرش

 3 نضال آژ

 اعمال منطقی•

که مستقل از نتیجه خود قابل ارزیابی هستند که با عنصر تفکر ....نظیر توضیح دادن، صحبت کردن،  -

و استدالل در تدریس ارتباط دارند، در تدریس کوتاه مدت بر اعمال منطقی تاکید میشود و بیشتر 

 .  سواد مدرس مد نظر است

 اعمال راهبردی•

ارزیابی این فعالیتها از طریق نتایج بدست امده قابل ارزیابی است، نظیر ایجاد انگیزه ، تشویق، ترغیب -

و ارزیابی فراگیران و روش تدریس و چگونگی سازمان دادن مواد اموزشی و جلب توجه فراگیران 

در تدریس های دراز مدت از اعمال . و بر عوامل روانی نظیر رشد و یادگیری استوار است

راهبردی استفاده میشود و اغلب ماهیت فراگیران، درک و انگیزه، امادگی و چگونگی یاد دادن و 

 .  باال بودن یادگیری مورد توجه قرار می گیرد

 اعمال اداری•

 



 يذل ْبی تذریص

 4 نضال آژ

تدریس با هدف یادگیری است و یادگیری ایجاد تغییر دائمی و •

 . اکتسابی در رفتار فرد است

برخی تغییر رفتارها بر شکل گیری شناخت و دانش و برخی بر •

 . ایجاد مهارتها و نگرش تاکید دارند

و  instructingاموزششکل گیری دانش و شناخت توسط •

 .است  indoctrinatingالقا

و   trainingتربیتشکل گیری مهارتها و اعمال و رفتار به وسیله •

 .  است conditioning شرطی سازی



 يذل ْبی تذریص

 5 نضال آژ

 اموزش•

.  تعامل فکری و هوشی که با استدالل ، شواهد و نتیجه گیری همراه است -

درک روابط بین پدیده ها و ارتباط انها با دانش پیشین مطرح . عمقی است

 فراگیر به دلیل منطقی بودن و قابل دفاع بودن عقایدی را می پذیرد. است

 القا•

انتقال دانش و معلوماتی مطرح است که استدالل در ان دخالت نداردو مفید  -

 .  و قبولی کورکورانه مطرح است. بودن ان به القاء ارائه دهنده مربوط است



 يذل ْبی تذریص

 6 نضال آژ

 تربیت•

شکل یافتن اعمال و مهارتها با جریان فکری و عقل . با اعمال اگاهانه،  توام با تفکر و تعقل سروکار دارد -

در واقع شکل گیری اعمال سنجیده است که با عقاید و فرضیات مستدل فرد . سلیم به عمل تبدیل میشود

 و این اعمال توجیه فلسفی و عقیدتی و تحت شناخت انسان هستند.  همبستگی  پیدا می کند

 شرطی سازی•

برخی از اعمال و رفتار افراد ناشی از افکار و عقاید مورد قبول نیستند و از کنترل فکری کمتری -

 .   و رفتار فرد با تغییرات اندک در محیط  و تحت اراده دیگران به سرعت تغییر می کند. برخوردار هستند

در تدریس باید تاکید بر اموزش و پرورش باشد یعنی فراگیرانی که در پدیده ها، عقاید، اصول و مفاهیم -

تفکر مستقل بخوبی استدالل کنند روابط بین انها را بفهمند و رفتاری اگاهانه و معقول داشته باشند در واقع 

 .  و بخردانه داشته باشند

 



Thinking تفکر 

 7 نضال آژ

تفکر ترکیبی از معرفت، دانش، مهارت و نگرش انسان است که ماهیت او را شکل می دهد و به انسان معنی می •

 .  بخشد

 .  انسان فکر نمی کند مگر اینکه با مشکل خاصی روبرو شود•

 شکل گیری تفکر•

تفکری است که که از هرگونه قید خارجی ازاد است و فرد بر ان کنترلی ندارد و :  free associationتداعی ازاد•

 .تحت تاثیر حاالت درونی است

حالت عادی . تفکری است که با عالم خارج ارتباطی ندارد اما حول و حوش موضوع معینی است:  fantasy خیالبافی•

 هوشیاری است که از ویژگیهای ان تغییر در توجه به افکار و تصوراتی است که از حافظه مایه می گیرد

 در مورد مسائل ساده روزانه که چگونه عمل خاصی بطور معمول انجام شود  practical thinkingتفکر عملی•

فعالیت فکری است که به حل مشکالت و مسائل سخت و حل نشده و کشف راه   creative thinkingتفکر خالق•

 .  حلهای جدید و منجر به ابداع و اختراع میشود

 (تفکر خالق )هدف اموزش از  تفکر عبارت است از فعالیتهای جهت دار ذهن برای حل مسئله •

 

 

 



 reflective thinkingتفکر يُطقی

 8 نضال آژ

جنبه های تفکر شامل حافظه، احساس و تخیل که معموال تحت •

 .  تاثیر همدیگر هستند

تفکر منطقی تفکری است که در ان تعادلی میان احساس ، •

 .  حافظه و تخیل در مورد موضوع خاصی وجود داشته باشد

هدف از پرورش تفکر منطقی شناخت علمی، ایجاد باور ، •

گرایش به سوی عمل و عمل می باشد و نیازمند محیط مناسب 

 .برای ایجاد سوال و حل سوال دارد



 عٕايم ضٓیى در تفکر

 9 نضال آژ

 سه عامل زیر در تفکر سهیم هستند•

 knowlege اگاهی و دانش-

  attitude نگرش-

 thinking skillمهارتهای تفکر -

لزوم تدریس مهارتها و روش فکر کردن ضروری است و  تدریس تفکر با برنامه ریزی درسی و تدریس  -

 .  ارتباط دارد

تدریس مهارتها ی تفکر تحت عنوان درسی به همین عنوان در برنامه های : تدریس تفکر به شیوه مستقیم•

 .  درسی قرار داده شود

.  چگونگی فکر کردن توسط موضوعات مختلف درسی  اموخته میشود: تدریس تفکر به شیوه غیر مستقیم•

 .  موضوعات مختلف درسی وسیله ای برای رشد هستند

 



:چٓبر ٔیژگی تذریص  

 10 نضال آژ

 وجود تعامل بین معلم و فراگیران-

 فعالیت براساس اهداف معین و از پیش تعیین شده-

 طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات-

 ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری-

بنابراین فعالیتهای پراکنده ، یکطرفه، بدون حضور معلم تدریس -

 .نیستند

 



 تعریف تذریص از دیذگبِ يکبتب يختهف

 11 نضال آژ

اهداف کلی . تاکید بر ابعاد تدریس در کالس درس و فرایند اموزش دارند: سنت گرایان•

خط مشی تدریس در سطوح .  اموزشی به اهداف عینی  و فعالیتهای یادگیری تبدیل میشود

 (محتوا، اهداف، ارزشیابی. )باالی وزارت اموزش و پرورش تنظیم میشود

تدریس یعنی ایجاد موقعیت مطلوب تجربه توسط معلم ، که فراگیران تفکر و : تجربه گرایان•

ولی بین فعالیتهای کالسی و مسائل سیاسی ارتباط برقرار . پژوهش  و یادگیری داشته باشند

 .  بر نقش معلم، موقعیت و زمان یادگیری تاکید دارد. نمی کنند

با مسائل سیاسی و اقتصادی و ( یا اموزشگاهی)معتقدند که فعالیتهای کالسی: نومفهوم گرایان•

زمینه . فرهنگی جامعه ارتباط دارند، پیامهای نهفته در برنامه درسی را ارزیابی می کنند

مشارکت اجتماعی فراگیران را فراهم می کند و سبب تقویت و پرورش تفکر انتقادی در دانش 

 را بکار می گیرد( مباحثه، حل مسئله)روشهای مستقیم و غیر مستقیم تدریس. اموزان میشود

 



َظریّ ْبی تذریص   

 در زمینه تدریس نظریه های متعددی وجود دارد مانند•

 نظریه تنیسون در باره مفهوم تدریس•

 نظریه کیس در باره تدریس کودکان•

 نظریه راجرز و دیوئی در باره آموزش بزرگساالن•

 . نظریه تدریس وحدت یافته جمع بندی از کلیه این نظریات است•

این نظریه عالوه بر توصیف و پیش بینی و تجویز به معلم می گوید چه چیز و چگونه •

باید تدریس شود  که هم براساس نتایج علوم مختلف باشد و هم قوانین حرفه ای مربی 

 .و دارای کارکردهایی است . را رعایت کند



 َظریّ تذریص ٔحذت یبفتّ

 13 نضال آژ

 نوع مطالعات          مطالعات توصیفی مطالعات تجویزی مطالعات هنجاری

 و روش  محتوا

 باید تدریس شود چه چیز محتوای علوم مختلف برنامه درسی اهداف اموزشی

 چگونه باید تدریس شود تعامل معلم و فراگیر روش تدریس معیارهای حرفه ای

فلسفی براساس  روش

هنجارها و توصیف 

 بایدها

 تحلیلی -تجربی

استفاده از هستها برای 

 دست یابی به بایدها

 تحلیلی -تجربی

 توصیف هستها

 روش و کارکرد

ایجاد انگیزه، عدم تعادل ، کنش )درونی

متقابل، کسب اطالعات دجدید، ذخیره 

 سازی و اطالح و انتقال اطالعات، کنترل

 بیرونی و( و هدایت

 



 کبرکردْبی تذریص

 :این کارکردها شامل•

 ایجاد انگیزه، •

 ایجاد عدم تعادل در دانش آموزان،•

 کنش متقابل •

 کسب اطالعات جدید•

 ذخیره سازی و اصالح مجدد  •

 انتقال اطالعات  •

 کنترل ، هدایت و تحول •

 



 عٕايم يٕثر بر تذریص

 15 نضال آژ

 :الند گرن عوامل موثر در سه دسته تقسیم کرد•

 :  گروههای هادی•

، الگو بودن والدین و معلمان، تاثیر همکالسی ها، وابستگی به اصول اخالقی (عالقه ها، توانایی ها، تجربه ها، موقعیت اجتماعی)دانش اموزان -

 بزرگساالن یا افراد ذی نفوذ

 :عوامل چهارچوب•

اولین چهارچوب مرتبط با مکتب رفتارگرایان و بر محیط و تغییر ان توسط تدریس اشاره دارد و با تعیین اهداف رفتاری و طراحی فعالیت -

 .  کالسی برای دستیابی به ان و ارزشیابی برای اطمینان از دست یابی  است

وسعت ) ، توالی (تکرار عمودی) چهارچوب دوم بر تنظیم و تسلسل محتوا در ساماندهی برنامه درسی اشاره دارد و دارای سه مالک مداومت --

 .  در تنظیم محتوا می باشد( ارتباط افقی برای یکپارچه سازی)و وحدت( و عمق

 .  سومین چهارچوب زمان تدریس است-

 :شاملماهیت فرایند تدریس •

 (مفاهیمی در قالب برنامه درسی)محتوا-

 (  نوع کنش و واکنش معلم با دانش اموزان بعنوان مبصریا مشاور ، نقش دانش اموزان فعال یا غیرفعال )فعالیت-

 منابع و امکانات و تجهیزات-

 



 بطٕر خالصّ 

 آيٕزظ ٔ پرٔرظ ٔ تذریص

 16 نضال آژ

که هدف آن هدایت رشد جسمانی ، شناختی، ( نظامی)پرورش یا تربیت جریانی منظم و مستمر•

اخالقی و اجتماعی یا بطور کلی رشد همه جانبه شخصیت دانش اموزان در جهت کسب و درک 

 .  معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز شکوفا شدن استعدادهای انان است

اموزش فعالیتی هدف مدار و از پیش طراحی شده که هدفش فراهم کردن فرصتها و موقعیتهایی •

بنابراین وسیله ای . است که امر یادگیری را درون یک نظام پرورشی تسهیل کند و سرعت بخشد

یک فعالیت مشخص و دقیق طراحی شده برای اهداف مشخص و زودرس تر . برای پرورش است

 .  از پرورش که طریق معلم یا هر رسانه ای دیگر قابل دستیابی است

هدف ان . تدریس ان بخش فعالیتهای آموزشی است که با حضور معلم در کالس درس اتفاق می افتد•

 (شعبانی. )ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی معلم است



انگٕ ْب ٔ رٔظ ْب تذریص   

 الگوهای تدریس 

 روشهای تدریس 



 انگْٕبی تذریص

 طراحی اموزشی براساس عوامل چهارگانه

 گانه 5الگوی عمومی اموزشی براساس عوامل  

 الگوی ایندیانا

 الگوی پیش سازماندهنده

 الگوی حل مسئله



 انگٕی طراحی ايٕزغی براضبش عٕايم چٓبرگبَّ

 



 انگٕی عًٕيی ايٕزغی



 يذل طراحی ايٕزغی داَػگبِ ایُذیبَب

 



 انگٕی پیع ضبزيبَذُْذِ

مطلبی است که در تدریس یک درس مورد استفاده قرار می گیرد تا به وسیله ان، : پیش سازماندهنده•

قسمتها و مطالب مختلفی که رشته ای از دانش را تشکیل می دهد با نظمی خاص سازمان یابد و در ذهن 

 .  فراگیر جای بگیرد

پیش سازماندهنده یک مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می اید تا مبحثی را به فراگیران ارائه داده •

میشود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و در عین حال پایه ای برای برقراری ارتباط مفاهیم 

 بعدی با مفاهیم پیشین شود و فراگیر بصورت یک ساخت منظم و سازمان یافته در ذهن خود جای دهد

 .  مطالب در این الگو از کلی به جزئی قرار می گیرد•

یادگیری که از طریق پیش سازماندهنده و مطلب کنونی به مطلب قدیمی مرتبط  : یادگیری معنا دار •
 .  میشود

فلسفه الگوی پیش سازماندهنده در یادگیری معنا دار است که با ارتباط مطلب اموختنی به مطالب پیشین ، •
ایجاد ساخت جدیدی از دانش است که  به رشد ذهنی منجر خواهد شد و از فراموشی مطالب خواهد 

 . کاست



 ٔیژگی ْبی انگٕی تذریص پیع ضبزيبٌ دُْذِ

در این الگومعلم نقش ارائه دهنده مفاهیم  و فراگیر پذیرنده •

 مطالب است 

محتوای آموزشی از پیش تهیه و توالی و ترتیب مطالب •

 طبق مراحل تنظیم خواهد شد

 جهت ارتباط یکسویه و از معلم به سمت فراگیران است•

 . منابع  و شرایط شامل معلم و کتاب و کالس درس است•

 

 



 يحبضٍ  ٔيحذٔدیت ْب
 .  در نظامهای اموزشی فقیر که معلم با تجربه ولی امکانات اموزشی محدود دارند الگوی مناسبی است•

 از زمان اموزشی محدود می توان حداکثر استفاده را کرد•

 .با برنامه ریزی دقیق معلم از اتالف وقت جلوگیری و با کمترین  امکانات گروه کثیری آموزش خواهند دید•

 .  برای دروس نظری الگویی مناسب است•

 :محدودیتها•

 فراگیران در انتخاب موضوع و نوع فعالیت و در طرح و اجرا و گرداندن برنامه آموزشی نقشی ندارند•

و انان کمتر احساس موجودیت و . نیازها و عالئق و توانایی های فراگیران کمتر مورد توجه قرار می گیرد•

 مسئولیت می کنند

 محتوا با زندگی واقعی فراگیران چندان ارتباطی ندارد•

 



مفاهيم موجود در هر درس ساخت ويژه اي را بوجود مي  1.

 .مي گوينددانش  آورندكه به آن

شكل مي   سلسله مراتبساخت هر رشته از دانش بر اساس 2.

 .گيرد

ي درسي به   مفاهيم و مطالبي را كه مي خواهيم در يك رشته3.

 او مربوط شودساخت شناختي شاگرد ياد بدهيم بايد با 

 اصول الگوي پيش سازمان دهنده



 : (Progressive Differentiation) تدریجي تفكیك اصل  -1

 به سپس ،آید مي درس تر انتزاعي و تر كلي مطالب ابتدا در كه است معنا این به    

 .شود مي ارائه درس تر اختصاصي و تر جزئي مطالب تدریج

 : (Integrative Reconciliation) مجدد تشّكل اصل  -2

 قبلي شده آموخته محتواي به آگاهانه بطور باید نو نظریات كه است معنا این به  

 هر كه یابد سازمان صورتي به درسي برنامه تداوم دیگر، عبارت به گردد مربوط

 .شود مربوط قبلي هاي آموخته به دقت با بعدي یادگیري

 سازمان دهنده اصل اساسي در پيش دو



 : (Expository Organizer) توضیحي -1

 مي فراهم انتزاع سطح باالترین در پیش از را اساسي مفهوم یك توضیحي دهندگان سازمان  

 قرار آن در را جدید اطالعات شاگردان كه ذهن داربست توضیحي دهندگان سازمان .آورند

 آورند مي بوجود دهند

 : (Comparative Organizers) اي مقایسه  -2

 یافته تدوین طوري و روند مي كار به آشنا نسبتا   مطالب با بیشتر ، اي مقایسه دهندگان سازمان 

 .سازند متمایز آنها شباهت از ناشي ابهام از جلوگیري براي را قدیم و جدید مفاهیم تا اند

 : سازمان دهنده انواع



 يراحم اجرای انگٕی پیع ضبزيبَذُْذِ

مطلب پیش سازماندهنده باید از : ارائه پیش سازماندهنده-

 . مطلب درس جدید کلی تر باشد

 ارائه مفاهیم درس جدید -

مثالها و نمونه ها برای تفهیم مطالب جدید که با مفهوم پیش -

 سازماندهنده مرتبط باشد

 



 .كنید روشن را درس منظورهاي–

 :كنید عرضه را دهنده سازمان–

 كنید تعیین را معرف نمودهاي•

 .دهید ارئه مناسب مواقع در توضیحاتي یا مثالها•

 .سازید فراهم را زمینه•

 .كنید تكرار•

 .انگیزید بر را دانشجو مرتبط دانشي و تجربي آگاهي•

 ارائه سازمان دهنده : مرحله اّول
 



 نمایید عرضه را مطالب–

 سازید روشن را یادگیري مطالب منطقي نظم–

 .كنید متصل دهنده سازمان به را مطالب–

 وظیفه یاد گرفتن عرضه مطالب یا: مرحله دوم 



 كنید استفاده مجدد تشكل اصول از–

 فراخوانید را درسي موضوع به انتقادي گرایش–

 سازید واضح را نظریات–

 .گیرید بكار فعال بطور را نظریات–

 سازمان شناخت تحكیم: مرحله سوم 



 رٔظ ْب تذریص

 طبقه بندی روش های تدریس

 روش تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم

 روش تدریس تعاملی

 روش تدریس مسئله محور

 روش های اموزش انفرادی



 طبقّ بُذی رٔغٓبی تذریص
روش تدریس الگوی رفتاری معلم است که تکرار پذیر است، قابلیت استفاده در تمامی موضوعات درسی دارد، به بیش از یک معلم •

 (1975گیج )اختصاص دارد و با یادگیری ارتباط دارد

 :طبقه بندی ان براساس•

 نوع فعالیت معلم  •

 فراگیر محور بودن -معلم محور               -

 منطق و نحوه ارائه  •

 غیر مستقیم -مسئله محور                    -استقرائی یا تعاملی                 -قیاسی یا مستقیم                     -

 طبقه بندی جویس و دویل•

 مدل تعامل اجتماعی -مدل پردازش اطالعات                     -

 (بینش رفتارگرایان)الگوی رفتاری  -(   بینش انسانگرایان)الگوی انفرادی  -

 روش تدریس برمبنای نقش خود•

 رشد محبت -نبوغی         -ابداعی -هوشمندانه                -تدریس ابتکاری-

 سایر الگوها که بصورت ترکیبی قابل استفاده است مانند روش آموزش بهداشت-



 تذریص تفکر بّ غیِٕ يطتقیى ٔ غیر يطتقیى

 34 نضال آژ

 مستقیم•

 الگوی فکری معلم در فراگیران نفوذ می کند: روش نفوذی•

 طرح سوال و ارتباط دادن موضوعات به یگدیگر توسط مدرس: تدریس خردمندانه •

 تدریس اصول منطق : اصول منطق •

 رشد مهارتهای اندیشیدن: تفکر انتقادی •

 فراگیران برانگیخته و با موضوع تعامل و فرایند تفکر را یاد می گیرند: روش مباحثه •

 در مسیر فعالیت شبیه سازی قرار گرفته تا مهارتهای اخذ شده در جاهای دیگر استفاده شود: روش شبیه سازی •

 ابزار تفکر طراحی میشود تا در موقعیتهای مختلف استفاده شود: روش ابزار تفکر •

 غیر مستقیم•

 شیوه های حل مسئله•

 شیوه های تفکر خالق و انتقادی و منطقی•



 رٔظ تذریص يبتُی بر اَتقبل يطتقیى

 روش به یادسپاری•

 روش سخنرانی•

 روش تلفیقی•

 روش نمایش علمی•



 يراحم رٔظ یبدضپبری

 توجه به مطلب•

 طبقه بندی و سازماندهی مطالب-

 خط کشیدن زیر مفاهیم اصلی-

 تهیه فهرست مطالب-

 تعمق و تفکر در مطالب فهرست شده-

 اتصال دو مفهوم اشنا و نا اشنا برای یادسپاری بهتر: نظام اتصال•

 اتصال اوایی  با تصاویر و مواد بصری: اتصال کلمه -

 کلمه جایگزین که از نظر اوایی با هم مشابه باشند-

 کلمه ای است که بازنمایی یک تفکر طوالنی تر را تداعی می کند: کلمه کلید-

از چند کانال حسی برای تسهیل و یادسپاری استفاده : بسط تصاویر حسی•
 شود

 تمرین و یادآوری•



 يحبضٍ ٔ يعبیب یبدضپبری
 :  محاسن•

 تقویت و فعال نگه داشتن حافظه-

 پایه ای برای ارتباط و تفکر-

 به ذهن سپردن اصول و قواعد علمی رشته های نظری-

 قابلیت اجرای فردی و گروهی-

 بصورت جمعی.. برای تعلین و تربیت مفاهیم اعتقادی ، تاریخ و-

 خوداتکایی و استقالل در یادگیریو احساس تسلط بر اینده-

 ارزان ترین روش یادگیری-

 :معایب•

 عدم تقویت تفکر و تحلیل انتقادی فراگیران-

 عدم تقویت خالقیت-

 عدم تربیت افراد مبتکر و فعال برای زندگی اقتصادی و اجتماعی-



 رٔظ ضخُراَی
 فعال بودن معلم و غیر فعال بودن فراگیر•

 جریانی یکسویه است•

 :وقتی مفید است که 

 هدف اساسی فقط انتقال اطالعات باشد•

 مواد اموزشی فقط از این طریق قابل طرح باشد•

 سازماندهی مواد آموزشی به روش خاص باید ارائه شود•

 برانگیختن عالقه افراد الزامی باشد•

 مواد اموزشی برای مدت کوتاهی باید به خاطر سپرده شوند•

 فراهم کردن زمینه برای معرفی حوزه ای از دانش•



 يراحم اجرای ضخُراَی
 (تجهیزات، عاطفی، زمان)امادگی برای سخنرانی•

برای جلب توجه فراگیر، معرفی خود به دانش آموزان، طرح سوال و توضیحات در : مقدمه سخنرانی•

مورد اهمیت درس و شناخت عالئق فراگیران، فراهم کردن سرنخهای انگیزشی، بیان صریح اهداف، 

 استفاده از پیش سازماندهنده، پیش ازمون و فعال کردن آگاهی فراگیران

رابطه جزء به کل و طبقه بندی )جامع بودن محتوا، سازماندهی منطقی محتوا: متن و محتوای سخنرانی•

سازماندهی  -همبستگی تسلسلی که براساس توالی زمانی  یا علت و معلولی مرتب می کند -سلسله مراتبی 

 (مقایسه ای

تغییر محرک، تغییر کانالهای ارتباطی، فعالیت جسمانی : استمرار توجه دانش آموزان در طول ارائه محتوا•

 و استراحت دادن بین درس، استفاده از طنز، شور و حرارت سخنران، پرسش و پاسخ

 جمع بندی و نتیجه گیری و اشاره به محتوای سخنرانی بعدی•

 



 يحبضٍ ٔ يعبیب ضخُراَی

 : محاسن•

 این روش مختص کالسهای پرجمعیت است•

 برای بررسی زمینه ای اطالعات کلی•

 پیوند دادن اطالعات به هدفهای زندگی•

 برانگیختن عالقه•

 برای اشنایی فراگیرانی که با خواندن کتاب یاد نمی گیرند•

 برای فهم مطالب پیچیده که چاپ نشده اند•

 .روشی ارزان و قابلیت تطبیق با برنامه ریزی معلم دارد•

 .  با یادداشت برداری احساس رضایت فراگیر بیشتر می شود•

 معایب•

 این روش وقتی موثر است که کتاب نباشد•

 اگر بخشی از سخنرانی را ازدست بدهند امکان برگشت وجود ندارد•

 .  معلم فعال و فراگیر فعال نیست•

 .  فقط حس شنیدن استفاده میشود و قدرت تکلم تقویت نمیشود•

 کاربرد نامناسب سخنرانی بصورت طوالنی و خسته کننده بودن•

 وسیله ابراز عقاید معلم میشود•

 این روش مناسب هر معلمی نیست •

 



 رٔظ ْبی يبتُی بر تعبيم یب اضتقرائی

 روش پرسش و پاسخ•

 روش ایفای نقش•

 روش بحث گروهی•

 روش یادگیری مشارکتی•

 روش بدیعه پردازی•



 رٔظ ًَبیع یب ايٕزظ يٓبرتٓبی عًهی

آموزش براساس دیدن و شنیدن و تمرین کردن بصورت فردی •

 و جمعی

برای درسهایی که در حوزه روانی حرکتی هستند استفاده •

 .  میشود

 یادگیری از طریق مشاهده و تقلید صورت می گیرد•



 يراحم اجرای ًَبیع عًهی

 اماده کردن وسایل و جهت دهی فعالیتهای فراگیران -1

 توصیح  و نمایش - 2

.  تمرین منظم در سه مرحله  هدایت شونده، نیمه مستقل و مستقل اجرا میشود -3

ارائه بازخورد در تمرین منظم بالفاصله بعد از هر تمرین بازخورد داده 

شود، بطور ویژه و صریح ارائه شود، بر رفتار تمرکز کند و با مراحل رشد 

یادگیرنده متناسب باشد، بازخورد تشویقی برای عملکرد صحیح، بازخورد 

بازخورد بر فرایند تمرکز کند نه . منفی با اصالح عملکرد توام شود

 . برنتیجه، خود قضاوتی را اموزش دهید

 ارزشیابی برای اندازه گیری پیشرفت عملکرد -4



 يحبضٍ ٔ يعبیب رٔظ ًَبیع عًهی
 :حاسنم•

 روش مناسب برای مهارتهای عملی-

 اموزش گام به گام مهارتهای پیچیده-

 به کارگیری اشیای حقیقی-

 کسب مهارت و اطالعات از طریق حواس مختلف-

 کسب تجارب مستقیم-

 کالس همیشه فعال-

 کاربرد اموخته ها در زندگی واقعی-

 :  محدودیتها•

 نیاز به امکانات و تجهیزات-

 بدون تجهیزات عدم امکان یادگیری-

 در کالسهای کم جمعیت کاربرد دارد-

 معلم نیاز به مهارت نظری و عملی دارد-

 خالقیت و تفکر سطح باال را تقویت نمی کند-

 برای درک و فهم نظریه کلی مناسب نیست-



 رٔظ تهفیقی

 .  ترکیبی از روش سخنرانی ، بحث گروهی و مطالعات فردی است•

 معلم در ارائه درس و تحقق اهداف آموزشی اغلب توضیح و تحلیل شفاهی استفاده می کند •

 :عامل علت گسترش و بقای این روش معرفی شده است 5•

 برخورداری از انعطاف باال-

 سهولت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی-

 عدم اشنایی معلمان با سایر روشها-

 مدیریت و تشکیالت موجود در نظام آموزشی-

 ارایش خطی کالسها-

 



 يراحم آيٕزظ تهفیقی

 انتخاب اطالعات جدید با توجه به تجارب  و ساخت شناسی فراگیران•

 توضیح و تشریح مطالب جدید•

فراهم کردن زمینه پرسش و پاسخ و بحث گروهی ازاد پس از توضیح •

 مطالب 

 دریافت بازخورد از فراگیر و ارائه بازخورد مناسب•

 تمرین و تقویت مطالعات انفرادی فراگیران•

 



 يحبضٍ ٔ يعبیب رٔظ تهفیقی
 محاسن•

 سهولت اجرا-

 کاربرد در دروس مختلف-

 اجرا در کالسهای پر جمعیت-

 ترکیب چند روش-

 میزان مشارکت فراگیران-

 انعطاف پذیری با توجه به شرایط مختلف-

 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اسان-

 معایب•

 اغلب از انتقال مستقیم و شفاهی استفاده میشود-

 ارایش کالس اغلب خطی است-

 .  نیاز به مهارت و هماهنگی و سازماندهی دارد و بدلیل ضعف معلمان ناهماهنگی پیش می اید-

 بیشتر به یادسپارس و یادآوری ختم میشود-

 . معلم تسلط بر کالس ندارد چون در حال صحبت کردن است-



رٔغٓبی غیر يطتقیى   

 تدریس مسئله محور

 انواع 



 رٔظ تذریص يطئهّ يحٕر

 گردش علمی•

 ازمایشگاهی•

 اکتشافی•

 کاوشگری•

 روش واحد محور•



  problem solvingحم يطئهّ

 50 نضال آژ

 در روش حل مسئله ، فراگیر در موقعیت مسئله ای قرار می گیرد •

 .مفاهیم مسئله با شناخت او قابل توجیه نیست•

بین قسمتی از مفاهیم مسئله با شناخت زمینه  قبلی خود،  تعادل احساس می کند ونیاز به تجربه و •

 . کنجکاوی در وی برانگیخته و راه حلی را جستجو می کند

 دیویی پنج مرحله برای روش حل مسئله مشخص نمود•

 تعریف مسئله-

 ایجاد فرضیات-

 جمع اوری اطالعات و دانسته ها-

 ارزشیابی شواهد -

 نتیجه گیری -



 حم يطئهّعًهكرد فراگیر در رٔظ 

گیري از تجارب و  با بهره. فراگیر در یادگیري از طریق مشكل گشایي•

اندیشد تا مشكلي را  هاي پیشین خود، در باب رویدادهاي محیط مي دانسته

 .كه با آن مواجه شده است به نحو قابل قبول حل كند

در واقع، مطابق الگوي مشكل گشایي، فراگیر را در وضعي قرار •

هاي خود را ، به مدد  دهیم كه از راه پژوهش و كاوش، فرضیه مي

گیري  بیازماید و از آنها شخصا  نتیجه شواهد موجود یا گردآوري شده،

آوري  اندوزي و جمع كند و ضمن رسیدن به این هدف از نحوة دانش

 .  اطالعات نیز آگاه شود



 حم يطئهّيراحم 

 (مساله تؼشٗفتدوین و )طرح و بازنمایي مشكل -1•

 فرضیه سازي -2•

 با جمع اوری داده ها آزمودن فرضیه-3•

 تفسیر و نتیجه گیري -4•

 تعمیم و كاربرد یافته ها و نتایج -5•



 طرح ٔ ببزًَبیي يطبنّ

تَاى اص طشٗق ف٘لن، اسالٗذ، ًَاس  هسئلِ ٗب هشكل سا هٖ•

شٌ٘ذاسٕ، ثِ صَست شفبّٖ ٗب ًَشتِ، تشس٘ن شكل سٍٕ 

تختٔ س٘بُ، تششٗح ٗك آصهبٗش، اسائِ ٗك داستبى ً٘وِ توبم 

لِ هٌبست ثشإ ششٍع سئاًتخبة ه. ٍ غ٘شُ عشضِ كشد

اگش هسئلِ . آٗذ تذسٗس ٗكٖ اص هْوتشٗي گبهْب ثِ شوبس هٖ

تَجِ فشاگ٘شٗبى سا جلت ًكٌذ، ٗب ثشإ آًبى ثِ اًذاصٓ كبفٖ 

 .شَد ثشاًگ٘ضًذُ ًجبشذ، كبسثشد اٗي الگَ دشَاس هٖ

 



 َكبتي كّ در طرح يطبنّ ببیذ رعبیت غٕد

 خصوصيبت بب محتوا و مكبن شمبن، نظس اش مسئله يب مشكل نوع-1•

 .ببشد همبهنگ فساگيس

 ببشد؛ امكبنپريس فساگيسيبن بساي آن حل و پريس پبسخ ببيد مسئله-2•

 كه اطالػبتي و خود اطالػبت به توجه بب ببيد، فساگيسان

 خود، ذهني قببليتهبي به توجه بب نيص و كنند مي جمغ  مشكل دزببزة

 نتيجه به و دهند انجبم موفقيت بب زا گشبيي مشكل ػمل بتوانند

   بسسند



 فرضیّ ضبزي

سبصٕ اسائٔ حذسْبٖٗ ثشإ ٗبفتي ساُ حل هسئلِ   هٌظَس اص فشضِ٘•

 .است

ّبٕ اٍلِ٘ ثشاسبس ًگششْب ٍ شٌبخت پ٘ش٘ي فشاگ٘ش ٍ  فشضِ٘ •

شًَذ دس رّي اٍ شكل   شَاّذٕ كِ دس اخت٘بس ٍٕ گزاشِ هٖ

 .  گ٘شًذ هٖ



.َكبتي كّ در فرضیّ ضبزي رعبیت غٕد  

 :ػبصٕ، ثبٗذ ػِ ًنتِ دس ًظش گشفتِ ؿَد ثشإ هَفق٘ت دس فشضِ٘•

 . ثٌذٕ مٌذ ّب ٍ ؿَاّذ هَجَد سا ثشاػبع هؼ٘بسّبٖٗ عجقِ اٍل اٌٗنِ ّش فشاگ٘ش ثبٗذ دادُ•

ّبٕ هَجَد سا  ثٌذٕ، سٍاثظ ه٘بى دادُ ًنتٔ دٍم اٗي اػت مِ فشاگ٘ش ثبٗذ، ثشاػبع عجقِ•

 دس ّش عجقِ دسك مٌذ تب رّي اٍ ثشا ٕ سػ٘ذى ثِ ٗل اػتٌجبط ملٖ آهبدُ ؿَد

 . ملٖ خَد سا ثشٍؿٌٖ ث٘بى مٌذ ػَم اٌٗنِ فشاگ٘ش ثبٗذ ثتَاًذ اػتٌجبعْبٕ•



 آزيٕدٌ فرضیّ

 .ثحليل ها داده و  اطالعات آن در  كه آگاهاهه است فعاليتي آزمىدن مرحلة•

 .شىهد مي ارزشيابي و  ثركيب

  است گشايي مشكل مرحلة مهمتريً آزمايي فرضيه واقع در •

 مىرد در  شما فرضية بيييد، مي دعا حال در  مسجدي در  را مردم كه هىگامي .•

  شىد مي ثأييد آهان بىدن مسلمان



 َتیجّ گیري

گيزيهشكلفزايٌذهشكلگشاييبايذبًِتيجِهٌتْيشَدٍبذٍىًتيجِ•
شَدگشَدًُوي

:گيزيرعايتكزدىدًٍكتِاّويتداردٌّگامًتيجِ•

اٍلايٌكِّزفزاگيزشخصاًبتَاًذتشخيصبذّذكِشَاّذهَجَدتاچِ•
كٌذ؟ّااٍراياريهياًذاسُدراثباتدرستيياًادرستيفزضيِ

دٍمايياستكِفزاگيزّويشِبِخاطزداشتِباشٌذآًچِاهزٍسبِعٌَاى•
پذيزينبزاساسشَاّذيقابلقبَلاستٍايبساكِپسحقايقعلويهي

.ّايديگزبزسينّايجذيذبًِتيجِاسگزدآهذىاطالعاتٍيافتِ



 تعًیى ٔ كبربرد یبفتّ ْب

شىاخت حاصل از آن قسمتي از . اگر مشكل گشايي با مىفقيت اهجام گيرد•

شىد كه وي در حين ارزشيابي مسائل مشابه آن را به كار  داوش فراگير مي

 .گيرد مي

اگر ويژگي هاي زهدگي مردم ايً كشىر را بشىاسيد، در واقع ذهً شما براي •

وقتي كه شىاخت كسب شده را به . شىد شىاخت فرهىگهاي مشابه آماده مي

 . سىجيد دهيد، درستي يا هادرستي آن را دوباره مي مىقعيت جديد جعمميم مي



 :اًَع الگَّبٕ هشكل گشبٖٗ
 

 مشكل گشايي به شيًة كايشگري•

 مشكل گشايي به شيًة بررسي شًاهد •

 :شامل:مشكل گشايي به شيًة استقرا•

 مفهًم سازي-1•

 تعميم دادن -2•

 كاربرد تعميم ها -3•
   



 يػكم گػبیي بّ رٔظ كبٔغگري

 عشح هـنل اص عشف هؼلن ٗب ؿبگشد ثِ كَست پشػـٖ•

 جوغ آٍسٕ اعالػبت ثِ مول ػَال ّبٖٗ مِ ؿبگشد اص هؼلن داسد•

 (خ٘ش –ثلٖ )پبػخ ّبٕ غ٘ش هؼتق٘ن هؼلن•

ث٘بصهبٗذ ٍ , ّذاٗت هؼلن دس عٖ پبػخ ّب ثِ عشفٖ مِ ؿبگشد خَد فشضِ٘ ثؼبصد•

 خَد ًت٘جِ گ٘شٕ مٌذ

تَػظ هؼلن  ) تج٘٘ي هشاحل سػ٘ذى ثِ ًت٘جِ , دس آخش پغ اص ثِ ًت٘جِ سػ٘ذى •

 ٍداًؾ آهَص 

 

 



 مثال كاوشگري

 تـشٗح آًبى ثشإ سا آصهبٗـٖ ٍ اػت اٗؼتبدُ ؿبگشداى هقبثل دس ه٘ض پـت هؼلن مِ ّؼت٘ن دسػٖ مالع دس•

 دس .ؿَد هٖ دٗذُ اًذ، ٗنؼبى ّن ثب ٍؿنل اًذاصُ ًظش اص مبهالً مِ هذّسج إ اػتَاًِ ظشف دٍ ه٘ض سٍٕ مٌذ، هٖ

 ثبال دػت دٍ ثب سا هذسج ّبٕ   اػتَاًِ هؼلن .داسد ٍجَد ؿفبف هبٗغ ل٘تش ه٘لٖ كذ دق٘قبً ظشف دٍ اٗي اص ٗل ّش

 آى ٍ مٌذ هٖ خبلٖ دٗگشٕ دس سا ظشف دٍ اٗي اص ٗنٖ هبٗغ ػپغ . دّذ هٖ ًـبى ؿبگشداى ثِ ٍ داسد هٖ ًگِ

 ّن ثِ هبٗغ دٍ حجن مِ داسًذ اًتظبس مالع ؿبگشداى .ث٘به٘ضًذ ّن ثِ خَثٖ ثِ هبٗغ دٍ تب دّذ هٖ تنبى سا

ٔ اػتَاًِ مِ ثٌٌ٘ذ هٖ تؼجت ثب ٍلٖ ثشػذ، ل٘تش ه٘لٖ دٍٗؼت ثِ آه٘ختِ  .دّذ هٖ ًـبى سا ل٘تش ه٘لٖ 175 فقظ دسج

 مٌذمِ هٖ ػؤال ؿبگشداى اص ٗنٖ .موتشاػت سفت هٖ اًتظبس آًچِ اص ل٘تش ه٘لٖ 25 هبٗغ دٍ اٗي حجن ٍاقغ دس•

 اٗي دسثبسٓ تَاً٘ذ هٖ ؿوب ثشػ٘ن جَاة ثِ اٌٗنِ ثشإ گَٗذ هٖ هؼلن ػؤال اٗي پبػخ دس ؿذ؟ چِ هبٗغ ثق٘ٔ

 ٍ داد ًِ ٗب آسٕ پبػخ آًْب ثِ ثتَاى مِ ثبؿٌذ عَسٕ ؿوب پشػـْبٕ مِ ؿشعٖ ثِ مٌ٘ذ ػَال هي اص هؼئلِ

  ثؼ٘بسٕ ػؤالْبٕ تَاًذ هٖ ؿوب اص ٗل ّش ٍ ً٘ؼت هحذٍد پشػـْب تؼذاد ضوٌبً ثبؿٌذ ًذاؿتِ تَض٘ح ثِ احت٘بج

   مٌذ ػٌَاى سا



 يػكم گػبیي بّ رٔظ بررضي غٕاْذ

 اعالػبت ػلوٖ سا ثِ كَست قبعغ ٍ ثبثت اسائِ ًذّ٘ذ•

ٖ تَاى تحق٘قٖ سا مِ مِ ٗل پظٍّـگش اًجبم دادُ اػت ػٌ٘بً ثشإ • دس آغبص تذسٗغ ه

الصم اػت مِ دس اعالػبت دادُ ؿذُ ًنتٔ هجْوٖ گٌجبًذُ ؿَد، ٗب  . فشاگ٘شٗبى ث٘بى مشد

ِ إ سا حغ مٌٌذ ِ إ ًبگفتِ ثوبًذ، تب فشاگ٘شاى ٍجَد هؼئل   .ًنت

 .آهَختي سٍؽ سػ٘ذى ثِ آًْبػت. ّذف اٗي سٍؽ آهَختي ٍاقؼ٘ت ّب ً٘ؼت •

 اٗي سٍؽ ّوبى سٍؽ ؿشلَك ّلوض اػت•



شواهد: مثال   

ي بیماري بري  براي مطالعه در باره 1890در سال , آیكمن پزشك هلندي•

ي زیادي از ساكنان  در این سال عده. ي جاوه مسافرت كرد بري به جزیره

این كشور به این بیماري مبتال بودند و میزان تلفات ناشي از ان رو به 

آیكمن متوجه شد در یكي از زندانهاي جاوه نیز اكثر زندانیان به . افزایش بود

عالوه بر این مرغهایي كه داخل زندان هستندعالیم این . آن مبتال هستند

 .بیماري را نشان مي دهند در حالي كه مرغ هاي بیرون زندان سالم بودند

چرا مرغهاي داخل زندان در مقایسه با مرغ هاي , آیا میتوانید حدس بزنید•

 بودند؟ بیرون بیشتر به این بیماري مبتال

 



 داضتبٌ  ادايّ

او مي دانست كه تنها . مربوط است  آیكمن حدس مي زد كه این بیماري به نوع تغذیه•

,  ي برنجي  است كه زندانیان از آن تغذیه میكنند غذاي مرغ هاي داخل زندان  باقیمانده

از . در حالي كه غذاي مرغ هاي خارج از زندان از مواد مختلف تشكیل شده است

شلتوك , ایكمن آگاه بود كه عده اي از مردم این منطقه قبل از پختن برنج , سوي دیگر 

غذاي زندانیان نیز .آن جلوگیري شود تا از فاسد شدن.و پوست میاني آن را جدا مي كنند

 .از این نوع برنج فراهم مي شد

آیا مي توانید آزمایشي طرح كنیدكه در آن وجود رابطه بین تغذیه از برنجي  بخصوص •

 و بیماري بري بري ثابت شود؟



 يػكم گػبیي بّ رٔظ اضتقرا

 ريش بيكه•

فعاليتهاي ذهىي را در سه سطح متفايت متمايس شًد ي براي هر •

 :آوها عبارتىد از.يك از آوها شيًة آمًزش خاصي يجًد دارد

 مفهًم سازي-•

 تعميم دادن -2•

 كاربرد تعميم ها -3•

 



 يفٕٓو ضبزي -1

ُ تشٗي فؼبل٘ت رٌّٖ اسائِ ؿذُ اػت، ثِ هفَْم • ّذف ؿَ٘ٓ اٍل، مِ دس ٍاقغ ثشاػبع ػبد

 ػبصٕ دس رّي فشاگ٘ش هشثَط اػت

ٖ ثشد   • ُ ّب، اجؼبم، حَ٘اًبت ٍ غ٘شُ سا ًبم ه  ثذٗي هؼٌٖ مِ فشاگ٘ش ًخؼت فْشػتٖ اص ٍاط

ٖ مٌذ • ِ ثٌذٕ ه  ٍ ػپغ آًْب سا ثشاػبع تفبٍتْب ٍ تـبثْبتٖ مِ داسًذ عجق

ٖ مٌذ• ٖ مٌذ ٍ آى سا پ٘ـٌْبد ه  .  ٍثشإ ّش عجقِ هفَْهٖ دس رّي خَد اًتضاع ه

ٖ گ٘شد ٍ ػپغ اص تشم٘ت آًْب • دساٗي جشٗبى، فشاگ٘ش اص هثبلْبٕ جضئٖ،هفَْهٖ اًتضاػٖ ه

ٖ ٗبثذ ثِ هفبّ٘ن ملٖ هفَْم ػبصٕ ٗنٖ اص گبهْبٕ هْن ّش گًَِ تفنش ثَٗظُ  . تش دػت ه

ٖ ؿَد  .تفنش ػلوٖ، هحؼَة ه
 



 كبربرد تعًیى ْب

فشاگ٘ش، پغ اص مؼت هفبّ٘ن ٍتؼج٘ش ٍتفؼ٘ش مشدى آًْب، داًؾ خَد سا ثشإ ؿٌبخت  •

ٖ گ٘شد  .هفبّوٖ جذٗذ ٍ ًب آؿٌب ثِ مبس ه

دس ٍاقغ فشاگ٘ش دس اٗي ػغح اكَل ٍ هفبّ٘ن آهَختِ ؿذُ سا دس هَقؼ٘تْبٕ جذٗذ ثِ    •

ٖ ثشد   ،(مبسثشد تؼو٘وْب)مبس ه

ُ تش اػت، تٌْب پغ اص گزؿتي اص دٍ   اٗي عشص تفنش،  • مِ اص دٗگش سٍؿْبٕ اًذٗـ٘ذى پ٘چ٘ذ

ُ ّب)هشحلٔ پ٘ـ٘ي   .ٍ ثِ هذد آًْب قبثل حلَل اػت( هفَْم ػبصٕ ٍ تؼج٘ش ٍ تفؼ٘ش پذٗذ
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فعالیتهای فکری و مهارتهای شناختی است که برای انجام یک کار   cognationشناخت•

مانند حدتسلط،  اجزای مکمل یادگیری سلسله مراتبی و راهبردهای شناختی ضرورت دارد، 

 .  پردازش اطالعات باعث افزایش دانش و پیشرفت در ان کار میشود

به مهارتهایی مانند  کنترل، هدایت و ارزشیابی از پیشرفت کار و طرح   metaفرا شناخت  •

مانند خودهدایتی، خود تنظیم راهبردهای فراشناختی ریزی برای یادگیری  بهتر مربوط میشود، 

وکنترلی و ارزیابی رسیدن به هدف سبب هدایت، بهینه سازی، پیشرفت و بکار گرفتن دانش در 

 .موقعیتهای جدید و برای موثر بودن شناخت الزم است

 احتمال موفقیت در حل مسئله را افزایش و در سه نظریه زیر قابل بررسی است انگیزش•

 ارتباط با زندگی روزمره و احساس نیاز سبب عالقه به موضوع است:   interestانگیزش بر مبنای رغبت-

 با تفسیر عملکرد خود و دیگری و درک پیشرفت خود که توان انجام کار را دارد:self efficacyانگیزش برمبنای خودکارامدی-

اینکه افراد عامل شکست یا موفقیت خود را به چه و که نسبت می دهند اگر به تالش خود نسب دهند :   attributionانگیزش برمبنای اسناد-

 انگیزش باالتر خواهد رفت



 آيٕزظ اَفرادی 

 آيٕزظ بٓذاغت

 



 آيٕزظ اَفرادی

 :  بصورتهای زیر امکان پذیر است

 حضوری •

 از راه دور•

 منابع نوشتاری کتبی-

 نوارهای ویدئویی-

 مراکز چند رسانه ای-

 کنفرانس رایانه ای-

 امکانات دانشگاههای مجازی-

 شبکه های اینترنتی-



 رٔغٓبی آيٕزظ اَفرادی

 براساس دیدگاه اسکینر•

 براساس دیدگاه بلوم•

 براساس دیدگاه کلر•

 اموزش انفرادی تجویز شده•

 آموزش انفرادی هدایت شده•

 آموزش انفرادی رایانه محور•

 آموزش به کمک رایانه•

 ارزیابی روشهای انفرادی•

 



 سٍؿْبٕ آهَصؽ ثْذاؿت

  (غ٘شچْشُ ثِ چْشُ)آهَصؽ ٗنغشفِ  -1•

 
 ثْتشٗي سٍؽ اػت(  چْشُ ثِ چْشُ)آهَصؽ دٍعشفِ  -2•

Back 



 آهَصؽ ٗنغشفِ-1

 سٍصًبهِ -ًـشٗبت -متت•
 سادَٗ ٍ تلَٗضَٗى ٍٍٗذَٗ•
 ػٌ٘وب•
 lectureػخٌشاًٖ ػٌتٖ  -1-1•
 symposiumػوپَصَٗم  -1-2•
 congressمٌگشُ  -1-3•
 Packageمبهپَ٘تشٍاػتفبدُ اصثؼتِ ّبٕ آهَصؿٖ  -1-4•



2-Face to face -ُآهَصؽ چْشُ ثِ چْش 

 (ػوَهٖ-مالػ٘ل)جلؼِ آهَصؿ2-1ٖ•
 ثحث گش2-2ٍّٖ•
 Brain Storming ثشاًگ٘ختي افنبس2-3•
 playing-Role اٗفبٕ ًقؾ2-4•
 ػوٌ٘بس2-5•

         Workshopمبسگبُ آهَصؿٖ 2-6 •
 پبًل 2-7•
 جلؼِ پشػؾ ٍپبػخ 2-8•

 جلؼِ تَض٘حٖ- ثحثٖ

 ًوبٗؾ ػولٖ  
Demonstration 

 مٌَاًؼَ٘ى

  مٌفشاًغ

 Forumsفَسٍم           



 Lectureػخٌشاًٖ      1-1  
 .هغبلت ثغَس ػ٘ؼتوبت٘ل ٍهؼتق٘ن اصآهَصؽ دٌّذُ ثِ آهَصؽ گ٘شًذُ هٌتقل ه٘گشدد

 مسايا
 .ؿَد اصٍػبئل مول آهَصؿٖ اػتفبدُ هٖ

 .اصًظشاقتلبدٕ هقشٍى ثِ كشفِ اػت ٍّضٌِٗ صٗبدٕ ًذاسد
 دسثؼضٖ هَاسدًجَدٗبمبّؾ متبة ساججشاى هٌ٘وبٗذ

 دس ٍقت آهَصؽ گ٘شًذُ كشفِ جَٖٗ هٌ٘وبٗذ  
 معايب

 آهَصؽ ٗنغشفِ اػت ٍآهَصؽ گ٘شًذُ غ٘شفؼبل
 غ٘شمالػ٘ل)ثِ تفبٍتْبٕ فشدٕ آهَصؽ گ٘شًذگبى تَجْٖ ًو٘ـَد

 دسآهَصؽ گ٘شًذگبى اٗجبد سقبثت ًو٘نٌذ
 آهَصؽ گ٘شًذگبى اػت(دق٘قِ 13)ث٘ـتشاص صهبى توشمض

 



 Symposiumػوپَصَٗم   1-2

 هَضَع دسثبسُ ّوگٖ مِ ه٘ـَد خَاػتِ ػخٌشاًبى توبهٖ اص ػوپَصَٗم دس•
  مِ هٌ٘وبٌٗذ آهبدُ إ گًَِ ثِ خَدسا هغبلت ٍػخٌشاًبى مٌٌذ كحجت هؼٌٖ٘

 ًوبٗذ ًظشػخٌشاًٖ هَسد اصهَضَع خبكٖ جٌجِ دسثبسُ ّشمذام
  هَسد دس سا الصم آگبّٖ مِ اٌٗؼت گ٘شًذگبى آهَصؽ ثشإ ػوپَصَٗم فبٗذُ•

 ه٘أٍسًذ ثذػت هَضَع ٗل هختلف ّبٕ جٌجِ
 ٍػوپَصَٗم ثَدُ هَضَع دسآى هتخلق اصافشاد ثبٗذ ػوپَصَٗم سئ٘غ•

 ًوبٗذ افتتبح ٍهغلغ افشادآگبُ ساثشإ
  داؿتِ ّوبٌّگٖ خَد كحجت هَضَع هَسد دس إ جلؼِ عٖ قجال ػخٌشاًبى•

 ؿَد خَدداسٕ تباصتنشاسهغبلت

•  
Back 



Congress 1-3 ُمٌگش  

 صٗبدٕ ٍگشٍُ ثَدُ ػوٌ٘بس اص ٍػ٘ؼتش ٍ تش گؼتشدُ ثؼ٘بس مٌگشُ•
 دسآى جْبى ٍٗب قبسُ ػشاػشمـَس، اص هتخلق مٌٌذُ ؿشمت
 ه٘نٌٌذ اجتوبع

 ه٘گشدد ثشگضاس ٗنجبس (ػبل5-1) ػبل ّشچٌذ مٌگشُ•
 ثٌبثشاٗي مبساػت ٗبگشٍُ تخللٖ مو٘تِ چٌذ داسإ ّشمٌگشُ•

 ثبصآهَصٕ جٌجِ گبّبُ مِ اػت إ گؼتشدُ ػبصهبى داسإ
 ً٘ضداسد ًٍَآهَصٕ

Back 



Package مبهپَ٘تشٍاػتفبدُ اص1-4             

 ثشًبهِ ٗل گ٘شًذُ آهَصؽ مِ اػت فشدٕ آهَصؽ ًَع ٗل •
 ثؼتِ ٍ اصمبهپَ٘تش سٍؽ دساٗي ه٘نٌذ دًجبل سا ؿذُ ًَؿتِ اصپ٘ؾ

 ه٘ـَد اػتفبدpackageُ آهَصؿٖ ّبٕ
 آهَصؽ ّشفشد مِ اٌٗؼت آى ٍحؼي ثبالػت هَفق٘ت ه٘ضاى•

 ً٘ؼت ٍهججَس مٌذ هٖ پ٘ـشفت خَد اػتؼذاد فشاخَس ثِ  گ٘شًذُ
 جلَثشٍد مالع ثب مِ

 Slide Show.ؿَ اػالٗذ ّو٘ي تِْ٘ هثل•

Back Next 



2-Face to face -ُآهَصؽ چْشُ ثِ چْش 

 (ػوَهٖ-مالػ٘ل)جلؼِ آهَصؿ2-1ٖ•
 ثحث گش2-2ٍّٖ•
 Brain Storming ثشاًگ٘ختي افنبس2-3•
 playing-Role اٗفبٕ ًقؾ2-4•
 ػوٌ٘بس2-5•

         Workshopمبسگبُ آهَصؿٖ 2-6 •
 پبًل 2-7•
 جلؼِ پشػؾ ٍپبػخ 2-8•

 جلؼِ تَض٘حٖ- ثحثٖ

 ًوبٗؾ ػولٖ  
Demonstration 

 مٌَاًؼَ٘ى

  مٌفشاًغ

 Forumsفَسٍم           



 Classicجلؼِ آهَصؽ مالػ٘ل  -2-1

 ٍثب  ٍاحذ جٌؼٖ ٗب ػٌٖ اصگشٍُ گ٘شًذگبى آهَصؽ•
 ؿشمت آهَصؿٖ جلؼِ دسٗل هـبثِ هؼلَهبت ػغح

 هٌ٘وبٌٗذ
 ٍداًـگبُ دثؼتبى،دث٘شػتبى دسع مالع هبًٌذ•

Back 



Group discussion- ثحث گشٍّٖ -2-2  

 هغشح سا خَد ػقبٗذ ٍآصاد ثغَسهؼبٍٕ ه٘ذّذ اجبصُ مٌٌذگبى ؿشمت ثِ•
 ٍآمبده٘ل مالػ٘ل ٍدسؿشاٗظ ثپشداصًذ هؼبئل حل ًوبٌٗذٍثِ

 ثشگضاسه٘گشدد
 ؿًَذ ػْ٘ن دسػقبٗذٍتجشث٘بتـبى گشٍّٖ ثحث ه٘تَاًٌذثب افشاد•
 ه٘نٌذ مول اػتوبدثٌفغ ٍتقَٗت استجبط دساستقبءفي فشاگ٘شاى ثِ•
 ه٘نٌذ پ٘ذا فشاگ٘شاى ثِ ػو٘قتشٕ دٗذ  هذسع •
 ثبالمبسثشد ثبهؼلَهبت آهَصاى ٍداًؾ ًفش12ٕ-5 مالػْبٕ ثشإ سٍؽ اٗي•

 داسد
 ًو٘ـَد حبكل هف٘ذٕ ًت٘جِ ً٘بثذ ػبصهبى دسػت ػوَهٖ اگشثحث•
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 Lecture discussion -ثحثٖ -تَض٘حٖ 2-3

 اصسٍؽ ه٘تَاى گشٍّٖ ثحث دسسٍؽ هؼبٗت سفغ ثشإ•
 سٗضٕ ثشًبهِ ثِ سٍؽ اٗي ًوَد اػتفبدُ ثحثٖ - تَض٘حٖ

 ً٘بصداسد تشٕ دق٘ق
 ٍثحث ػخٌشاًٖ سٍؽ دٍ اصهؼبٗت ه٘تَاًذ سٍؽ اٗي•

 ًوبٗذ اجتٌبة گشٍّٖ

Back 



Brain storming افنبس بسؽث-2-4  

 ؿشمت افنبس هؼئلِ ٗل دسهَسد ثحث ثجبٕ جلؼِ دساٗي•
 خَد ّبٕ اٗذُ اصّوِ ل٘ؼت ٗل تب ه٘ـَد تـَٗق مٌٌذگبى

 مٌٌذ تِْ٘ مَتبّٖ هذّت دس سا ه٘شػذ رٌّـبى ثِ سامِ
 داسد مبسثشد (مالػ٘ل)آهَصؿٖ ّبٕ هح٘ظ دس سٍؽ اٗي•
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 2-5- Role playing- اٗفبٕ ًقؾ 

 ٍهـنالت صًذگٖ حق٘قٖ هَقؼ٘تْبٕ ػولٖ اجشإ•
 اؿتجبُ تشٍغ٘شُ تب ٍثبصٕ ًوبٗؾ ثب آًشا ًٍجبٗذ آًْبػت

 مشد
 ه٘ـَد اجشا(دق٘ق15ِ-10)مَتبُ هذّت هؼوَال ًقؾ اٗفبٕ•
 اجشا ًوبٗؾ دسهَسد ٍتوبؿبگشاى ثبصٗگشاى اصًوبٗؾ پغ•

 ه٘پشداصًذ ثحث ثِ خَدؿبى الؼول ٍػنغ ؿذُ

Back 



Demonstration- ًوبٗؾ ػولٖ -2-6  

سٍؿٖ اػت مِ ًـب ًذٌّذُ چگًَگٖ اًجبم ٗل ػول ٗب •
اػتفبدُ اصٗل سٍؽ ه٘جبؿذ مِ تَػظ ٗبدگ٘شًذُ ٍتحت 

 ًظشآهَصؽ دٌّذُ اًجبم هٖ پزٗشد
دس اٗي سٍؽ فشاگ٘شاى آًچِ سامِ ؿٌ٘ذُ ٗب خَاًذُ اًذ •

 ػوالَ هـبّذُ ٍتوشٗي هٖ مٌٌذ
ثشإ مَدمبى تَػظ  O-R-Sهثل سٍؽ تِْ٘ هحلَل •

 هبدساى

Back 



Seminar7-2 ػوٌ٘بس-  

 غبلجب ثبالػت ٍدسػغح آمبده٘ل ثحثْبٕ ثشإ إ جلؼِ•
 تَل٘ذ اػبػبَ مِ ٍداًـگبّٖ پظٍّـٖ ػبصهبًْبٕ تَػظ

 ه٘ـَد دادُ هزمَسًذ،تشت٘ت هجبحث مٌٌذگبى
- پظٍّؾ ٍتجشث٘بت آهَصؿْب ػشضِ ثشإ ػوٌ٘بسهحلٖ•

 ه٘جبؿذ up to dateثٌْگبم هغبلت اٗي اغلت ه٘جبؿذ گشاى
 مٌٌذگبى ؿشمت ث٘ي قجال ػخٌشاًبى هقبلِ ٗبّوِ خالكِ•

 ؿَد تَصٗغ

Back 



Conference مٌفشاًغ-2-8  

  ثشگضاس ػ٘بػٖ ٗب هزّجٖ هَضَػٖ ثب ػوٌ٘بس ٗل چٌبًچِ•
 هٌ٘بهٌذ مٌفشاًغ آًشا ؿَد

 ٍ ػالئق داسإ مِ ه٘ـَد تـن٘ل اؿخبكٖ اص مٌفشاًغ•
 ثبؿٌذ هٖ هشتجغٖ ٗب هـتشك فنشٕ ّبٕ صهٌِ٘

 مبسگبُ ٗل ثِ ضشٍست حؼت ثش ه٘تَاى سا مٌفشاًغ•
 ػبخت هجذل آهَصؿٖ

Back 



Convention- (اجالػِ٘)مٌَاًؼَ٘ى 2-9  
 تـن٘ل اجشائٖ ػبصهبًْبٕ ٍ گشٍّْب ػوٌ٘بس ٗل دس ٍقتٖ•

 كحجت ػبصهبى ٗب دػتگبُ آى هؼبئل دسخلَف ٍ ؿَد
 هٌ٘بهٌذ مٌَاًؼَ٘ى ٗب اجالػِ٘ آًشا گشدد

 مِ داًـگبُ مبسثشدٕ- ػلوٖ هؼبئل ػوٌ٘بس ثشگضاسٕ هثال•
 هؼؤل٘ي ٍ ػلوٖ ّ٘ئت اػتبداى، هثل گشٍُ چٌذ دسآى
 ثبؿٌذ داؿتِ ؿشمت هبلٖ ٍ اداسٕ
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Workshop مبسگبُ آهَصؿٖ 2-10  

 ػولٖ، هَضَع ٗب سؿتِ ثِ مِ افشاد اص تَجْٖ قبثل تؼذاد•
  قشاس ٗنذٗگش مٌبس دس داسًذ ٍاثؼتگٖ ثْذاؿتٖ ادثٖ، فٌٖ،

 ثِ سا هـخلٖ هؼبئل ٗب ٍ هجبحث هَضَػبت، ٍ گ٘شًذ هٖ
 دس اقذاهبت ثشإ ّبٖٗ پ٘ـٌْبد ٗب ّب تَكِ٘ اسائِ هٌظَس
 دٌّذ قشاسهٖ ٍتحل٘ل ٍتجضِٗ ثحث هَسد ثؼذٕ ّبٕ ثشًبهِ

 ّفتِ ٗل حذامثش ٍ سٍص چٌذ عَل دس هؼوَال مبسگبُ•
 ه٘ـَد تـن٘ل

Back Text 



Workshop مبسگبُ آهَصؿٖ 2-10  

 ثبٗنذٗگش مبس ثشإ افشاد هالقبت هحل مبسگبُ حق٘قت دس•
 ٗل اص مِ اػت هؼبئلٖ سٍٕ ٍ مَچل گشٍّْبٕ دس
  اص ٍ اػت هشتجظ آًْب إ حشفِ فؼبل٘ت ٍح٘غِ افشاد ثب ػَ

 دسهؼبئل مِ اػت حلْبٖٗ ساُ ثِ ٗبفتي دػت دٗگش ػَٕ
   داسد اّو٘ت آًبى ثشإ رٗشثظ

 هجتٌٖ هؼئلِ حل ثش مِ اػت سٍؿٖ اػبػبَ مبسگبُ ثٌبثشاٗي•
 ه٘جبؿذ

Back Next 



 ضشٍسٗبت مبسگب2-10ُ
 گشفتِ دسًظش ٍمبسگشٍّٖ ػوَهٖ جلؼبت ثشإ هٌبػت هحل•

 (ًفشث٘ـتشثبؿذ12-10اص ًجبٗذ مبس گشٍُ)ؿَد
 ػبثقِ-هَضَع ًظشٕ ّبٕ ًظ٘شصهٌِ٘ مبفٖ هٌبثغ ٍ هذاسك•

 ثبؿذ اخت٘بس دس هٌبثغ
 گشدد تِْ٘ مبسگبُ ثب هتٌبػت ثلشٕ ٍ ػوؼٖ ٍػبئل•
 ثِ تب ًوبٌٗذ ؿشمت دسگشٍُ اػتبداًٖ ٍ هـبٍسٗي،مبسؿٌبػبى•

 مٌذ مول ثحث پشثبستشمشدى دس گشٍُ
 هَسد دس ثتَاًٌذ ٍ ثَدُ ثشخَسداس قجلٖ ٍتجشثِ پختگٖ اص افشاد•

 ثگ٘شًذ تلو٘ن خَد جبهؼِ

Back Next 



Panel11-2 پبًل   

 (ًفش7-3)ًفش چٌذ دسآى مِ اػت إ ؿَُ٘ ه٘ضگشد ٗب پبًل•
 ٍثب ًـٌٌ٘ذ هٖ حبظشٗي ثب سٍٗبسٍٕ دسحبلت دٍسه٘ضٕ
 اػت دساستجبط حبظشٗي ثب مِ هَضَػٖ دسثبسُ ٗنذٗگش
 ثحث داسًذ، تخللٖ داًؾ آى دسثبسُ پبًل ٍاػضبء
 ه٘نٌٌذ

 دسجشٗبى قجل اصهذّتٖ مبسؿٌبػبى آًؼتنِ پبًل الصهِ•
 ثبؿٌذ قشاسگشفتِ آى ٍػبٗشجضئ٘بت ثحث ،هَضَع ثشًبهِ
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 Forumsفَسٍم2-12

 تَػظ هَضَع ٗل ثِ ساجغ هختلف ٍهغبلت ًظشات اسائِ•
 ه٘گٌَٗذ فَسٍم سا (دًٍفشٗبث٘ـتش) گ٘شًذگبى آهَصؽ

 ٗل دادى ٍپبًل، ػوپَصَٗم ػخٌشاًٖ، سػوٖ ّبٕ دسكحٌِ•
 هٖ آًبى ٍاظْبسًظش هـبسمت جْت هخبعج٘ي ثِ فشكت

 ثبؿذ
 اٗي دس (feed back)ثبصخَسد هٌبػت هنبً٘ضم ٗل فَسٍم•

 سٍد هٖ ثـوبس جلؼبت

Back Next 



 Colloquy جلؼِ پشػؾ ٍپبػخ2-13   

 سا ثحث مِ ه٘ـَد خَاػتِ حبضشٗي اص هحذٍدٕ اصتؼذاد•
 مٌٌذُ ؿشمت افشاد اٌٗؼتنِ جلؼِ اٗي حؼي  مٌٌذ افتتبح

 داسًذ ًظش ٍتجبدل دسثحث ؿشمت ثشإ ث٘ـتشٕ فشكت
 سٍؿْبٕ ملِ٘ دس ه٘تَاًذ مِ اػت فٌٖ پبػخ ٍ پشػؾ•

 سٍد ثنبس آهَصؿٖ فؼبل٘تْبٕ ٍ تذسٗغ
 ٍ هختلش ّذفذاس، ٍاضح، سٍؿي، ثبٗذ ؿذُ هغشح ػؤال•

 ثبؿذ فشاگ٘ش تحل٘لٖ پبِٗ ٍ ػي ثب هتٌبػت

Next Back 



  National Planعشح آهَصؽ هل2-14ّٖ

 مٌتشل ٗب پ٘ـگ٘شٕ جْت ثوٌظَستغ٘٘شسفتبسػوَهٖ سٍؽ دساٗي•
 گشدد هٖ سٗضٕ ثشًبهِ هلّٖ دسػغح ثغَسٍػ٘غ ث٘وبسٕ ٗل

  ٗبٍػبئل آهَصؿٖ سٍؿْبٕ اصهجوَػِ اػت هوني ثشًبهِ دساٗي•
 ثشد ثْشُ ثغَسٍػ٘غ ٍثلشٕ ػوؼٖ

 داسًذ ػْذُ ثش سا آهَصؽ اٗي سّجشٕ ًقؾ هتخلق افشاد ٗب فشد•
 ثبؿذ ثشخَسداس ثبالئٖ هؼلَهبت ٍاص آگبُ ثبٗذ هتخلق•

Back Next 



National Plan ّٖاداهِ آهَصؽ هل 

 هحبػجِ آى اجشإ ّضٌِٗ ثبٗذ سٍؽ اٗي سٗضٕ دسثشًبهِ•
 دسهبًٖ ّبٕ ّضٌِٗ ٗنذّن حذٍد)ثبؿذ كشفِ ثِ ٍهقشٍى

 (ث٘وبسٕ آى
 
 دسهبى ٗب اػْبلٖ ث٘وبسْٗبٕ ٍمٌتشل پ٘ـگ٘شٕ آهَصؽ:هثبل•

 هؼ٘ي صهبى ٍدس هلّٖ دسػغح O-R-Sپَدس ثب

Next Back 



 تنٌَلَطٕ آهَصؿٖ

 ٍثلشٕ ػوؼٖ ٗب آهَصؿٖ مول ٍػبٗل  •
 آهَصؿٖ ًـشٗبت -1•
 ػوَهٖ النتشًٍ٘نٖ ٍ تنٌ٘نٖ ٍػبٗل -2•

Back Next 

Text 



 ًـشٗبت -1

 ف٘ل٘پ چبست -اًَاع چبستْب -1-1•
 پوفلت -فَلذس -ٌّذ ثَك-1-2•
 ػنغ -پَػتش -1-3•

Next Back 



 ٍػبئل تنٌ٘نٖ ٍالنتشًٍ٘نٖ  -2

 مبتشٗچ  -ف٘لن اػتشٗپ  -اػال ٗذ -2-1•
 هَلتٖ هذٗب ٍٗذئَ الٗضس -اُپل  -اٍُسّذ-2-2•
   -ٍٗذئَپشٍطمـي -ٍٗذئَ -پشٍطمتَس -2-3•
       آهپلٖ فبٗش -كَت ضجظ  -سادَٗ -2-4•
 ػٌ٘وب -تلَصَٗى -2-5•
 مبهپَ٘تش ٍثؼتِ ّبٕ آهَصؿٖ -5 -2•
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