
 طراحی آموزشی
 استاد: داوود اکبری

 

 تدوین کنندگان: 

 دبیر تاریخ آقای رضا موسوی نژاد

 آقای رضا صفری دبیر علوم تجربی

 خانم الهام ارجمند دبیر زبان انگلیسی

 دبیر زیست خانم فرشته اسکندری

 ١۳۹۹و با تشکر از تمامی دبیران محترم پودمان اول 

 



 میالرح الرحمن اهلل بسم

 

 یآموزش یطراح

 نظرررر در منبررر  دو رو نیرررا از. کرررنم یم رفررر را یمنررر ب  کررر  اسررر  الزم یآموزشررر یطراحررر مبحررر  بررر  ورود یبررررا

 .شود یم یم رف شم  خدم  ک  اس  شده گرفت 

 

 

 

 

 ینرررو  بررر  و شرررودیمررر یبررسررر یکلررر طرررور بررر  یآموزشررر یطراحررر یمبررر ن ،یآموزشررر یطراحررر یمبررر ن کتررر   در

 .شودیم گرفت  قرار نقد و یبررس مورد در یآموزش یطراح یه الگو

 بررر  ی نررری دارد یشرررتریب ی تیررر مل جنبررر  کتررر   نیرررا: یآموزشررر یطراحررر فنرررو  و راهبردهررر  دوم، کتررر   امررر  و

 .میببند ک ر ب  را یآموزش یطراح یالگو میتوان یم م  کت   نیا واسط 

 و  تیررکل پرداخترر ، یآموزشرر یطراحرر یالگوهرر  فیتوصرر برر  میکرررد یم رفرر کرر  یاولرر منبرر  نخسرر ، کترر   در

 بررر  یآموزشررر یطراحررر یالگرررو دوم کتررر   در امررر . اسررر  شرررده مررررور یآموزشررر یطراحررر اصرررطتح ت و میمفررر ه

 .اس  گرفت  قرار یبررس مورد( practical)ی لم نگ ه

 

 

 

 

 

 

 

 

  آموزش یطراح: میکن یبررس میخواه یم را یآموزش یطراح واژه خود ابتدا

 میترسرر ،یذهنرر  یررنظر کیرر کرررد  میتنظرر و کرررد  فکررر کرررد ، اخترررا  ی نرری  م ن سرر   چرر  برر  یطراحرر

 برر  د یرسرر یبرررا دسررتر  در منرر ب  یریکرر رگبرر  برر  نقشرر  کیرر سینرروشیپرر کرررد  آمرر ده و سرر ختن و کرررد 

 .اس  هدف

 نیرریت  شیپرر از یهرر  هرردف برر  د یرسرر یبرررا سینررو شیپرر کیرر نقشرر  کیرر کرررد  فررراهم ی نرری یطراحرر پررس

 .اس  شده

  منابع

 سمت انتشارات ،یرضو عباس دیس و ینوروز وشیدار یآموزش یطراح یمبان -۱

 .سمت انتشارات فرادانش، هاشم ترجمه همکاران و پوالک  یآموزش یطراح فنون و راهبردها -۲ 

 

 

  یآموزش یطراح اتیکل و میمفاه: اول فصل

 

 آموزش+  یطراح

 سینو شیپ کردن آماده و ساختن م،یترس ،یذهن هینظر کی کردن میتنظ ای دنیشیکردن،اند اختراع: یطراح

 یبرا نقشه کی هیته سرانجام و هدف کی به یابیدست یبرا منابع یریارگک به ای دادن اختصاص نقش کی

 .است شده نییتع شیپ از آنچه به حصول

 

 یآموزش یهدفها به رندهیادگی شتریب هرچه یابیدست آن هدف که است یاقدامات و ماتیتصم مجموعه: آموزش

 .  است

 



 آ  هررردف کررر  شرررود یمررر گفتررر  اقررردام ت و م تیتصرررم از یا مجمو ررر  بررر  م ن سررر   چررر  بررر  آمررروزش مررر ا

 .اس  مطلو  یری دگی سم  ،ب  اس  یآموزش یه  هدف سم  ب  را یفراگ بهتر هرچ  ی بیدست

 

 

 

 

 

 

 ی بیدسررت یچگررونگ مررورد در مشررخ  نقشرر  کیرر  یررته یم نرر  برر  گریهمررد کنرر ر در یآموزشرر یطراحرر پررس

 یبنررد طبقرر  هرر  نگرررش و هرر  مهرر رت و هرر  دانررش طرر یح سرر  در کرر  اسرر  یآموزشرر یهرر  هرردف برر  را یررفراگ

 .شود یم

 و میبرسررر ن مطلرررو  وضررر  کیررر بررر   واطرررف و احسررر   نظرررر از را آمررروزا  دانرررش تررر  اسررر  قررررار ی نررری

 .میبخش  یتقو ه  دهیپد ب  نسب  را آنه  شن خ  و میکن  یتقو را آنه  یه مه رت

 و ینرریب شیپرر ی نرری یآموزشرر یطراحرر. اسرر  شررده ارائرر  خرردمتت   یآموزشرر یطراحرر زا یکرر مل فیررت ر نجرر یا

 سررم  برر  یری دگیرر سررم  برر  آمرروزا  دانررش رسرر ند  یبرررا یآموزشرر مطلررو  یهرر روش یسررر کیرر زیتجررو

 .ردیگیم قرار ش گردا   واطف و مه رت دانش، ط یح در ک  شده نییت  شیپ از یه  هدف

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریپررر  بیآسررر از یریجلررروگ  یرررترب و میت لررر امرررروز جهررر   شررررف یپ و ریررراخ تحررروالت  تیرررکل و میمفررر ه

 و یزنررردگ  راهررروار چرررر  نیترررریاس سررر آمررروزش آنهررر  شررربردیپ و ج م ررر  کیررر مختلرررف اقشررر ر یآگررر ه ج م ررر 

 آمررروزش اسرر   ج م ررر  کیرر   یرررهو  نگریرر ب آمرروزش  اسررر  ج م رر   در متخصررر  یروهرر  ین نیتررر م یاصررل  منبرر  

 .  اس   یپو فرهنگ ی الزم 

 کیررر ریررراخ تحررروالت کررر  میدانیرررم. پررررورش و آمررروزش م،ازییبگرررو  یرررترب و میت لررر از میخرررواه یمررر نجررر یا مررر 

 نیررا برر  ییپ سررخگو  یپرر در همررواره  یررترب و میت لرر رو نیررا از و اسرر   یررترب و میت لرر مرهررو  قط رر  ج م رر 

 کند آگ ه را ج م   مختلف اقش ر تواندیم چگون  ک  بوده سوال

  یآموزش یطراح

 یآموزش یهدفها به یابیدست یچگونگ مورد در مشخص یها نقشه هیته

 ها نگرش-3                                                     ها مهارت -2                             ها دانش -1

 و مهارتها ها، دانش در نظر مورد راتییتغ به لین یبرا یآموزش مطلوب یروشها زیتجو و ینیب شیپ 

 .شاگردان عواطف

 

 مفاهیم و کلیات

 اساسی ترین چرخ راهوار زندگی و منبع اصلی تامین نیرو های متخصص در جامعه است :زش آمو .  

  آموزش بیانگر هویت یک جامعه است. 

 آموزش الزمه ی فرهنگ پویا است . 

 : تعلیم و تربیت

 جلوگیری از آسیب پذیری جامعه  

 آگاهی اقشار مختلف جامعه و پیشبرد آن ها 
  امروز تحوالت اخیر و پیشبرد جهان  

 



 جهرر   سراسررر در کرر  یطیشرررا برر  توجرر  برر . ببرررد شیپرر برر  هرر  هرردف برر   دیرسرر یراسررت  در را هرر  آ  و

 در  یرررترب و میت لررر   یرررکرون ،متول نوظهرررور یدمیررراپ ، نررررم جنرررگ  سرررخ ،چ  جنرررگ چررر  اسررر ، شرررده حررر د 

 حررداق  برر  را ج م رر  افررراد یریپرر بیآسرر بتواننررد ییهرر  آمرروزش و ییراهک رهرر  ارائرر  برر  کرر  هسررتند آ  یپرر

 .برس نند

 خرر   یم نرر  در آمرروزش. شررود یمرر شررن خت   یررموفق رکررن  نرروا  برر  ج م رر  هررر در  یررربت و میت لرر پررس

 هسررتند آ  یپرر در آمرروزش واسررط  برر  جوامرر . اسرر  ج م رر  کیرر یبقرر  الزمرر   یررترب و میت لرر برر  نسررب  تررر

 .کنند آم ده را خودش   ج م   متخص  یروه ین بتوانند ک 

 آمرروزش کرر  چرررا. اسرر  آمرروزش ج م رر ، یروشیپرر چررر  واقرر  در. اسرر  ج م رر  کیرر  یررهو  نگریررب آمرروزش

 .ببرد شیپ ک م  یفرهنگ و یی یپو سم  ب  را ج م   کی تواند یم ک  اس 

 یبررسررر مرررورد را آمررروزش. میکررررد اشررر ره جوامررر  در  یرررترب و میت لررر حسررر    یررراهم و گررر هیج  بررر  نجررر یا مررر 

 خودمررر   رشررت   تح تاصررط  برر    یرر ترب و میت لررر حرروزه  متخصرر   کیرر   نرروا   بررر  میخررواه  یمرر . میرر داد قرررار 

 تررر خرر   یم نرر  در میگفترر کرر  یآموزشرر م ن سرر ،چرر  برر   یررترب و میت لرر مینرریبب. میشررو آشررن  تررر قیرردق

 برر  ب ررد بخررش در انشرر لاهلل پررس. دارد یمفهرروم و م نرر  چرر  شررودیم برررده کرر ر برر   یررترب و میت لرر برر  نسررب 

 . پرداخ میخواه  یترب و میت ل ی نی خودم   رشت  میمف ه یتخصص یبررس

 جلس  دوم

بررر   رررر  سرررتم، بنرررده داود اکبرررری افتخررر ر دارم بررر  واحرررد درسررری طراحررری آموزشررری در خررردم  شرررم  ب شرررم.  

طراحرری آموزشرری در خرردم  شررم  ب شررم. طراحرری آموزشرری ب نرروا  یررک تخصرر  ت یررین کننررده در موفقیرر              

ز بررر  روز برن مرر  هررر ی آموزشررری در سراسرررر جهرر   و در سراسرررر نظررر م هررر ی آموزشرری شرررن خت  شرررده اسررر  و رو   

بررر اهمیرر  آ  بررر نقررش آ  بررر بهبررود بخشررید  برر  کرر رایی نظرر م هرر ی آموزشرری افررزوده میشررود. مرر  برر   نرروا           

م لررم، برر   نرروا  یررک متخصرر  یررک مررد ی ازیررن پررس در حرروزه ت لرریم و تربیرر  ب یررد برر  ایررن  لررم و هنررر              

 ر ببررریم ترر  جریرر     ی نرری طراحرری آموزشرری هرچرر  بیشررتر آشررن  ب شرریم، آنرررا در  کنرریم و بترروانیم آ  را بکرر          

جلسررر  بررر  یررر ری خداونرررد همرررراه شرررم  هسرررتیم. ا     11یررر ددهی یررر دگیری مطلرررو  داشرررت  ب شررریم. در ایرررن   

شررر ل  بتررروانیم بررر  طراحررری آموزشررری بخررروبی آشرررن  بشرررویم ی نررری فلسرررف  آ  کررر  شررر م  چیسرررتی. چرایررری و    

کنررریم. پرررس هررردف چگرررونگی اسررر  بخررروبی در  کنررریم و بمررر یریم و در موق یررر  هررر ی  ملررری از آ  اسرررتف ده   

 اس . طراحی آموزشیکلی این واحد درسی آشن یی ب  

 چیستی                                                                                

 

 چرایی                     هدف کلی: طراحی آموزشی                            

                                                                             
 چگونگی                                                                                        

امرر  در پ یرر   ایررن دوره قرررار اسرر  برر  کجرر  برسرریم، قرررار اسرر  طراحرری آموزشرری را بشن سرریم برر   نرروا  یررک            

تمی. بترروانیم برر  واسررط  طراحرری آموزشرری و در واقرر  آن رر  کرر  در ایررن         یررک رویکرررد سیسرر   سرریتمی، نگرررش 

دوره مررری آمررروزیم و کسرررب مررری کنررریم بتررروانیم نی زهررر ی فراگیررررا  در  کنررریم و برررر مبنررر ی شرررن خ  نی زهررر ی 

انهررر ، بتررروانیم موق یررر  هررر ی مطلررروبی را برایشررر   پررریش بینررری کنررریم و طرررر  ا ربخشررری را بررر  ارم ررر            

احررری اموزشررری مررر  مررری تررروانیم شررررایگ و موق یررر  هررر ی یررر دگیری را تحلیررر       بیررر وریم.هم نین بواسرررط  طر 

کنررریم، چررر  کرررت  در  و چررر  کرررت  هررر ی فررروس برن مررر  بررردین واسرررط  دسررر  بررر  خلرررق موق یررر  هررر ی    



برررزنیم. تررر  دانرررش آمررروزا  را بررر  سرررم  هررردف هررر  هررردای  کنررریم.     یررر ددهی یررر دگیرییررر دگیری در فراینرررد 

م از طراحررری اموزشررری از ایرررن  لرررم و هنرررر بهرررره بگیرررریم تررر  در   هم نرررین در پ یررر   ایرررن دوره مررر  مررری تررروانی 

فراینرررده ی آموزشررری خودمررر   در جریررر   تررردریس یررر دگیری بخررروبی اسرررتف ده کنررریم. در تمررر می سرررطو ،از        

دبسرررت   تررر  دانشرررگ ه بتررروانیم طراحررری  الگوهررر ی آموزشررری بکررر ر ببنررردیم و دانرررش امررروزا  را بررر  یررر دگیری       

کنررریم. زمررر   ومکررر   را مررردیری     بهینررر  سررر زی وزشررری میتررروانیم  برسررر نیم. هم نرررین بواسرررط  طراحررری آم  

مطلررروبی را در فراینرررد یررر ددهی یررر دگیری داشرررت  ب شررریم و در نه یررر  بررر  شرررن خ  طراحررری آموزشررری میتررروانیم    

خررردم ت راهنمررر یی و مشررر وره ای بررر  همنو ررر   خودمررر  ، بررر  م لمرررین و مرررراج ین خودمررر   داشرررت  ب شررریم و    

 را بهتر بشن سیم. ی دگیری -ی ددهیجری   آنه  را هدای  کنیم ت  

 اهداف واسط  ای:

 *شن خ  طراحی آموزشی ب   نوا  یک رویکرد سیستمی.

 * در  نی زه ی دانش آموزا  و ارائ  طراحی ا ربخش.

 * تحلی  شرایگ ی دگیری در موق ی  ه ی آموزشی، کت  در  و فوس برن م .

 دگیری.ی –* خلق موق ی  ه ی ی دگیری در فرایند ی ددهی 

 *توان یی تحقیق و بک رگیری ی فت  ه ی این در  در فراینده ی اموزشی.

* کررر ربرد طراحررری آموزشررری در فراینرررده ی اموزشررری )سرررطو  مختلرررف تحصررریلی و در سررر یر اب ررر د        

 زندگی(

 ی دگیری.-* توان یی مدیری  بهین  کت  در  و کمک ب  فراینده ی ی ددهی

 راهنم یی در زمین  مب ح  طراحی آموزشی. *کسب مه رت ارائ  ی خدم ت مش وره و

پررس اینجرر ، پی مررد ایررن واحررد یرر دگیری را اینطررور مطررر  مرری کنرریم. کرر  در پ یرر   ایررن واحررد شررم  ب یررد مهرر رت         

امرروز گرانقرردر مرررتبگ برر  رشررت  خودترر   یررک طراحرری آموزشرری ترردوین کنیررد. و ارائرر  بدهیررد. ایررن انتظرر ر مرر  از          

  شررم  در پ یرر   دوره ب یررد بهررش برسررید طررر  طراحرری اموزشرری منطبررق        شررم  در پ یرر   دوره هسرر . آن رر  کرر    

برر  الگرروی کرر  فرررا مرری گیررری. ترردوین یررک طراحرری آموزشرری منطبررق برر  الگرروی کرر  فرررا مرری گیریررد. البترر  اگررر         

ایررن واحررد طراحرری آموزشرری بصررورت حارروری ب یررد اجرررا میشررد قط رر  شررم  مرری ب یسرر  طراحرری آموزشرری کرر           

ا مررری کردیرررد و در سرررطو ب ررردی بتوانیرررد انررررا مرررورد تجدیرررد و بررر زنگری قررررار  تررردوین کررررده ایرررد را ب یرررد اجرررر

بدهیررد برر  اسررتف ده از ب زخوردهرر ی کرر  مرری گیریررد. امرر  برر  توجرر  برر  شرررایطی کرر  ف ررت حرر د  شررده اسرر                

 یک طراحی آموزشی اس . چرا ک  آموزش م  بصورت مج زی اس . شم  تدوین و ارائ انتظ ر م  از 

  

 گیری:اهداف پی مده ی ی د

 * در پ ی   این واحد ی دگیری مه رت آموز ق در خواهد بود:

 * یک در  در رشت  تخصصی خود انتخ   و طراحی آموزشی آ  را تدوین و ارائ  نم یید.

 * یک در  در رشت  تخصصی خود انتخ   و طراحی اموزشی آ  را تدوین و اجرا نم یید.

ا  را ترررردوین و اجرررررا نمرررروده و بررررر اسرررر    * یررررک در  در رشررررت  خررررود انتخرررر   و طراحرررری آموزشرررری

 ب زخورده ی ح صل  ا  را اصت  نم یید.

اینجررر  مررری خرررواهیم در مرررورد منطرررق واحرررد درسررری طراحررری اموزشررری بررر هم صرررحب  کنررریم مررری دانررریم کررر    

 آموزش اس   نی ز بشر اس . ی نی هیچ ج م   ای نمی تواند بود  آموزش ب  بق ی خودش ارائ  دهد. 



مرروزش خیلرری فراتررر و پی یررده تررر اسرر  نسررب  برر  دیگررر نی زهرر ی اس سرری بشررر) خررورا ،             قط رر  نیرر ز برر  آ  

پوشرر  ، مسررکن( کرر  مرر زلو از آنهرر  یرر  مرری کنررد. چرررا کرر  آمرروزش فراینررد بسرری ر پی یررده تررری اسرر  نسررب  برر          

نی زهررر ی مررر کور. درسررر  اسررر  کررر  مررر  در زنررردگی گررر هی از جررر ی جررر ی برررود  طرررر  و برن مررر  هررر ی قبلررری  

مطرر لبی را یرر د گرفترر  ایررم. درجریرر   آمرروزش قرررار گرفترر  ایررم. امرر  یررک آمرروزش سررودمند             بصررورت اتفرر قی  

مرررو ر نیررر ز بررر  یرررک طرررر  دارد، نیررر ز بررر  یرررک پلرررن و برن مررر  قبلررری دارد، همررر نطور کررر  بررررای سررر ختن یرررک  

 بن وس ختم   نی ز ب  نقش  از قب  ترسیم شده داریم.  

 منطق واحد درسی:

آمرررروزش مررررو ر و سررررودمند نی زمنررررد طررررر  و             * آمرررروزش نیرررر ز اس سرررری بشررررر      

 برن م .

 

 (2113* طراحی اموزشی ب  مث ب  ی مهندسین  ملکرد انس  ) ردی و همک را 

ردی وهمکررر رانش در خصرررو  اهمیررر  و ج یگررر ه طراحررری آموزشررری جملررر  جررر لبی دارنرررد: مررری گوینرررد اگرررر مررر   

دانیم، م مررر را  را مهندسرررین فاررر  از آ  یررر د  پزشرررک   را بررر   نررروا  مهندسرررین سرررتم  و بهداشررر  ج م ررر  بررر  

کنرریم، مهندسررین  ملکرررد انسرر نی، طراحرر   آموزشرری هسررتند چرررا کرر  طراحرر   آموزشرری ب یررد مولفرر  هرر ی              

تشرررکی  دهنرررده آمررروزش را بررررای انسررر   بخواهنرررد مهندسررری کننرررد، تررر  یررر دگیری بررررای انسررر   فرررراهم بشرررود. 

ه بگرررویم در بحررر  طراحررری آموزشررری حس سررری  ک رمررر    اینجررر  از واژه مهندسررری اسرررتف ده کرررردیم شررر ید بهترررر 

از یررک مهنررد  بیشررتر اسرر . جملرر  ای کرر  ردی گفرر  شرر ید ن خواسررت  شررم  را یرر د ایررن مسرر ل  انررداخ  کرر            

اشررتب ه یررک پزشررک درو  خرر   دفررن مرری شررود، اشررتب ه یررک مهنررد  روی خرر    سررقو  مرری کنررد، امرر                

 هی مرری کشررد. ازینرررو مرر  ب نرروا  یررک م لررم برر         اشررتب ه م لررم روی خرر   راه میرررود و برر  ج م رر  ای برر  تبرر       

توجرر  برر  حس سرریتی کرر  حرفرر  ای مرر  دارد و قرررار اسرر  دانررش آمرروزا  را، انسرر   تربیرر  کنرریم ب یررد ایررن  لررم          

و تخصرر  طراحرری آموزشرری آشررن  شررویم. بترروانیم فرصرر  هرر ی را برررای یرر دگیری دانررش آمرروزا  پرریش بینرری            

  توجرر  برر   تقرر  فراگیرررا ، نیرر ز انهرر ب نگرررش آنهرر  برر  انرر لیز     کنرریم. اصررت هرردف طراحرری اموزشرری همررین اسرر . برر   

شرررایگ محیطرری و امک نرر تی کرر  در دسترسررم   اسرر  در راسررت ی اهررداف یررک نظرر م آموزشرری حرکرر  کنرریم.              

در راسرررت ی اهرررداف نظررر م آموزشررری فرصررر  هررر ی را بررررای یررر دگیری نظررر م منرررد دانرررش امررروزا  فرررراهم کنررریم.  

 ی دگیری رشد دهنده اس .-یند ی ددهیراحی آموزشی الزم  یک فراپس ط

 منطق واحد درسی:

 اس .فراهم کرد  فرص  ی دگیری * هدف از طراحی آموزشی 

و   تیرررق فراگیررررا ، شررررایگ محیطررری و امک نررر ت و منررر ب  در دسرررتر * م لررم ب یرررد بتوانرررد بررر  توجررر  بررر   

 د.در راست ی اهداف نظ م آموزشی فرص  ه ی ی دگیری و نظ م مندی را طراحی کن

 * طراحی آموزشی الزم  یک فرایند ی ددهی ی دگیری رشد دهنده اس .

دانررش آمرروزی کرر  در کررت  مرر  ح ضررر مرری شررود مرر  انتظرر ر داریررم برر  یکسررری م لومرر ت، مهرر رت هرر  و دانررش           

برسررد، جرر ی کرر  قرررار اسرر  دانررش     برر  نقطرر  هرردف هرر  دسرر  پیرردا کنررد. در واقرر  مرری خررواهیم دانررش آمرروزا      

 وض  مطلو . گویم آموز بهش برسدک  می

برررای اینکرر  دانررش آمرروز برر  آ  ارتفرر   برسرر نیم برر  آ  مهرر رت هرر  برسرر نیم نیرر ز اسرر  کرر  یکسررری پلرر  هرر  را           

ترسرریم کنرریم. ترسرریم پلرر  هرر  برررای رسررید  فراگیرررا  بسررم  یرر دگیری طراحرری آموزشرری مرری گوینررد. ی نرری            



د طراحرری آموزشرری مرری گرروییم. در   سررن ریوی کرر  م لررم مرری چینررد ترر  دانررش امرروزا  را برر  وضرر  مطلررو  برسرر ن       

ایررن ترسرریم پلرر  هرر  و بصررورت تخصصرری تررر در نظررر گرررفتن موق یرر  هرر  و ف  لیرر  هرر  برررای فراگیرررا  ب یررد             

ایررن نکترر  را توجرر  کنرریم ارتفرر   ایررن پلرر  هرر  نرر  انقرردر زیرر د ب شررد کرر  دانررش آمرروزا  در پیمررود  انهرر  احسرر           

رتفرر   پلرر  هرر  کررم ب شررد کرر  دانررش امرروزا  پررس از  بررور از         جررز و نرر توانی کننررد و دازده بشرروند و نرر  انقرردر ا    

ایررن موق یرر  برر  خودشرر   بگوینررد کرر  کرر ر خ صرری انجرر م نرردادیم. ازیررن رو مرری ترروانیم انتظرر ر داشررت  ب شرریم             

جلسرر  آموزشرری در خرردم  شررم      11کرر  فراینررد یرر ددهی یرر دگیری مطلررو  ر  بدهررد. پررس مرر  ا  شرر ل  قرررار         

اشرررت  کنررریم و بتررروانیم انررررا در موق یررر  هررر ی  ملررری ی نررری در فراینرررد   ب شررریم شرررم  را بررر  طراحررری آموزشررری  

 کتسداری حودم   در جری   اموزش از آ  استف ده کنیم.

                                                                                                                                نقط  اهداف: توامندیه ی ک  انتظ ر داریم پس از این فرایند در دانش اموز بوجود بی ید.                                                                   

                                                                                                                                                          

 

 ارتف   پل  ه  مهم اس 

 انقدر بلند نب شد ک  احس  

 ن توانی  ایج د شود و ن  انقدر

 کوت ه ک  دانش اموز احس   کند ک ری پیش پ  افت ده

 انج م داده اس .  

 3طراحی جلسه 

ت لرریم و  سررتم. مرر  رسرریدیم برر  بررسرری تخصصرری واژگرر   در حرروزه ی م لررم در حرروزه ی ت لرریم و تربیرر . از             

تربیرر  زیررر د اسرررتف ده کرررردیم. از امررروزش گفتررریم.  ررروام ممکررن اسررر  کررر  امررروزش، ت لررریم و تربیررر ، تررردریس،   

امرر  مرر  برر   نرروا  یررک متخصرر ، یررک م لررم ب یررد        حرفرر  امرروزی ویرر دگیری را برر  جرر ی هررم برر  کرر ر ببرنررد.      

مررری  education تفررر وت ایرررن هررر  را بررردانیم. ابتررردا بررر  بررسررری ت لررریم و تربیررر  یررر  امررروزش و پررررورش و یررر   

 پردازیم. هر س  واژه ب  س  زب   مختلف ) ربی،ف رسی و التین( هم ردیف هم هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد دهنده
 طراحی دقیق

 سیر منطقی

 تدریجی

 پله های ارزشند و قابل دستبابی

 Educationتعلیم و تربیت / آموزش و پرورش/ 

                                                                                                                

 شک  س زم نی

 موزش وپرورشوزارت آ 

 س زم   آموزش و پرورش 

 اداره آموزش و پرورش 

 مجتم  آموزشی 

  مدار 

 م ن ی   م و وسی 

جری   ی  فرایندی منظم و مستمری اس  ب  

هدف رشد جسم نی و روانی و هم  ج نب  ی 

شخصی  افراد ب  منظور کسب و در  م  رف 

بشری و هنج ره ی مورد پ یرش ج م   و 

 ت داده کمک ب  شکوف  شد  اس



امررروزش و پررررورش در یرررک نگررر ه سرررطحی، منظرررور تشرررکیتت سررر زم نی اسررر  شررر م  وزارت خ نررر  ی امررروزش     

  مدرسررر . اگرررر از  و پررررورش، سررر زم   امررروزش و پررررورش، اداره امررروزش و پررررورش اسرررت   و نرررواحی، و درانتهررر    

ایررن منظررر برر  امرروزش وپرررورش نگرر ه کنرریم ان رر  کرر  در درو  نظرر م هرر ی دیگررر، درو  ارگرر   هرر ی دیگررر               

م ننررد صرردا و سرریم ، امرروزش  رر لی یرر  مراکررز فنرری و حرفرر  ای اتفرر س مرری افتررد. یرر  ان رر  کرر  یررک کررود  پرر ی           

ورش نمرری دانرریم. پررس مشررخ     تلویزیررو  در یررک برن مرر  تلویزیررونی را یرر د مرری گیرررد مرر  جررزل امرروزش و پررر         

اسررر  کررر  ایرررن نگررر هی سرررطحی اسررر . آمررروزش و پررررورش در م نررر ی وسررری  و  ررر م خرررودش ی نررری             

education     بررر  یرررک جریررر   یررر  فراینرررد مرررنظم و مسرررتمر گفتررر  مررری شرررود.ک  هررردف ا  رشرررد جسرررم نی و

در  روانرری افررراد اسرر . ی نرری برر  تمرر م اب رر د ادمرری توجرر  مرری کنررد. برر  چرر  منظررور  برر  منظررور کسررب و               

م رر رف بشررری و هنج رهرر ی مررورد پرر یرش ج م رر . ی نرری کسرر نی کرر  در ایررن جریرر   قرررار مرری گیرنررد ب یررد برر           

در  مطلرررروبی از هنج رهرررر ی ج م رررر  برسررررند و در نه یرررر  اسررررت داده ی انهرررر  شررررکوف  بشررررود. پررررس         

education    ت لررریم و تربیررر  یررر  امررروزش و پررررورش یرررک جریررر نی اسررر  کررر  در سراسرررر یرررک نظررر م حررر کم ،

پررس برر  ایررن ت ریررف همرر   کررودکی کرر  پرر ی تلویزیررو  برر  مفهرروم حفرر  محرریگ زیسرر  اشررن  مرری شررود           اسرر .

شخصررری کررر  در فاررر ی مجررر زی پسرررتی را مررررور مررری کنرررد یررر  بررر  طرررور اتفررر قی راننرررده ای کررر  بیلبررروردی را  

 تم ش  می کند وب  مطلبی روبرو می شود و ا  را ی د می گیرد جزل اموزش و پرورش حس   می شود.

 

 

 

 

اسررر  امررروزش ی نررری فرررراهم کررررد  فرصررر  هررر یی کررر  دانرررش     instructionاصرررطت  ب ررردی امررروزش یررر    

امرروزا  بررر  واسرررط  ی ا  یررر د بگیرنررد و در واقررر  هرگونررر  ف  لیررر  یررر  طررر  از پررریش مشرررخ  شرررده، تررردبیر از    

پررریش برن مررر  ریرررزی شرررده کررر  یررر دگیری را اسررر   مررری کنرررد آمررروزش مررری گوییم.تفررر وت امررروزش و پررررورش را  

مرری ترروانیم بگرروییم کرر  پرررورش جریرر   مررنظم و مسررتمر اسرر  کرر  همیشرر  در حرر ل ر  داد  اسرر               اینطررور

امررر  امررروزش یرررک ف  لیررر  از پررریش طرررر  ریرررزی شرررده اسررر . ابتررردا و انتهررر  دارد بررررای گرررروه خ صررری در نظرررر 

گرفترر  شررده اسرر  مخرر طبش م مرروال مشررخ  اسرر  از ایررن رو مرر  امرروزش را یررک وسرریل  برررای پرررورش مرری            

هرر ی ا  نسررب  برر  پرررورش مشررخ  تررر، زودر  تررر و دقیررق تررر اسرر . امرروزش ممکررن اسرر              دانرریم. هرردف 

برردو  حاررور م لررم یرر  از طریررق رسرر ن  هرر  صررورت بگیرررد. امرروزش مرری توانررد محرردود برر  زمرر   و مکرر   اسرر .           

 آموزش می تواند بدو  حاور م لم و طریق رس ن  ه  ح ص  شود.

 

 

 

 

 

 

 (Instruction)آموزش 

 .فراهم کرد  فرص  ه یی برای اینک  دانش آموزا  ی دبگیرند 

 .  هرگون  ف  لی  ی  تدبیر از پیش طراحی شده ب  هدف اس   کرد  ی دگیری ی دگیرندگ 

 .آموزش وسیل  ای برای پرورش اس  ن  خود پرورش 

  پرورش اس .هدف ه ی ا  مشخ  تر، زودر  تر و دقیق تر از هدف ه ی 

 .اموزش ممکن اس  بدو  حاور م لم از طریق رس ن  ح ص  شود 

 (Teaching)تدریس 

 .مجمو   ف  لی  ه یی ک  برای ایج د ت ییر در رفت ر فراگیر طراحی و اجرا می شود 

  تدریس بخشی از آموزش اس  ک  یک سلسل  هدف ه ی از پیش طراحی شده و منظم را در بر می گیرد ت  فراگیر

 ب  ی دگیری برس ند. را

 .آ  قسم  از ف  لی  ه ی آموزشی اس  ک  ب  حاور م لم در کت  در  انج م می شود 

 انتخ   مواد اموزشی               نگ رش طر  در                  

 ام ده س زی فا                     ام ده س زی رس ن                   



برررر  مجمو رررر  ف  لیرررر  هرررر یی کرررر  برررررای ایجرررر د    teachingاصررررطت  ب رررردی ترررردریس. ترررردریس یرررر    

ت ییردررفتررر رفراگیرطراحی و اجررررا مررری شررروند گفتررر  مررری شرررود. تررردریس درواقررر  دردل آمررروزش قررررار مررری       

گیرررد همرر نطور کرر  اشرر ره کررردیم برر  یررک سلسررل  هرردف هرر ی از پرریش طراحرری شررده ومررنظم گفترر  مرری شررود          

ن تفرر وت نسررب  برر  امرروزش کرر  ترردریس برر  مجمو رر     کرر  مرری خواهررد فراگیررر را برر  یرر دگیری برسرر ند امرر  برر  ایرر    

ف  لیرر  هرر یی گفترر  مرری شررود کرر  م لررم وشرر گرد درت  مرر  برر  یکرردیگر انجرر م مرری دهنررد. ی نرری تمرر م ان رر  کرر          

در کررت  در  اتفرر س مرری افتررد در حاررور م لررم وفراگیرررا  را مرر  ترردریس مرری گرروییم. ممکررن اسرر  کرر  یررک           

  هررر  را ازپررریش طراحررری کنرررد مثررر  انتخررر   مرررواد م لرررم بررررای جریررر   تررردریس خرررودش یرررک سرررری ف  لیررر

اموزشرری، پرر ور پرروینتی کرر  مرری خواهررد تهیرر  کنررد یرر  طررر  درسرری کرر  مرری نویسررد فارر یی کرر  م لررم امرر ده مرری        

کنررد مرر  اینهرر  را برر   نرروا  امرروزش مرری شن سرریم. چرررا کرر  مرر  گفترریم ترردریس در حاررور فراگیرررا  ی نرری                

را  انجرر م مرری شررود. پررس تمرر م ایررن ف  لیرر  هرر یی کرر        م لررم و فراگیرر  (face to face)چهررره برر  چهررره ی   

 شم  اینج  می بینید را م  جزل اموزش می دانیم هم نطور ک  تدریس خود در دل اموزش قرار دارد.

 

 

 

امرر  بررین امرروزش وترردریس چرر  ارتبرر طی اسرر   اینجرر  مرری ترروانیم تفرر وت امرروزش وترردریس را بهتررر متوجرر                

موزشرری کرر  برر  رسرر ن  هرر  وبرردو  حاررور م لررم صررورت مرری گیرررد را         بشرریم. برر  او  قسررم  از ف  لیرر  هرر ی ا   

امرروزش مرری گرروییم. و ایررن ترردریس نیسرر .در واقرر  امرروزش م نرر یی  رر م تررر نسررب  برر  ترردریس دارد از ایررن             

رو هرررر تدریسررری را مررر  مررری ترررونیم بگررریم امررروزش اسررر  ولررری هرررر اموزشررری در واقررر  تررردریس نیسررر . اال  بررر   

کنیررد کلیررو اموزشرری کرر  مرری بینیررد شررم  مشرر ول امرروزش هسررتید       توجرر  برر  فیلمرری کرر  شررم  متحظرر  مرری     

یرر  در جریرر   ترردریس قرررار گرفترر  ایررد  همینطرروره چررو  کرر  م لررم حاررور نرردارد و ایررن ت  مرر  ح صرر  نشررده           

 اس  و یک طرف  اس  شم  دارید یک کلیو اموزشی می بینید ن  یک کلیو تدریس.

 

 

 

 

 

م کررررد تررر  تفررر وت ا  را نسرررب  بررر  امررروزش و دیگرررر واژگررر    بررررای تررردریس چهررر ر ویرگررری را مطرررر  خرررواهی  

تخصصرری ایررن رشررت  بهتررر برردانیم. اولررین ویرگرری ایررن اسرر  کرر  بررین م لررم و فراگیررر ب یررد ت  مرر  ب شررد. دومرر            

ب یررد یررک سررری ف  لیرر  هرر  ازپرریش ت یررین شررده ب شررد.ت  هرردف هرر  محقررق شرروند. ویرگرری سرروم : ب یررد فرصرر            

گیری فررراهم شرررود. و در نه یرر  ب یرررد طراحرری منظمرری بررر  توجرر  بررر       هرر یی برر  واسرررط  ی ترردریس بررررای یرر د    

 امک ن ت و من ب  در دستر  صورت بگیرد. ی نی پیش از تدریس ب ید طر  درسی نگ شت  شود.

 

 

 رابطه ی بین آموزش وتدریس

  ا  قسم  از ف  لی  ه ی اموزشی ک  ب  رس ن  ه  و بدو  حاور م لم و ت  م  ا  ب  فراگیر صورت می گیرد  ب

 تدریس گفت  نمی شود.

 .... اموزش م ن یی   م تر از تدریس دارد از این رو هر تدریسی آموزش اس  ولی هر اموزشی 

 ویژگی های تدریس

فعالیت ها بر اساس -2

اهداف از پیش تعیین 

 شده

بین فراگیر  د تعاملوجو-1

 و معلم

طراحی منظم با توجه -4

 به موقعیت و امکانات

ایجاد فرصت و -3

 تسهیل یادگیری



 

 

 

 

 

 

 

یرر  حرفرر  امرروزی )کرر راموزی( اسرر . کرر راموزی در پرری ایررن اسرر  کرر  بتوانرررد            trainingامرر  اصررطت  ب رردی    

را بررررای انجررر م یرررک کررر ر ملی امررر ده کنرررد. بررررای ورود بررر   رصررر  ی صرررن      مخ طرررب خرررودش و ی دگیرنرررده

امررر ده کنرررد. از ایرررن رو مررری تررروانیم بگررروییم کررر  حرفررر  امررروزی بخرررش کررروچکی از امررروزش،پرورش و حتررری       

ترردریس اسرر . هرردف ا  تربیرر  افررراد برررای پرر یرفتن مشرر ل  وتخصرر  هرر ی مختلررف اسرر . پررس گسررترش             

ی یررک فرررد برررای اجرر م داد  یررک  ملکرررد من سررب در یررک تکلیررف         دانررش، نگرررش، مهرر رت والگوهرر ی رفترر ر    

یررر  حرفررر  امررروزی مررری گررروییم. شخصررری کررر  در دوره ی م شرررین نویسررری شررررک   trainingیررر  شررر   م رررین را 

مرری کنررد مشرر ول حرفرر  امرروزی اسرر . دانشررجو م لمرری کرر  در سرر  ترررم پ یرر نی دانشررگ ه فرهنگیرر   در دوره              

  ول حرف  اموزی اس .ه ی ک رورزی شرک  می کند در واق  مش

پررس مرری ترروانیم بگرروییم کرر  حرفرر  امرروزی مرری توانررد در حاررور یرر  برردو  حاررورم لم صررورت بگیرررد. حرفرر              

امرروزی یررک فراینررد یرر ددهی یرر دگیری کوترر ه مرردت اسرر  کرر  هرردف ا  صرررف  امرر ده کرررد  فراگیرررا  برررای               

 پ یرفتن یک ش   ی  یک حرف  اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ینیررد از پرررورش، امرروزش، ترردریس وحرفرر  امرروزی. ارتبرر   ا  هرر  برر  هررم را در ایررن           اینجرر  شررم  مرردلی مرری ب    

مرردل مرری توانیررد بهتررر در  کنیررد پرررورش در یررک م نرر ی  رر م و وسرری  و هم نررین امرروزش در در دل خررود             

تررردریس و حرفررر  امررروزی را جررر ی داده اسررر .  لررر  هرررم پوشررر نی جزیررری برررین تررردریس و حرفررر  امررروزی         

 ی هررم قرررار بگیرنررد. ی نرری ممکررن اسرر  شخصرری کرر  دردوره امرروزش راننرردگی         چیسرر   مرری تواننررد در راسررت   

 (Training)کارآموزی 

 برای پ یرفتن مش ل  و تخص  ه ی  بخش کوچکی از پرورش ، آموزش و حتی تدریس ک  هدف ا  تربی  افراد

 مختلف

 ه ی رفت ری یک فرد برای انج م داد  یک  ملکرد من سب در یک تکلیف ی  گسترش دانش، نگرش، مه رت و الگو

 ش   م ین

  حرف  اموزی یک فرایند ی ددهی ی دگیری کوت ه مدت اس  ک  هدف ا  صرف  ام ده کرد  افراد برای حرف  ای

 م ین اس  ک  البت  می تواند ب  حاور م لم و ی  بدو  حاور م لم صورت گیرد.

 پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2112ب  نق  از اسمی  و ریگن ) تدریس حرفه آموزی



شرررک  مرری کنررد نیرر ز ب شررد کرر  در کررت  هرر ی در  در حاررور م لررم برر  شررن ختی از قرروانین راهنمرر یی و              

 رانندگی برسد. ی نی حرف  اموزی ممکن اس  ب  حاور م لم ی  بدو  حاور م لم انج م بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 Educationیررر  یررر دگیری اسررر . ا  جریررر   مرررنظم و مسرررتمر پررررورش یررر      Learningامررر  اصرررطت  ب ررردی   

و ف  لیرر  هرر ی از پرریش ت یررین شررده ی امرروزش کرر  مرری توانررد در حاررور م لررم یرر  برردو  حاررور م لررم انجرر م           

بگیررررد و در نه یررر  تدریسررری کررر  م لرررم در کرررت  در  انجررر م مررری دهرررد یررر  حرفررر  امررروزی کررر  قررررار اسررر   

 رت هرر  برسرر ند همرر  ی اینهرر  هدفشرر   یرر دگیری اسرر . یرر دگیری را مرری خررواهیم       فراگیررر را برر  یررک سررری مهرر   

یرررر  رفترررر رگرایی اسرررر . در نگرررر ه  Behavioralismاز سرررر  منظررررر بررسرررری کنرررریم. نگرررر ه نخسرررر  نگرررر ه 

رفترر رگرایی یرر دگیری ی نرری ت ییراترری کرر  در رفترر ر فرررد ح صرر  مرری شررود. برر  شررر  انکرر  بررر ا ررر تجربرر  ب شررد          

کسررب بیرررنش    شررد. امرر  از نگررر ه شررن خ  گرای نرر  یرر دگیری ی نرری ت ییرررر در بیررنش. یرر         و هم نررین پ یرردار ب   

گرایرر   یرر دگیری خلررق م نرر ی شخصرری برررای خررود اسرر . ی نرری فراگیررر برر       سرر زنده از نگرر ه هرر ی جدیررد اسرر . 

قرررار گرررفتن در یررک محرریگ برر  کشررف کرررد  برر  حرر  مسرر ل  برر  اسررتدالل بتوانررد برررای خررودش م ن سرر زی کنررد         

یرر دگیری. مرر  اینهرر  را سررری  رد شررردیم. از یرر دگیری سررری  گ شررتیم چرررا کرر  در جلسرر ت ب رررد            و ایررن ی نرری  

ب یرررد مفصررر  در مرررورد رویکردهررر ی مختلرررف یررر دگیری در طراحررری اموزشررری صرررحب  کنررریم. تررر  اینجررر             

 ,Trainingو،Education, Instructionاصرررررررطتح ت تخصصررررررری رشرررررررت  ی خودمررررررر   ی نررررررری   

Teaching   و در نه یLearning  ا ب  هم مرور کردیم. ب  م  همراه ب شید ب  ادام  ی مبح .        ر 

 طراحی آموزشی متوسطه، جلسه چهارم

بسرررم اهلل الررررحمن الررررحیم. سرررتم و خررردا قررروت خررردم  شرررم   رررر  میکنررریم. مررر  اینجررر  میخرررواایم بررر  نظررر م  

دونیررد سیسررتم برر   پررردازیم. همینطررور کرر  می آموزشرری آشررن  بشرریم. ابترردا برر  بررسرری واژه نظرر م یرر  سیسررتم مرری      

مجمو رر  ای از  ن صررر یرر  اجررزای مت  مرر  برر  هررم گفترر  میشرر  کرر  برررای رسررید  یررک هرردف برر  همدیگرر                 

ارتبرر   دار  و بررر  هررم همکررر ری میکررنن. در واقررر  سیسرررتم، یررک واحرررد مشررخ  هدفرررداره کرر  بررررای حصرررول        

  چرررا مرر  اینجرر   برر  هرردف یرر  هرردفه ی مررد نظررر یکسررری ک رهرر  و ا مرر لی رو بصررورت هم هنررگ انجرر م میررده، امرر        

از نظرر م یرر  سیسررتم صررحب  کررردیم  نظرر م در ت لرریم و تربیرر  مصرر دیق مختلفرری میتونرر  داشررت  ب شرر ، گرر هی            

مرر  یررک کررت  در  رو کرر  مشررتم  برررم لم و شرر گردا  هسرر  رو میگرریم نظرر م، گرر هی مرر  یررک مدرسرر  رو              

یرر  نظرر م آموزشرری یررک     برر   نرروا  یررک نظرر م در نظررر میگیررریم، یرر  فراتررر از او  نظرر م آموزشرری یررک منطقرر           

اسررت   رو داریررم. آن رر  کرر  وجرر  تمرر یز نظرر م آموزشرری برر  دیگررر نظرر م هرر  هسرر ، مشررخ  بررود  یرر  سررری              

هدفه سرر  ی نرری ب یررد نظرر م آموزشرری در راسررت ی رسررید  برر  یکسررری هرردفه ی مشررخ  تررتش کنرر  ی نرری             

 خروجی مشخصی داشت  ب ش 

 

 (Learning)ی دگیری 

 نک  بر ا ر تجرب  ح ص  شده ب شد.)رویکرد ت ییرات نسبت  پ یدار در رفت ر ی  توا  رفت ری فرد مشرو  ب  ا

 رفت رگرای ن (

 ) ی دگیری  ب رتس  از کسب بینش ه ی جدید ی  ت ییر در بینش ه ی گ شت  )رویکرد شن خ  گرای ن 

 ح  مس ل   خلق م ن ی شخصی در ی دگیری ت کید دارد و م تقدند ی دگیرنده ب ید بتواند در فرایند اکتش ف و

 د. )رویکرد س زنده گرای ن (م ن ی مدنظر را بس ز



 

 

 

 

 

 

 

موزشررری، مررر  کرررت  در  رو یرررک نظررر م آموزشررری پرررس بررر  ایرررن مشخصررر  ی نررری داشرررتن هررردفه ی مشرررخ  آ

میرردونیم. چررررا   چررو  خروجررری هررر ی مطلررو  داره، چرررو  خروجرری هررر ی  ینررری و مشررخ  داره. درسرررت  کررر       

نظرر م کررت  در  نظرر م آموزشرری کررت  در ، برررای بقرر ی خررودش نیرر ز برر  نظرر م هرر ی برر التر و برتررر ی نرری            

یررک مملکرر  یرر  یررک کشررور داره، امرر  آن رر         نظرر م آموزشرری مدرسرر ، نظرر م آموزشرری اسررت   و نظرر م آموزشرری       

کرر  از ایررن پررس برر   نرروا  نظرر م آموزشرری قلمررداد میشرر ، نظرر م آموزشرری کررت  درسرر ، برر  خرر طر داشررتن ایررن          

مشخصرر  ی نرری هرردفه ی آموزشرری از قبرر  پرریش بینرری شررده. منطبررق بررر آن رر  کرر  ترر  اینجرر  گفترریم ی نرری               

نظرر م آموزشرری برردونیم کرر  در اونهرر  مجمو رر        مشخصرر  یررک نظرر م آموزشرری مرر  تنهرر  نظرر م هرر یی رو میتررونیم       

ای از برن مررر  هررر ، روشررره  و مرررواد بررر  طرررور هم هنرررگ در راسرررت ی دسرررتی بی شررر گردا  یررر  مخررر طبین بررر  سرررم  

 هدفه ی آموزشی تتش میکنند.

 

 

 

 

  

 

پررس برن مرر  آموزشرری کرر  یررک فرررد برررای خررودش می ینرر  ی نرری شخصرری کرر  برررای کنکررور داره آمرر ده میشرر            

برن مرر  درسرری روزانرر  ترردوین میکنرر  مرر  اینررو یررک نظرر م میرردونیم. چرررا  چررو  مشخصرر  او               برررای خررودش 

بررود  برن مرر  برررای رسررید  برر  هرردف مشخصرر . برن مرر  آموزشرری کرر  یررک فرررد برررای فرررد دیگررر طراحرری میکنرر          

مثرر  مشرر وری کرر  برررای مراجرر  خررودش برن مرر  درسرری ترردوین میکنرر  ترر  او  رو برر  هرردف خررودش برسررون .             

وزشررری کررر  ممکنررر  یرررک گرررروه بررررای خرررودش تررردوین کنررر  بررررای مثررر ل ممکنررر  دانشرررجوی   یرررک   برن مررر  آم

دانشررگ ه تصررمیم بگیررر  برن مرر  نویسرری انجرر م بررد  و و  یرر  نرررم افررزاری برررای خودشررو  طراحرری کررنن پررس            

مررر  ایرررن هرررم یرررک نظررر م آموزشررری میررردونیم چرررو  برن مررر  داره بررررای رسرررید  بررر  هررردف مشرررخ . همینطرررور 

گررروه برررای گررروه دیگرر  هم ننررد برن مرر  ای کرر  ممکنرر  یکرری از اطبرر  برررای پرسررت را  در          برن مرر  آموزشرری یررک   

نظررر بگیررر ، برن مرر  آموزشرری یررک موسررس برررای یررک گررروه، همینطررور برن مرر  آموزشرری یررک فرررد برررای گررروه           

یرر  موسسرر  یرر  انبرروهی از مخ طبرر   رو مرر  یررک نظرر م آموزشرری میرردونیم، پررس مرر  تمرروم نمونرر  هرر یی کرر  اینجرر           

کررردیم رو یررک نظررر م آموزشرری میرردونیم بررر  خرر طر داشررتن یررک برن مررر ، روش و مررواد مشررخ  بررررای           مطررر  

 رسید  ب  هدف ه ی مشخ .  

 نظام آموزشی

 نظام:

 مجمو   ای از اجزای مت  م  ک  برای رسید  ب  یک هدف مشخ  و مشتر  ب  یکدیگر همک ری دارند.

ه ی مورد نظر، ک ره  و ا م لی را ب  صورت هم هنگ انج م  دار ک  برای حصول ب  هدف ب  هدف یک واحد مشخ  هدف

 .دهندمی

 

 

 

 

 ر تعلیم و تربیت:نظام د

 

خصوصی  ویره ی نظ م ه ی آموزشی آ   

اس  ک  مشتم  بر مواد و روشه ی الزم برای 

 .ب شد هدفه ی مشخ  آموزشیدستی بی ب  

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امرر  نظرر م آموزشرری در م نرر ی خرر   خررود برر  چرر  م ن سرر   ی نرری ف  لیتهرر  و برن مرر  هرر یی کرر  برر  منظررور              

سرررری هررردفه ، مه رتهررر  و نگرشررره  صرررورت  رسرررید  بررر  نتررر یو مشرررخ  آموزشررری و دسرررتی بی فراگیررررا  بررر  یک 

 میگیره م  میگیم نظ م آموزشی. 

 

 

 

 

 

اگررر مرر   لرروم تربیترری رو شرر م  آمرروزش، برن مرر  درسرری، مشرر وره، مرردیری  و ارزشرری بی برردونیم، میبینرریم کرر              

طراحررری، یکررری از زیرررر مجمو ررر  هررر ی آموزشررر ، در کنررر ر تولیرررد، اجررررا، اداره و ارزشررری بی. پرررس آمررروزش هرررم    

برن مرر  درسرری برر   نرروا  شرر خ  هرر ی  لرروم تربیترری شررن خت  میشررن. مرر  اینجرر  میخررواهیم ببینرریم کرر           راسررت ی 

آمرروزش و برن مرر  درسرری چرر  تفرر وتی برر  هررم دار   طراحرری آموزشرری هرردفش چیرر    ببینیررد برن مرر  درسرری              

در پرری پ سررخگویی برر  ایررن سرروال  کرر  چرر  چیررزی ب یررد آموخترر  بشرر   آمرروزش در پرری پ سررخگویی برر  ایررن              

   ک  چگون  آموزش داده بش   سوال

 چه نظامی را نظام آموزشی می دانیم؟

منجر ب  دستی بی  تنه  نظ م ه یی را نظ م آموزشی میدانیم ک  در آ  مجمو   برن م  ه ، روش ه  و مواد ب  طور هم هنگ

 ش گردا  ب  اهداف مشخ  آموزشی شود.

 برن م  آموزشی یک فرد برای خود

 برن م  آموزشی یک فرد برای فرد دیگر

 برن م  آموزشی یک گروه برای خود

 دیگر یبرن م  آموزشی یک گروه برای گروه

 برن م  آموزشی یک موسس  برای یک گروه

   سس  برای انبوه مخ طببرن م  آموزشی یک فرد، گروه ی  یک مو

  

 نظام آموزشی در نگاه عام و خاص:

ولی  ه ، روشه ی ت مین بودج  و نیروی  س ختم   و ت سیس ت فیزیکی، نظ م مدیری  و سلسل  مراتب مش ل  و مس

 ه ی ارزشی بی برن م  ه   انس نی، فراهم س زی امک ن ت م دی ش م  تجهیزات فا  و من ب  روش

  م  ب  منظور حصول نت یو مشخ  آموزشی و دستی بی فراگیرا  ب  دانش ه  و مه رت و نگرش ه  ف  لی  ه  و برن



 

تمرر می ف  لیتهرر یی کرر  مربررو  بررر  چگونرر  آمرروزش دادنرر  مثرر  روش تررردریس، جررز طراحرری آموزشرری  مررر  در            

طراحرری آموزشرری، برر  دنبرر ل ایررن هسررتیم کرر  بتررونیم  ن صررر برن مرر  آموزشرری رو کنرر ر هررم قرررار برردیم ترر  دانررش         

ن طراحرری آموزشرری و برن مرر  هرر ی درسرری رو مطررر      آمرروزا  برر  یرر دگیری برسررن. اینجرر  مرر  میخرر یم ارتبرر   برری      

کنرریم: ابترردا  ن صررر آمرروزش و برن مرر  درسرری رو برر  هررم مرررور میکنرریم. آمرروزش از ایررن  ن صررر تشررکی  شررده:             

برن مرر  درسرری، روشرره  و تصررمیم تی کرر  صررورت میگیررره. م لررم برر   نرروا  مجررری در آمرروزش، ی دگیرنررده کرر              

یی کرر  از قبرر  مشخصرر .طراحی آموزشرری برر  دنبرر ل چیرردم   ایررن        قررراره اونررو برر  یرر دگیری برسررونیم و هرردفه      

 ن صررره. امرر  برن مرر  درسرری چیرر   برن مرر  درسرری برر  یررک نگرر ه کیفرری تررر برر  دنبرر ل هرردف گرر اری، تحلیرر                 

محتررروا، مشرررخ  کررررد  ف  لیررر  هررر ی یررر دگیری، مرررواد و منررر ب ، روشررره ی تررردریس، مررردیری  روی زمررر   و      

 ی .فا ، گروهبندی دانش آموزا  و ارزشی ب

 

 

 

 

 

 

 

در طراحرری آموزشرری مرر  برر  دنبرر ل ایررن هسررتیم کرر  بتررونیم ایررن  ن صررر رو برر  کرر ر بگیررریم، اونهرر  رو برر  طررور            

مررنظم پرریش بینرری کنرریم ترر  دانررش آمرروزا  رو برر  سررم  یرر دگیری هرردای  کنرریم. ترر  اینجرر  برر  ارتبرر   بررین             

کرررردیم، در ادامررر  بررر    طراحررری آموزشررری و برن مررر  درسررری پررررداختیم، ج یگررر ه طراحررری آموزشررری رو مشرررخ    

 نظ م مند بود  طراحی آموزشی ی  نگرش سیستم تیک در طراحی آموزشی خواهیم پرداخ . 

علوم تربیتی

ارزشیابی مدیرت مشاوره برنامه اموزش

طراحی

تهیه تولید

اجرا

اداره

ارزشیابی

 ارتباط طراحی آموزشی و برنامه درسی

 عناصر آموزشی                                                                   عناصر برنامه درسی            

 برن م  درسی 

  تروش ه  و تصمیم 

 م لم 

 ی دگیرنده 

  هدف ه ی مشخ 

 هدف 

 محتوا 

 ف  لی  ه ی ی دگیری 

  مواد و من ب 

 روش ه ی تدریس 

   زم 

  فا 

 گروهبندی 

 ارزشی بی 



 طراحی آموزشی جلسه پنجم

 ارتباط طراحی اموزشی و برنامه درسی

 

مرر  در بخررش هرر ی قبرر  دربرر ره نظرر م و نظرر م آموزشرری صررحب  کررردیم مولفرر  یررک نظرر م آموزشرری داشررتن               

واد بررررای یکسرررری هررردفه ی مشرررخ  ت ریرررف کرررردیم در واقررر  همررر نطور کررر  نظررر م سررر   برن مررر  ، روشررره  و مررر

( دارد بررررررای نظررررر م اموزشررررری هرررررم output( ، بررررررو  داد )process( ، فرآینرررررد )inputمولفررررر  درو  داد )

 برو  داده  را داشت  ب شیم. –فرآیند  –ب ید یکسری درو  داده  

 

 

 

 

 

   را ایجرر د مرری کنرریم کرر  بترروانیم درو  داده هرر ی خودمرر       مرر  برر  یررک نگرررش سیسررتمی برر  آمرروزش ایررن امکرر     

 ، مواد ،من ب  و امک ن تی ک  در دستر  م   اس  فراگیر را تجزی  و تحلی  کنیم.

برر  پرریش بینرری و تبررین یکسررری روابررگ فرآینرردی را طراحرری مرری کنرریم ترر  دانررش آمرروز را برر  خروجرری برسرر نیم           

 محسو  می شود آنه  را برس نیم.و آن   ب   نوا  برو  داد در نظ م آموزشی 

 

 

 

عناصر برنامه های درسی

هدف•

محتوا•

فعالیت های یادگیری•

مواد و منابع•

روشهای تدریس•

زمان•

گروهبندی •

ارزشیابی•

عناصر آموزش

برنامه دروس•

روش ها•

معلم•

یادگیرنده•

هدف های مشخص•

 نظ م بند بود  آموزش و ی دگیری

 ب  داشتن نگرش سیستمی نسب  ب  آموزش امک   تجزی  و تحلی ، تبیین و پیش بینی روابگ و ک رکرده ی آ  ب  وجود می آید.

 یستم ه  دارای س  جنب  اصلی اس :س

برون داد           فرآیند             درو  داد   



 به این مثال توجه کنید:

  

 

 

 

 

 

بررررو  داد . در درو   -فرآینرررد آموزشررری –شرررم  اجرررزای یرررک سیسرررتم آموزشررری را مررری بینیرررد در درو  دادهررر     

داده هرر  شرر م  یرر د گیرنررده ، منرر ب  انسرر نی ی نرری م لررم و مرردیر آن رر  کرر  در جریرر   آمرروزش نقررش دارنررد               

 ررر ت منظرررور سررر خ  دانرررش و محتررروا  اسررر  منررر ب  مررر لی و تجهیرررزات اسررر  طررررا  آمررروزش بررر  دانرررش و اطت

دنبرر ل ایررن اسرر  کرر  تمرر می ایررن درو  دادهرر  تحلیرر  کنررد و برر  واسررط  تحلیرر  کرر  انجرر م میدهررد بتوانررد               

فرآینررردی را پررریش بینررری کنرررد و دانرررش آمررروز را ، فراگیرررر را در موق یررر  مطلرررو  قررررار بدهرررد تررر  بررر  ایرررن      

رسرررد خروجررری هررر یی کررر  در سررر  حیطررر  مهررر رت ، نگررررش و دانرررش مررری تررروانیم انهررر  را طبقررر  خروجررری هررر  ب

بنرردی کنرریم مثررر : ج م رر  پررر یری ، فرهنررگ پررر یری، مسرر ولی  پرر یری و آن ررر  کرر  بررر   نرروا  صرررتحی  و         

 ش یستگی برای دانش آموزا  پیش بینی کردیم.

کرر  خروجرری مرر  اسرر  برر  هرردفه ی    رمررز بقرر ی یررک سیسررتم موفررق برر زخورد گرررفتن اسرر  قط رر  نیرر ز اسرر  آن رر     

از پرریش ت یررین شررده مق یسررر  کنرریم و برر زخورد برردهیم  بررر  مرردیر سیسررتم و طرررا  آموزشررری ترر  برر  تحلیررر             

مجرردد درو  دادهرر  و ت ییراترری کرر  روی فرآینررد انجرر م مرری دهررد ان رر  کرر  برر   نرروا  هرردف اسرر  برر   نرروا             

 برو  داد مطلو  اس  ح ص  شود.

 

 

 

 

 

 

 

 واهیم بررسی کنیم :  دو اصطت  را میخ

فنرر وری آموزشرری و طراحرری آموزشرری ، چرر  ارتبرر طی برر  هررم دارنررد . فنرر وری آموزشرری ی نرری برر  کرر ر گرررفتن             

 ی فت  ه ی  لمی ، اصول 

 درون داد:

 ی دگیرنده 

 من ب  انس نی 

 دانش و اطت  ت 

 من ب  م لی 

 تج یزات 

 برون داد:

 بهبود مه رت 

 بهبود دانش 

 ج م   پ یری 

 فرهنگ پ یری 

 بهبود و نگرش 

 مس ولی  پ یری 

فرایند 

 آموزشی

 طراحی آموزشی                                                            فناوری آموزشی

  فت  ه ی  لمی در آموزش ی 

موق ی  ه ی  ملی و آموزشی 

 اس .

  ابزار و امک ن ت در رس ن  ه ی

 ی دگیری

 طراحی ، اجرا ،  دروش نظ م من

ارزشی بی ک  فرایند ی دگیری در 

 ق لب هدفه ی خ  

 ایج د برن م  و شیوه   لم ، هنر

 ه ی اموزشی ی  تهی  آموزشی

  فرایند پیش بینی روش ه  بر

 اس   اهداف در شرایگ خ  

  ، لم طراحی فرایند ایج د 

ارزشی بی و تداوم موق ی  ه ی 

اس  ک  ی دگیری را همور می 

 کند.
 



 ی دگیری مثت نظری  ه ی روانشن سی در موق ی  ه ی آموزش. 

سررطحی و سرر ده ب شررد   فنرر وری اموزشرری را از دو منظررر مررورد بررسرری قرررار مرری دهنررد ممکررن اسرر  یررک نگرر ه          

برر  تمررر می سررخ  افزارهررر  ، نرررم افزارهررر  ، رسرر ن  هررر  ، ابزارهرر  ، امک نررر تی کرر  م لرررم در کررت  در  اسرررتف ده        

 می کند ت  جری   دانش را پیش ببرد تکنولوژی آموزشی میگویند.

امرر  در نگرر ه تخصصرری تکنولرروژی آموزشرری برر  یررک روش نظرر م منررد گفترر  مرری شررود کرر  برر  دنبرر ل طراحرری              

یررر دگیری در راسرررت ی هررردفه ی کررر  از    –  ، اجررررا کررررد  و ارزشررری بی اسررر  در کررر  فراینرررد یررر ددهی    کررررد

 پیش ت یین شده اس  ب  این ت ریف دق  داشت  ب شید.

 گفتیم ک  تکنولوژی آموزشی ی  فن وری آموزشی روش نظ م مند اس  طراحی ، اجرا ، ارزشی بی.  

طراحرری آموزشرری اسرر  پررس مرری ترروانیم اینطررور نتیجرر        ایررن طراحرری کرر  شررم  در اینجرر  مرری بینیررد همرر          

بگیرررریم کررر  طراحررری آموزشررری در دل فنررر وری آموزشررری قررررار دارد البتررر  بررر  توجررر  بررر  اهمیتررری کررر  طراحررری   

آموزشرری دارد امررروزه خررود برر   نرروا  یررک قلمرررو مشررخ  و یررک حرروزه جداگ نرر   مررورد نقررد و بررسرری قرررار             

ی آمرروزش را گفترریم یررک  لررم اسرر  یررک هنررر اسرر  برر       مرری گیرررد. حرر ال طراحرری آموزشرری ی نرری چرر   طراحرر    

منظررور رسرر ند  دانررش امرروزا  برر  یرر دگیری از طریررق جریرر   آمرروزش . در ت ریررف دیگررر طراحرری آموزشرری برر             

فراینررد پرریش بینرری روشرره  بررر اسرر   اهررداف در شرررایگ خرر   گفترر  مرری شررود. از اینرررو برر   لررم طراحرری ،              

 ی دگیری را هموار می کند م  طراحی آموزشی می گوییم.اجرا ،  ارزشی بی و تداوم موق ی  ه  ی ک  

صررر حب نظررررا  چررر  نگررر هی نسرررب  بررر  طراحررری آموزشررری دارنرررد طراحررری آموزشررری را اینطرررور فررررد دانرررش در  

کتررر   خرررود ت ریرررف کررررده اسررر  : پررریش بینررری و تنظررریم رویرررداده ی آموزشررری برررر اسررر   اهرررداف ، محتررروا ،  

شن سرری دانررش آمرروزا . ی نرری کرر  طرررا  اموزشرری برر  آنرر لیز       امک نرر ت موجررود برر  توجرر  برر  ویرگرری هرر  و سرر خ     

و تحلیلررری کررر  روی ویرگررری هررر ی دانرررش آمررروزا  ، امک نررر ت ، منررر ب  و سررر خ  شن سررری دانرررش آمررروزا  انجررر م   

 می دهد دس  ب  طراحی آموزشی می زند.  

 م نکترر  ایرری کرر  اینجرر  الزم اسرر   ررر  کررنم ایررن اسرر  کرر  طراحرری آموزشرری در دو سررطو خرررد و کررت  انجرر         

مرری گیرررد برن مرر  ایرری کرر  برررای شررم  مهرر رت آمرروزا  پرریش بینرری شررده قط رر  طراحرری آموزشرری کرر  در سررطو           

کررت  توسررگ متخصصرر   حرروزه ت لرریم و تربیرر  انجرر م شررده امرر  طراحرری آموزشرری در سررطو خرررد برر  چرر                

م ن سرر  منظررور همرر   پرریش بینرری ف  لیرر  هرر   و موق یرر  هرر ی هسرر  کرر  یررک م لررم برررای کررت  در               

 ج م می دهد.                                                                             خودش ان

 

 

 

 

 

 

  

 طراحی آموزشی از نگاه صاحب نظران

 اموزشی بر اس   اهداف ، محتوا ، امک ن ت موجود ب   طراحی آموزشی ، پیش بینی و تنظیم رویداده ی

 (1331توج  ب  ویرگی ه  و س خ  شن سی دانش آموزا  اس .  )فرددانش   

 .طراحی اموزشی در دو سطو خرد و کت  صورت می گیرد 

  طراحی آموزشی را ب   نوا  یک فرایند سیستم تیک و اندیشمندان  ت ریف کرده اند ک  در آ  اصول

 (2113ی و آموزش ب  منظور ف  لی  ه ی آموزشی در یک نقش  کلی بک ر برده می شود. )اسمی  ی دگیر



برر  نگرررش اسررمی  نسررب  برر  طراحرری آموزشرری توجرر  کنیررد:  وی طراحرری آموزشرری را یررک فرآینررد نظرر م منررد           

و اندیشررمندان  ت ریرررف مررری کنرررد کررر  در آ  اصرررول یررر دگیری و آمررروزش بررر  منظرررور ف  لیررر  هررر ی آموزشررری در  

(  لمررری بررر  کررر ر بررررده میشرررود . امررر  اینجررر  مررری خرررواهیم بررسررری کنررریم کررر  طراحررری  plane یرررک پرررت  )

آموزشرری چرر  مزایرر یی مرری توانررد داشررت  ب شررد برر  واسررط  طراحرری آموزشرری م لررم مرری توانررد اسررتف ده بهینرر              

داشررت  ب شررد  از هزینرر  هرر  و زمرر نی  کرر  در اختیرر رش هسرر  . طراحرری آموزشرری یررک رق برر  سرر زم نی ایجرر د             

برررین م لرررم در یرررک مجمو ررر  ، در یرررک نظررر م . طراحررری آموزشررری انگیرررزه دانرررش امررروزا  را افرررزایش  مررری کنرررد

یررر دگیری بررر  رلبررر  نگررر  مررری دارد. طراحررری آموزشررری  بررر     –مررری دهرررد ی نررری آنهررر  را در جریررر   یررر ددهی  

یرر دگیری ا ررربخش منجررر مرری شررود و هم نررین برر  واسررط  طراحرری آموزشرری مرر  مرری ترروانیم یررک ارزشرری بی              

ت  ب شرریم اینهرر  مزایرر یی اسرر  کرر  برررای طراحرری آموزشرری ترر  اینجرر  بررر شررمرده شررده اسرر  . امرر  از         م تبررر داشرر 

اینجرر  بررر  ب رررد مررری خرررواهیم ت ریخ ررر  طراحررری آموزشرری را مرررورد بررسررری قررررار بررردهیم کررر  ببینررریم طراحررری   

 آموزشی از کج  شک  گرفن  و چ  اتف ق تی بر آ  ت  یرگ ار بوده اس .

 یمخواهیم ت ریخ   طراحی آموزشی را مرور کنام  اینج  در بخش دوم می 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ازایررن رو ابترردا دو خررگ فکررری رایررو کرر  توسررگ دو پرریش قررراول حرروزه م رفرر  شن سرری مطررر  شررده ) ی نرری             

افتطرررو  و ارسرررطو ( را مرررورد بررسررری قررررار بررردهیم. افتطرررو  ایرررن  قیرررده را داشررر  کررر  رو  آدمررری پررریش از   

ونررد بگیرررد ی نرری متولررد بشررود در  رر لمی برر  نرر م  رر لم م نرر  سرریر مرری کرررده و برر  نررو ی       انکرر  برر  ک لبررد جسررم پی 

بررر  مجمو ررر  ایررری از مفررر هیم و حقررر یق رسررریده و آنهررر  را در  کررررده کررر ر م لرررم در ایرررن دنیررر  یررر دآوری اسررر  

ا چرررا کرر  رو  او پرریش از اینکرر  وارد ایررن دنیرر  بشررود همرر  چرری را مرری دانسررت  و م لررم فقررگ ب یررد ایررن  رر لم ر          

 رر لم تزکرر ر  بدانررد و برر  دنبرر ل یرر داوری مط لررب برررای فراگیررر ب شررد. شرر گرد افتطررو  نظررر دیگررری داشررت  در            

زمینرر  م رفرر  شررن ختی . او  قیررده داشررت  کرر  م رفرر  از طریررق تجربرر  ح صرر  مرری شررود و ذهررن انسرر   یررک           

مرری گیرررد از ایررن  لررو  ن نوشررت  اسرر  کرر  برر  رو برر  رو شررد  برر  موق یرر  هرر ی مختلررف برر  تجرر ر  مختلررف یرر د        

 رو ب  نقش محیگ در رشد و ی دگیری بسی ر ت کید داشت  اس  . 

 

 مروری تاریخی بر طراحی آموزشی

 
  ق  گرایی

ذهن و قوای فکری و 

 فرآینده ی شن ختی ذهن

 ظری  ه ی ی دگیرین

 تجرب  گرایی

 نقش محیگ در رشد

 تجرب  در ی دگیری



 همینطور سقرا  در حوزه ت لیم و تربی  نظری  ه ی مت ددی ارائ  کرده اس .

 

 

 

 

 

 

 

 

سرر ل ب ررد از رسررطو تجربرر  گرایرری را اینگونرر  برر ز مطررر  مرری کنررد کرر  ذهررن انسرر   برر  منزلرر            111جرر   ال  

   سفید اس  و م رف  ب  تجرب  کرد  ح ص  می شود.یک لو

جرر   دیررویی در نظریرر  خررودش پیونرردی ایجرر د میکنررد بررین نظریرر  و  مرر  . همرر نطور کرر  طراحرری اموزشرری              

مطررر  کررردیم کرر رش، برر  کرر رگیری ی فترر  هرر ی  لمرری در موق یرر  هرر ی  ملرری اسرر . جرر   دیررویی برر  ارائرر              

 احی اموزشی شد.این نظری  در واق  زمین  س ز شک  گیری طر

آن رر  کرر   رنرردایک مطررر  مرری کنررد برر   نرروا  اصررول یرر دگیری ، روشرره ی ترردریس، شرریوه هرر ی ارزشرری بی               

ب  رر  شررد کرر  اینهرر  در طراحرری آموزشرری برر  کرر ر گرفترر  شررود و ضرررورت طراحرری اموزشرری برریش از برریش               

 احس   شود.

 جلسه ششم در طراحی 

ان رر  کرر  مشرر هده مرری کنیررد ت رروری جرر   دیررویی هسرر  کرر  طراحرری آمرروزش برر  دنبرر ل پیونررد ایجرر د کرررد            

مطرررر  مررری کنرررد  1521مررری و موق یررر  هررر ی  لمررری اسررر  . آن ررر  دیرررویی در دهررر  ی  برررین ی فتررر  هررر ی  ل

رفترر ر گرای نرر  برر  هرردف     زمینرر  سرر ز شررک  گیررری طراحرری آموزشرری اسرر  طراحرری آموزشرری ب یررک  رویکرررد          

رسرر ند  فراگیرررا  برر  سررطو  ملکرررد مطلررو  و دسرر  یرر بی آنهرر  برر  سررم  هرردف هرر ی آموزشرری از پرریش               

ایررن طراحرری آموزشرری برر   نرروا  یررک  لررم شررن خت  شررده پررس دهرر  ی         ت یررین شررده در ایررن دهرر  مطررر  و     

 

 1521 ی ده                                          

 بررر  فراگیررررا  رسررر ند  شرررک  گیرررری طراحررری آموزشررری بررر  ویرگررری رفتررر ر گرای نررر  هررردف  

 پررریش از آموزشررری هررر ی هررردف سرررم  بررر  آنهررر  یررر بی دسررر  و مطلرررو   ملکررررد سرررطو

 اس  شده ت یین

 افتطو  ارسطو، سقرا  ،

 ج   ال 

 ج   دیویی

  رندایک

 توج  ب  اس   شن ختگی ی دگیری و ح فظ 

 اصول ی دگیری، روش ه ی تدریس و شیوه ه  ی

 ارزشی بی

 کسب م رف  واستدالل ب  تجرب  -لو  سفید

 ایج د پیوند بین نظری  و  م 

 

 یطراحی آموزش
 نظریه های یاد گیری  فعالیت های عملی آموزشی 



را دهرر  ی شررک  گیررری طراحرری آموزشرری مرری دانرریم .بهتررر اسرر  بگرروییم قرردمتی برر  انرردازه  مررر بشررر            1521

 دارد .

هررر شخصرری کرر  نیرر ز داشررت  آموزشرری برر  مخ طررب خررودش بدهررد حتمرر  یررک طررر  ذهنرری داشررت  ب شررد ایررن            

احرری آموزشرری برر   نرر   یررک  لررم از ایررن دهرر  شررن خت  شررده اسرر  .         همرر   طراحرری آموزشرری اسرر  . امرر  طر   

چررر  اتف قررر تی در زمینررر  شرررکوف یی و رشرررد هرچررر  بهترررر طراحررری آموزشررری نقرررش داشرررت  انرررد  و منجرررر بررر      

پیشررررف  آ  شرررده انرررد  یکررری جنرررگ جهررر نی دوم کررر  نظ میررر   یرررک آمررروزش سرررری  داشرررتند ب  ررر  شرررد     

لر قبرر  از تریررک ت رروری مطررر  کرررده بررود برر   نرروا  هرردف      بگیرد.ترر ی قرررار طراحرری آمرروزش بیشررتر مررورد توجرر   

هرر ی آمرروزش  ینرری زمرر نی کرر  طرررا  آموزشرری شررن خت  شررد ایررن ت رروری ترر یلر برر  کرر ر گرفترر  شررد و هرردف             

هرر ی آموزشرری سررود منرردی برررای رسررید  برر  یرر دگیری مررورد اسررتف ده قرررار گرفرر  . اسررکینر برر  ارائرر  اصررول             

وزش برن مررر  ای نقطررر   طفررری را در طراحررری آمررروزش رفتررر ر اس سررری رفتررر ر گرایررری خصوصررر  مطرررر  کررررد  آمررر

گرایرری ایجرر د کرررد آمرروزش برن مرر  ای برر  ایررن صررورت  مرر  مرری کنررد  کرر  آمرروزش برن مرر  ای در پرری گرر م برر            

گرر م کرررد  )مرحلرر  برر  مرحلرر  کرررد  (آمرروزش برررای فراگیررر بررود  برر  قسررم  هرر ی مختلررف تقسرریم مرری شررد          

ق یرر  مراحرر  را یررک برر  یررک سررمری مرری کردنررد و برر  برر ز خرروردی       و دانررش آمرروزا  برر  قرررار گرررفتن در یررک مو   

کرر  مرری گرفتنررد برر  مرحلرر  ب ررد هرردای  مرری شرردند ایررن آمرروزش برن مرر  ای نقطرر   طفرری در برن مرر  طراحرری            

آمرروزش برر  شررم ر مرری رود .بلرروم ت رروری طبقرر  بنرردی هرردف هرر ی آموزشرری را مطررر  مرری کنررد برر  نررو ی                

قرررار مرری دهررد . افررزایش جم یرر  منجررر شررد برر  ایررن کرر           طراحرری آموزشرری را پرریش از پرریش مررورد توجرر       

جوامرر  امرررروزی نیررر ز بیشرررتری برر  طراحررری آمررروزش داشرررت  ب شرررند ترر بتوا  گروهررری از مخ طبررر   را بررر  برن مررر     

طراحررری کررر  از پررریش ت یرررین مررری کننرررد بررر  سرررم  آمررروزش هررردای  کننرررد . اتفررر س ب ررردی کررر  در طراحررری   

توسررگ رو  هرر  بررود ایررن اتفرر س ب  رر  شررد ترر  جوامرر           آموزشرری ترر  یر گرر ار بررود پرترر   سررفین  اسررموتینگ      

بشررری برر  برن مرر  هرر ی درسرری و نظرر م ت لرریم و تربیرر  بیشررتر توجرر  کننررد و برر  دنبرر ل ت ییررر و دگرگررونی در            

 نظ م ت لیم و تربی  خود بودند نی ز شد ت  توج  ب  طراحی آموزشی بیشتر شود .

 پیشرفت های اولیه در طراحی آموزشی

 سری  ب  طراحی آموزشی  آموزش یک   نظ می دوم جه نی

  مندی آ  در طراحی آموزشی  سود  ینی آموزش ه ی هدف ومطر  کرد   رالف ت یلر

گرایررری از طریرررق محرررر  پ سرررت ،بررر ز خرررورد تقویررر  کننرررده و   رفتررر ر اس سررری اصرررول ارائررر  بررر  اسرررکینر

 آموزش برن م  ای 

 لگ آموزشیو نیز ی د گیری تس ه ی هدف بندی طبق  ت وری بلوم

 جم ی  افزایش

 اسموتینگ سفین  پرت  

مرری خررواهیم رویکرررد سیسررتمی در طراحرری آموزشرری مررورد بررسرری قرررار برردهیم :جیمررز فررین را پرردر نهارر              

طراحررری آموزشررری سیسرررتمی مررری داننرررد . در جنرررگ جهررر نی دوم از رویکررررد سیسرررتمی در آمررروزش نظ میررر        

درو  دادسیسرررتم  فراینرررد سیسرررتم  پروسررر  اسرررتف ده شرررد . آن ررر  گتسرررتر مطرررر  مررری کنرررد اهرررداف سیسرررتم   

نظرر رت سیسررتم و منطررق تحقیررق و توسرر   در سیسررتم کرر  هررر کرردام را مرری ترروانیم برر  آمرروزش پیونررد برردهیم           

.اهرررداف سیسرررتم همررر   هررردف هررر ی آموزشررری هسرررتند درو  داد سیسرررتم ی رفت رهررر ی ورودی در آمررروزش و        

یسررتم همرر   سررنجش  ملکررردی کرر  برر      فراینررد هرر ی سیسررتم همرر   ف  لیرر  هرر ی آموزشرری اسرر  و نرر ظر س       



روی ف  لیرر  هرر  و فررراین اموزشرری صررورت مرری گیرررد و در هررر موق یرر  سیسررتم برر  دنبرر ل برر زخورد اسرر  و              

برر  گرررفتن برر ز خررورد برر  دنبرر ل توسرر   خواهررد بررود امرر  ترر  اینجرر  هررر آن رر  در مررورد طراحرری آمرروزش گفترر  شررد        

 رویکرد رفت ر گرایی بود .

 وزشیآم و طراحی سیستمی رویکرد

داننرردچرا کرر  نظریرر  طراحرری سیسررتم هرر  را       مرری سیسررتمی آموزشرری طراحرری نهارر  پرردر را فررین جیمررز

 ب  فن وری آموزشی پیوند زد .

 شد استف ده نظ می   آموزش در سیستمی رویکرد از دوم جه نی جنگ در 

 رابرت گ الستر اصطت  سیستم آموزشی و  ن صر پنجگ ن  آ  را این گون  مطر  نمود .

 هستند آموزشی ه ی هدف هم   سیستم هداف.ا1

 ورودی ی رفت ره ی سیستم داد .درو 2

 آموزشی ه ی ف  لی  هم   سیستم ه ی .فرایند3

  ملکرد سنجش هم   سیستم .ن ظر1

 . منطق تحیق و توس   2

رابررررت گ یینررر  در انجررر م مط ل ررر ت خرررود در زمینررر  طراحررری اموزشررری نظریررر  سلسرررل           1591در دهررر  ی 

وزشرری را مطررر  کرررد :مهرر رت هرر  ب یررد از جزئرری برر  پی یررده ترردوین شرروند و هم نررین فررراهم سرر زی          مراتررب آم

فرررا گیررری داده هرر  و مفرر هیم   شررن خ  و فراینررد هرر ی ذهنرری زمینرر  سرر ز تفکررر شررن ختی شررد آن رر  موجررب            

 پیرردایش تفکررر بیررنش شررن ختی شررد نظریرر  گ ینرر  و آزوبرر  برر  طررر  ایررده پرریش سرر زم   دهنررده در ارتبرر   برر           

مط لررب آمرروزش و مط لررب کلرری تررر و برونررر برر  مطررر  کرررد  ت رروری یرر د گیررری اکتشرر فی و پیرر ژه برر  برر  ارائرر             

نظریرر  رشررد شررن ختی دسرر  برر  دسرر  هررم داد ترر  الگرروی نظریرر   آموزشرری برر  م هیرر  شررن ختی در دهرر  ی              

 شک  بگیرد .   1591

 شناختی گیری یاد نظریه به گرایی رفتار از گذر

 سلسرررل  نظریررر  اموزشررری طراحررری زمینررر  در خرررود مط ل ررر ت انجررر م در گ یینررر  رابررررت 1591 ی دهررر  در

 کرد. مطر  را آموزشی مراتب

 س زم   دهی  سلسل  مراتبی :

مرترررب کررررد  آمررروزش از مهررر رت اس سررری و جزئررری بررر  سررروی مه رتهررر ی پی یرررده و یررر  منظرررور تسرررهی  یررر د    

 گیری 

 یری و اصول مف هیم ذهنی  مف هیم  ینی من ی فرا گ و ه  داده گیری فرا س زی فراهم

 

 



 گذر از رفتار گرایی به نظریه یاد گیری شناختی

نررر توانی نظریررر  یررر د گیرررری رفتررر ر گرای نررر  در تبیرررین و طراحررری اشرررک ل پی یرررده یررر دگیری و مطرررر  شرررد  مبررر حثی   

 م نندبینش شن خ  ح فظ  فرآیند ه ی ذهنی و طرحواره ه ی ذهنی زمین  س ز تفکر شن ختی شد   

  آموزشی مراتب ارائ  ت وری سلسل گ ین  :ر

 تر کلی مط لب و آموزش مط لب ب  ارتب   در دهنده س زم   پیش ایده ازوب  : طر 

 اکتش فی گیری ی د برونر : ت وری

 شن ختی رشد نظری  پی ژه: ارائ 

 شن ختی م هی  ب  آموزشی  نظری  الگوی                                        

طراحررر   و و متخصصرررین   1551اوج بررر  سرررر مررری بررررد تررر  اینکررر  در دهررر      دو دهررر  شرررن خ  گرایررری در    

 گرایی توج  کردند .   نآموزشی ب  رویکرد س خت

از ایررن رو طراحرری آمرروزش در رویکرررد سرر زنده گرایرری مسرر ول ایجرر د محیطرری برررای بررروز یرر د گیررری ف رر ل و             

دارد . همکررر ری یررر د  خرررتس دانسرررتن یررر د گیرنرررده . ایرررن رویکررررد ت کیرررد برررر حررر  مسررر ئ  پی یرررده و واق ررری   

گیرنررردگ   بررررای حررر  مسررر ئ  بررسررری مسررر ئ  همررر  زمینررر  سررر ز ایجررر د رویکررررد سررر زنده گرایررری شرررد . یررر د   

گیرنررده خررود ف رر ل و خررود تنظرریم و سرر زنده دانررش برررای خررودش از طریررق اکتشرر ف ت و حرر  مسرر ل  دانررش              

د شررن خ  گرای نرر  برر   رابرررای خررودش خلررق مرری کنررد .ولرری حرر ال مرری خررواهیم گرر ر طراحرری آموزشرری برر  رویکررر       

 سوی رویکرد س زند گرای ن  مطر  کنیم  

 طراحی آموزشی با رویکرد سازند گرایی

 کردند.   توج  گرایی س خ  رویکرد ب  آموزشی متخصصین و و طراح   1551ده  در

 یرر د دانسررتن خررتس و ف رر ل گیررری یرر د بررروز برررای محیطرری ایجرر د مسرر ول گرایرری سرر زنده رویکرررد در آمرروزش طراحرری

 .   گیرنده

 مسرر ئ  بررسرری مسرر ئ  حرر  برررای گیرنرردگ   یرر د همکرر ری.  دارد واق رری و پی یررده مسرر ئ  حرر  بررر رویکرررد ت کیررد ایررن 

 و چم انداز ه ی گونگو  مس ولی  پ یری ی د گیرندگ   در قب ل ی د گیری 

  اکتش ف ت ریقط از خودش برای دانش س زنده و تنظیم خود و ف  ل خود گیرنده در دیدگ ه س ختن گرایی ی د

آموزشررری گررررایش بررر  رویکررررد سررر زنده گرایررری پیررردا کردنرررد . چراکررر     متخصصرررین و و طراحررر   1551دهررر  در

برر  ایررن  قیررده بودنررد گرر  آمرروزش مسرر ول ایجرر د محیطرری اسرر  کرر  یرر د گیرنرردگ   بتواننررد در آ  محرریگ               

تشرر ف دارد در برررای خودشرر   دسرر  برر  خلررق دانررش بزننررد ت کیرردی کرر  ایررن رویکرررد بررر حرر  مسرر ئ  و اک             

همرر  زمینرر  هرر  زمینرر  سرر ز یرر د گیررری برر  سرربک سرر زنده گرایرری اسرر  . یرر د گیرنررده برر  نقررش ف رر ل خررود               

تنظررریم هررردف مررروارد سررر زنده و هررردف را دارد تررر  از طریرررق کررروش و کشرررف کررررد  بتوانرررد دانرررش را بررررای       

طراحررری خرررودش خلرررق کنرررد . نکتررر  در رویکررررد سررر زنده گرایررری ب یرررد بررر  جررر ی اصرررطت  طراحررری آموزشررری   

 محیگ ی د گیری را ب  ک رببریم .



طراحرری آموزشررری پرریش بینررری مرری کنرررد موق یتهرر  را و ف  لیررر  هرر را کررر  دانررش آمررروزا  برر  هررردف هررر ی از         

پرریش ت یررین شررده برسررند امرر  در رویکرررد سرر زنده گرایرری هرردف هرر ی از پرریش ت یررین شررده نیسرر  فقررگ یرر د            

آمرروز دسرر  برر  اکتشررر ف و خلررق م نرر  بزنرررد .      دهنررده ب یررد محیطرری را فرررراهم کنررد ترر  در آ  محرریگ دانرررش       

 شرررک  1521 ی دهررر  از کررر  ببنیرررد را آموزشررری طراحررری تررر ریخی سررریر توانیرررد مررری اسرررتید دو ایرررن در شرررم 

 ت کیررردی و گرایررری سررر زنده ظهرررور1551و گرایررری سررر زنده ظهرررور1551ودر تربیررر  و ت لررریم پ یررر  دانرررش گیرررری

 . آموزشی طراحی در گرفت  صورت ه  رس ن  و مواد بر ک 

 (1353سیر ت ریخی تحوالت طراحی آموزشی )نوروزی و رضوی 

1591 

 

 

 

1591 

 

 

1531 

 

1551 

اوج گررررفتن نهاررر  هررردف هررر ی رفتررر ری  ورود نظریررر  سیسرررتم هررر  بررر  فرآینرررد طراحررری  

آمررروزش ،م رفررری سیسرررتم آموزشررری توسرررگ گتسرررر ،پیررردایش نخسرررتین الگررروی طراحررری   

  هرر ی طراحررری آموزشرری و ظهرررور   آموزشرری ،طررر  اندیشررر  هرر ی رابررررت گ ینرر  در اندیشررر    

 دیدگ ه شن خ  گرایی و افول رفت ر گرایی 

 

ترررتش بررررای توسررر   راهبررررد هررر ی آموزشررری و الگوههررر ی طراحررری آمررروزش از دیررر ر        

،تکررروین روش هررر ی نیررر ز سرررنجی ،تسرررلگ رویکررررد شرررن ختی   آمررروزش طراحررری الگوههررر ی

 در طراحی آموزشی 

مختلرررف ،گسرررترش اصرررول   گسرررترش کررر ربرد طراحررری هررر ی آمررروزش در سررر زم   هررر ی   

رونشرررن ختی در طراحررری آموزشررری و ظهرررور پیشررررف  آمررروزش مبتنررری برررر رای نررر  ،پیررردایش 

شرربک  جهرر نی و  ،شرررک  گیررری محرریگ هررر ی یرر د گیررری الکترونیکررری ،کرر ربرد طراحررری        

 الکترونیکی گیری ی د ه ی آمزشی در محیگ

ن  ای نظریرر  ظهرررور یرر د گیرررری سرر خ  گرایررری  ،ت ییررد برررر مررواد بررر  صررورت چنرررد رسررر       

،پیررردایش شررربک  و  جه نی،شرررک  گیرررری محررریگ هررر ی یررر د گیرررری الکترونیکررری و کررر ربرد 

 طراحی آموزش در محیگ ه ی الکترونیکی  

سررمس در طراحررری آموزشررری انتظرر ر داریرررم کررر  د آینرررده در هررزاره سررروم توجررر  داشررت  ب شررریم وکررر برد هررروش      

تفرر وت هرر ی فررردی و توجرر  بیشررتر      مصررنو ی در طراحرری آمرروزش و ت  مرر  بیشررتر برر   لرروم توجرر  بیشررتر برر         

برر  اتقرر ل یرر د گیررری و در  ن یرر  تخصصرری ترشررد  حرروزه هرر ی طراحرری آموزشرری برر   نرروا  یررک  لررم یررک             

 قلمرو یک م رف  .

 روند های اتی در طراحی آموزشی 

  آموزش طراحی در مصنو ی هوش .ک برد1

 بیشتر توج   لوم ب  بیشتر .ت  م 2 

  فردی ه ی تف وت ب  .ک ربرد هوش و توج  3

   گیری ی د اتق ل ب  بیشتر توج  .1

  آموزشی طراحی ه ی حوزه ترشد  .تخصصی2

  

 



 درس طراحی آموزشی جلسه هفتم

 جلسه دوم: گام اول در طراحی آموزشی

در ایرررن جلسررر  مررر  قرررراره کررر  مرررروری بررر  مبحررر  مراحررر  طراحررری آمررروزش داشرررت  ب شررریم. همررر نظور کررر  در 

بینرری کرررد کرر    ترروا  برررای طراحرری آمرروزش پرریش   ی را مرریچهرر ر مرحلرر   جلسرر ت پیشررین گفترریم یررک الگرروی   

پررردازیم. تررو ایررن جلسرر  برر  ایررن مبحرر       هرر ی آموزشرری مرری  در مرحلرر  اول آ  مرر  برر  تحلیرر  و تنظرریم هرردف    

هررر ی آموزشررری را چررررا ب یرررد تحلیررر  و   ورود خرررواهیم داشررر . قبررر  از آنکررر  بررردانیم هررردف چیسررر  و هررردف   

طراحررری آموزشررری هررردفش چیسررر   طراحررری آموزشررری، هررردفش پررریش   تنظررریم کنررریم، ببینیرررنم اصررر  خرررود  

هررر ی مشرررخ  هررر  و اسرررتف ده بهینررر  از امک نررر ت در راسرررت ی رسرررید  بررر  هررردفبینررری و نظرررم داد  بررر  فرصررر 

آموزشرری اسرر  ی نرری مرر  بترروانیم از امک نرر تی کرر  در اختی رمرر   اسرر  اسررتف ده کنرریم، طرحرری را پرریش نررویس            

گرروییم در طراحرری آموزشرری م لررم، دبیررر،     سرروس برردهیم. از ایررن رو مرری    آمرروزا  را برر  یرر دگیری  کنرریم ترر  دانررش  

هررر ی الزم را بررر  هنرآمررروز ب یرررد درونرررداده  و امک نررر ت موجرررود در موق یررر  را بررسررری کنرررد و مجمرررو  ف  لیررر    

 آموزا  ب  سم  هدف تنظیم کند.یک نگرش سیستمی ب  منظور رس ند  دانش

 طراحی آموزش و مراحل  تحلیل و تنظیم آن

 ف از طراحی آموزش:هد

 ی دگیری -ی بهین  از امک ن ت در فرآیند ی ددهیه  و استف دهبینی و نظم داد  ب  فرص پیش

 در طراحی آموزشی معلمان و هنرآموزان باید:

هررر ی الزم را بررررای تحقرررق اهرررداف  رونرررده  و امک نررر ت موجرررود در موق یررر  را بررسررری کننرررد و مجمرررو  ف  لیررر  

 بینی و تنظیم نم یند.شرا ب  نگ هی سیستمی پی

 

یییف فراینیید پویییا اسییت کییه عناصییر تشییکیل دهنییده آن دارمییا  بییا یکییدیگر در      طراحییی آموزشییی:  

 باشند:تعاملند و دارای چهار مرحله می

 ه ی آموزشی.تحلی  و تنظیم هدف .1

 تحلی  و ت یین موق ی  آموزشی. .2

 ری(.ت یین محتوا، روش و وسیل . )روش تدریس و وس ی  و ابزار ی دگی .3

 تحلی  و ت یین نظ م ارزشی بی. .1

 

 بررسی کنیم.   های آموزشی()تحلیل و تنظیم هدفدر این جلس  م  می خواهیم مرحل  اول را 

مرحلرر  داشررت  ب شرریم در ق لررب مرردل، مرری بینرریم کرر  طرررا  آموزشرری در هررر یررک       1اگررر یررک نگرر ه کلرری برر  ایررن   

گیرررد برن مرر   نرری ب یررد برر  ب زرخوردهرر یی کرر  مرری     از مراحرر  چه رگ نرر  برر  دنبرر ل برر ز خررورد گرررفتن اسرر . ی        

هرر ی آموزشرری انتخرر   شررده  چررو  در     خررودش را تقویرر  و اصررت  کنررد. چررر ایررن مرردل برررای م رفرری طررر         

 مرحل  رایو و مشتر  اس . 1تم م الگوه ی آموزشی ک  ارائ  شده، این 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بینید.ی   میشم  در اینج  تصویری از سرفص  دانشگ ه فرهنگ

 تک لیف ی دگیری تک لیف ی دگیری محتوایی در 

تحلیرررررر  و تنظرررررریم 

 هدف ه ی اموزشی

مرحلرر   1برررای نگرر رش هرردف هرر ی اموزشرری     

 اس سی در نظر میگیریم

برررر اسررر   ف  لیررر  هررر ی دانرررش آمررروزا    -1

 تنظیم شوند

 توصیفی از نت یو ی دگیری ب شند-2

 صریو روشن و ق ب  فهم ب شد-3

 ده و اندازه گیری ب شدق ب  مش ه-1

مرحلررر  تسلسرررلی و پیوسرررت   1اگرررر کررر  ایرررن 

اسررر  امررر  در فراینرررد طراحررری الزامررر  چنرررین   

نیسرررتزیرا طررررا  پرررس از نوشرررتن هرررر مرحلررر   

ممکررن اسرر  مجررددا برر   قررب برگررردد و برر        

 ب زنگری اهداف بمردازد

مهرر رت امرروز برر  بررسرری چنرردین     

نمونررر  از طراحررری هررر ی آموزشررری  

ترررر  و موجررررود در مرررردار  پرداخ 

نتررریو بررر  صرررورت گروهررری یررر      

انفررررادی مرررورد تجزیررر  و تحلیررر    

 قرار بدهند

هرر ی هرردف آموزشرری مطلررو  را یرر د گرفترر      هرر ی آموزشرری را بشن سررید، ویرگرری  در ایررن بخررش قرررار شررم  هرردف   

از شررم  دبیررر محترررم، هنررر    . تکلییی و آنهرر  را در  کنیررد و در نه یرر  از شررم  چرر  انتظرر ری داریررم برر   نرروا         

هرر ی تخصصرری رشررت  خودتررو  را انتخرر       در انتظرر ر داریررم کرر  در پ یرر   ایررن جلسرر  یکرری از در      آمرروز گرانقرر 

کنیررد، هرردف کلرری آ  را ت یررین کنیررد و بررر اسرر   هرردف کلرری بتوانیررد تحلیرر  و تنظرریم داشررت  ب شررید روی              

 ه ی آموزشی را پیش بینی کنید.ه  و هدف ه ی رفت ری و هدفهدف
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 ه ی آموزشی.تحلی  و تنظیم هدف

 

 تحلی  و ت یین موق ی  آموزشی
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 تهی  و تنظیم هدف ه . کنیم ب  مبح  هدف وورود می 

 های آموزشیگام اول: تحلیل و تنظیم هدف

هررر ی خرررواهیم بررر  آ  برسررریم و اشرررتی س رسرررید  بررر  آ ، محرررر  ف  لیررر  مررروق یتی اسررر  کررر  مررری هیییدف:

 س زد.م ینی اس  ک  وصول آ  را ممکن می

 آموزا  در یک رویداد آموزشی اس .ی وض ی  مطلو  دانشبی   کننده های آموزشی:هدف

خررواهیم برر  آ  برسرریم، هرردف در واقرر  نقطرر  پ یرر   مسرریر اسرر  کرر  اشررتی س        مرروق یتی اسرر  کرر  مرری   هییدف:

-کنررد، کرر  مرر  را برررای رسررید  برر  هرردف انگیررزه مرری      هرر  را در مرر  ایجرر د مرری  رسررید  برر  آ ، یکسررری محررر   

 دهد. تصور کنید بخواهیم سفری داشت  ب شیم، 

مقصرررد مررر  کج سررر ، قط ررر م در انتخررر   مسررریر موفرررق ریرررم و اگرررر از قبررر  مشرررخ  نب شرررد کررر  بررر  کجررر  مررری

ی سررفر قرررار برر    ترروانیم انتخرر   کنرریم. و ابررزار و وسرر یلی کرر  در ایررن راه توشرر      نیسررتیم و بهترررین مسرریر را نمرری  

 خود ببریم ی  من سب نیس  ی  انتخ   درستی نخواهیم داش .

را مشرررخ  کنررریم، ا بتررروانیم  پرررس در آمررروزش در جریررر   فرآینرررد یررر دهی، یررر دگیری مررر  ب یرررد نقطررر  پ یررر نی    

هرر  وو ابررزار  برررای رسررید  برر  آ  نقطرر  پ یرر نی و آ  هرردف، بهترررین راه را انتخرر   کنرریم و از بهترررین موق یرر           

 و روش ه  و وس ی  بهره بگیریم ت  رسید  ب  هدف، میسرتر شود. 

 آمررروز بررر  آ  برسرررد و بررر  یرررک سرررری ازهمررر   نقطررر  ای اسررر  کررر  قررررار دانرررش هیییدف هیییای آموزشیییی،

ی هررر ی آموزشررری،بی   کننررردههررردف هررر  دسررر  پیررردا کنرررد.هررر ، پت نسررری هررر  و توانررر ییهررر ، صرررتی ش یسرررتگی

 آموزا  در یک رویداد آموزشی اس .وض ی  مطلو  دانش

 ه ی آموزشی،  یک سری نک ت را ب ید ر  ی  کرد:  در تنظیم و نگ رش هدف

 های آموزشی:اصول مد نظر در تعیین و تنظیم هدف

 سیل  ب ید متن سب ب  هدف انتخ   شوند.روش و و -1

 ت ییر پ یر و ق ب  ان ط ف ب شد. -2

 هدف ب ید فرد را ب  ف  لی  برانگیزاند و ب  او جه  دهد. -3

 هدف ب ید ب  اوض   و احوال محیگ شخ  موافق ب شد ت  حصول آ  میسر شود. -1

 ه ی تربیتی ب ید  ینی، ق ب  تصور و تحقق ب شد.هدف -2

متن سررب برر  هرردف انتخرر   شرروند. ی نرری توجرر  داشررت  ب شرریم بررر امک نرر تمو  و           روش و وسرریل  ب یررد   -1

 کنیم در راست ی رسید  ب  هدف ب شد.ه یی ک  انخ   میابزار و وس ی  و روش

ت ییررر پرر یر و ق برر  ان طرر ف ب شررد. ی نرری وحرری منررزل نب شررد. ی نرری طراحرری آموزشرری ایررن اجرر زه را             -2

م  دیگررر هرردای  شررد، بتوانررد ایررن هرردف ت ییررر کنررد   برر  م لررم بدهررد کرر  هررر جرر  مسرریر آمرروزش برر  سرر   

 تر شوند.ت  دانش آموزا  ب  ی دگیری نزدیک

هررردف ب یرررد فررررد را بررر  ف  لیررر  برانگیزانرررد و بررر  او جهررر  دهرررد. اشرررتی س رسرررید  بررر  مقصرررد را در     -3

 ی دگیرنده ایج د کند.

ی شرررایگ هرردف ب یررد برر  اوضرر   و احرروال محرریگ شررخ  موافررق ب شررد ترر  حصررول آ  میسررر شررود. ی نرر         -1

شررود در راسررت ی پ سررت دهرری برر     هرر  در نظررر بگیررریم. هرردفی کرر  انتخرر   مرری    ج م رر  را تنظرریم هرردف  

 نی زه ی ج م   ب شد.



هرر ی تربیترری ب یررد  ینرری، ق برر  تصررور و تحقررق ب شررد. هرردف ب یررد برر  گونرر  ای ترسرریم شررود کرر          هرردف -2

 بتوانیم ب  آ  برسیم. هم   سنگ بزرگ نش ن  نزد  اس ، نب شد.

هرر  مرر  ب یررد، در انتخرر   هرردف هرر  نکرر تی    رو برر  توجرر  برر  اصرر  هرر ی پررنو گ نرر  در ت یررین و تنظرریم هرردف    از ایررن 

را ر  یرر  کنرریم. از ایررن رو توجرر  میکنرریم برر  اینکرر  مرر  چرررا ب یررد هرردف هرر ی آموزشرری را ت یررین کنرریم. اگررر             

. زیرررا اگررر مرر    افترردهرردف آموزشرری از پرریش ت یررین بشرر  قط رر م فرآینررد یرر د دهرری و یرر دگیری بهتررر اتفرر س مرری         

 کنیم.مقصدمو  مشخ  ب شد، مسیر بهتری را انتخ   می

 های آموزشیضروررت تعیین هدف

 افتد.فرآیند ی دگیری بهتر اتف س می -

 تر خواهد بود.نت یو ی دگیری مو رتر و مطلو  -

 ارزشی بی ب  کیفی  بهتری انج م خواهد شد. -

 آموزا  خود ارزی   خواهند شد.دانش -

 موزشی ت یین شده ب شد،:اگر هدف ه  آ

تررر خواهررد بررود. زیرررا خررود هرردف ی نرری نترر یجی کرر  برر  دنبرر ل آ  هسررتیم.        نترر یو یرر دگیری مررو رتر و مطلررو    -

 ه ی آموزشی اس .نت یو ی دگیری یک اصطت  هم راست  و هم ارز ب  هدف

 ی برن مرر  هرر ی درسرری ارزشرری بی برر  کیفیرر  بهتررر انجرر م خواهررد شررد. چرررا کرر  بررر مبنرر ی هرردف هرر             -

-کنرریم. برر  مق یسرر  ای کرر  انجرر م مرری    ت یررین شررده مرر  میررزا  دسترسرری برر  هرردف هرر  را بررسرری مرری      

دهررریم، در واقررر  ارزشررری بی انجررر م دادیرررم مررری تررروانیم ب زخوردهررر ی بهترررری بگیرررریم و برن مررر  یمررر   را  

 اصت  کنیم.

ترر  چرر    تواننررد ببیننررد آمرروزا  خررود ارزیرر بی خواهنررد شررد. ی نرری خررود دانررش آمرروزا  نیررز مرری       دانررش -

 توانند خودش   را ارزی بی کنند.میزا  از مسیر را پیش رفتند. ی نی می

هرر  ب یررد یررک سررری اصررول ر  یرر  شررود، اصررول اینکرر       سرروال مررن از شررم  ایررن اسرر ، گفترریم در تنطرریم هرردف     

توجرر  داشررت  ب شرریم برر  شرررایگ محیطرری، متن سررب بررود  هرردف و روش، همخرروانی برر  نیرر ز شرر گردا  و زیرر د              

هرر ی شررویم کرر  منرر ب  ت یررین هرردف   ه آنرر  . امرر  اینجرر  برر  ایررن تیتررر برر  ایررن  نرروا  روبرر  رو مرری       کرررد  انگیررز 

نیییاز آموزشرری چیسرر   در ت یررین ایررن منرر ب  شرر ید گروهرری از روانشن سرر   بررر ایررن  قیررده ب شررند کرر  ب یررد برر          

نی زهرر ی توجرر  شررود، برررای مثرر ل اگررر نرریم نگرر هی داشررت  ب شرریم برر  هرررم     آمییوزان )اولییین منبیی (هییای دانییش

آبراهرر م مرر زلو، مرری بینرریم کرر  در ق  ررده هرررم، نیرر ز برر  خررورا ، پوشرر   و مسررکن گنج نررده شررده اسرر . مرر               

ب یررد در تنظرریم هرردف هرر ی آموزشرری، ب یررد ایررن نی زهرر  رو توجرر  داشررت  ب شرریم. در سررطو ب رردی هرررم مزلررو،              

زا  نیرر ز برر  امنیرر    نیرر ز برر  امنیرر  اسرر . قط رر م ب یررد محرریگ مدرسرر ، محیطرری ب شررد کرر  در آ  دانررش آمررو           

کننررد. از ایررن رو حتمرر م ب یررد برر  نی زهرر ی شرر گردا  توجرر  کنرریم ترر  مطرر بق برر  هرررم مزلررو دانررش آمرروزا  را برر             

دومیییین منبییی  خودشرررکوف یی برسررر نیم. بررر   رررزت نفرررس برسررر نیم. ا تمررر د بررر  نفسشررر   را افرررزایش دهررریم.   

نطبررق بررر اوضرر   و احرروال ج م رر    اسرر . ب یررد ببینرریم شرررایگ ج م رر  چگونرر  اسرر  و م    تعیییین هییدف، جامعییه 

هرر  را ت ریررف کنرریم. مررورد سرروم، برر   نرروا  مثرر ل اگررر مرر  قرررار ب شررد برررای در  فیزیررک، هرردف هرر                هرردف

متخصییم مییرتب   تنظرریم و طراحرری کنرریم، قط رر م نیرر ز اسرر  کرر  در ایررن ترریم و کرر ر گررروه ت یررین هرردف، یررک        

ترر  بترروانیم منطبررق بررر آخرررین تحرروالت     فیزیررک حاررور داشررت  ب شررد ترر  بتوانررد مرر  را یرر ری دهررد و      بییا رشییته 

 این قلمرو دس  ب  انتخ   هدف ه  بزنیم.



 های آموزشیمناب  تعیین هدف

 نی ز ش گرد -

 نی ز ج م   -

 دیدگ ه ه ی متخصص   -

 3قسم  

 م  در بخش قبلی گفتیم من ب  ت یین هدف ه ی اموزشی س  مورد هستند:

     دیدگ ه متخصصین.-3                        رایگ ج م  ش-2                           نی ز فراگیر -1 

درسررت   مرر  اینجرر  ایررن سرر  منبرر  را کنرر ر هررم اوردیررم. میخررواهم کمرری در مررورد ایررن مرردل بیشررتر صررحب               

کررنم. گفترریم کرر  کرر ر گررروه یرر  کمیترر  ت یررین هرردف هرر  در یررک قلمرررو یرر  در یررک رشررت  یرر  یررک برن مرر  ی             

وضررر   و احررروال ج م ررر  را بررسررری مررری کنرررد و متخصررر  دانرررش یررر  درسررری شررر م  یرررک ج م ررر  شرررن   کررر  ا

قلمرررو مربررو  برر  تنظرریم هرردف هرر  در او  رشررت  ،هرردف هرر  مشررخ  مرری شررود و ب ررد ایررن هرردف هرر  ب یررد از            

 دو ص فی رد شوند  

صررر فی روانشن سررری تربیتررری ی نررری هررردف هررر یی  از -2ب یرررد از صررر فی فلسرررف  امررروزش و پررررورش گررر ر کننرررد -1

کرر  انتخرر   مرری شرروند ،ب یررد برر  مراحرر  رشررد شررن ختی دانررش امرروزا  هم هنررگ ب شررد ،برر  ارزش هرر ی ج م رر             

هررم سررویی داشررت  ب شررد و در نه یرر  برر   بررور از ایررن دو صرر فی مرر  برر  هرردف هرر ی صررریو امرروزش دسرر  پیرردا           

 می کنیم ،هدف ه ی مشخ  اموزشی.

تمرر م ایررن اتف قرر ت تمرر م ایررن پروسرر  ب یررد تحرر  نظررر جهرر   بینرری جرر م  یرر  سرر خ  شررن ختی        ن گفترر  نم نررد کرر  

ج م رر  صررورت بگیرررد. اگررر ایررن اتفرر س افترر د مرر  میترروانیم هرردف هرر یی داشررت  ب شرریم کرر  برر  سی سرر  هرر ی کلرری         

ج م ررر  همخررروانی دارد ، برررر نیررر ز فراگیرررر توجررر  کرده،نیررر ز ج م ررر  را پوشرررش داده و منطبرررق برررر اخررررین         

ییرررات سرر خ  دانررش اسرر . اینج سرر  کرر  مرر  برر  هرردف هرر ی مطلررو  مرری رسرریم . پررس تنظرریم یرر  ت یررین           ت 

 هدف ه  این س  منب  را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 من ب  ت یین هدف ه ی اموزشی از دیدگ ه بلوم

 

بطرر  برر  طبقرر  بنرردی هرردف هرر ی      شررم  اینجرر  تصررویری از بنجرر مین بلرروم را مرری بینیررد. بلرروم ت رروری را در را        

اموزشرری مطررر  مرری کنررد. شرر ید شررنیدید یرر  برر  ایررن ت رروری اشررن یی داریررد بلرروم برر  ارائرر  ایررن ت رروری ترر  یر             

شررگرفی بررر طراحرری امرروزش گ اشرر . اومررد هرردف هرر  را بررر احسرر   ، نگرررش و  تیررق،  شررن خ  و مهرر رت              

ا بررررای هررردف هررر ی اموزشررری  حرکتررری ر –هررر  طبقررر  بنررردی کررررد و سررر  حیطررر  شرررن ختی،  طفی و روانررری    

مشرررخ  کررررد .همررر نطور کررر  مررری بینیرررد منظرررور مررر  از طبقررر  بنررردی هررردف هررر ی اموزشررری ت یرررین راه هررر  و  

مراحرر  صررحیو و دقیقرری اسرر  کرر  بهتررر بترروانیم برر  ا  هرر  برسرریم و در سرر  ق لررب نگرررش،  کررنش و دانررش              

 قرار می گیرد.

 طبقه بندی و تحلیل هدف های صریح اموزشی در حیطه یادگیری

منظیییور از طبقیییه بنیییدی و تحلییییل هیییدف هیییای اموزشیییی،  تعییییین راه هیییا و مراحیییل دقیییی  و  -

مشخصییی اسییت کییه بعیید ار تحقیی  ان هییا ترییییرات سزم در تفکییر احساسییات و مهییارت هییای عملییی     

 شاگردان به وجود اید.

 .حرکتی می باشد –نتایج یادگیری شامل سه حیطه ی شناختی،  عاطفی و روانی  -

شن خ  دانش و دیدگ ه  نی ز ج م   نی ز فراگیرا 

 متخصص  

 ی ازم یشی هدف ه ی اموزش

 فلسف  اموزش و پرورش روانشن سی تربیتی

 هدف ه ی خ ل  و صریو اموزشی

 جه   بینی ج م   



حیطررر  شرررن ختی را میخرررواهیم بررسررری کنررریم. هررردف هررر ی ایرررن حیطررر   یررر  یررر دگیری در ایرررن   حیطررر  ی اول، 

حیطرر  بررر دانررش ،م لومرر ت و مهرر رت هرر ی ذهنرری ت کیررد دارد.بلرروم برررای ایررن حیطرر  شررش سررطو را ت ریررف             

مررری کند.سرررطو اول و پررر یین تررررین سرررطو حیطررر  شرررن ختی، دانرررش را دارد. سرررطو ب ررردی در  و فهرررم ،در       

وم حیطرر  ی شررن ختی ، کرر ربرد را بلرروم مطررر  مرری کنررد. و پررس از ا  تحلیرر  یرر  تجزیرر        سررطو سرروم یرر  پلرر  سرر   

و تحلیررر ،  سرررطو ب ررردی ترکیرررب و در نه یررر  قاررر وت و ارزشررری بی. ببینیرررد همررر نطور کررر  از ایرررن مررردل          

را یرر د مشررخ  اسرر  و شررم  مرری بینیررد رسررید  برر  هررر سررطو نی زمنررد ایررن اسرر  کرر  مرر  بترروانیم سررطو قبلرری         

ی را طرری کنرریم، مرر  برر  بررسرری هررر کرردام از ایررن سررطو یرر دگیری در حیطرر  شررن ختی مرری           بگیریم،سررطو قبلرر 

 پردازیم.  

 (سطوح یادگیری در حیطه شناختی 1

 هدف های این حیطه بر دانش ،معلومات و مهارت های ذهنی تاکید دارد. -

 

ارشییییییابی و 

 قضاوت

 ترکیب ترکیب

 تحلیل تحلیل تحلیل

 کاربرد کاربرد کاربرد کاربرد

 درک و فهم درک و فهم درک و فهم دارک و فهم درک و فهم

 دانش   دانش دانش دانش دانش دانش

 

 (سطوح یادگیری در حیطه شناختی 1

 (دانش )یاداوری یا بازشناسی(1-1

یییادگیری در اییین سییطح صییرفا جنبییه حفظییی دارد اییین سییطح بییرای تمییام سییطوح بییاستر یییادگیری      

 به عنوان یف پایه سزم است.

 ش اصطالحات دان

 دانش واقعیت های مشخم  

 دانش قوانین و اصول  

 سال پیش تاکنون 05دانش روند های یف کشور از 

سرررطو اول، دانرررش. یررر دگیری در ایرررن سرررطو صررررف  جنبررر  ی حفظررری دارد. برررر حفظررری طررروطی وار مط لرررب       

مثرر ل وقترری  ت کیررد دارد و البترر  مقدمرر  ای اسرر  برررای رسررید  برر  سررطو  برر التر در حیطرر  شررن ختی. برررای            



از دانررش امرروز مرری خررواهیم اصررطتحی را ت ریررف کنررد یرر  واق یرر  هرر ی مشخصرری را ، برررای مثرر ل پ دشرر ه               

دوره هخ منشرری را نرر م ببرررد،  یکرری از قرروانین فیزیررک را بخواهررد ت ریررف کنررد، یرر  وقترری مرری گرروییم پ یتخرر              

  اسرر . سررطو دانررش در دو   قرررار گرفترر کشررور هرر ی همسرر ی  را نرر م ببررر در واقرر  دانررش امرروز در سررطو دانررش        

جنبرر  بررسرری مرری شررود: یرر داوری و ب زشن سرری. بترروانیم مطرر لبی را کرر  حرر ف کررردیم را یرر داوری کنرریم یرر  در            

 لیستی ک  ب  م  داده می شود بتوانیم موارد را انتخ   کنیم ، ب زشن سی داشت  ب شد.

 (سطوح یادگیری در حیطه ی شناختی -

 (فهمیدن2-1

 مفهوم یف مطلب و تبیین ان ها با جمالتی که شخم خودش می سازد.توانایی پی بردن به 

 ترجمه )برگرداندن(

 ترییر دادن مطلب از شکلی به شکل دیگر بدون ترییر در معنی )ترجمه شعر به نثر(

 تفسیر

درک تییدابیر گونییاگون بییه کییار رفتییه در انتقییال مفییاهیم و یییف نییود بییازآرایی مفییاهیم در ذهیین اسییت    

 از مفهوم یف بیت شعر()استنباط شاگرد 

 برون یابی

مهییارت در تعمیییم دادن یییا بییه کییارگیری اطالعییات در طییول زمییان بییه منظییور پیییش بینییی نتییایج        

 )اطالعات موجود در یف مقاله سیاسی را فراتر از متن بس  داده و نتیجه گیری کند(

ب و تبیررین ا  امرر  سررطو دوم ،سررطو در  و فهررم اسرر . ایررن سررطو توانرر یی پرری برررد  برر  مفهرروم یررک مطلرر            

هرر  برر  جمتترری کرر  شررخ  خررودش مرری سرر زد، اشرر ره دارد. ی نرری دانررش امرروز وقترری در ایررن سررطو قرررار                

گرفرر  مرری توانررد در مررورد یررک پدیررده توضرریو بدهررد،  برررای مثرر ل پدیررده فتوسررنتز  را برررای شررم  شررر  مرری            

ح تی برر  زبرر   خررودش  دهررد،  توضرریو مرری دهررد.ی  مرری توانررد برر  اسررتف ده از تم شرر ی یررک فیلم،برررای شررم  توضرری       

ارائررر  بدهرررد. یررر دگیری در سرررطو فهمیرررد  یررر  در  و فهرررم از سررر  جنبررر  بررسررری مررری شرررود:ترجم  ، تفسررریر،    

برررو  یرر بی. اگررر دانررش امرروز بتوانررد یررک شرر ر را برر  زبرر   امررروزی برگردانررد ، یرر  ا  را ب زنویسرری کنررد برر  زبرر            

و فهرررم قررررار دارد.تفسررریر ی نررری چررری     امرررروزی،  در واقررر  دارد ترجمررر  انجررر م مررری دهرررد و در سرررطو در     

 ی نرری بتوانررد برداشرر  خررودش را از یررک تصررویر ، از یررک اتفرر س بیرر   کنررد. برررو  یرر بی چیسرر  ی نی بتوانررد            

اطت رر تی کرر  در زمینرر  ی برررای مثرر ل تفسرریر یررک مق لرر  یرر   لرر  سررقو  یررک سلسررل  را یرر د گیرررد و مرررور             

بتوانررد از اموخترر  هرر ی خررودش در مررورد هرر ی مشرر ب      دیگررر ت مرریم دهررد. ی نرری   مرری کنررد را ، برر  سلسررل  هرر ی   

 ، در موق ی  ه ی مش ب  استف ده کند ، این می شود برو  ی بی ی  ت میم.

 (سطوح یادگیری در حیطه شناختی 

 (به کار بستن3-1

 توانایی کاربرد اصول علمی فرضیه ها و دیگر مفاهیم انتزاعی در وضعیت و موقعیت مناسب 

 قوانین مثلثات در موقعیت جدید برای حل مساله( )استفاده از اصول و



امرر  سررطو سرروم ، برر  کرر ر بسررتن ،کرر ربرد. اگررر دانررش امرروز بتوانررد ان رر  را کرر  یرر د گرفترر  برررای مثرر ل ممکررن            

اسرر  برر  دانررش امرروز بگرروییم فرمررول حجررم کررره چیسرر  اگر توانسرر  فرمررول را بیرر   کنررد ، ی نرری در سررطو            

 حرر ل اگررر بتوانررد از ا  اسررتف ده کنررد ، برر  کرر ر ببنرردد و حجررم یررک        دانررش پرر یین ترررین سررطو قرررار گرفترر ،       

کررره یرر  حجررم یررک ترروت را برر  دسرر  بیرر ورد در واقرر  در سررطو کرر ربرد یرر  برر  کرر ر بسررتن قرررار گرفترر  اسرر . مرر          

ترروی ایررن سررطو قرررار اسرر  کرر  دانررش امرروزا  را برر  آ  حررد برسرر نیم کرر  از ی فترر  هرر ی  لمرری خودشرر   ، از            

تنرررد، حقررر یق و مفررر هیمی کررر  در اختیررر ر دارنرررد،  در زنررردگی واق ررری خودشررر          اصرررول  لمررری کررر  ی دگرف  

اسرررتف ده کننرررد.برای مثررر ل ممکرررن اسررر  دانرررش امررروزی بتوانرررد از نسرررب  تن سرررب اسرررتف ده کنرررد ، حررر ل اگرررر   

توانسررر  از مفهررروم نسرررب  و تن سرررب بهرررره بگیررررد و ارتفررر   سررر ختم نی را بررر  اسرررتف ده از سررر ی  ای کررر  روی      

دول تن سرربی کرر  تشررکی  مرری دهررد برر  دسرر  بیرر ورد توانسررت  دانررش خررود را برر  کرر ر           زمررین مرری افتررد و جرر   

گیرررد. یررک مثرر ل دیگرر  میخررواهم برررای شررم  بررزنم وقترری مرری گرروییم برداشرر  شررم  از ایررن ضررر  المثرر  چیرر           

 یرررک دانرررش امررروز در کررردام سرررطو قررررار گرفتررر  افرین،  در  و فهرررم. حررر ل اگرررر ضرررر  المثررر  در موق یررر      

بررر التری از حیطررر  ی ودش اسرررتف ده کنرررد،  ی نررری توانسرررت  در پلررر  ای بررر التر،  سرررطو هررر ی واق ررری زنررردگی خررر

 شن ختی قرار بگیرد.

 (سطوح یادگیری در حیطه شناختی 1

 (تحلیل 4-1

شکسییتن مطلییب بییه اجییزاد تشییکیل دهنییده ی ان و یییافتن روابیی  بییین اجییزاد و نحییوه ی سییازمان       

 یافتن ان ها 

 تجزیه و نقش و رواب  بین کلمات ان را مشخم کند()یف جمله ی ادبی را از نظر دستوری 

سرررطو چهررر رم ، تجزیررر  تحلیررر . تجزیررر  و تحلیررر  ی نررری ایرررن توانررر یی کررر  بتررروانیم یرررک کررر  را بررر  اجرررزای   

تشرررکی  دهنرررده اش تقسررریم کنررریم،  ا  را بشرررکنیم، و رابطررر  ی برررین اجرررزال را ت یرررین کنررریم. سررروالی کررر  در    

مشررخ  مرری کرررد،نقش هرکرردام از کلمرر ت را . یرر  ممکررن اسرر  در        ربرری مرر  زیرر د داشررتیم، سررواالتی کرر  ب یررد     

و از او بخررواهیم نقررش هرکرردام از کلمرر ت یرر  نهرر د و     دسررتور زبرر   ف رسرری یررک جملرر  را برر  دانررش امرروز برردهیم       

 گزاره را در ا  مشخ  کند.اینج  دانش اموز در سطو تجزی  و تحلی  قرار گرفت  اس .

 (سطوح یادگیری در حیطه شناختی 1

 ( ترکیب0-1

در امیخییتن قسییمت هییایی از تجییارب گذشییته بییا مطالییب جدییید  و بازسییازی ان بییه صییورت یییف کییل     

 تازه (

)طراحییی یییف طییرح اموزشییی مناسییب نوشییتن یییف مقالییه یییا شییعر، طراحییی یییف ابییزار، پیشیینهاد      

 یف طرح پژوهشی ،کش  یف رابطه ی ریاضی و ...(

ی. در ایررن سررطو دانررش امرروز، ی گیرنررده، قرر در      امرر  سررطو ب رردی، سررطو ترکیب.سررطو پررنجم در حیطرر  شررن خت      

ز دانررش ، و رد  و فهمرری کرر  برر  دسرر  اورده ،     خواهررد بررود برر  اسررتف ده از ان رر  کرر  یرر د گرفترر  ،برر  اسررتف ده ا        

دسرر  برر  خلررق یررک مررورد جدیررد بزنررد، بتوانررد ب زسرر زی کنررد. برررای مثرر ل وقترری قرررار ب شررد دانررش امرروز یررک           

کنرررد بررررای انجررر م داد  یرررک کررر ر  ،در واقررر  در سرررطو ترکیرررب قررر ر  انشررر  بنویسرررد یررر  یرررک ابرررزاری را طراحررری



ترکیررب قرررار گرررفتیم ،یرر  وقترری مرر  داریررم      گرفترر  اسرر . وقترری پروپرروزال مرری نویسرریم، در واقرر  مرر  در سررطو        

 دس  ب  خلق  و افرینش می زنیم.

 (سطوح یادگیری در حیطه شناختی 1

 ( ارزشیابی و قضاوت  6-1

 حتی روش های روبه روشدن با مسارل قضاوت درباره امور اطالعات و

)مقایسییه دو قطعییه ادبییی از نظییر نگییارش و صییناعات ادبییی و تییرجیح یکییی بییر دیگییری بییا ذکییر دلیییل    

 توس  دانشجو ی ادبیات( 

امررر  سرررطو اخرررر در حیطررر  ی شرررن ختی، قاررر وت و ارزشررری بی اسررر  .بتررروانیم در مرررورد پدیرررده هررر  قاررر وت      

مثرر ل دو مکترررب ادبرری را برر هم مق یسررر  کنرریم، دو قط رر  ی ادبررری،       داشررت  ب شرریم ،داوری داشررت  ب شررریم، برررای    

ی نرری لررزل و قصرریده را دانررش امرروز بتوانررد برر هم مق یسرر  کنررد. اینج سرر  کرر  دانررش امرروز در برر الترین سررطو            

حیطرر  شررن ختی ی نرری داوری قرررار گرفترر  اسرر ، چرررا کرر  مرری توانررد ارزشرری بی انجرر م دهررد. ی نرری از جنبرر               

بررسرری کنررد. مثرر ل را مرری بینیررد  ،مق یسرر  دو قط رر  ی ادبرری از نظررر نگرر رش و           هرر ی مختلررف یررک پدیررده را   

نرر  از سررطو  صررن   ت ادبرری و ترررجیو یکرری بررر دیگررری برر  ذکررر دلیرر  توسررگ دانشررجوی ادبیرر ت. ایررن یررک نمو          

 قا وت و ارزشی بی در حیط  شن ختی اس .

 طراحی آموزشی   9جلسه 

جلسرر  میخررواهیم دربرر ره حیطرر   رر طفی بلرروم صررحب        حیطرر  شررن ختی بلرروم را برر  هررم مرررور کررردیم. در ایررن      

کنرریم. تمرر م هرردف هرر یی کرر  برر  نگرررش، احسرر    تیررق و ارزش هرر  سررر و کرر ر دارنررد در ایررن حیطرر  قرررار مرری          

 گیرند.  
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هییدف هییایی کییه بییا نگییرش هییا،     

 عواط ، عالی ،

احساسیییات، و ارزش هیییا سیییروکار   

 دارند.

  

زش هررر ی تبلرررور ار

سررر زم   ی فتررر  در  

 شخصی 

 
دهررررری سررررر زم  

 ارزش ه 

دهررررری سررررر زم  

 ارزش ه 

 ارزش گ اری ارزش گ اری ارزش گ اری  

 پ ست داد  پ ست داد  پ ست داد  پ ست داد  

دری فرررر  و توجرررر  

 کرد 

دری فرررر  و توجرررر  

 کرد 

دری فرررر  و توجرررر  

 کرد 

دری فرررر  و توجرررر  

 کرد 

دری فرررر  و توجرررر  

 کرد 
 
 



سرررطو را م رفررری کردنرررد، در پررر یین تررررین سرررطو دری فررر  و توجررر ،    2مکررر رانش بررررای ایرررن حیطررر   بلررروم و ه

سرررطو بررر التر واکرررنش نشررر   داد  یررر  پ سرررت داد ، سرررطو سررروم ارزشرررگ اری کررررد ، سرررطو چهررر رم از حیطررر    

 ررر طفی، سررر زم ندهی ارزش هررر  و در بررر الترین سرررطو ایرررن حیطررر ، سرررطو نه دینررر  شرررد  یررر  تبلرررور ارزش هررر  را 

 داریم.

همرر نطور کرر  برررای حیطرر  شررن ختی مطررر  کررردیم، رسررید  برر  سررطو  برر الی ایررن حیطرر ، الزمرر  اش ایررن              

اسرر  کرر  بترروانیم از پلرر  هرر  و سررطو  پرر یین تررر حرکرر  کنرریم و آنهرر  را در  کنرریم و برر  آنهرر  برسرریم ترر                 

 بتوانیم در ب الترین نقط  حیط    طفی ی نی تبلور ارزش ه  قرار بگیریم.

 ا پیش میگیریم و هر یک از سطو  را ب  هم بررسی می کنیم:ب  یک مث ل ک ر ر
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 دریافت و توجه کردن 1-2

ی دگیرنده نسب  ب  وجود پدیده ی  محر  ه ی م ینی  

حس   می شود و نسب  ب  آ  تم ی  پیدا می کند )توج  

 ب  در  توسگ ش گرد(
 
 

ی فررر  و توجررر  کررررد  ی دگیرنرررده نسرررب  بررر  یرررک پدیرررده در کرررت  واکرررنش  سرررطو اول از حیطررر   ررر طفی، در

نشرر   مرری دهررد و حسرر   مرری شررود و میرر  پیرردا مرری کنررد کرر  آ  را پیگیررری کنررد. فررر  کنیررد کرر  مرر  برر             

 نرروا  یررک م لررم کرر  ایررن اتفرر س زیرر د مرری افتررد، وارد کررت  مرری شررویم و قرررار اسرر  در مررورد یررک مسرر ل  ای         

مرروزا  هنرروز در رویرر ی خررود برر  سررر مرری برنررد و برر  مهمرر نی دیررروز و برر زی         صررحب  کنرریم، ب ارری از دانررش آ  

دیررروز فکررر مرری کننررد، امرر  ممکررن اسرر  م لررم در صررحب  خررود از یررک مسرر ل  صررحب  کنررد اینج سرر  کرر              

ممکرررن اسررر  دانرررش آمررروزی میررر  پیررردا کنرررد تررر  صرررحب  هررر ی م لرررم را پیگیرررری کنرررد. ی نررری قبررر  از آ     

ه هرر یش را برر  دقرر  همررراه مرری کنررد و گرروش مرری دهررد. اینجرر           صررحب  هرر ی م لررم را مرری شررنیده و شررنید     

دانررش آمرروز در سررطو دری فرر  و توجرر  قرررار گرفترر ، ی نرری میرر  پیرردا مرری کنررد کرر  برر  صررحب  هرر ی م لررم             

 توج  کند.

 ی  ممکن اس  م لمی کت  خود را ب  نش   داد  یک تصویر آل ز کند، این تصویر را ببینید:

 

  

 

ن تصررویر توجرر  شرر   برر  آ  جلررب مرری شررود. تصررویر مرلرر بی کرر  برر  خرر طر رهرر          قط رر  ب رر  هرر  برر  دیررد  ایرر   

شررد  زب لرر  در محرریگ زیسرر  اینگونرر  تلررف شررده اسرر . ب ررد ممکررن اسرر  کرر  دانررش آمرروز نسررب  برر  ایررن             

 پدیده خ طره ای داشت  ب شد. ب د می د توی بح  کتسی شرک  می کند.
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 پاسخ دادن 2-2

 اکنش نش   داد  در مورد یک مس ل  )شرک  داوطلب ن  در بح  کتسی(و

 

 
 

واکرررنش نشررر   مررری دهرررد و دسرررتش را بررر ال مررری گیررررد و از م لرررم اجررر زه مررری خواهرررد در مرررورد ایرررن مسررر ل   

صررحب  کنررد و در سررطو دوم قرررار قرررار گرفترر  اسرر ، سررطو واکررنش نشرر   داد ، پ سررت داد ، و ایررن انتظرر ر             

 س  ک  بتواند در این بح  داوطلب ن  و ب  می  و رلب  خودش شرک  کند.از دانش آموز ا
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 ارزش گذاری 2-3

 

ارزش گرر اری مسررتلزم برر ور یرر  نگرررش نسررب  برر  یررک پدیررده اسرر         

) تقرر  برر  پیشرررف ، احسرر   مسرر ولی  نسررب  برر  محرریگ زیسرر ،       

 کوشش در جه  کمک ب  دیگرا (

 
ارزش گرر اری اسرر . وقترری برر  صررحب  هرر ی م لررم گرروش مرری دهررد و در ایررن بحرر  شرررک  مرری           سررطو سرروم 

کنررد دانررش آمرروز  تقرر  منررد مرری شررود، ی نرری برررای ارزش مرری شررود کرر  در محرریگ زیسرر  هرریچ زب لرر  ای              

نریررزد و برر  محرریگ زیسرر  احترررام بگرر ارد. ارزش گرر اری مسررتلزم برر ور و نگرررش نسررب  برر  یررک پدیررده اسرر             

بررر  پیشررررف ، احسررر   مسررر ولی  نسرررب  بررر  محررریگ زیسررر ، کوشرررش کررررد  در جهررر   مثررر   تقررر  داشرررتن

کمررک برر  دیگرررا . پررس کسرری کرر  در ایررن سررطو ارزش گرر اری قرررار مرری گیرررد، زب لرر  نررریختن در طبی رر               

 برایش یک ارزش قلمداد می شود.
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 سازماندهی ارزش ها 2-4

 

ز ارزش هرررر  را در ایررررن سررررطو فرررررد مجمو رررر  ای ا 

 بصورت یک نظ م منسجم درونی می کند.

)کوشرررش بررررای پیشررررف  همکتسررری هررر  ، ترررتش    

 برای پ کیزه س زی محیگ (
 
 



امرر  سررطو ب رردی، سرر زم ندهی ارزش هرر . دانررش آمرروزی کرر  در ایررن فرآینررد شرررک  کرررده و در واقرر  احترررام              

یررک مجمو رر  ایررن ارزش را برر   نرروا     برر  محرریگ زیسرر  برررایش یررک ارزش شررده اگررر برر   نرروا  یررک فرررد از        

یرررک نظررر م بررررای خرررودش بمررر یرد و آ  را درونررری کنرررد و حتررری در راسرررت ی حفررر  محررریگ زیسررر  کمرررک و     

کوشررش کنررد. ممکررن هسرر  برر  همررراه خرر نواده برر  طبی رر  رفترر  ب شررد و در نظررر داشررت  ب شرر  کرر  زب لرر  هرر ی          

   قرار گرفت  اس .محیگ زیس  را جم  آوری کند این ی نی در سطو س زم ندهی ارزش ه
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تبلیییور ارزش هیییای سیییازمان یافتیییه در   0-2

 شخصیت

 

در ایرررن مرحلررر  ارزش گررر اری بررر  مجمو ررر  ای از    

ارزش هررر  در رفتررر ر فررررد ان کررر   دایرررم پیررردا مررری 

 کند و جزل فلسف  زندگی او می شود.

 )مخ لف  در برابر انج م ا م ل لیر ق نونی(
 
 

  سرررطو ب ررردی، تبلرررور ارزش یررر  نه دینررر  شرررد  ارزش هررر  در شخصررری  یرررک فررررد اسررر . در ایرررن مرحلررر    امررر

ارزش یرر  مجمو رر  ای از ارزش هرر  در رفترر ر فرررد مررن کس مرری شررود و برر  نررو ی جررزل فلسررف  زنرردگی فرررد مرری           

 شود.
 مررر  سرررطو  حیطررر   ررر طفی را بررر هم بررسررری کرررردیم. سرررطو اول، دری فررر  و توجررر  کررررد . سرررطو دوم، واکرررنش 

نشررر   داد ، پ سرررت داد . سرررطو سررروم، ارزشرررگ اری. سرررطو چهررر رم، سررر زم   دهررری ارزش هررر  و در نه یررر         

 سطو پنجم، تبلور ارزش ه  بود.  

 حرکتی بلوم اس . -ام  حیط  ب دی، حیط  حیط  روانی 
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انجییام دادن مهارتهییای اییین سییطح    

 نیازمنییید بیییه همکیییاری اعصیییاب و

 ماهیچه هاست

   دی شد   م   

همررررررررررررر هنگی  

 حرک ت

همررررررررررررر هنگی 

 حرک ت

 دق  در  م  دق  در  م  دق  در  م   

 
اجررررررای  مررررر   

 بدو  کمک

اجرررررررای  مرررررر  

 بدو  کمک

اجرررای  مرر  برردو   

 کمک

اجرررای  مرر  برردو   

 کمک

 مش هده و تقلید مش هده و تقلید مش هده و تقلید مش هده و تقلید مش هده و تقلید
 
 

نجرر م داد  مه رتهرر یی کرر  نی زمنررد همرر هنگی بررین  صررب و م هی رر  اسرر  در ایررن حیطرر  قرررار مرری گیرررد.              ا

همرر هنطوری کرر  از  نرروانش مشررخ  اسرر  قرررار اسرر ، حیطرر  روا  و حرکرر . پررس دانررش آمرروز قرررار اسرر              



ی رر  در ایررن حیطرر  برر  مهرر رت برسررند و بتواننررد ک رهرر یی را بطررور فیزیکرری انجرر م دهنررد و برر  نررو ی بررین م ه          

 و  صب خود ارتب   برقرار کنند. این حیط  هم پنو سطو دارد: 

سرررطو اول مشررر هده و تقلیرررد. سرررطو دوم اجررررای  مررر  بررردو  کمرررک. سرررطو سررروم دقررر  داشرررتن در  مررر .     

سررطو چهرر رم همرر هنگی حرکرر ت. و امرر  سررطو پررنجم  رر دی شررد   مرر  اسرر . میخررواهیم برر  بررسرری هررر               

 کدام بمردازیم. 
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 مشاهده و تقلید 3-1

فرررد برردو  دری فرر  کمررک دیگرررا  قرر در برر  انجرر م بررک مهرر رت حرکترری نیسرر . یرر د گیرنررده ایررن مهرر رت          

 را مش هده و صرف  آنرا تقلید می کند.

 اجرای عمل بدون کمف 3-2

 اجرای آگ هی  م  بدو  راهنم یی م لم )بستن بند کفش ب  تنه یی(
 

ده و تقلیررد. تصررور کنیررد دانررش آمرروزی کنرر ر م لررم خررود قرررار مرری گیرررد و میخررواد چگررونگی          سررطو اول مشرر ه 

کرر ر برر  میکروسررکوت را یرر د بگیرررد از ایررن رو دانررش آمرروز تمرر م ک رهرر یی کرر  م لررم انجرر م مرری دهررد مثرر                 

تنظررریم  دسررری شررری ی،  دسررری چشرررمی  قررررارداد  المررر  در محررر  خرررود  تنظررریم کندانسرررور و تمررر م ک رهررر یی 

انجرر م مرری دهررد را مرری خواهررد دقیقرر   ررین م لررم خررود انجرر م دهررد در ایررن مرحلرر  دانررش آمرروز برردو        کرر  م لررم 

همراهرری و حم یرر  م لررم و مربرری قرر در برر  انجرر م داد  کرر ر نیسرر  پررس اگررر دانررش آمرروز تصررمیم گرفرر  کرر             

 هم ننررد م لررم خررود کرر ری را انجرر م دهررد و حرکرر تی کرر  م لررم خررود انجرر م مرری دهررد را تکرررار کنررد ی نرری در            

سررطو مشرر هده و تقلیررد قرررار گرفترر  اسرر . مثرر ل دیگررری مرری زنرریم، فررر  کنیررد فررردی مرری خواهررد راننرردگی           

یرر د بگیرررد در جلسرر  اول کنرر ر راننررده مرری نشرریند و تمرر م ک رهرر یی کرر  راننررده، مربرری انجرر م مرری دهررد را مرری            

در مرحلرر  ب ررد   خواهررد مررو برر  مررو تکرررار کنررد، ی نرری در سررطو مشرر هده و تقلیررد قرررار گرفترر  اسرر . حرر ل اگررر         

راننرررده، از آ  هنرآمررروز، از آ  کسررری کررر  مررری خواهرررد راننررردگی یررر د بگیررررد بخواهرررد پشررر  فرمررر   بنشررریند و   

برردو  کمررک خررودش  از او بخواهررد کرر  حرکرر  کنررد و کرر ری انجرر م دهررد. البترر  برر  نظرر رت مربرری و راهنمرر                

 ی نی در سطو دوم قرار گرفت  اس . 

 سطو سوم دق  در  م  اس .

 حرکتی –ادگیری در حیطه روانی سطوح ی -3

 دقت در عمل 3-3

برر  توانرر یی کنترررل ا مرر ل بررر حسررب نیرر ز و همررراه بررود  برر  سررر   و دقرر  و ضررراف  )کرر ربرد صررحیو            

 مواد شیمی یی ب  ر  ی  نک ت ایمنی(
 

ی نرری در اینجرر  نیرر ز اسرر  کرر  دقرر  برر الیی داشررت  ب شرریم ترر  مررو برر  مررو مراحلرری کرر  در ذهررم خررود سررمردیم           

کرررار کنرریم ترر  بترروانیم ایررن فرآینررد و ف  لیرر  را پرریش ببررریم. پررس برر  توانرر یی کنترررل ا مرر ل بررر حسررب نیرر ز و         ت

 همراه بود  ب  سر   و دق  و ضراف  دق  در  م  می گوئیم.  

 ام  سطو چه رم. هم هنگی حرک ت.
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 هماهنگی و حرکات 4-1

نگی برررین مجمو ررر  ای از ا مررر ل بطرررور همزمررر   بررر  ر  یررر  نظرررم و کررر رایی الزم )ت یرررو   برقرررراری همررر ه

 بدو  نگ ه کرد  ب  صفح  کلید(

 عادی شدن عمل 0-2

 انج م داد  ک ره ی دقیق و موزو  بطور خودک ر )رانندگی، خی طی(
 

زی برر  مربرری نرردارد  وقترری در ایررن سررطو قرررار مرری گیرررد، کسرری کرر  مرری خواهررد راننرردگی یرر د بگیرررد، دیگررر نیرر        

ی نرری مرری توانررد برر  طررور همزمرر   ک رهرر  را برر  هررم انجرر م دهررد. وقترری شررخ  برردو  نگرر ه کرررد  برر  صررفح             

 کلید ت یو کند، ی نی در سطو هم هنگی در حرک ت قرار گرفت  اس .

امرر  سررطو پررنجم،  رر دی شررد . همرر   مثرر ل قبلرری را ادامرر  مرری دهرریم. همرر   شخصرری کرر  راننرردگی مرری کرررد،          

اش  رر دی مرری شررود، همزمرر   مرری توانررد هنگرر م راننرردگی در م شررین خررود مرروزیکی را پخررش کنررد،           وقترری بررر 

مررری توانرررد ت بلوهررر ی اطرررراف را تم شررر  کنرررد و بررر  اطرافیررر   خرررود و افررررادی کررر  در م شرررین خرررودش حارررور    

 –دارنررد، صررحب  کنررد. اینج سرر  کرر  ی نرری  رر دی شررده برررایش. ایررن همرر  سررطو پررنجم از حیطرر  روانرری               

 ی نی   دی شد  در  م .   حرکتی بلوم

 س  حیط  بلوم در هدف ه ی آموزشی را ب  هم بررسی کردیم. هم ن   ب  م  بم نید.

 11قسم  

 –م  حیط  ی هدف ه ی آموزشی  لوم را بررسی کردیم. حیط  ی شن ختی و   طفی را گفتیم و ب  بررسی حیط  ی روانی 

 حرکتی پرداختیم

 

نقررردی را برررر حیطررر  ی شرررن ختی  لررروم وارد کردنرررد و بررر  نرررو ی    2111 امررر  اندرسرررو  و همکررر رانش در سررر ل  

آ  را مرررورد بررر زبینی قررررار دادنرررد. آن ررر  شرررم  مررری بینیرررد ت ییرررر ی فتررر  ی حیطررر  ی شرررن ختی  لررروم از نگررر ه   

اندرسرررو  اسررر . اندرسرررو  حیطررر  ی شرررن ختی را در دو ب رررد بررسررری مررری کنرررد. سرررطو یررر دآوری، فهمیرررد ،     

ی بی و آفریرررد .آی  ایرررن شرررش سرررطحی کررر  شرررم  مررری بینیرررد همررر   شرررش    کررر ربرد، تجزیررر  وتحلیررر ، ارزشررر 

اندرسرررو  ایرررن شرررش  -سرررطحی اسررر  کررر  در حیطررر  ی شرررن ختی مررررور کرررردیم  دو تفررر وت جزئررری دارنرررد. ا  



سررطو را برر  صررورت ف رر  برر  کرر ر برررده امرر  خررود بلرروم آنهرر  را برر  صررورت یررک صررف ، یرر دآوری، در  وفهررم یرر           

مرری گویررد: ب یررد سررطو  حیطرر  ی شررن ختی برر  صررورت ف رر  بیرر            کرر ربرد مطررر  کرررده بررود امرر  اندرسررو       

شرروند ی نرری بترروا  آنهرر  را برر  صررورت یررک مصرردر دیررد و در تنظرریم اهررداف از آنهرر  اسررتف ده کرررد چررو  وقترری            

اینکرر  اندرسررو  جرر ی دو ترر  از سررطو هرر      -2برر  صررورت ف رر  بیرر   مرری شرروند، رسررید  برر  آنهرر  میسرررتر اسرر .      

و ششرررم، ی نرری جررر ی آفریررد  یررر  ترکیررب را بررر  ارزشرری بی ج بجررر  کررررده     را ج بجرر  کررررده ی نرری سرررطو پررنجم    

اسرر . مرری دانیررد چرررا  چررو  ممکنرر  یررک شخصرری بتوانررد یررک فیلمرری را نقرردو داوری کنررد امرر  خررودش نتوانررد          

یررک فرریلم تهیرر  کنررد.ی  شخصرری شرر ری را تجزیرر  و تحلیرر  کنررد امرر  شرر  ر نب شررد، از ایررن رو اندرسررو  مرری              

د  )ترکیررب( قرررار مرری گیرررد، ی نرری برر الترین سررطو حیطرر  ی شررن ختی. مرر          گویررد کسرری کرر  در سررطو آفریرر    

گفترریم دو ب ررد داره مثرر  یررک مرر تریس و برررای دانررش الیرر  هرر یی را مطررر  کرررده .)دانررش امررور واق رری، دانررش           

مفهررومی، دانررش رونرردی و فراشررن خ (. مررثت برررای سررطو یرر داوری مرری ترروانیم بگرریم وقترری دانررش آمرروز داره             

سرررطو یررر داوری و در الیررر  ی امرررور واق ررری قررررار داره و فهرسررر  مررری کنررر  لیسرررتی از     فهرسررر  مررری کنررر  در 

م شررین هرر ی صرر دره را.یرر وقتی کرر  دسرر  برر  آفریررد  میزنرر  ، خررود آفریررد  هررم چهرر ر سررطو داره )تولیررد،               

               مونت ژ، طراحی کرد ، خلق کرد ( کسی ک  خلق می کن  در ب الترین سطو حیط  ی شن ختی اس .                        

اینجرر  مرری خرروایم برر  بررسرری سررطو اهررداف آموزشرری بمررردازیم، اهررداف آموزشرری در چهرر ر سررطو مطررر  مرری             

 شوند:

 سطوح اهداف آموزشی:

                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                       

 

 

                                                                                                                           

 

 آرمانی یا دیر یاب

 کلی

                            واسطه ای یا جزئی

 عینی



 هدف های آرمانی:

 هستند. دیریابظ م آموزشی را مشخ  می کنند و  موم  این اهداف،چشم انداز ه ی یک ن

 این اهداف ب  اهداف ل یی م روفند و در سطو کت  برن م  ی آموزشی مورد توج  قرار می گیرند.

 مث ل:

 آم ده س زی دانش آموزا  برای کسب مه رت گوش داد ، خواند  و ...-

 کسب روحی  ی همک ری-

 پرورش ا تم د ب  نفس و خودشن سی-

 آم ده س زی فراگیر برای ورود ب   رص  ی زندگی اجتم  ی-

برر  چشررم انررداز هرر ی یررک نظرر م آموزشرری اشرر ره دارد و دیرررر  هسررتند.برای مثرر ل هرردف لرر یی سررند برن مرر              

ی درسرری نظرر م ت لرریم و تربیرر  مرر  رسررید  برر  مقرر م خلیفرر  اللهرری اسرر ، ی نرری یررک هرردف بسرری ر بررزرگ و             

اسرر .چند مررورد از هرردف هرر ی لرر یی هررر کرردام از مقرر ط  را مرررور مرری        کتنرری اسرر  کرر  زمرر   بررر و دیررر یرر      

کنرریم. مررثت آمرر ده سرر زی دانررش آمرروزا  برررای کسررب مهرر رت گرروش داد ، خوانررد ، حسرر   کرد ،کرر  یررک              

 هدف ل یی مربو  ب  دوره ی تحصیلی مقط  ابتدایی اس .

 ی متوسط  هس . کسب روحی  ی همک ری، پرورش ا تم د ب  نفس وخود شن سی، هدف ل یی دوره

آمررر ده سررر زی فراگیرررر بررررای ورود بررر   رصررر  ی زنررردگی اجتمررر  ی، بررررای پررر یرش شررر   هررر  درج م ررر  و بررررای 

 ورود ب   رص  ی تحصیتت تکمیلی ب   نوا  هدف ل یی دوره ی متوسط  ی دوم اس . 

 هرردف هرر ی لرر یی در دسررتر  مرر  نیسرر ، در سررطو کررت  توسررگ متخصصرر   برن مرر  ریررزی درسرری بررر مبنرر ی          

فلسررف  ی اجتمرر  ی وایرردئولوژی ج م رر  ت ریررف مرری شررود امرر  مرر  برر   نرروا  طرررا  آموزشرری و یررک م لررم برر              

سررر  سرررطو ب ررردی هررردف هررر  کررر ر داریم)هررردف هررر ی کلررری و واسرررط  ای و  ینررری( و م لمررر   و دبیررررا  ب یرررد   

 همواره برمبن ی این س  دست  هدف طراحی آموزشی خود را انج م دهند.

 ف  لی  ه ی آموزشی هستند.برخی اهداف بی نگر نو  

 این دست  از اهداف ب  هدف ه ی کلی، واسط  ای و جزئی م روفند.

ایررن اهرررداف در فرآینررد اجررررا بسرری ر مهرررم هسرررتند، هنرآمرروزا  و مربیررر   همررواره ب یرررد ف  لیرر  خرررود را برررر       

 این اس   ت یین کنند.

 

 تحلیل آموزشی:

وظرر یف ی ا مرر لی کرر  فراگیررر ب یررد انجرر م دهررد       فرآینرردی اسرر  کرر  در طرری آ  هرردف کلرری هآموزشرری را برر      

 و ب  م لوم ت و  ب رته یی ک  پس از اجرای آموزش ب ید کسب کند،تبدی  میشود 

تحلیررر  آموزشررری فراینررردی اسررر  کررر  طررری آ  هررردف کلررری بررر  اهرررداف آموزشررری واسرررط  ایررری )جزیررری( و  

 رفت ری تبدی  میشوند



 

 

 مراحل تحلیل و تنظیم هدف های آموزشی:

  
                                                            ←               
 

                                                                                                    ↓ 
                                                           

                                                             ← 
                                                                                                     
                                                                                                    ↓             

                                                             
                                                            ←                               

 
                                                                                                    ↓ 

                                                            ←                                                                                 

در مرحلرر  ی چهرر رم اهررداف را بررر اسرر   اصررول و نکرر ت مررد نظررر بررسرری و اگررر نیرر زی برر  برر زنگری داشرر               

 نطور ک  گفتیم مرحل  ی اول ت یین هدف ه ی کلی اس .این ک ر را انج م میدیم.هم 

 تعیین هدف های کلی:

هرردف هرر ی کلرری برر  آ  دسررت  از اهررداف آموزشرری مرری گوینررد کرر  دانررش آمرروز قبرر  از دوره ی آموزشرری              

 ف قد آ  بوده و م لم انتظ ر دارد در پ ی   دوره ب  آ  دس  ی بد.

 شوند.هدف ه ی کلی ب ید ب  صورت  ب رت ه ی کلی مطر  

 نی ز ب  زم   بیشتری برای تحقق نسب  ب  اهداف دیگر دارد.

 آشن یی ب   ب رت ه ی جبری -

 در  مفهوم ایث ر و شه دت -

 شن خ  محیگ زیس  -

تحقررق هرردف هرر ی کلرری نیرر ز برر  زمرر   بیشررتری دارد نرر  اینکرر  برر  انرردازه ی هرردف هرر ی لرر یی یرر  آرمرر نی               

ممکررن اسرر  یررک هفترر  یرر  یررک مرر ه یرر  یررک سرر ل ی ...زمرر          دیریرر   ب شررند،ام  رسررید  برر  یررک هرردف کلرری     

 میبرد.

 

 

 

 

 مرحله ی اول

 مرحله ی دوم

 مرحله ی سوم

 

 مرحله ی چهارم

 تعیین هدف یا اهداف کلی

تبدیل  اهداف کلی به اهداف 

 واسطه ای  و جزئی

داف واسطه ای و جزئی تبدیل اه

 به اهداف رفتاری

تجدید نظر و باز نگری روی 

 هدف های آموزشی
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  کرررردیممررری صرررحب  آموزشررری هرر ی  هررردف وتنظررریم تحلیررر  مرررورد در  .برر  نررر م آنکررر  هسرررتی نررر م از او ی فرر   

 . بود کلی هدف ت یین اش مرحل  اولین

 مثرر ل کنررد. مرری مشررخ  را فصرر  یررک موضررو ، میکنررد مشررخ  را در  یررک موضررو  واقرر  در کلرری هرردف 

برر   برر رت هرر ی جبررری مرری    آمرروزا  دانررش شررد  بآشررن  اسرر  بررریج هرر ی  برر رت ری ضرری هرر یبحرر  از یکرری

منطبررق برر  بودجرر   .شررود هرردف کلرری مرر  کرر  رسررید  برر  او ممکررن اسرر  سرر  هفترر  یرر  یررک مرر ه زمرر   ببرررد           

 .بندی براش در نظر گرفت  شده چند نمون  هدف کلی اینج  می بینید

 

 

 هدف کلی:

 هر موضو  درسی تنه  یک هدف کلی دارد . -

   ه ی کلی و بدو  ف   نوشت  شود.هدف کلی ب ید در ق لب جمل -

 مث ل:

 آشن یی ب  ا داد ه ی دو رقمی.-

 آشن یی ب  الیح  ه ی مختلف زمین.-

 آشن یی ب  م شین ه .-

 مق یس  ا داد .-

- ... 

 اهداف کلی دوره متوسطه:

 دسی و در  ک م  خوا  جبری.آشن یی ب  ا داد حقیقی از طریق خگ هن-1

 آشن یی ب  دنب ل  ه ی  ددی و تقریب ت ا ش ری یک  دد حقیقی.-2

 آشن یی دقیق ب  تواب  و بک رگیری تواب  در توصیف روابگ کمی  ه .-3

 آشن یی ب  تواب  خ   و مهم ، م نند تواب  چند جمل  ای ،کسری ، رادیک لی،نم یی و لگ ریتمی.-4

 سب  ه ی مثلث تی و ک ربرد آنه .آشن یی ک م  ب  ن-5

 آشن یی ب  حد تواب  ب  طریق  شهودی و در  اهمی  و ک ربرده ی آنه .-6

آشررن یی برر  مفرر هیم پیوسررتگی و مشررتق توابرر  در زمینرر  هرر ی طبی رری و کسررب توانرر یی برر  کرر رگیری همرر             -7

 آنه  در ح  مس ئ .



مق یسرر  ا ررداد  ،آشررن یی برر  م شررین هرر     ،زمررین آشررن یی برر  الیرر  هرر ی مختلررف    ،آشررن یی برر   رردده ی دو رقمرری   

در  مفهرروم ایثرر ر و شرره دت همرر نطور کرر  دیرردیم هرردف هرر ی کلرری در ق لررب         .و مثرر ل هرر ی قبلرری کرر  گفترریم   

چنرررد نمونررر  هررردف هررر ی کلررری دوره   .شرررود ی نررری تیترررر وار هسرررتند جملررر  هررر ی کلررری و ف ررر  نوشرررت  مررری 

 و هندسررری خرررگ طریرررق از حقیقررری ا رررداد بررر  آشرررن یی شدانررر:هررردفه ی کلررری بمررری بینیرررد اینجررر  متوسرررط  را 

آشررن یی برر  توابرر  یرر  پرر یین تررر آشررن یی برر  نسررب        ،آشررن یی برر  دنب لرر  هرر ی  ررددی    جبررری خرروا  ک مرر  در 

درسررت   ی نرری اشرر ره برر    بببینیررد ف رر  هرر یی کرر  ایررن جرر  اسررتف ده شررده همرر  آشررن یی هسررتند       .ی  تهرر ی مثلثرر 

امررر  دومرررین مرحلررر  در تحلیررر  و تنظررریم هررردف هررر ی    .حیطررر  شرررن خ  دارداشررر ره بررر   ،حیطررر  دانرررش دارد

آموزشرری تبرردی  هرردف هرر ی کلرری برر  هرردف هرر ی واسررط  ای یرر  هرردف هرر ی جزئرری اسرر  هرردف هرر ی جزئرری            

 چی  هستند 

 تبدیل هدف های کلی به هدف جزری

 اهداف جزری:

 اهداف جزئی در راست ی اهداف کلی قرار دارد.-

 ز اهداف رفت ری می ب شد.اهداف جزئی از هدف کلی جزئی تر و کلی تر ا-

 ممکن اس  از هر هدف جزئی چندین هدف رفت ری مشتق شود.-

... 

 آشن یی ب  م شین ه ی س ده.-

 آشن یی ب  م شین ه ی پی یده.-

 مق یس  انوا  م شین ه .-

 بررسی ف یده م شین ه -

 برر  نسررب  جزئرری هرر ی هرردف کننررد. مرری حرکرر  کلرری هرر ی هرردف  هرردف هرر یی هسررتند کرر  در راسررت ی     

 اسرر  مشررخ  اسررمش از کرر  همرر نطور کلرری هرر ی هرردف برر  نسررب  و هسررتند تررر کلرری  ینرری هرر ی هرردف

همرر نطور کرر  ممکررن    .ف رفترر ری مشررتق بشررود  هررد چنررد جزئرری هرردف هررر از اسرر  ممکررن هسررتند تررر جزئرری

 مرری تبرردی  مخلررو  و  اسرر  یررک هرردف کلرری برررای مثرر ل آشررن یی برر  مررواد کرر  برر  دو دسررت  مررواد خرر ل            

 مررواد ت ییرررات برر  آشررن یی شررد یرر   تبرردی  ای واسررط  هرردف دسررت  دو برر  کرر  اسرر  لرریک هرردف یررک شرروندب

 .پررس زدم را مثرر ل ایررن رمرر ده یرر  گرمرر گیره  گ یرر  اسرر  دسررت  دو مررواد ت ییرررات داننررد مرری شرریمی هرر ی ب رر .

 هررردف گرمررر گیر ت ییررررات بررر  آشرررن یی کلررری اسررر  و هررردف مرررواد ت ییررررات بررر  گوییمبآشرررن یی مررری طرررور ایرررن

 آنجررر  ببینیرررد. اینجررر  را دیگرررر هررر ی . مثررر ل ۲ ای واسرررط  هررردف گرمررر ده ت ییررررات بررر  شرررن ییآ ،۱ ای واسرررط 

آشررن یی برر  م شررین   بواسررط  ای دارد  هرردف ترر  دو هرر  م شررین برر  آشررن یی ،خررود هرر  م شررین برر  آشررن یی گفترریم

 برر  آشررن یی قبلرری جلسرر  در مرر  هرر . م شررین  آشررن یی برر  م شررین هرر ی پی یررده یرر  مق یسرر  انرروا      ،هرر ی سرر ده  

 داردب را ای واسررط  هرر ی هرردف ایررن هرر  م شررین برر  آشررن یی خررود کررردیم مطررر  کلرری هرردف یررک را م شررینه 

بررسرری ف یررده  و  مق یسرر  انرروا  م شررین هرر    ،  پی یررده هرر ی م شررین برر  ،آشررن یی سرر ده هرر ی م شررین برر  آشررن یی

لررری اش را هررر  را در نظرررر بگیریرررد هررردف کامررر  شرررم  مررررتبگ بررر  رشرررت  خودتررر   یکررری از فصررر  .  م شرررین هررر  

 ،ممکررن اسرر  شررم  دبیرری ضرری ب شررید     .بگوییررد و برررای آ  هرردف کلرری چنررد هرردف واسررط  ای مطررر  کنیررد        

مط ل ررر ت اجتمررر  ی ب شرررید منطبرررق بررر  رشرررت  خودتررر     ، دبیرررر ادبیررر ت ف رسررری ب شرررید  ،دبیرررر  ربررری ب شرررید 



  یکرری از مرر  داشررت  ب شررید یررک هرردف کلرری انتخرر   کنیررد کرر  م مرروالم ایررن موضررو         همررین اال  یررک دقیقرر  ت  

تررر  برویرررد سررررا  مرحلررر  . فصرررله ی شرررم  خرررودش هررردف کلررری اسررر  هررردف هررر ی واسرررط  ای اش را بنویسرررید 

ب ررد مرحلرر  ب رردی مرر  مرری خررواهیم هرردف هرر ی واسررط  ای را برر  هرردف هرر ی  ینرری یرر  هرردف هرر ی رفترر ری             

 .تبدی  کنیم

 تبدیل اهداف واسطه ای به اهداف عینی

مرری رود پررس از یررک   انتظییارو ق بلرر  هرر یی اسرر  کرر  از فراگیررر   ایررن دسررت  از اهررداف مربررو  برر  نررو  رفترر ر    

 ف  لی  آموزشی ب  آنه  برسد.

اسررتف ده مرری شررود کرر  صررراحت  هرردف را بیرر   کنررد و نیرر ز برر  م نرری          افعییالی برررای اهررداف  ینرری ب یررد از   

کررررد  آ  نب شرررد و ق بررر  مشررر هده و انررردازه گیرررری ب شرررد.محور ارزشررری بی نتیجررر  گیرررری هنرررر جویررر  ، ق بررر  

 مش هده بود  آ  نت یو اس .

 –فهرسرر  کرررد    –صررحب  کرررد    –:تحلیرر  کرررد    افعییال عینییی قابییل مشییاهده و انییدازه گیییری     

 –اسرررتنب   کررررد    –تقسررریم کررررد    –مجرررزا کررررد    –آزمررر یش کررررد    –کشرررید   –انتخررر   کررررد   

 نوشتن.

 شخ  کنند.مث ل: هنر جوی   ب ید بتوانند قسم  ه ی مختلف موتور یک اتومبی  سواری را م

 یرر   ایررن دسررت  از هرردف هرر  مربررو  برر  نررو  رفترر ر و قرر بلیتی اسرر  کرر  قرررار اسرر  فراگیررر در انتهرر ی دوره              

 هرر  ف رر  سررری یررک از ب یررد رفترر ری هرر ی هرردف نوشررتن برررای کنررد. پیرردا دسرر  آ  برر  آموزشرری ف  لیرر 

 .ب مشررخ  ب شررد  م نرری کرررد  نداشررت  ب شررد    یرر  کرررد  ترجمرر  برر  نیرر ز و ب شررند صررریو کرر  کنرریم اسررتف ده

تحلیررر  کررررد  صرررحب  : ف ررر  هررر یی کررر  در نوشرررتن هررردف هررر ی رفتررر ری اسرررتف ده مررری شرررود توجررر  کنیرررد  

صررحب  کرررد   ،رسررم کرررد  ، جرردا کرررد    ،آزمرر یش کرررد  ،کشررید  ،انتخرر   کرررد   ،فهرسرر  کرررد    ،کرررد 

ای از ف ررر  هررر ی هررردف هررر ی  ایرررن ف ررر  هررر یی کررر  اال  بیررر   کرررردم نمونررر   . نشررر   داد  مشرررخ  کررررد  ،

 انرردازه و مشرر هده ق برر  کرر  بنویسرریم  ایببینیررد مرر  ب یررد برر  ف رر  هرردف هرر ی رفترر ری را بگونرر      . رفترر ری اسرر   

 را ف  لیرر  نرر ، یرر  رسرریده هرردف آ  برر  آمرروز دانررش کرر  ب شررد مشررخ  ب شررد بررسرری ق برر  ب شرردی نی گیررری

کررر  ق بررر    بدهرررد انجررر م را ای مح سرررب  بنویسرررد را متنررری بدهرررد، انجررر م حرکتررری بدهرررد، برررروز خرررودش از

اگررر حواسررت   بررود در نوشررتن هرردف    . مح سررب  ب شررد ایررن اتفرر س اگررر افترر د ی نرری مرر  هرردفی رفترر ری نوشررتیم        

، مثرر  کسررر کرررد    ،مثرر  در  کرررد    بهرر ی کلرری م ف رر  هرر یی کرر  اسررتف ده مرری کررردیم خیلرری کلرری بودنررد        

ن یررک نکترر   هم نرری. مثرر  دانسررتن ایررن هرر  ف رر  هرر ی هرردف کلرری بودنررد      بمثرر  شررن ختن ، مثرر  آشررن  شررد   

 در کنرریم مرری تبرردی  واسررط  برر  هرردف برر  را کلرری هرردف وقترری بگررویم شررم  برر   ای را مررن اینجرر  الزم اسرر   

 نوشررتن فرمرر  ولرری شررود مرری اسررتف ده کلرری هرر ی ف رر  همرر   از م مرروالم هررم ای واسررط  هرر ی هرردف نوشررتن

 نوشرررتن در  البتررر بنویسررریم وار تیترررر را آ  میتررروانیم مررر  اسررر  کلررری هررردفه ی مثررر  ای واسرررط  هررر ی هررردف

برر  صررورت ف رر   ی نرری دف هرر ی واسررط  ای مرر  اجرر زه داریررم کرر  جملرر  را برر  صررورت خبررری مطررر  کنرریم        هرر

هنرجررو بتوانررد قسررم  هرر ی     بیررک مثرر ل شررم  اینجرر  مرری بینیررد از چگررونگی نوشررتن هرردف رفترر ری         .بنویسرریم

مختلررف مختلررف یررک اتومبیرر  سررواری را مشررخ  کنررد یرر  دانررش آمرروز در در  زیسرر  بتوانررد قسررم  هرر ی           

اسرر  همرر   طررور کرر  از ف لررش    هرردف رفترر ری  یررک  بولی را نرر م ببرررد و آنهرر  را برر  رسررم شررک  نشرر   بدهررد    سررل

-هرردف نگرر رش در کرر  نکرر تی داریررد انتظرر ری چرر  آمرروز دانررش یررک از ببینرریم  ترروانیممشررخ  اسرر  مرر  مرری  

 ب شیم. داشت  توج  ب ید رفت ری ه ی



 نگارش هدف های رفتاری

 مثال:

 : دانش آموز بتواند

 ب  توج  ب  کت   ، م شین ه ی س ده را در ق لب چند جمل  کوت ه ت ریف کند.-

 ب  توج  ب  ویرگیه ی م شین ه ی پی یده آنه  در ق لب چند جمل  کوت ه مق یس  کنید.-

 ب  استف ده از یک چو  و یک سط  و یک تکی  گ ه و بدو  کمک یک اهرم بس زد.-

برر  مثرر ل هرر  توجرر  کنیررد برر     . شرردب گیررری انرردازه و مشرر هده ق برر  کنرریممرری اسررتف ده کرر  ف لرری ب یررد -1 اینکرر  

توجرر  برر  کترر   م شررین هرر ی سرر ده را در ق لررب چنررد جملرر  کوترر ه ت ریررف کنیررد برر  توجرر  برر  ویرگرری هرر ی             

 یررک از اسررتف ده برر  ، مق یسرر  کوترر ه جملرر  چنررد ق لررب در را آنهرر   م شررین هرر ی سرر ده و م شررین هرر ی پی یررده    

سرر  نمونرر  هرردف رفترر ری را شررم  اینجرر     . یررک اهرررم را بسرر زد   یرر  بسرر زد  گرر ه توانررد تکیرر  سررط  ب یررک و چررو 

 ولرری  اسرر  کرر  قرررار اسرر  دانررش آمرروز از خررودش بررروز دهررد      رفترر ری  .آن رر  کرر  اینجرر  مشررخ  اسرر     .دیررد

مق یسررر  کررررد    .یرررک ف لررری اسررر  کررر  درسرررطو پررر یین حیطررر  شرررن ختی قررررار مررری گیررررد   کررررد  ت ریرررف

چرررو  دارد مق یسررر  مررری کنرررد   م.دوم ی نررری بررر الترین سرررطو شرررن ختی از نظرررر بلرررو  کج سررر   هررردف رفتررر ری

سرر ختن برر  وسرریل  چررو  و دیگررر وسرر ی  بتوانررد یررک اهرررم بسرر زد اینجرر  اشرر ره برر  کرردام           ،قارر وت مرری کنررد  ،

پررس در نوشررتن هرردف هرر ی     مپنجمررین سررطو حیطرر  شررن ختی بلررو     سررطو دارد  سررطو ترکیررب ایجرر د کرررد     

 .توج  داشت  ب شیم شم  اینج  مدلی میبینید ی س  گ ن ب  سطو    لرفت ری ب ید 

 

 

 

  

 

 

   

 

 تقسیم هدف کلی ب   اهداف واسط  ای و  ینی

 

  و تنظرریم هرردف هرر ی آموزشرری هرردفه ی کلرری آموزشرری تبرردی  مرری شررود برر  هرردف هرر ی واسررط              برردیاز ت 

 . ای
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شرررم   .ر دل خرررودش هررردفه ی رفتررر ری دارد یرررک و دو بررررای مثررر ل و هرررر کررردام از هررردف هررر ی واسرررط  ای د    

ایررن جرر  آ  مثرر لی کرر  قرررار بررود انجرر م بدهیررد تکمرریلش کنیررد مرررتبگ برر  رشررت  خودترر   یکرری از فصرر  هرر ی            

اینجررر  .یکررری از درسررره  را انتخررر   کنیرررد هررردف کلررری را بگوییرررد و بررررای آ  هررردف واسرررط  ای بنویسرررید         

مررن یررک مثرر ل میررزنم شررم  ت مرر       .ویسررید میخررواهیم هرردف واسررط  ای را برررایش چنررد ترر  هرردف رفترر ری بن       

  داشررت  ب شررید همزمرر   مرررتبگ برر  رشررت  خودترر   مرررتبگ برر  حرروزه کرر ری خودترر   ایررن مرردل را برر  نوشررتن             

جملرر   .چرر  ف لرری برررایش اسررتف ده شررود     .ر  یرر  نکرر ت ی نرری تیتررروار نوشررت  بشررود      برر  و هرر یکسررری هرردف 

 بیبرر م بررررای خودتررر   پرریش نرررویس بکنیرررد  حرر ال ک مررر  تررررش هررم مررری کنررریم ایررن مررردل را تقر   ،خبررری ب شرررد  

کرر  مرری توانررد برر  ایررن چهرر ر هرردف واسررط  ای تبرردی  بشررود آشررن یی برر           هرردف کلرری آشررن یی برر  کسررر هرر ی   

حرر ال هررر کرردام از ایررن   .آشررن یی برر  ضررر  کسررره  و آشررن یی برر  تقسرریم کسررر هرر      ،تفریررق کسررره   ،جمرر  کسررره   

در دل خرررودش یرررک سرررری هررردف هررر ی هررردف هررر ی واسرررط  ای یررر  جزئررری مثررر  آشرررن یی بررر  جمررر  کسرررره   

برررای مثرر ل یررک نمونرر  هرردف رفترر ری برررای        .رفترر ری دارد کرر  انتظرر ر دارد م لررم دانررش آمرروز برر  آ  برسررد       

دانررش آمرروز بتوانررد جمرر  دو کسررر روی محررور نشرر         بهرردف واسررط  ای آشررن یی برر  جمرر  کسررره  مرری گررویم      

ای رای جمررر  داده شرررده مسررر ل  دانرررش آمررروز بتوانرررد بررر ، جمررر  دو کسرررر را روی شرررک  نشررر   بدهرررد  ،بدهرررد 

 .دانرررش آمررروز بتوانرررد جمررر  داده شرررده را بررر  یکسررر   کررررد  مخررررج هررر  ح صررر  آ  را بررر  دسررر  آورد،بنویسرررد 

اسرر  کرر  ق برر  مشرر هده اسرر  و انتظرر ر داریررم دانررش آموزبرر  آنهرر  برسررد        هرر ی رفترر ری  هرردف زی اایررن نمونرر   

 .هم ن   ب  م  ب شید در خدمتت   هستیم در ادام 
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مرر  در تجزیرر  و تحلیرر  هرردف هرر ی آموزشرری رسرریدیم برر  هرردف هرر ی رفترر ری. هرردف هرر ی رفترر ری مشررتق              

شرررده از هررردف هررر ی واسرررط  ای هسرررتند. خرررود هررردف هررر ی واسرررط  ای از هررردف هررر ی کلررری برگرفتررر  شرررده.   

هرر ی هرردف هرر ی رفترر ری نوشررتن آنهرر  یررک سررری نکرر ت داره. برررای همررین مرر  میخررواهیم اینجرر  برر  ویرگرری             

هرردف هرر ی رفترر ری یرر  هرردف هرر ی رفترر ری  ینرری خررو  بمررردازیم. یررک هرردف  ینرری خررو  ب یررد چهرر ر ویرگرری         

داشررت  ب شررد. مرر  آمرردیم چهرر ر ویرگرری را کنرر ر هررم قرررار دادیررم. سررر واژه هرر ش را گرررفتیم برر  مرشررد رسرریدیم.           

د را در پررس برر  طررور ختصرر  میترروانیم بگرروییم یررک هرردف  ینرری خررو  هرردفی اسرر  کرر  مرر  میترروانیم مرشرر            

او  ببینرریمب ی نرری) مرریم( مخ طررب او  مشررخ  ب شررد ی نرری برردونیم کرر  ایررن هرردف برررای کرری نوشررت  شررده.            

)ر( رفترر ری کرر  انتظرر ر داریررم دانررش آمرروز بررروز بررده ق برر  مشرر هده ب شررد. )شررین( شرررایطی کرر  قررراره فراگیررر            

نرر ت ب شرر  یرر  محرردودی  هرر     در او  رفترر ر ق برر  مشرر هده را بررروز بررده مشررخ  ب شررد. ایررن شرررایگ میتوانررد امک        

و )دال( درجررر  موفقیررر  یررر  م یررر ر دسرررتی بی بررر  هررردف مشرررخ  ب شرررد. اگرررر ایرررن چهررر ر ویرگررری را کنررر ر هرررم 

 بگ اریم ی نی مرشد م  یک هدف  ینی خو  داریم.

 ویژگی های هدف های عینی خوب

 دقیقرررر  ب یررررد موفقیرررر  درجرررر                                ب شررررد مشررررخ  رفترررر ری هرررردف در مخ طررررب

 ب شد مشخ 

 مرشد

 
 انجررر م رفتررر ر آ  در کررر  شررررایطی                                     ب شرررد مشررر هده ق بررر  انتظررر ر مرررورد رفتررر ر

 میگیرد

 



 میخوام چند مث ل بزنم.  

 کامل: رفتاری های هدف از نمونه دو

 

 بتواند: درس این پایان از پس آموز دانش

 م شررین پررنو دهررد، حررداق   مرری قرررار او اختیرر ر در م لررم کرر  دیگررر  ی وسرر و هرر  م شررین از فهرسررتی میرر   از

 کند. انتخ   میکنند کمک انس   ب  بیشتر ی  راه دو از همزم   ک  را

 بتواند: نویسی ماشین دوره پایان در جو هنر

 مررردت در را شرررده داده واژه 21 از واژه 11 کلیرررد صرررفح  بررر  نگررر ه بررردو  خرررود انگشررر  11 از اسرررتف ده بررر 

 کند. ت یو دقیق  3 از کمتر زم  

 

دانررش آمرروز پررس از پ یرر   ایررن در  بتونرر  از میرر          . میبینیررد داریررد اینجرر  را ک مرر  رفترر ری هرردف نمونرر  دو

فهرسررتی از م شررین هرر  و وسرر یلی کرر  م لررم در اختیرر ر او قرررار میررده حررداق  پررنو م شررین را انتخرر   کنرر  کرر             

 . خررو  ببینرریم چهرر ر ویرگرری مرشررد را میتررونیم در ایررن هرردف      از دو راه یرر  بیشررتر بتونرر  برر  انسرر   کمررک بکنرر    

رفتررر ری مشررر هده کنررریم. )مررریم(، مخ طرررب مشخصررر   بلررر  دانرررش آمررروزب دانرررش آمررروزی کررر  ب یرررد ایرررن کررر ر را 

 انج م بدهد. )ر( رفت ر ق ب  اندازه گیری کدوم   انتخ   کرد ب ب  ف   انته ی هدف توج  کنید. 

مرروز ب یررد ان رر م بررده. دسرر  برر  انتخرر   بزنرر  از ایررن فهرسررتی کرر          انتخرر   کرررد  کرر ری هسرر  کرر  دانررش آ    

داده شررده. آیرر  شرررایطی در ایررن هرردف رفترر ری ت یررین شررده  بلرر  فهرسررتی از م شررین هرر  در اختیرر ر فراگیررر              

قرررار میگیررره برر   نرروا  یررک امک نرر ت. امرر  درجرر  و میررزا  موفقیرر  در ایررن هرردف رفترر ری مشررخ  شررده  بلرر           

ین را انتخرر   کنرر . پررس ایررن هرردف رفترر ری یررک هرردف رفترر ری هسرر  کرر  هررم         گفترر  کرر  حررداق  پررنو م شرر   

درجررر  و میرررزا  موفقیررر  در او  ق بررر  مشررر هده برررود هرررم شررررایگ داشررر . و نکتررر  ای کررر  الزمررر  بهترررو  بگرررم 

اینرر  کرر  هرردف رفترر ری میتوانررد ب ارری وقرر  هرر  ک مرر  نب شررد. ممکنرر  شررم  هرردف هرر ی رفترر ری ببینیررد کرر             

شرر   بررده اشرر ره کررردهب مثرر ل پ یتخرر  کشرروره  را نرر م ببریررد. دیگرر  هرریچ شرررایطی        فقررگ برر  رفترر ری کرر  ب یررد ن  

گفتررر  نشرررده، محررردودیتی ا مررر ل نشرررده، میرررزا  درجررر  و مررروفقیتی ت یرررین نشرررده. اینجررر  فقرررگ ب یرررد ت ریرررف   

 کن ، رسم کن ، مث ل بزن . 

  یرررک دوره خررو  مثررر ل دوم را نگررر ه کنیرررد. بررر ز هرررم یرررک هرردف رفتررر ری ک مررر . میگررر  هنرجرررو پرررس از پ یررر   

م شرررین نویسررری بتونررر  بررر  اسرررتف ده از ده تررر  انگشررر  خرررودش بررردو  نگررر ه کررررد  بررر  صرررفج  کلیرررد از میررر     

دقیقرر  ت یررو کنررد.    3ترر  را در مرردت زمرر   کمتررر از     11ترر  هسرر  حررداق     21فهرسرر  واژگرر نی کرر  ت رردادش    

)شرررین(، )دال(.  حررر ال شرررم  بی ییرررد ایرررن چهررر ر ویرگررری رفتررر ری ک مررر  را اینجررر  مشرررخ  کنیرررد. )مررریم(، )ر(،   

رفترر ر کدومرر   ت یررو کرررد . ت یررو کرررد  یررک ف لرری هسرر  کرر  ق برر  مشرر هده اسرر ، میتررونیم ببینرریم کرر               

داره ت یررو میکنرر ، مشرررخ  هسرر ، محصررولش مشخصررر ، نتیجرر  یررر دگیری ق برر  انرردازه گیریررر . شرررایطی کررر          

تررر  از  11داق  واژه بررر  هنرجرررو داده شرررده. درجرر  مررروفقیتش اینررر  کرر  بتونررر  حررر   21مشررخ  کررررده اینررر  کرر    

دقیقرر . خررو ، پررس یررک مرررور کوترر ه انجرر م میرردهیم. یررک          3ترر  را ت یررو کنرر  در مرردت زمرر   کمتررر از       21

هررردف رفتررر ری خرررو  چهررر ر تررر  ویرگررری داره: محررروریتش دانرررش آمررروز ب شررر . اونجررر یی کررر  قرررراره بررر  او        

ز بررر   نررروا  دسترسررری پیررردا کنررریم را توصررریف کنررر ، ی نررری نتررر یو یررر دگیری. آن ررر  کررر  قرررراره دانرررش آمرررو   

م لومرر ت، برر   نرروا  مهرر رت یرر  نگرررش برر  او  دسرر  پیرردا کنرر  برر  او  برسرر  را توصرریف کنرر . صررریو و ق برر            

فهررم ب شرر  ی نرری مرربهم نب شرر ، کلرری نب شرر  و در نه یرر  ق برر  مشرر هده و انرردازه گیررری ب شررد. در گرر م چهرر رم             



ا نداشرر  ب یررد مررورد برر ز نگررری   هرردف هرر ی رفترر ری مرر  ایررن را داشررتیم اگررر هرردف رفترر ری ایررن چهرر ر ویرگرری ر       

 قرار بگیره ی  از مجمو   هدف ه ی آموزشی ح ف بش .

 چند ویژگی اهداف مفید و قابل وصول:

 . دانش آموز محور ب شد1

 . توصیفی از نت یو ی دگیری ب شند2

 . صریو و ق ب  فهم ب شند3

 . ق ب  مش هده و اندازه گیری ب شند.1

 ب ال ب ید از مجمو   اهداف آموزشی ح ف شوند.  هدف ه ی رفت ری ف قد ویرگی ه ی 

 متوسط  دوم: 3خو  م  اینج  یک مث ل آوردیم از فیزیک 

 هدف کلی: آشنایی با خازن ها

 هدف جزری:

 دانش آموز در فرایند آموزش ب ید:

 . ب  مفهوم خ ز  آشن  شود1

 . انوا  خ ز  را بشن سد2

 . نجوه ش رژ و دش رژ کرد  خ ز  را بداند3

 . ب  مفهوم ظرفی  خ ز  آشن  شود1

 . واحد ظرفی  خ ز  را بداند2

 . فرمول خ ز  را بداند9

 . واحد ه ی کوچکتر از ف راد را بشن سید9

 . تبدی  واحد ه  ب  یکدیگر را بداند3

هررردف کلررری مشرررخ  شرررده در  خررر ز  هررر . میحرررواهیم ببینررریم هررردف هررر ی جرررزئیش چیررر   و در انتهررر  چررر  

ق بررر ایررن هرردف هرر ی جزئرری پرریش بینرری شررده کرر  قررراره دانررش آمرروزا  برر  اونهرر          هرردف هرر ی رفترر ری منطیرر  

دسرر  پیرردا کننررد. هرردف کلرری همرر   طررور کرر  از  نرروا  فصرر  مشخصرر  آشررن یی برر  خرر ز  هرر . هرردف هرر ی             

واسررط  ایررش، دانررش آمرروز ب یررد در فراینررد آمرروزش برر  مفهرروم خرر ز  آشررن  بشرر . ببینیررد آشررن  شررد  برر  مفهرروم           

لرری هسرر  ولرری اینجرر  چررو  هرردف واسررط  ای هسرر  ایررن اجرر زه را داشرر  کرر  برر          خرر ز   ف لررش یررک ف رر  ک  

صررورت جملرر  نوشررت  بشرر ، برر  صررورت یررک جملرر  خبررری بیرر   بشرر . انرروا  خرر ز  را بشن سررد، نحرروه شرر رژ              

کرررد  و دشرر رژ کرررد  خرر ز  را بدونرر . برر  مفهرروم ظرفیرر  خرر ز  آشررن  بشرر . تبرردی  واحررد هرر  را انجرر م بررده             

برردی  واحررد هرر  برر  یکرردیگر را بدونرر . اینهرر  مثرر ل هرر یی از هرردف هرر ی واسررط  ای ایررن       البترر  بهتررر هسرر  بگررم ت  

 هدف کلی هس . ام  هدف ه ی رفت ریش:

 هدف ه ی رفت ری:

 . ت ریفی برای خ ز  ت ریف کند1

 . انوا  خ ز  ه  را ن م ببرد2

 . طریق  ش رژ و دش رژ کرد  خ ز  را ب  رسم شک  شر  دهد3

 ا ن م ببرد. واحد ظرفی  خ ز  ر1

 . راه حلی برای مس ل  ظرفی  خ ز  بی   کند 2

 .رابط  ای برای تبدی  واحده  ب  یکدیگر بی   کند9

 . یک مس ل  برای ظرفی  خ ز  طراحی و آ  را بی   کند9



 . نظر خود را راج  ب  طر  مس ل  دیگرا  بی   کند.3

یقرر  شرر رژ کرررد  و دشرر رژ کرررد  را برر  رسررم       ت ریفرری برررای خرر ز  بیرر   کنررد. انرروا  خرر ز  را نرر م ببرررد. طر        

شررک  نشرر   بررده بتونرر  او  را توضرریو بررده. برر  ف رر  هرر ش توجرر  کنیررد بیرر   کنرر  نرر م ببررره شررر  بررده. واحررد           

ظرفیرر  خرر ز  را نرر م ببرررد. راه حلرری برررای حرر  مسرر ل  خرر ز  بیرر   کنررد. از ف لررش مشحصرر  قررراره راه حلرری            

را خلررق کنرر  ی نرری در سررطو پررنجم حیطرر  شررن ختی ولرروم      ایجرر د کنرر ، برر  کشررف میرسرر ، میخررواد یرر  چیررزی      

قرررار گرفترر . یررک مسرر ل  برررای ظرفیرر  خرر ز  هرر  طراحرری کنررد، ایررن طراحرری کرررد  همررو  طررور کرر  گفررتم            

ف لرری هسرر  کرر  در سررطو پررنجم ی نرری سررطو ترکیبرری حیطرر  شررن ختی قرررار میگیررره. شررم  یررک سررری هرردف          

ریررد مشرر هده میکنیررد. ایررن مثرر لی کرر  آورده      هرر ی رفترر ری مرررتبگ برر  هرردف هرر ی واسررط  ای در  خرر ز  دا       

شررد برررای اینرر  کرر  شررم  بتونیررد بهتررر در گیررر بشررید. بتونیررد متن سررب برر  رشررد خودتررو  ایررن تجزیرر  و تحلیرر            

آموزشرری را برر   نرروا  یررک تکلیررف در پ یرر   ایررن جلسرر  بهررش دسرر  پیرردا کنیررد. تمرر م هرردف هرر ی رفترر ری             

ترر  انررد  حیطرر  شررن ختی. آیرر  درسرری مثرر  در  فیزیررک        کرر  شررم  اینجرر  میبینیررد در کرردام حیطرر  قرررار گرف      

میتوانررد ورود برر  حیطرر   رر طفی داشررت  ب شررد  نرر  برر  طررور قویرر و  ولرری اینکرر  دانررش آمرروز در ایررن بحرر  هرر               

شرررک  کنرر ،  تقرر  داشررت  ب شرر  کرر  مطلررب یرر د بگیررره، در انجرر م ک رهرر ی گروهرری برر  هررم گروهرری هرر ی                

 زه بگیرررره در کرررت  در ، نشررر   از هررردف هررر ی حیطررر  خرررودش احتررررام بگررر اره، هنگررر م صرررجب  کررررد  اجررر 

- رر طفی هسرر  کرر  ب یررد در راسررت ی هرردف هرر ی حیطرر  شررن ختی حاررور داشررت  ب شررد ترر  جریرر   یرر ددهی             

یرر دگیری مطلررو  تررر ب شررد. البترر  هرردف هرر ی حیطرر  روانرری حرکترری هررم میتوانسرر  اینجرر  حاررور داشررت                

ده، قرررار هسرر  از مهرر رت هرر ی یرردی و روانرری      ب شررد. اونجرر  کرر  دانررش آمرروز قرررار هسرر  آزم یشرری انجرر م برر         

خرررودش اسرررتف ده کنررر . بررر  همررر هنگی کررر  برررین م هی ررر  و  صررربش ایجررر د میشررر  بتونررر  ترسررریم کنررر ، بتونررر   

آزمرر یش انجرر م بررده نشرر   از حیطرر  روانرری حرکترری دارد. خررو  مرر  ترر  اینجرر  همررراه شررم  بررودیم در جلسرر                

وزشرری را انجرر م میرردهیم. امرر  شررم  فرامرروش نکنیررد     ب رردی برر ز هررم چنررد نمونرر  تحلیرر  و تنظرریم هرردف هرر ی آم     

قررراره یکرری از فصرر  هرر  را انتخرر   کنیررد و ف لررن هرردف کلرریش مشررخ  بشرر ، هرردف هرر ی واسررط  ایررش را در           

 نظر بگیرید و برای او  هدف رفت ری بنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۳۱طراحی آموزشی جلسه 

 وارد یعنااا  کااامدی  صااال   آم زشااا  هااا   هااا  تجزیااا  و تلل ااا   دربااا ر  مفصااا  صااا ر  بااا  دوم جلسااا  در مااا  

 درباا ر  ، ک  کاا لپما ناا ع   باا  ع ناا   مثاا ل هاا     باا  ب شاا   داشاا    ماامور  کاا   م طل اا  اینجاا   شاا ی  اول گاا رد

م خاا اه   یکااا  از اصاا  هااا   علاا م را ان خااا        کنااا   از ایاا  رو  صاال   آم زشااا  هاا    هااا   تلل اا   و تجزیاا  

 : کن  

 2درس                  :نمونه ای از تحلیل و تنظیم هدف های آموزشی

 :ه   کل  

 ماده تغییر می کند                                                                             آشنایی با تغییرات مواد 

 

هماا نط ر کاا  از عناا اط ایاا  اصاا  مهااخک م هاا د هاا   کلاا           .م کناا ماا د  تی  اام  :هماا ط راا ر کاا  م   ن اا     

ایاا  یاا   ا  ایاا  اصاا   ق اا  از اینکاا  ماا  بخاا اه  در ماا رد هاا   هاا   وا ااط      ،آشاان ی  باا  تی  ااما  ماا اد  ؟چ ساا  

آااامی  هماا    ؟تی  ااما  ماا اد چناا  ناا   ا اا       ،ماا  ااا اه  شاام  را باا  چاا    بکهاا ن    ,هاا   کلاا  صاال   کاان   

یااا  هااا   وا اااط  ا  را  د در دو د ااا     ا زیکااا  و شااا م  ی  قااامار مااا  گ منااا  دار  تی  اااما  مااا ا,  کااا  بیااا ی 

 :مطمح م  کن  

 :اهداف جزئی

 حیطه ی شناختی )دانستنیها(_۳

 ...و مز  ب ، رنگ، نظم از م اد ا ص   حفظ ب   آشن ی  ب  بما  تی  ما  در م اد،- 

 ...نظم رنگ ،ب ، مز  وآشن ی  ب  بما  تی  ما  درم اد، ب وط حفظ ا ص   م اد از - 

 آشن ی  ب  مفه م و واژ    تی  م ا زیک - 

 آشن ی  ب  مفه م و واژ    تی  م ش م  ی  - 

 

   درح طااا  :داشااا  اااا اه   ت جااا  ح طااا   ااا  بااا  مااا  ا  وا اااط  یااا  جزئااا  هااا   هااا   بمر ااا  در  پااا 

  داری ، ا وا ط  ه   یک:شن ا  

 مز ، ب ، رنگ نظم از م اد ا ص  ب  حفظ  م اد تی  ما  بما  ب  آشن ی *

 آشن ی  ب  تی  ما  م اد ب وط حفظ ا ص  * 

  ا زیک تی  م  مفه م  آشن ی  ب * 

 ش م  ی *اشن ی  ب  مفه م تی  م 

ایاا  چهاا ر هاا ا  کاا  اینجاا  ماا  ب ن اا  هاا   هاا   وا ااط  ا  آط هاا   کلاا  هساا ن  یعناا  آشاان ی  باا  تی  ااما            

 . م اد



 

 اهداف جزئی

 (عاطفی)نگرشیحیطه  .۲ 

 عالق  من  ب دط ب  بلث م رد نظم در کالس* 

 ک ر کمدط تم ز و منظ * 

 اع ل ب دط در گمو  *

 اح مام ب  نظما  و عق ی  ه  کال   ه * 

 همک ر  ب    یم اعض   گمو  بما  ی ا   پ  خ پم   ه * 

 (حرکتی)مهارتی_حیطه روانی  .۱ 

 انج م اع     ه   امد  ،گموه  و کال  * 

 ح  تممین   ارائ  ش   ب  ص ر  مس ق  ب وط کمک و راهنم ی  آم زگ ر* 

 عم  کمدط هم هنگ و منظ  در مماح  انج م ک ره  *

 

اماا  در ح طاا  عاا رف  (نیمشاا ر هاا  یکساام  هاا اه   وا ااط  ا  مطاامح شاا   ا اا  عالقاا  مناا  باا دط باا  بلااث            

شااا ط، اعااا ل بااا دط در کااا ر گموهااا ،    مااا رد نظااام در کاااالس، کااا ر کااامدط مااانظ ، درگ ااام اع   ااا  هااا   کال ااا  

 .اح مام ب  نظم همکال   ه  و همک ر  ب    یم اعض  بما  ی ا   به می  پ  خ وبما  ارائ  به می  ک ر

اماا  در ح طاا  رواناا  حمک اا  هاا  یکساام  هاا   هاا   وا ااط  ا  مطاامح شاا   ا اا : انجاا م اع   اا  هاا   ااامد             

 ک ر. انج م مماح در  منظ  و هم هنگ کمدط عم   گموه ، ح  تممی  ه  ب وط کمک معل ،

قطعاا د در ایاا  درس داناا  آماا ز قاامار ا اا  آزم یهاا  را انجاا م دهاا  کاا  تی  ااما  ا زیکاا  و شاا م  ی  را نهاا ط               

ح طاا  رد یعناا  در کاا ام  نجاا م ماا  دهاا  باا  هماا هنی  عصااا و م ه ااا  هاا  ن اا ز دا        ا  ایاا  آزم یهاا  کاا    ،دهاا 

 ا  وا ااط  هاا   هاا   عناا اط باا  عاا رف  ح طاا  در شاام  کاا   آنااا  .حمک اا  _قاامار گما اا  ا اا ؟ ح طاا  رواناا    

 قاامار آم زشاا  رااماح یااک عناا اط باا   ماا  کاا  وق اا .پاا   کناا  ماا  صاا   هاا  درس تماا م  در واقاا  در دی یاا 

 بااما  یعناا ، کناا   تممکااز هاا  ح طاا  ایاا  از یکاا  رو  ب اا ان   اقاا   ممکاا  ا اا  ،زن   باا ن شاا   باا  د اا  ا اا 

 را هاا    تلل اا   و تجزیاا   دهاا ،  انجاا م  را ن یساا   هاا     معلاا   کاا   ا اا   قاامار  وق اا  ، باا ن   تمب اا   درس مثاا ل

  ایاا از بعضاا   م  اا ان   ماا  رو ایاا  از . گ اامد ماا  قاامار حمک اا  رواناا  ح طاا  در غ   اا د هاا  هاا   تماا م دهاا ، انجاا م

 هااا   اااا اه   مااا  اکنااا ط ، تااا  اهط هااا   هااا   وا اااط  ا  را گف ااا  .ح طااا  هااا  را مااا رد بمر ااا  قااامار نااا ه  

 :کن   بمر   را را  ر  ه  

 اهداف رفتاری

 :ب  انن  ب ی " ا زیک  و ش م  ی  تی  ما  "م لث  دان  آم ز بع  از مط  ع * 

 ردان  _تی  ما  ش م  ی  را تعمیف کن  .(شن ا   ۱  

 ردان  _تی  م ا زیک  را تعمیف کن  .(شن ا   .۲ 

 ردر ک واه  _ده  .(شن ا  ویژگ  ه   تی  ما  ش م  ی  را ت ض ح  .۳ 

 راه  و  درک _ویژگ  ه   تی  ما  ا زیک  را ت ض ح ده  .(شن ا   .۴ 

 ردرک و اه  _بما  تی  ما  ش م  ی  مث ل بزن .(شن ا   .۵ 



 

 هااا   ویژگاا   ، کنااا  تعمیااف  را ا زیکااا  تی  اام  و  تی  اام شااا م  ی  : داناا  آمااا ز در پ یاا ط ایااا  م ر اا  ب  انااا       

بن یساا ، اینجاا  بااما  هاام هاا   را اا ر  یااک ح طاا  و  ااطح مهااخک شاا   ا اا : تعمیااف              را ا زیکاا  تی  ااما 

بااا ز هااا  ح طااا    شااان ا   و :ویژگااا  هااا   تی  ااام ا زیکااا  را بی یااا   ر اااطح دانااا _کمدط(ح طااا    شااان ا  

 در کاا  ا اا  اعاا  یااک زدط مثاا ل :بزناا  مثاا ل چناا  شاا م  ی  تی  ااما  بااما  ب  اناا  ب یاا   در  ااطح درک و اهاا . 

 . گ مد م  قمار اه  و درک  طح

 اهداف رفتاری

 :باید بتواند "تغییرات شیمیایی و فیزیکی "دانش آموز بعد از مطالعه مبحث* 

 ردرک و اه  _بما  تی  ما  ا زیک  مث ل بزن .(شن ا   .۶ 

 رک ربمد  _ب  ک ربمد آم ا   ه  تی  ما  را مهخک کن .(شن ا   .۷ 

 _،تی  اااما  مااا اد را در ملااا   اراااما  ر قااا  بنااا   کن .(شااان ا         بااا  مهااا ه   و جمااا  آور  ارالعااا     .۸ 

 رتمک ا

 _انجااا م آزمااا ی  هااا ، تی  اااما  مااا اد را بااا  دو گااامو  ا زیکااا  و شااا م  ی  ر قااا  بنااا   کن .(شااان ا        بااا  .۹ 

 رتمک ا

 

  مااا اد رادر ملااا     ،تی  مارا مهاااخک کنااا ،ارالع   جمااا  آور  کنااا  بااا  کااا ربمد آم ا ااا  هااا  ,نااا   تی  اااما     

 ا اهااا چااا ط مااا  ،یج د در اااطح تمک اااا قااامار گما ااا  ا ااا آط هااا  را ر قااا  بنااا   کن ااا ،اواراااما  اااا د ب  نااا 

دو د اا   گاامو  ا زیکاا  و شاا م  ی  ر قاا  بناا        ماا اد را باا    تی  ااما ،کناا .ب  انجاا م آزماا ی  هاا       ر قاا  ایجاا د

 :م  ده  شن ا   هس ن .ام  ادام  ح ط    ه اه    دی ی ن .ه   ه ی  ک  شم  ت  اینج  ک

 ادامه اهداف رفتاری

 :بتواند باید "فیزیکی و شیمیایی تغییرات "مبحث  دانش آموز بعد از مطالعه *

 
 ر واکن _ع رف .(ده  م   گ ش او  خن ط و معل  ه   ا ا     ب  عالق  ب  .۱۱

 رواکن  _ب  ااماد گمو  ا د کمک م  کن .(ع رف .۱۱

 رواکن  _کن .(ع رف ب  ااماد گمو  ا د بلث م   .۱۲

 رواکن  _ب  نظما  ااماد گمو  ا د و   یم همکال   ه  اح مام م  گذارد.(ع رف  .۱۳

 رارزش گذار  _کن .(ع رف در انج م اع     ه   م رد نظم معل  در کالس شمک  م  .۱۴

 رارزش گذار  _ا د را تلس   م  کن .(ع رف  گمو ااماد   .۱۵

 رارزش گذار  _ن .(ع رف ب  ااماد گمو  پ هنه د م  ک ف رانظما  م ن   و مخ ل .۱۶

 

گف اا   باا  عالقاا  باا   ااخن ط و حاام  هاا   معلاا  گاا ش ب هاا ، در بلااث کال اا  شاامک  کناا ، اینهاا  وارد ح طاا              

 بااا د،اااااماد هااا  گموهااا  هااا  اح ااامام بیذار عااا رف  مااا  شااا ن  کااا   اااطح آط  اااطح واکااان  ا ااا . بااا  نظاااما  

  ارزش ق ئاا  شاا د،ک  ماا  شاا د ح طاا    عاا رف      در اا  کاا  معلاا  ماا  دهاا   لاا  انجاا م م  هاا  و   اعاا      کاا  مع 

 :، طح ارزش گذار .ادام  مث ل ه 



 ادامه اهداف رفتاری

 :باید بتواند"تغییرات شیمیایی و فیزیکی"دانش آموز بعد از مطالعه مبحث*
 

 رارزش گذار _عل م عالق  نه ط م  ده .(ع رف درس م  حث ب  .۱۷

 ر  زم ن ه _ع رف _راب    یم مث  ه   مل   زن گ  ا ی  تعم   م  ده .(مط  ا آم ا   ش   .۱۸

 رتقل  _اع     ه   ا ا    ش   را ب  راهنم   معل  انج م م  ده .(روان  حمک  .۱۹

 راجما  مس ق _کن .(روان  حمک  ب  ر ر مس ق ،ج ول داد  ش   و آزم یه   ممب ر  را ک م  م .۲۱

 در همااا هنی _حمک ااا  روانااا .(دهااا مااا  انجااا م تممکاااز و دقااا  بااا  را هااا اع   ااا  یمو  ااا  آزم یهااا  ج ال،.۲۱

 حمک ر

 رهم هنی  در حمک  _در اع     ه   گموه  و کال   ب  ر ر هم هنگ عم  م کن .(روان  حمک  .۲۲

 رع د  ش ط_اع     ه را ب  مه ر  و ت لمانج م م  ده .(روان  حمک  .۲۳

روانااا  کااا  م هااا د ح طااا      شااا   وآزم یهااا   ممبااا م را انجااا م دهااا   بااا  رااا ر مسااا ق  ب  اننااا  جااا ول داد  

ن ،ب  اناا   هاا  و کال اا  باا  صاا ر  هم هنااگ عماا  ک     مثاا ل بعاا :در اع   اا  هاا   گمو   اجااما  مساا ق  . _حمک اا  

حمک ااا   اااطح همااا هنی   _آزم یهااا  انجااا م ده کااا  مااا  شااا د روانااا      باااما  تی  اااما  ا زیکااا  و شااا م  ی   

 .ه   ه   آم زش  مهخک ش   یک تجزی  و تلل   داش   ب ش  بم رو  ا اه   اینج  م .حمک  

هاا   هاا     

 کل 

آط ه باا  ا اا ف د   آشاان ی  باا  دایاام  مثلثاا ت  و اجاازا  آط،تعاا    باا  نساا   هاا   مثلثاا ت   عالئاا         

  از دایم  مثلث ت

ا

ه

د

ا

 ف

هددددددف 

هددددددای 

 جزئی

مثلثااا ت ،معما  در دایم ،شاااع   دایااام   ربااا  جااازا  دایااام  مثلثااا ت  از ق  ااا  چهااا ر آشااان ی  بااا  ا

پاااا  ۱،2درجاااا ( ۳۶۱یاااا  ۱درجاااا  و رادیاااا ط دردایاااام  مثلثاااا ت ،معما  ناااا اح  ماااامز      

پااا  دوم رادیااا ط 4درجااا (279درجااا  (پااا  رادیااا ط ر،089پااا  دوم رادیااا طر،درجااا  (09،ررادیااا ط

عالئااا  آط ه بااا  ا ااا ف د  از دایااام    ،مهاااخک نمااا دط مقااا دیم و  تعمیاااف نسااا   هااا   مثلث ت   ر،

  ا ااا ف د  از دایااام  مثلث ت ،مهاااخک نمااا دط مقااا دیمو عالئااا   باااcot،وsin, cos ،tan مثلثااا ت 

 بم رو  ن اح  ممز  دایم  مثلث ت  نس   ه   مثلث ت 

 

هددددددف  

هددددددای 

 رفتاری

 :از دان  آم ز ان ظ ر م  رود پ  از پ ی ط درس

 ر"اهم  ط".(شن ا  مفه م دایم  مثلث ت  ب  ممکزی  مل ر مخ ص   را درک کن ۱

 ردایم  مثلث ت  راتهخ ک ده .(بمه طعل  واح  ب دط شع   ۲

و م  جاااااا   را باااااام رو  دایاااااام  ر اااااا  sin,cos,tan,cotنساااااا   هاااااا   مثلثاااااا ت  ۳

 ر"ک ربمد"ش د.(شن ا  

 ر"اهم  ط" .(شن ا  همو رادی ط را بم رو  دایم  بفمفه م درج  .۴

 "شااان ا  .(هن  ااا را ب مثلثااا ت  نسااا  ه   عالیااا  و تهاااخ ک را مثلثااا ت  دایااام  هااا    ربااا .۵

 ر"تهخ ص  و ک ربمد 

در نااا اح  مااامز  بااا   را  sin,cos,tan,cotت انااا ی  مل  ااا   مقااا دیم نسااا   هااا   مثلثااا ت    .۶

 رد   آورد.(تجزی  و تلل  



نسااا   در ربااا  اااا   داشااا      را از یاااک  ت انااا ی  مل  ااا    ااا یم نسااا   هااا   مثلثااا ت    .۷

 رو مل     ا  ب ش .(مق یس  ا 

 و تجزیااا  را آم زشااا  هااا اه   ب  اننااا  کااا  ا ااا  ایااا   او ااا   ممحلااا گف ااا   کااا  کااا ر راااماح آم زشااا  در در  

اینجاا   در ماا  یااک نم ناا  مثاا ل   .انجاا م دهاا  را کاا ر ایاا  داشاا  نظاام تج یاا  و باا زنیم  باا  ن اا ز اگاام و کناا  تلل اا 

آیاا  نیاا رش ایاا  هاا   هاا  در اا  ا اا ؟؟ آیاا       :تجزیاا  و تلل اا  کن اا   ماا  ااا اه  شاام  را  وباا  شاام  ارائاا  داد  ام  

 جزئاا  هاا   هاا   آط، اجاازا  و مثلثاا ت  دایاام  باا  ب  ن  ،آشاان ی  را کلاا  هاا      باا زنیم  دارد یاا  ناا ؟  ن اا ز باا 

ب یاا  ب  اناا  درجاا  و رادیاا ط را معمااا      .لثاا ت  ب یاا  داناا  آماا زاط آشاان  شاا ن     مث دایاام  شااع   باا  چهاا ررب  باا   ش،ا

همانااااا   نسااااا   هااااا   .آنهااااا  را بفهمااااا   ،کنااااا  و آنهااااا  را درک کنااااا  نااااا اح  مااااامز  را درک کنااااا 

  انااا  مقااا دیم هااام ببااا  ا ااا ف د  از دایااام  مثلثااا ت   ،ورا درک کنااا  آنهااا  را تعمیاااف کنااا  sin,cos,tan,cotمثلثااا ت 

هاا   هاا   وا ااط    اینهاا  .عالئاا  هاام کاا وم رو باامرو  ناا اح  ماامز  مهااخک کناا        ،کاا ام از آنهاا  را مهااخک کناا   

 هاا  ! داشاا  مهااکل  اینجاا  تاا  ب  ناا   را را اا ر  هاا   هاا   اماا . هساا ن  مثلثاا ت  دایاام  یعناا   ا  ایاا  درس

 را را اا ر  هاا   هاا   باا د ن شاا   هاا  هاا   وا ااط  و جزئاا  هاا   هاا    اام  یااک بااما  باا د مهااخک کلاا 

هاا   را اا ر : پاا  از پ یاا ط درس از داناا  آماا ز ان ظاا ر ماا  رود مفهاا م دایاام  مثلثاا ت  باا             او اا   ،کن اا  تم شاا 

   ن ااصاامیح و ع،راکاا  ب یاا  داشاا   ب شاا      آیاا  ایاا  هاا   را اا ر  ویژگاا       ،مخ صاا   را درک کناا  ملاا ر ممکزیاا 

آیاا  ایاا  داناا  آماا ز    ،ن  جاا  ق باا  اناا از  گ اام  ا اا     ،آیاا  هماا  ایاا  ویژگاا  هاا  را دارد    ،ب شاا  مهااخک ب شاا    

کاا  روباا  رو    ماا  قاامار گما اا  ا اا  از کجاا  م  جاا  ب شاا  کاا  درک کاامد  ا اا  پاا  ب یاا  یااک اعلاا  از ااا د           

درک کاامدط یااک اعاا  ممباا م باا      . ااامی  ب یاا  ایاا  اعاا  تی  اام پ اا ا کناا    نظاام شاام  چ ساا ؟ آ نهاا ط دهناا  پاا   

هاا   را اا ر    کاا  ایاا   هاا اه   کلاا  یاا  هاا   هاا   وا ااط  ا  ا اا  شاام  چطاا ر م   ان اا  ایاا  را اصااالح کن          

 اینجاا  کاا  آنااا  رو    طفاا د  پاا  دهاا    تی  اام ب یاا  را اعلاا ؟ ب شاا  گ اام  اناا از  ق باا   یااک هاا   مطلاا    

 اصاااالح بااا  ن ااا ز ممکااا  ا ااا  کااا  ب  ن ااا  را بعااا   را ااا ر  هااا اه   ب شااا   داشااا   تلل لااا  و تجزیااا    ن ااا م 

 .ده   انج م را ا د تلل   تجزی  ب  ان   اع ،  رو  ک چک تی  م یک ب و ی  ممک  ا    ب ش  ن اش  

 تکلیف

 اه ا  آط را بن یس  ؟تممی : شم  دب م عزیز یک درس از ک ا در   را اا   ر ان خ   نم د  و  

 موضوع درس                                     

 ..............................................................................                     هدف کلی 

                                   ................................................................................. 

 ...........................................................................                            اهداف  

 ..........................................................................                       هدف جزئی

 :ب  انن  آم زاط دان  داری  ان ظ ر درس ان ه   در             هدف های رفتاری

                                     .......................................................................................................... 



اماا  هماا نط ر کاا  قاا ال هاا  اشاا ر  کمدیاا  ب ت جاا  باا   اا ا  ر  کاا  اینجاا  ماا  ب ن اا  باا  عناا اط یااک تکل ااف                 

 :ده   قمار چ رچ   ای  در و کن   ان خ   را اصل  ا د رش   ب  ممت   ک  ا   هزم مل مم دب م  شم 

 اا   تاامدر تماا م چاا  هاام ظماااا  باا  و کن اا  مهااخک را و وا ااط  ایاا   جزئاا  اهاا ا  بن یساا   را کلاا   اهاا ا  

 هااا ،  ح طااا  از کااا ام هااام  اااطح کااامدط مهاااخک همانااا   و حمک ااا _ روانااا  و  رف شااان ا  ،ع     ح طااا 

 تجزیااا  یعنااا   را ااا ر  را باااما  آط درس بن یسااا   . ایااا  تکل اااف عملااا  شااام  باااما  او ااا   ممحلااا    هااا   هااا  

 .ا   آم زش  ه   ه   وتلل  

 گمداور  ش   ت    : م   هم ی ن 

 مه ر  ام ز دب م  زب ط دانهی   شه   ب هنم ا رس 
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 41جلسه  – طراحی آموزشی

 : دکتر داوود اکبری قورتانی تهیه کننده

 های آموزشی را به طور مفصل با چند مثال بررسی کردیم.ما در بخش قبل، تجزیه و تحلیل هدف

هووا را باناسوود خ ماووخ   سوووال موو  از شوو ا ایوو  اسووو کووه چووه طزومووی دارد کووه طووراد آموزشووی، یوو  م لووم، هوودف       

هووای تدریرووی را  توووامیم رو هووا، مووا مووی کنوود. بووا ماووخ  شووده هوودف  هووا، مروویر را  مووا را ه وووار مووی  کوورده هوودف 

هووایی را بوورای دامووش آموووزاه در م وور     هووا برسووامد. موق یووو  پوویش بینووی کنوویم کووه دامووش آموووز را ب  وور بووه هوودف       

و  عنووواه یوو  رکوو   کنوود. پووخ ماووخ  بوووده هوودف بووه     بگیووریم کووه دسوو یابی بووه م ووایر یوواد یری را آسوواه مووی      

یوو  اسووا  در طرامووی آموزشووی اسووو. ایوو  کووار را بووه عنووواه تهلیفووی کووه ب وامیوود بووه ایوو  م ووار  دسووو پیوودا              

کنیوود، بووه  وووبی بایوود امجوواا دهیوود. امووا ماووخ  کوورده هوودف چووه کارکردهووایی دارد خ چووه  وودماتی را بووه طووراد            

 دهد خ  آموزشی ارائه می

تواموود بووه دبیووراه و م ل وواه در  ریوواه   در م وور  ره ووه شوود  کووه مووی    ااای نیناای  ااو  کااارکرد باارای  ااد   1

 یاد یری ک   کند : -یاد دهی

 تمرکز روی برنامه ریزی درسی : -4

 4عنصوور اسووو. اطب ووه از م وور بر ووی  ووام  م ووراه       9برمامووه ریووزی درسووی ه ووامبور کووه قووب   ف وویم شووامل       

 .های تدریخ و ارزشیابی عنصر ا لی دارد : هدف، مح وا، رو 

هوووای بنووودی، زمووواه، رسوووامه و ه اطیووووهوووا،  ووورو عنا ووور دیگوووری مثووول ه اطیوووو "هرامرووویخ ک یووو   "از مگوووا  

 ریزی درسی در م ر بگیریم.   زو عنا ر برمامهتوامیم یاد یری را می

هوووا را باناسووویم، در راسووو ای پوووخ ا ووولی توووری  عنصووور برماموووه ریوووزی درسوووی هووودف اسوووو. موووا وق وووی هووودف 

کنوویم تووا دامووش آموووز   بینووی مووی هووا را پوویش کنوویمف ه اطیووو  یووریم و تحلیوول مووی م وور مووی هووا، مح وووا را در  هوودف

 را به سبود باالی یاد یری برسامیم.

تووری  سووب  هوور میبووه    هووا ت وواا مگووا  مووا مبایوود روی پووایی     ایوو  مه ووه هرامووو  ماووود کووه در موشوو   هوودف     

داوری کووورده یوووا سوووبود ی شووونا  ی مثووول آهریوووده، ق ووواو  و باشووود. قب وووا بایووود بوووه سوووبود عووواطی میبوووه 

 ها تو ه کنیم.ی عاطفی مثل سازمامدهی ارز باالی میبه

 

 

  ای نینی  و  برای دبیران در تدریس :کارکرد ای  د 

 تمرکز روی برنامه ریزی درسی : -4

 تو ه به ت اا سبود یاد یری و ت ادل بخای به برمامه درسی -شناسایی موضوعا  م م

 طراحی ر داد ای موثر آموزشی : -2

 های مناس  و اثربخشتو ه به میاز هرا یراه، میاز  ام ه و طرامی موق یو

  ای ارزشیابی معتبر :طراحی شیوه -3

 ها و در م یجه ارزشیابی مبلوباهزایش روایی و پایایی آزموه

 اجرای موثر تدریس : -1

 بیها و محو  ارزشیاماخ  بوده م ایر یاد یری، ه اطیو



 طراحی ر داد ای آموزشی : -2

تووووامیم شوووود ت ریوووا کووورد ایووو  اسوووو کوووه موووا مووویهوووای عینوووی مووویاز دیگووور کارکردهوووایی کوووه بووورای هووودف

ی نوووی بوووه . ر ووودادهای م وووم آموزشوووی را تووودوی  کنووویم. ر ووودادهایی را پووویش بینوووی کنووویم کوووه مووووثر باشوووند  

توووامیم بووه میوواز دامووش آموووز تو ووه کنوویم. بووه میازهووای  ام ووه پاسووخگو        هووا اسووو کووه مووا مووی   ی هوودفواسووبه

 باشیم و بر مبنای ای  میازها دسو به طرامی اثربخش و مبلوب بزمیم.

  ای ارزشیابی معتبر :طراحی شیوه -3

مح ووووا - ووودول هووودفمح ووووا آشووونا شووودید.  -شووواید شووو ا در در  ارزشووویابی از یووواد یری بوووا  ووودول هووودف  

 ووودوطی اسوووو کوووه موووا م ل وووی  وق وووی بخوووواهیم ارزشووویابی تراک وووی را امجووواا دهووویم یوووا ارزشووویابی ته یلوووی را  

و میوووزاه  امجووواا دهووویم، ی نوووی بخوووواهیم در پایووواه یووو  دور  داموووش آمووووزاه را موووورد ارزیوووابی قووورار دهووویم     

یم، از یوو   وودول بووه عنووواه   هووای آموزشووی مووورد مروود و بررسووی قوورار دهوو    دسوو یابی دامووش آموووزاه را بووه هوودف   

شووومد مووث  ایوو    هووا موشوو ه مووی  ب وود دارد : در یوو  ب وود هوودف   2کنوویم کووه  مح وووا اسوو فاد  مووی  - وودول هوودف 

مح وووا مووا بایوود بوورای هوور     -هوودف ره وواری داشوو ه باشوود. در ب وود دیگوور  وودول هوودف        03در  م هوو  اسووو  

مبلوووب را داشوو ه باشوود. تووا ارزشوویابی     هووا سووواطی را در م وور بگیووریم تووا ارزشوویابی مووا، روایووی    کووداا از ایوو  هوودف 

روایووی یوو  آزموووه ی نووی آزموووه بووه دمبووال آه چووه      ی نووی چووه خ  "روایووی  "دامیوود مووا، روایووی داشوو ه باشوود. مووی  

هووا را ت ریووا  هووا مرکووو کنوود. از ایوو  رو وق ووی هوودف    کووه هرووو، بایوود باشوود. ی نووی در راسوو ای ارزیووابی هوودف     

 "دارد.  "پایوووایی "بوووود، چووووه روایوووی دارد. هوووم چنوووی ،   کنووویم، قب وووا ارزشووویابی موووا م  برتووور  واهووود    موووی

آزموووه ی نووی چووه خ پایووایی ی نووی دامووش آموووزاه در تهوورار ام حوواه بوواز بووه م ووایر یهروواه و ماوواب ی             "پایووایی

   توامیم داش ه باشیم.  ها ما ی  ارزشیابی مبلوب و م  بر را میدسو پیدا کنند. پخ با ت ریا هدف

 اجرای موثر تدریس : -1

کنووود کوووه ب وامووود ب  وووری  رو  تووودریخ، ب  وووری  ابوووزار، هوووا م لوووم را یووواری مووویماوووخ  بووووده هووودفقب وووا 

 ها را به س و یاد یری مبلوب هدایو کند.ب  ری  ه اطیو را برای دامش آموزاه در م ر بگیرد و آه

ا هووا، مروود وارد شوود  اسووو. چوورا خ آه چووه کووه توو    هووا و تجزیووه و تحلیوول هوودف  امووا بووه ایوو  سووب  مگووار  هوودف   

ای تبوودیل شووومد  هووای واسووبه هووای کلووی بووه هوودف  اینجووا مبوورد شوود  ی نووی هوودف کلووی ماووخ  شووود، هوودف     

هووای ماووخ  و قابوول امووداز   یووری بووا ه وول ره وواری تبوودیل         ای بووه هوودف هووای واسووبه و هوور کووداا از هوودف  

- وینوود. مروودهایی بووه ایوو  وارد شوود  اسووو کووه مووا مووی    شووود، تن وویم و توودوی  هوودف بووه سووب  ره ووار رایی مووی    

  واهیم ای  مردها را بررسی کنیم و ببینیم که ره ار رایاه چه پاسخی به ای  مردها دارمد.

 نقد ای وارد شده به تدوین ا دا  به سبک رفتارگرایان :

 نقد ای وارد شده به تدوین ا دا  به سبک رفتارگرایان

 شود. ای جزئی منجر می ا و مهارتتدوین ا دا  به صورت ویژه به صالحیت .4

 کند. ای آموزشی محدود می القیت و ابتکار را در فعالیت .2

 ماند.ی سطح باالتر از نظر دور میرفتار ای پیچیده .3

 سازد.انعطا  میآموزش را غیرقابل  .1

 



 شود :  ای جزئی منجر می ا و مهارتتدوین ا دا  به صورت ویژه به صالحیت -4

ت ریووا شووود، دسوو یابی دامووش آموووزاه را بووه      هووا بووه  ووور  ویووی  و  زئووی      ویوود ا وور هوودف  اوطووی  مروود مووی  

کنووود. ی نوووی مگوووا  آمووووز  و پووورور ، مگوووا  م ووواا هوووای کلوووی بوووا ماوووهل موا وووه مووویهوووا و م وووار  ووو میو

هووایی کووه در کوول بووه عنووواه یوو  ارز ، بووه عنووواه یوو  توام نوودی در          کنوود. م ووار  آموزشووی را  زئووی مووی  

 ف د و مورد تو ه قرار مگیرد.و ود ی  دامش آموز یا هرا یر باشد م ه  اسو از قلم بی

 کند : ای آموزشی محدود می القیت و ابتکار را در فعالیت -2

هووا ف ی نووی ا وور هوودف  کنوودمروود دوا ایوو  اسووو کووه   قیووو و اب هووار را در هرآینوود آموووز  از م لووم سوول  مووی       

ای را یووی هووای واز قبوول ماووخ  باشوود م لووم ایوو  ا وواز  را موودارد کووه ب واموود بوور مبنووای شوورای  محیبووی، هوودف        

هووایی کووه در باالدسووو ماووخ  شوود  و در مح وووا پوویش       ای را در کنووار هوودف  هووای ویووی  تن وویم کنوود، هوودف  

بینووی شوود  اسووو، بوورای دامووش آموووزاه در م وور بگیوورد. ببینیوود مووا یوو  برمامووه درسووی داریووم بووه عنووواه برمامووه          

هووا و کوول  کوول اسوو اه موواه م  رکووز اسووو، در باالدسووو بوورای    درسووی رسوو ی. در کاووور مووا کووه م وواا آموزشووی     

هووایی کووه  شوو رها و روسوو اهای کاووور پوویش بینووی شوود  اسووو. ی نووی مح وووا یهروواه اسووو. در راسوو ای هوودف         

تن ووویم شووود ، مح ووووای یهرووواه ی نوووی ک ووواب را بووورای داموووش آمووووزاه پووویش بینوووی کردمووود. م لوووم بایووود در     

. قب ووا آه چووه کووه   هووا و اهووداف در م وور  ره ووه شوود  در برمامووه درسووی م  رکووز پوویش بوورود        راسوو ای ه اطیووو 

اه وود، ی نووی آه چووه کووه قوورار اسووو م لووم ا وورا کنوود، بووا تو ووه بووه شوورایبی       در برمامووه درسووی رسوو ی اتفووا  مووی  

، م هوو  اسووو دچووار  ووال یووا ا ووب ما      کووه هرووو ی نووی رومیووا  م لووم، سووواد و م ووار  و توام نوودی م لووم        

باالدسوووو پووویش بینوووی  و در ا ووورا بوووه آه چوووه کوووه درریزشوووی شوووود و برماموووه درسوووی رسووو ی در منصوووه   وووور 

 وووییم برمامووه درسووی ا وورا شوود  . بووی  برمامووه درسووی ا وورا      شوود ، در م وور  ره ووه شوود  مرسوود. مووا بووه ایوو  مووی     

تواموود شوود  و برمامووه درسووی رسوو ی، ه یاووه یوو  شووهاهی و ووود دارد کووه ایوو  شووهاف ماشووی از امهامووا  مووی           

یوو  ک وواب درسووی، یوو  مح وووا را بووه    هووای کاموول  توامنوود هوودف باشوود. قب ووا ت وواا م ل وواه مووا در روسوو اها م ووی    

طوووور دقیووو  پوشوووش بدهنووود. شووواید امهاموووا  الزا را مداشووو ه باشوووند. بووورای مثوووال م هووو  اسوووو  یلوووی از       

هوووای علووووا، کوووار بوووا میهروسوووهوت اسوووو. قب وووا اینجوووا مووودار  میهروسوووهوت مداشووو ه باشوووند و یهوووی از هصووول

ومگی کووار بووا میهروسووهوت را بووه   م لووم مجبووور اسووو کووه بووه واسووبه یوو  سووری اسوو ید یووا هوویلم آموزشووی، چگوو       

توامنوود در میبووه  شووود. ی نووی دامووش آموووزاه م ووی    دامووش آموووزاه یوواد دهوود.  وو  آه اتفووا  الزا ما وول م ووی      

. ایووو  مرک وووی بوووا میهروسوووهوت کوووار کننووود. هرووو  ا وووب ما  میهروسوووهوت را م هووو  اسوووو بدامنووود   -روایوووی

ارد. ه چنووی   ووود دامووش آموووزاه    شووود برمامووه درسووی ا وورا شوود  کووه بووا برمامووه درسووی رسوو ی ها ووله د        مووی

هووم م هوو  اسووو بووا رومیووا   ودشوواه، بووا تو ووه بووه آموواد ی  روو ی و روامووی کووه دارموود، بووا شوورایبی کووه              

کنوود بووه عنووواه برمامووه درسووی ا وورا شوود  را، بووه     دارموود در مربووه مرابوول م لووم، آه چووه را کووه م لووم توودریخ مووی    

  از طوورف دامووش آموووزاه. پووخ بووی  برمامووه     شووود برمامووه درسووی تجربووه شوود   طووور کاموول درن مهننوود و آه مووی   

 درسی ا را شد  و برمامه درسی تجربه شد ، باز هم ما ای  شهاف را داریم.

هووا از ایوو  رو و بووا تو ووه بووه ایوو  کووه م وواا آموزشووی مووا یوو  م وواا م  رکووز اسووو و در باالدسووو ایوو  هوودف            

 شود، م ه  اسو   قیو از م ل اه سل  شود.دیه ه می

 ماند : ه سطح باالتر از نظر دور میرفتار ای پیچید -3

هووای آموزشووی م هوو  اسووو دامووش آموووزاه را در دسوو یابی     شووود ایوو  اسووو کووه هوودف   مروود ب وودی کووه وارد مووی  

 به سبود عاطی میبه ها ماکاا بگذارد.

 



 سازد :آموزش را غیر قابل انعطا  می -1

هووای آموزشووی، م وواا  هوودف هووای آموزشووی، آموووز  را بیوور قابوول ام بوواف مووی کنوود. ی نووی بووا پوویش بینووی      هوودف

شووود و م لووم مجووری محوو  اسووو.     شووود، ی نووی ضوود م لووم مووی    مووی Teacher Proofآموزشووی یوو  م وواا   

-هووا بووه سووب  ره ار رایامووه وارد شوود  اسووو. امووا قب ووا م ل ووی  مووا مووی     ایوو  مروودی اسووو کووه بووه توودوی  هوودف   

هووا را پوشووش دهنوود و ب وامنوود   هووای هووو  برمامووه  ودشوواه، بووا   قی ووی کووه دارموود، ایوو   ووال      توامنوود در ه اطیووو 

 های هرهنگی و میاز دامش آموزاه در م ر بگیرمد.هایی را مرتب  با تفاو هدف

 

تماارین : شااما دبیاار نزیااز یااک درر از کتاا  درساای را بااه ا تیااار انتآااا  نمااوده و ا اادا  آناارا       

 بنویسید :
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ط ب شششم ز ی هشششم حلیشششم نظ یشششی د نی شششین  ششش    ششش ی    در بخشششب  وشششی درددی دبهشششلین بشششه بد شششی      شششه ی    

ز ی هشششمم ب ششش  بحیمششش  بشششه     شششه ددت ریشششی حنم حلیشششم نظ یشششی د نلیشششی   ی لیششش  ز ی هشششمم در   زحیششش  نظ یشششی       

ز ششی بر رب ب حشش  بششه دمشش ی  .ششی     ز ی هششمط طشش بو ز ی هششم ب حشش  بششه ب لگشش ی  .ششی   بشش د دیشش م حلیششم بوییشش  دب ششب         

ب یششش   م ب  بحششش  رد  ششش   ششش    ششش  رب نلیشششی   شششم دیشششینم بششش بی  اشششیر در بحششش   .شششی  ب حششش   شششه ببششش برط ب    ششش   د  

دیشش ح م رب  اشش بد  ششیده دبهششله ب هشش م ب حشش  بشش   ششه  ی لیشش   شش حم ردبشش د بهششیدم بلشش  ب  بحی ششه  شش  بششه ب لگشش ی               

ص دشش دحنط بششه ببلشش بی  .ششی  بشش   یب دحن د بشش بی  ید شش ر        .ششی   بشش د دشش دحنط حلیششم  شش    شش  رب د شش  د  هششخ       

پشششیب بییشششم  شششم دیشششینط دشششه ب حششش  بششش بی دب شششب ز شششی بر  شششه  ل  یششش   ششش حم رب در   ششش  ببیششش حن حششش  ب   شششه رده  

ن رح.شششم بیشششلن دد دیشششین د ب  دمششش  هششش دچ دیشششینم ناششش ت ز عشششه دشششه بحیمششش    ششش و هششش  حلیشششم نظ یشششی د نلیشششی      

 م ط ب م ز ی هم  ین  ب  م  یب ین دبه : ی لی  ز ی ه م به ی   صی دب   دری

 

 

 تحلیل موقعیت آموزشی

    نلیشششی  د شششش ح  د نمشششش ر

 ح دگی ی

       نلیششی  ربب ششه بششی   شش

   

 نلیی  ر ل ر درددی 

  نلیششششششششی  بر هششششششششی بم

 نهخیصم

   نلیشششی  بد شششی  گششش ت  ششش ی

 ز ی هم

 گششش ر  ز شششی  بششش    ششش ر  بیشششل د د  

دلششششه رب یاشششش ی نشششش رح  بششششه    

بیشششششلخ بع د نلیشششششی  ب ششششش ب  د   

در بخشششب  ششش ی  خل ششش      ردهشششگ  

دلشششششه دریشششششم ددرد  لییششششش ه   

 بپ دب دم

در پ حشش ر بحشش    .ششه ب هششا   گشش ر  ز ششی بر م حشش  ب ل شش ر  ششم ردد دششه بشش    ب لششه بششه ح ششم ب  دلشش    شش ی دریششم            

 یدنششش رط برنوششش ه بشششی   ششش    ششش  رب ب یشششم دییششش  ز گششش  رب درر دییششش  د  اعیشششی  بلیب یششش  ر ل ر ششش ی درددی دب شششب 

 درس رب پیب بییم دیی م ز ی بر ب بی زغ   بح 

 شش  در بحیمشش  در ببلشش بی ربد  شش بر گشش  لین د ب لگشش ی ربد رب پششیب بییششم دشش دحنم  شش د بششه ببلشش بی  .ششی  ریششی د بحششنم             

طشش بو ز ی هششم حشش  حششه  ل ششن یششه یششیبد ب   ششید  ششم پ یشش م  ششم گیحشش   ششه  ل  یشش   شش حم  .شش  دششه دب ششب                

دیشش م پشش  یششیبد بدد بحشش  بیشش  دششه  ل  یشش       ز ششی بر رب ب ششیر    ششی  نشش  بششه  شش    شش ی ز ی هششم  شش بح   ششم        

 شش ی دب ششب ز ششی بر رب ب حشش   بی ششه یشش       م دیششین نشش  دب ششب ز ششی بر  شش   ششه بگلشش  بششه  شش    شش ی ز ی هششم              

بشش بی ب مشش ت  ل  یشش   شش ی دب ششب ز ششی بر دشش بت بیشش م     ب یششی م دد ششی  یششیبد بحشش  بیشش  دششه  ی یششه نشش ح   ی لیشش      

 ششه هشش بح م دب ششب ز ششی  ب حشش   ل  یشش   شش حب رب ب مشش ت ب  شش  د         حلیششم  ششه  ششی لیلم رب ب حشش  در   شش  ببیشش حنط در     

 یی ی  ییبد بح  بی  ده د  ح  د نم ر   ی یه ب بی ی حلل  ریی ر به       ی ز ی هم د ب ی ؟

 
 
 
 
 



 تحلیل و تعیین موقعیت آموزشی گام دوم:

رب  بی ششه ب حشش  یشش    ر د ششم دشش د نشش  بششه  شش    شش ی       فعالیت های دانش آموزان

 نلیی  ه د ریی ؟ز ی هم 

 ب بی ب م ت  ل  ی    ی دب ب ز ی بر د بت بی ؟ مناسب ترین موقعیت

بشش بی یشش ح  نشش  ریششی ر بششه  شش    شش ی ز ی هششم دشش بت     وقایع و تجارب مناسب

 ب  ؟

پ یشششا دبدر بشششه بحششش  یشششیبد  ششش  حلیشششم نظ یشششی د نلیشششی   ی لیششش  ز ی هشششمم پششش  نظ یشششی د نلیشششی   ی لیششش         

  شششه ب  ط ب ششم ز ی هششم بلیشششیبر حششه   زحیشش ی بیششش  دششه در زر ر شش بد   د نمششش ر        ز ی هششم بلیششیبر  دد ششی       

 حشش دگی ی  _حشش دگی ی  هششخص  ششم هششیدط  ششیچ برنوشش ه بششی   شش    شش  ب ریششم  ششم هششیدط گشش دد  شش ی نشش رح                

 هشششخص  شششم هشششیدط ر لششش ر درددی پشششیب بییشششم  شششم هشششید د بششش  بیشششلن دد ب  بر هشششی بم نهخیصشششم ط بششش  بیشششلن دد ب    

نظ یششی د  ز  ششیر  شش  بد ششی  گشش ت ز ی هششم رب نلیششی   ششم دیششینم بششه ناشش  م بحشش  بنن  شش             ز  ششیر درددی حشش  پششیب  

  ی لی  ز ی هم  م گیحی  ده ب    د بت زهی  م هیحنم ن دح 

نظ یششی د نلیششی   ی لیشش  ز ی هششم   زحیشش ی بیشش  دششه در زر ر شش بد   د نمشش ر  حشش دگی یط  ششیچ برنوشش ه بششی              

ر لشش ر درددی د نلیششی  بد ششی  گشش ت ز ی هششم بشش  بیشش س بر هششی بم         ط حشش دگی ی  _ شش    شش ط گشش دد  شش ی نشش رح       

 نهخیص نظ یی د ن دح   م هیدم

 مایمشششه  ل  یششش   ششش حم دشششه  ل شششن د   بگیششش بر در حشششه   ششش ر  لشششی  حلیشششم در   ر ششش بد  ششش ی ز ی هشششم  ی.ششش ؟

   ح ر ن رح  ب بی نظقق ب  ب   لی  ب م ت  م هیدم

    ر  لی  ب بی نظقق ب  ب   لی  ب م ت  م هیدم  مایمه  ل  ی    حم ده  ل ن د   بگی بر در

ب شش ف  ل  یشش   شش ی  ل ششن:  قششب  شش حم ب   ویششی بربتششه نی ششی ط   شش ر  بشش  ما  شش د   بگیشش برط رب یاشش حم زر  شش  د           

 بربته ب    یردط نقیح  د بصالو  ل  ی    ی ز ی هم)رده ن رح ف

ریششی ر بششه  لشش حی حشش دگی ی ب مشش ت  ششم       ف نمشش ر  حشش دگی ی:  مایمششه  ل  یشش   شش حم دششه دب ششب ز ششی بر بشش بی      

 د ی م

ر ششش بد  ی ز ی هشششم دد دیشششله  .شششلی م  ل  یششش   ششش حم دشششه  ل شششن ب مششش ت  شششم د ششش  د  ل  یششش   ششش حم دشششه دب شششب  

ز ششی بر ب مشش ت  ی  یشش م  ل  یشش   شش حم دششه  ل ششن ب مشش ت  ششم د شش   شش  بلیششیبر رده نشش رح   ششم هی یششینم در دب شش             

 ویششی بربتششه نی ششی ط   شش ر  بشش  ما  شش د   بگیشش برط رب یاشش حم زر  شش  د       ناشش ت د ر شش حم دششه  ل ششن ب مشش ت  ششم د شش  ب     

بربتشششه بششش    شششیرد دبدر د بششش    شششیرد گششش  ل  بششش بی نقیحششش  ب    شششه د بصشششالو  ل  یششش   ششش ی دب شششب ز شششی برم ن  یششش   

 ا شش  بیشش  گشش  م  دبدر د گشش دد بیشش ی ز گشش ط ناشش  م بحشش   ل  یشش   شش   شش   ل  یشش   شش ی  ل ششن  .شش    ششم هششی  م         

ی هشششم د  ظصشششید زر در طششش و درس  ل  یششش   ششش حم رب بوییشششین دشششه ماششش ن  نییششش   ل شششن ب مششش ت  شششم  در ط ب شششم ز 

  ب    ششه دریششم    ششی  ب    ششه   دریششم  ل ششن  ظششیر  ششم دب ششینم   لشش    هششی  م بحشش  طشش و د ب    ششه دریششم رب ب    ششه ی   

دبدبر  بی بیشش  دشششه دب شششب ز شششی  در زر  قشششب  ینلششی   بهشششله ب هششش م حلیشششم دب شششب ز ششی   شششن بشششه ن ششش پی د  ل  یششش    

هشششیدم ب  بحششش  رد نمششش ر  حششش د گیششش ی رب ب ریشششم  شششم دیشششینم بشششه ناششش  م  ل  یششش   ششش حم دشششه دب شششب ز شششی بر بششش بی  

ریششی ر بششه  لشش حی حشش دگی ی ب مشش ت  ششم د یشش  نمشش ر  حشش دگی ی  ششم گیحیشش م  شششی پ یششب د پ یششخم دششه دب ششب              

.شش  حشش      لشششه بی   ز ششی  در زر  هشش رد  دبردم بظشششم دشششه در دششالس درس ب مشش ت  شششم د شش م ن  ینششم دششه  شششم  یح        

م ز   حهششم دششه در دیشش ر  ششن گ د ششم  شش ی  ششیده بربتششه  ششم د شش م  اششه ی بحشش   شش   شش  نمشش ر        دششه ب مشش ت  ششم د شش  

 ح دگی ی  .لی م



د ز گشش  رب  در دد ششی      ششه ب  نظ یششی د نلیششی   ی لیشش  ز ی هششم  شش  ب حشش  برنوشش ه بششی   شش    شش  رب نلیششی  دیششین           

ی  هششخص د   نششه بهششی   دششه ببلشش ب دب ششب ز ششی  بشش  حشش دگی ی         شش    شش ی ز ی هششم ب حشش  بششه گی ششه ب     رر دیششینمد

 شش ی یشش دد رد بششه رد بهششید د در بدب ششه بشش  یششپ ی دشش در بحشش   ی لیشش   شش  د ریششی ر بششه حشش دگی ی  شش ی یشش دد در             

 گ حشش  بششه حشش دگی ی  شش ی پیعیشش د  شش بح  هششیدم حلیششم  ی وششق بشش  ز عششه دششه گ  یششه   شش و  ششم دیشش  حلیششم ن. .ششی         

ببلشش ب بششه  شش    شش ی زیشش ر نی ششه دیششین نشش  در         ششی ه  شش  ب حشش  در  شش   گشش بری     حشش دگی ی حشش  ی .شش ه   بنششه ز   

 گ حشش  بششه  شش    شش ی یششخ  د پیعیشش د ب یششینم ب  بحشش  رد نم حششه د نظ یششی  شش    شش  د  هششخص دشش در برنوشش ه              

 بی         ب  یه  ی   صیر   یبی د:

 رابطه بین هدف های آموزشی:

دششه حشش دگی ی  شش ی یشش دد در پشش حی  د حشش دگی ی  شش ی        شش    شش ی ز ی هششم رب ب حشش  بششه گی ششه بی   نششه دییشش         

 دهیبر در ب ال   بر گی دم  ه ی ن ح  ح دگی ی ) گ ر  بص مف  ا ر      گ حم ز ی ه بی م

       ی ز ی هم  گ حم ب  ب  ب  دبی ه بی به یه صیر  برنو ه دبر  م

ن ب هشش  بیشش ب بح    ا شش  بیشش  بر ظیشش  حششه  شش   بشش   شش   دحبشش   گشش     الفف ا ارتطففال تسلسففلی یففا م ففوالی:  

برنوشش ه  شش    شش  بششه گی ششه بی بیشش  دششه  وششی ب  نظقششق  شش   پشش حی  نشش ط ریششی ر بششه  شش   بشش الن  ب  شش ر پشش ح            

  ام ب ه م

 نشش  ین ز ی هششم  .ششو  بششه  ششن نقشش ت   بر شش  بیشش ب بح   ا شش  بیشش  ب شش ب       با ارتطففال هففا تففراز یففا مففوازی:  

 ه د در حه ن ب    بر  م گی   مزر  ی  در حه ی     بر ببی    د  .و  به  ن نق ت   بهل

ب شش بی  شش    شش ی ب  بحششم  گشش حم رب در حششه ی .شش ه  شش    شش ی ن. .شش م د  ششن نشش ب            جا ارتطففال تربیطففی: 

 نه یی  م د ی م  

 ششش د برنوشش ه ن. .شش م: دب ششب ز ششی ی دششه  یشش   بیشش  نق.ششین رب حشش د ببیشش د  یشش   بیشش  دششه  وششی نشش  ب  زر  شش   رب            

حلیششم  ق  ششه حشش  حششه  شش   حشش د گیشش ی بیشش  بشش بی ریششی ر بششه  شش   بشش الن         حشش د گ  لششه ب هشش م هششی     شش  ط     

 ح دگی ی نق.ین بی م
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61طراحی   

رابطه بین هدف های آموزشی :.2  

هدف های آموزشی را باید به گونه ای مرتب کرد که یادگیری های ساده در پایین و یادگکیری های دشوار در 

 باال قرار گیرد . مشکل ترین یادگیری )مهارت اصلی(همان هدف نهایی آموزش است.

صورت ارتباط دارند.هدف های آموزشی نهایی با اهداف واسطه ای به سه   

الف(ارتباط تسلسلی یا متوالی : ممکن است ارجحیت یک هدف بر هدف دیگر مهم باشد . بنابراین ارتباط هدف 

 ها به گونه ای است که قبل از تحقق یافتن هدف پایین تر ،رسیدن به هدف باالتر امکان پذیر نمی باشد.

نیز در » هم تقدم  ندارند بنابراین ممکن است اهداف آ ب(ارتباط هم تراز یا مساوی:مفاهیم آموزشی نسبت به

و نسبت به هم تقدم و تاخر نداشته و در یک تراز قرار می گیرند.یک سطح قرار بگیرند  

ج(ارتباط ترکیبی :عجزای هدف های اجرایی نهایی را در یک سلسله هدف های تسلسلی و هم تراز تشکیل می 

 دهند.

تحلیل و تعیین موقعیت رسیدیم به مشخص کردن ارتباط بین هدف های در گام دوم طرای آموزشی یعنی 

یادگیری هستند که خود مقدمه ی رسیدن به هدف -آموزشی و گفتیم که بعضی هدف ها در جریان یاددهی

 باالتر است وخود هدف باال تر مقدمه رسیدن به هدف فراتر ،این ارتباط را گفتیم ارتباط متوالی یا تسلسلی .

هدف ها را گفتیم که به موازات هم حرکت می کنند  یعنی هیچ تقدم و تاخری ندارند فاین  یگدیک دسته 

هدف در زمان خودش آمخته می شود و دانش آموز به ان یادگیری می رسد ،هدف بعدی همینطور و هیچ 

هدف ها ،هدف سلسله مراتبی برای ارائه آن ها و رسیدن داش آموزان به هدف ها نیااز نیست به این دسته از 

های هم تراز یا موازی می گفتیم . دستته بعدی اذتباط ترکیبی بین هدف هاست که یک طراح آموزشی باید به 

هدف اجرایی که در کالس درس قرار آن هدف ها توجه کند و این غالب تر است،ممکن است هدف های نهایی یا 

سلسله مراتب کنار هم قرار می گیرند و البته است به آن برسیم نیازمند یکسری هدف هایی است که به صورت 

در تراز همدیگر قرار می گیرند ،برای اینکه بهتر این سه نوع ارتباط را درک کنیم شما این سه نوع مدل را 

 ببینید .این سه نمودار راببنید .
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نمودار ارتباط تسلسلی هدف ها:.6  

 

 

 

 

 

.نمودار هم تراز هدف2  

 

 

 

 

 

.نمودار ارتباط ترکیبی هدف ها:3  

 

 

 

 

 

 

 هدف اجرایی نهایی

3هدف اجرایی مرحله ای  

2هدف اجرایی مرحله ای  

6هدف اجرایی مرحله ای  

 هدف اجرایی نهایی

هدف اجرایی مرحله 

 ای

 

هدف اجرایی مرحله 

 ای

 

هدف اجرایی مرحله 

 ای

 

هدف اجرایی 

 مرحله ای

 

 هدف اجرایی نهایی

هدف اجرایی مرحله ای رر  

 

 هدف اجرایی مرحله ای

 

هدف اجرایی 

 مرحله ای

 

هدف اجرایی مرحله 

 ای

 

هدف اجرایی 

 مرحله ای

 

هدف اجرایی 

 مرحله ای
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مقدمه است برای رسیدن به  6هدف اجرایی مرحله .نمودار ارتباط  تسلسلی هدف ها مسخص می کند که 6

باید آموخته بشود و باید دانش آموز این هدف را یاد  2همینطور هدف اجرایی مرحله 2هدف اجرایی مرحله 

برسد ودر نهایت وقتی این سه گام یا سه پله را دانش آموز طی کرد به هدف  3بگیرد تا به هدف اجرایی مرحله 

واهد رسید .این نمودار تسلسلی هدف هاست . مورد دوم را شما اینجا می بینید نمودار اجرایی مرحله نهایی خ

،و 3،مرحله 2،مرحله 6هدف هایی که در عرض همدیگرند یعنی با هم هم تراز هستند ،هدف اجرایی مرحله 

به هدف ،هدف های اجرایی مرحله ای همین طور در کنار هم قرار می گیرند  اینجا دانش آموز را  4مرحله 

اجرایی نهایی می رسانند و اما مورد سوم ترکیب هدف ها به صورت تسلسلی و هم تراز ،دو هدف در کنار هم 

ها » ،هدف اجرایی مرحله ای و در کنارش یک هدف اجرایی مرحله ای دیگر که هر کدام از آقرار گرفته اند 

عینی تر درکش کنیم با این مثال رو به  نیازمند یکسری هدف های دیگر است که باید حاصل شود ،برای اینکه

 رو می شویم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه طرح تسلسلی :نوشتن مجموعه توانی برای یک مجموعه

 در پایان مرحله چهارم دانش آموز می تواند مجموعه توانی برای مجموعه ی داده شده بنویسد.

مجموعه سره بنویسد.در پایان مرحله سوم دانش آموز می تواند برای مجموعه زیر   

 در پایان مرحله دوم دانش آموز می تواند مجموعه های مساوی را تشخیص دهد.

در پایان مرحله اول دانش آموز مرحله را می شناسد . با مجموعه های تهی ،اعداد طبیعی،اعداد صحیح و اعدا 

 گویا و غیره آشنا می شود.
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نوشتن مجموعه توانی برای یک مجموعه ،پس دانش آموز باید به این هدف از  نمونه طرح تسلسلی می بینید

برسد یعنی بتواند مجموعه توانی برای مجموعه داده شده بنویسد . نیازی که قبل از آن بود یعنی اینکه دانش 

ناسایی آموز مجموعه را بشناسد ، یعنی وقتی مجموعه تهی ،مجموعه اعداد طبیعی ،اعداد صحیح ،اعداد گویا را ش

کرد و این را آموخت در مرحله بعد یعنی مرحله دوم باید مجموعه های مساوی را تشخیص دهد . در مرحله ی 

سوم دانش آموز باید بتواند برای مجموعه ها زیر مجموعه بنویسد. دانش آموز وقتی به این مرحله رسید معلم می 

انب برای مجموعه های داده شده بنویسد .این نموداری تواند انتظار داشته باشد که دانش آموز بتواند مجموعه تو

 از هدف های تسلسلی است که از کتاب ریاضی انتخاب شده یک مثال دیگر باز هم تسلسل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وز تابع را بشناسد و فرض کنید می خواهیم ثابت کنیم زوج یا فرد بودن یک تابع را . نیاز هست که ابتدا دانش آم

مفهوم تابع را بداند تا بتواند مشخص کند که کدام مجموعه تابع است بعد ار آن در  مرحله دوم اجرایی بتواند 

دامنه و برد تابع را مششخص کند و در پایان به این هدف برسد یعنی بتواند زوج یا فرد بودن یک تابع را 

 نمونه طرح تسلسلی :اثبات زوج یا فرد بودن یک تابع

در پایان مرحله سوم دانش آموز می تواند زوج یا فرد بودن تابع را 

 تشخیص دهد.

در پایان مرحله دوم دانش آموز می تواند دامنه و برد یک تابع را 

 مشخص کند.

در پایان مرحله اول دانش آموز تایع را شناخته و می تواند مشخص کند 

 کدام مجموعه تابع است.
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ر کدام مقدمه است برای رسیدن به هدف بعد . یک مثال دیگر تشخیص دهد. این ها در تداوم هم هستند و ه

 ببینید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عطف پذیری یک تابع نیاز است که حد یک تابع را دانش آموز بداند و محاسبه کند و بتواند  برای بررسی

پیوستگی یک تابع را در نقاط داده شده مشخص کند و در مرحله ی سوم اگر توانست پیوستگی تابع را در نقاط 

راه پیدا کند ،دانش آموز می تواند داده شده یا فاصله های داده شده مشخص کند می تواند به مرحله ی بعدی 

ق دارد مشتق آن را به دست آورد. این سه مرحله مقدمه است در مشتق پذیری توابع را بررسی کند و اگر مشت

 رسیدن به هدف اصلی یعنی عطف پذیری تابع را دانش آموز بتواند بررسی کند.

بینید که در عرض هم هستند.شما اینجا یک نمونه ار ارتباط هدف به صورت هم تراز را می   

 

 نمونه طرح تسلسلی :بررسی عطف پذیری یک تابع

دانش آمور می تواند با توجه به آموخته ها عطف پذیری تابع در نقطه ی داده 

 شده را بررسی کند .

توابع)به ویژه توابع چند ضابطه در پایان مرحله سوم دانش آموز می تواند مشتق پذیری 

 ای(را بررسی در صورت وجود آن را به دست آورد.

در پایان مرحله دوم دانش آموز می تواند پیوستگی تابع را در نقاط با فاصله های داده شده 

 بررسی و مشخص کند.

 در پایان مرحله اول دانش آموز می تواند حد یک تابع را محاسبه کند.
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ست دانش آموز به این دانش دست پیدا کند و جذب و توزیع پذیری مجموعه های دلخواه را درک کند و قرار ا

قرار است که این ها را بررسی کند . پس یکسری هدف ها هم راستای هم قرار گرفته اند :می تواند ویژگی های 

مجموعه مرجع را بداند،ویژگی های مجموعه تهی را بداند ،مفهوم شرکت پذیری ،مفهوم تعویض پذیری و مفهوم 

خود توانایی را یاد بگیرد .همه این ها که کنار هم آموخته شد خود مقدمه است برای رسیدن به این هدف اصلی 

 یا هدف اجرایی یعنی جذب و توزیع پذیری مجموعه دلخواه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذب و توزیع پذیری مجموعه های دلخواه

فراگیری مفهوم 

 خود توانی

(AA)=A 

(AA)=A 

فراگیری مفهوم 

 توریع پذیری

AB=BA 

AB=BA 

فراگیری و مفهوم 

 شرکت پذیری

A(BC)=(AB)

C 

فراگیری مفهوم 

ویژگی مجموعه 

 تهی

A=A 

A=A 

AA 

فراگیری مفهوم 

و ویژگی 

 مجموعه مرجع

AM=M 

AM=A 
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دانش آموز با عبارت های جبری آشنا شده و 

 مقدار آن ها را محاسبه می کند.
دانش آموز اولویت و ترتیب عملیلت د

 در ریاضی را فرا می گیرد.

دانش آموز می تواند توان و جذر  ر

به دست  اعداد یا عبارت ها را

 آورد.

 

 می تواند ضرب و تقسبم عبارت های جبری را انجام دهد.

 می تواند جمع و تفریق عبارت های جبری را انجام دهد.

 

 می تواند اعداد یا عبارت های جبری را به توان برساند

 می تواند جذر اعداد یا عبارت ها را محاسبه کند.

 

سبه ی یک عبارت ریاضی شامل اعداد یا عبارت های جبری یا هر دو محا  
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تباط هدف ها به صورت ترکیبی را می بینید . قرار است دانش آموز به این هدف اما شما اینجا یک نمونه از ار

نهایی دست پیدا کند که بتواند عبارت های جبری را بشناسد و بتواند محاسباتش را با آن ها انجام دهد . سه تا 

ی را بداند ،با عبارت .اولویت و ترتیب عملیات در انجام ریلض6هدف در کنار هم و در راستای هم قرار گرفته اند .

های جبری آشنا شود که آشنا شدن با عبارت های جبری خود دو هدف مرحله ای دیگر دارد که نیاز است 

دانش آموز آن ها را کسب کند تا به این هدف برسد یعنی یک ارتباط تسلسلی شما اینجا می بینید . دانش آموز 

م دهد ،ضرب و تقسیم عبارت های جبری را بتواند محاسبه باید بتواند جمع و تفریق عبارت های جبری را انجا

کند با عبارت های جبری و محاسباتش آشنا شود در کنارش می تواند توان و جذر  عبارت ای جبری را به دست 

آورد یعنی بتواند محاسبات مربوط به توان و جذر عبارت های جبری را انجام دهد که خود این نیاز به دسترسی 

بتواند با خود این عبارت ها به صورت جذر آشنا شود هم چنین بتواند اعداد یا عبارت های هاست. به این هدف

جبری را به توان برساند اگر به این مهارت رسسد یعنی به هدف مرحله ای الزم برلی دستیابی به محاسبه ی 

تراز برای رسیدن به هدف  عبارت های جبری رسیده .شما اینجا دو ارتباط تسلسلی می بینید و یک ارتباط هم

 نهایی چند نمونه را با هم اینجا بررسی کردیم .هم چنان همراه ما باشید.



 

 

 

 فرایند آموزشی 

 تعیین رفتارهای ورودی:-3

اسییک  ییر هیانویییا  باییی  روییی ا  اییاو  ییی  فعا یییک       هییای توانییای و  هییامهییار یییا رفتارهییای ورودی     نیییا پییی 

 ی رفتاری دسک یابی  .هاه فا  خود نشا  دهی    تا بتوانی  بر  آمو ا 

 

 

 آمو ا محتوای                                                                     

 یا رفتار نهای  آمو ا یا رفتار ورودی                                   اه اف  نیا پی                            

اییجیییا بایییی  رفتیییار ورودی رو تعییییین  ییییی  رفتیییار      آمو اییی مورعییییک  و تعییییین ا  تح یییییدر سیییومین ما  یییر  

باییی  او  مهییار  ، ا  دانیی      آمییو  دانیی  عییی   هسییک .ی آمییو   بییر فاایییی     آمییو ا  دانیی  ورود  نیییا  پییی ورودی 

اییین مهییار  ، ا   آمییو دانیی  آیییارو دااییتر بااییر.مع   باییی  تعیییین  یییر  ییر       آمییو  ، ا بییاای ورود بییر فاایییی    

ییییا رفتیییار ورودی بیییر   نییییا پیییی دانییی  ، ا رو بیییاای در  ن یییی  دارپ ییییا نیییر .پییی      ایییین ن یییا  ، ا   ایییین  

 یادگیانییی گا  بایییی  رویییی ا  ایییاو  یییی    آمو ا دان  گفتیییر میشیییر  یییر هیانوییییا    هیییای توانیییای و  هیییامهیییار 

ی رفتییاری مو ییوت دسییک پییی ا  یییی  ه ونوییور  ییر     هییاهیی فتییا بتونییی  بییر    ا  خییود نشییو  ب نیی   آمو ایی  فعا یییک

بایییی  ایییین ا  یییییا  رو داایییتر باایییر  یییر  روعیییاًبییی پ  آمیییو  مثیییاد  دیییی  اگیییر ریییاارپ مع  ییی  ت سیییی  رو  بااتیییو 

بییی پ بایییی  مو یییهن باایییر  یییر   آمیییو  ضیییات رو می ونیییر ییییا اگیییر ریییاارپ مع  ییی  موحییی  تیییوا  رو    آمیییو دانییی 

یییین مع ییی  بایییی  در ا روا ایییینعییی اد حیییحیر رو در   یییادپ  انویییای رو میشیاسیییر و  هیییایعویییار  آمیییو  دانییی 

 آمو اییی ، ا رو بیییاای ورود بیییر فااییییی   نییییا پیییی  آییییارو تعییییین  ییییر بویییییر  آمیییو ا دانییی رفتیییار ورودی ما  یییر 

بییر رفتییار نهییای  دسییک پییی ا    آمو ایی ی هییاهیی فدارنیی  یییا نییر تییا بییا رییاار گییافتن در اییین پاوسییر در اییین فاایییی  بییر      

  یی .

 

 ار ایاب  تشخیص  -4

، ا بیییاای ورود بیییر موحییی  ن یییی  را دارنییی    او  هیییایمهیییار مو یییهن ایییود فااگییییاا   توانییی مییی ا مع ییی  ن ونیییر 

ا نر پاسییب بییر  ا  دانیی  ییی میی در  دهیی   خواهیی میی  ییر فااگیییاا  رسیی ت  ا  مو ویی  را  ییر   دریابیی   توانیی میی ن ونییر 

 هسک. پذیاامکا این دو پاس  با ار ایاب  

را  آمو اییی او یییین گیییاا   تیییوا مییی  آ بیییر   ییی    ار اییییاب  تشخیصییی   معییییار سییییج  رفتیییار ورودی بیییودپ و    

 معین  اد. درکبر

 ورود خروج



 

 

 رو تعیین  یر  با استفادپ ا  ار ایاب  تشخیص  آمو ا دان اما ن ونر مع   میتونر رفتار ورودی 

دانیی  ، ا رو بییاای ورود بییر موحیی  ن ییی  دارنیی  و       آمییو ا دانیی  آیییاار ایییاب  تشخیصیی  مشییخه میکیییر  ییر     

 واسیییوربیییرمی ونیییی  پییی   آمیییو ا دانییی دادپ بشیییر رو  آمیییو  ه چییییین نیییر م ییی ار ا  در  ن یییی ی  یییر ریییاارپ 

ار اییییاب   واسیییوربیییرار اییییاب  تشخیصییی  مع ییی  میتونیییر رفتیییار ورودی دانییی  ت یییو ا  رو تعییییین  ییییر .پییی       

فااگییییاا  مهیییار  ، ا رو بیییاای ورود بیییر موحییی   آییییاسیییب بییی پ میییر پا سییی ادبیییر ایییین دو  تشخیصییی  مع ییی  میتونیییر

ن ییی  دارنیی  و دوا اییکییر ن ونییر مع یی  میتونییر متونییر بشییر  ییر فااگیییاا  رسیی ت   ییر مع یی  میخییواد در  بیی پ              

هسییک. ا وتییر   پییذیاامکییا ار ایییاب  تشخیصیی    واسییوربییررو ا   ا العییات  دارپ یییا نییر  پاسییب بییر اییین دو پاسیی       

رو ییی  ییییا  هیییایدانسیییترآ میییو  رفتیییار ورودی مع ییی  میتونیییر  واسیییوربیییرفتیییار ورودی هییی  داریییی  میییا یییی  آ میییو  ر

  یی  میکیییر بییر مع یی   ییر مشییخه  یییر     آ مییو پییی ورود بییر موحیی  ن ییی  رو محیی  بننییر .ه چیییین     نیییا پییی 

رفتیییار  و آ میییو  آ میییو پیییی نیییر م ییی ار ا  مو ییی  ن یییی  رو می ونییی  پییی  ت فیییی  پایتسیییک ییییا   آمیییو ا دانییی 

ار اییییاب  تشخیصییی   واسیییوربیییری ییییا آ میییو  آریییا ین رو میییا بهییی  آ میییو  ار اییییاب  تشخیصییی  می یییی  و    ورود

نییر م یی ار ا  ا العییا  ، ا بییاای ورود بییر در       آمییو ا دانیی مع یی  میتونییر بییر اییین دو پاسیی  پاسییب بیی پ  ییر        

تشخیصیی  ار ایییاب   واسییوربییرن ییی  رو دارنیی   و ه چیییین ایییاخک اونهییا نسییوک بییر در  ن ییی  ن یی رپ پیی           

ار اییییاب  تشخیصییی  ت فی ییی  ا  آ میییو  آریییا ین ییییا آ میییو   ناا یییرمع ییی  میتونیییر بیییر ایییین دو پاسییی  پاسیییب بییی پ 

میکیییر   موییا و   ییر م کیییر سییاد روییی آموختییر بااییر و       رو بارسیی   آمییو دانیی تر رفتییار ورودی هسییک  ییر گذایی   

نییی    اییییاخک  انیییاا میشیییر  یییر مع ییی  بخیییواد سیییور سیییواد  دا    ییییا پایتسیییک  میییان   آ میییو پیییی ه چییییین 

رو نسیییوک بیییر در  ن یییی  محییی  بننیییر و بسییییجر .پییی  در ار اییییاب  تشخیصییی  میییا میتیییونی  ا       آمیییو ا دانییی 

نواییی   مکتییوت بااییر م کیییر مع یی   ییر سییا ال          ت ییاًهییادوی اییییا اسییتفادپ  یییی  خیی  ار ایییاب  تشخیصیی        

 تعیییینرو  آمییو ا انیی درفتییار ورودی  آمییو ا دانیی اییفاه  ا   حییور بییر سیی اد اضییا میشییر بییا پاسییی   نییی      

آمیییادگ  دارنییی  ییییا نیییر ..اگیییا پیییی    بیییاای ورود بیییر در  ن یییی  آمیییو ا دانییی  آییییا ییییر و مشیییخه  ییییر  یییر  

خییود  رو  آمییو   امییی نوییود نیییا پ  ییر مع یی  اییجییا دسییک بییر تییامی  بننییر یعییی  نایییا             هییاآ  هییایدانسییتر

 آمیییو  متوریییک   ییییر و  تییی  اگیییر  یییاو درسییی  ا  رویییی نوایییتر  یییاو در  رو  ییییار ب یییذارپ و موا ییی  رو ییی  رو 

بیی پ و بعیی  در  خییود     آمییو    ت ییاًااییر اونهییا رو باییی   ب آمییو دانیی بییر سییاد پیشییین   مابییو بیی پ  ییر م کیییر  

ایییاب  تشخیصیی  معیییار   می ییی   ییر ار    ییوراییین یییر و بییا مویییای  ییاو در  ن ییی  پییی  بییاپ پیی          آرییا رو 

و بییر مع یی    یی  میکیییر  ییر او ییین گییاا       هسییک و بییر او  هییا   یی  میکیییر     آمییو ا دانیی رفتییار وردی  سیییج 

 خود  رو تعیین  یر.  آمو ا 

 

 

 



 

 

 

 

 : آمو ا تعیین او ین گاا  -5 

بیاای   مع یو،ً  یی . و   ریینی بانامیر را   آمو ای رو   فااگیاا  ا العات  را دااتر باا  تا بتوان  گیاا اود   هاییادگیایمع   بای  ا  

 . یی م تعیین ن ور ااو  ت ری    ا  ار ایاب  تشخیص  )آ مو  رفتار ورودی    (      استفادپ 

 ه ف اناای  نهای                                                                و  هاتوانای اگا مع   ب و  تونر بر  

 ایما  ره ف اناای                   آمو ا ه ف اناای                آمو ا فااگیاا   موا    هایراب یک 

 ایما  ر)ن ور ااو (            ه ف اناای   آمو ا نخستین گاا             تیهانرمشکی را انتخات ن ای   

 ایما  ره ف اناای                                    ب کر فااگیاا                       آی ن  ر ونود یادگیای ب

 ایما  رپی  دانستر        ه ف اناای   بامع وما .      رفتار ورودی خواهی  ا  آمو  ا    دپدداد و د س 

 

نسییوک بییر در  ن ییی     آمییو ا دانیی : مع یی  باییی  ا  مییینا  ایییاخک   آمو ایی پیی  میاسییی  بییر تعیییین او ییین گییاا     

 یییر یعییی  ن وییر حییفا تیی ری  خوداییو      رییینیبانامییرخییود  رو  آمییو  ا ییال  دااییتر بااییر تییا بتونییر گییاا اود     

هسیییک. اییی ا اییجیییا ییییر ن یییودار رو   پیییذیاامکیییا ه یییو  ار اییییاب  تشخیصییی   واسیییوربیییر ییییر  یییر  بییییی پیییی 

  م کیییر مع یی     دو  سییر  نهییار(  )هیی ف انااییی  ما  ییر ییی    هییاهیی ف.گفتی   ییر ارتوییا  تس سیی   بییین   بییییی میی 

تیی ری  انجییاا مییی پ تصیی ی  ب یییاپ  ییر ن وییر اییاو  ت ریسیی  اییجییا بااییر          آرییا بییا ار ایییاب  تشخیصیی   ییر در    

میییاور  ییییر او وییییک انجیییاا محاسیییوا  در ریاضییی  رو ..نییییا  نواایییر بیییاای   آمیییو ا دانییی یعیییی  نییییا  نواایییر بیییاای 

نییییا  نواایییر  یییر محاسیییوا  مهیییی  رو در ن ییی  و تفایییی  ضیییات عییی دهای اعشیییاری رو میییاور  ییییر .. آمیییو ا دانییی 

تکییاار  یییر نییو  اونییا ب یی   .پیی  اییجییا ن وییر حییفا تیی ری  میین میشییر           آمییو ا دانیی اعیی اد اعشییاری رو بییاای   

بییا مع یی  ه ییااپ    آمییو ا دانیی بییر بعیی    ا اییجییامیین میشییر .    آمییو  یییا او ییین گییاا    آمییو   آرییا ن وییر  یعییی 

تیی ری  رو مشییخه نکیییر م کیییر نییر اتفارییات  بیافتییر      آرییا ن وییر  درسییت بییر یی  . امییا بییر نکتییر  اگییر مع   اییون میی 

 آمیییو ا دانییی تییی ری  مع ییی  فااتیییا ا  دانییی  و اییییاخک و مهیییار   آریییا دو  ا یییک پیییی  مییییاد ییییا م کییییر ن ویییر 

بییا   آمییو  در ادامییر مو یی    در   آمییو ا دانیی  روعییاًنسییوک بییر در  ن ییی  بااییر .اییجییا نییر اتفییار  میافتییر          

مییی پ بییاای   آمییو  موییا و   ییر مع یی  بییاای اونییا اراوییر میکیییر  و توضیییر یییا        درواریی وبییاو میشییی  یعییی    مشییکی ر

و   وحییی ر ییی  آمیییو ا دانییی  روا ایییینرو ییی  اونیییا ارتویییا  ایجادن یکییییر  هیییایدانسیییتراونهیییا عجیییی  و گی یییر و بیییا 

اایییو  میشییین امیییا یک بیییا ه کالسییی  هآمیییو   رو رهیییا میکیییین و مشییی ود اییییو میشییین و ناییییا   دپددد سیییاد و 

در نظییا ب یییاپ یعییی  موییا و  رو در     آمییو ا دانیی ا  سییور سییواد   تییاپییایینتیی ری  خییود  رو   آرییا اگییر ن وییر  

اییجییا  روعییاًبییر او  مسیی ون و مییی ونن ...اییجییا نییر اتفییار  میافتییر         آمییو ا دانیی بیی پ  ییر ه ییر    آمییو   ییال  



 

 

اسییتفادپ ن یکیییر و   خییوب بییرا  عیصییا  مییا    مع یی  رسیی اًرو رهییا خواهییی   ییاد و   آمییو  نایییا   آمییو ا دانیی هیی  

یکییی  ا  موا ییی   عییییوا بیییر آمو اییی نییی ارپ و  میییا  رو ا  دسیییک میییی پ .پییی  تعییییین او یییین گیییاا    میییا  مییی یایک

 یییر در ایییین  یییاو  آنچیییرمیشیییر .بیییا تونیییر بیییر  اییییاختر آمو اییی  سیییا  و مهییی  در تح ییییی و تعییییین مورعییییک 

خیییود  رو بیییا اسیییتفادپ ا  ار اییییاب   آمو اییی نخسییتین گیییاا   تییی ری  خیییود  رو یعیییی  آریییا دییی ی  مع ییی  ن ویییر  

بییر مع یی  اییین   یی  رو میکیییر  ییر بتونییر تعیییین  یییر  ییر         تشخیصیی تشخیصیی  تعیییین میکیییر. گفتییی  ار ایییاب     

نیییر م ییی ار ا  در  ن یییی  ا یییال  دار  .یعیییی  ییییر واسیییور ار اییییاب  تشخیصییی  مع ییی  دانییی         آمیییو ا دانییی 

 هییایدانسییتراخک اونییا رو نسییوک بییر مسییه ر ن ییی  مشییخه میکیییر و بییا        فااگیییاا  رو محیی  میننییر و م یی ار اییی    

 موییاب  آمییو ا دانیی ن ییی  یعییی  بییا در  ن ییی   یییی  مییی پ و بییین اونییا پیونیی ی بارییاار میکیییر تییا یییادگیای            

بهتییا یییاد خواهییی  گافییک     آمییو ا دانیی اگییر اییین اتفییات بیافتییر     روعییاً یییاپ و هییای مهییی  اونییا حییور  ب   وارپ ییاو

 بیییاه مییا ایییین پییییر ما  ییر رو بایییی     آمو اییی  تح ییییی و تعیییین مورعییییک   آمو اییی   اا یی   ین گیییااپیی  در دومییی 

 دی ر ماور  یی  

 آمو ا  رخ ادهای: تعیین 1ما  ر 

رو انجییاا  هییای فعا یییک نییر باییی  آمییو دانیی رو انجییاا بیی پ و   هییایفعا یییکیعییی  مشییخه  یییی  مع یی  باییی  نییر     

 ب پ  

 هاه فما  ر دوا: بارس  ارتوا  بین 

 نییوع بییرو   مییییرپییی هیی ف  هسییک  ییر   آیییارییاارپ بییر ییی  هیی ف باسییر   آمییو دانیی یعییی  مشییخه  یییی   ییر اگییر  

باییی  ابتیی ا او  هیی ف رو بیییامو پ و بییر او  هیی ف باسییر   بییر اییین        آمییو دانیی ت یی ا دااییتر بااییر بییر اییین هیی ف و     

تونییر  هییاهیی فارتوییا  مییوا ی بییین   یییادگیای دسییک پییی ا  یییر تییا بییر هیی ف بعیی ی باسییر یعییی  بییر ارتوییا  متییوا   و     

 دااتر باای 

 گاا سوا

مشییخه  یییر بییاای در     یعییی  یییر   بیییی پییی رو  آمییو ا دانیی در گییاا سییوا نیییا پ  ییر مع یی  رفتییار ورودی      

 واسیییوربیییربییی ونن و  رویییی ا رو  هیییایمهیییار بایییی  نیییر ا العیییات  رو داایییتر بااییین   نیییر   آمیییو ا دانییی ن یییی  

 آریییا ا او یییین گیییاا تییی ری  خیییود  او ین گیییاا فااییییی  تییی ری  خیییود  رو   ار اییییاب  تشخیصییی  در گیییاا نهیییار 

 یییر یعییی    بیییی پییی درسیی  رو  هییایگییاوپ. نواییی  رافییی بشییی   ییر مع یی  در نایییا  تیی ری  نیییا  دارپ  ییر        یییر

 بییی یگییاوپبیی پ پیی    آمییو ا دانیی گاوهیی  بییر   حییور بییربا سیی  نیییا  در در  ن ییی  م کیییر ییی  فعا یییک رو     

تح یییی و تعیییین مورعیییک  ایییاختر میشییر . تییا اییجییا ه ییااپ مییا بودییی  در یخیی             عیییوا بییر هیی   آمییو ا  دانیی 

 ی  ن ونر ع    ا  تح یی و تعیین مورعیک رو بارس   یی  .   خواهی م بع ی 



 

 

امیییی وارا موفییی  باایییی  و مییییو هییی  ا  دعیییای خیاتیییو     ییییی مییی ه کیییاران   یییر ا  ایییین رسییی ک نییینوپ اسیییتفادپ 

 ن ذاری . نصی ب 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 81طراحی قسمت 

یک طرح درس را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آنچه که ازش به عنوان تحلیل و تنظیم هدفهای  در این بخش قرار هست ما

 ؛به تحلیل و تعیین موقعیت های آموزشی پرداختیم  ،یاد کردیم و گفتیم و بررسی کردیم و در مرحله ی بعد تا به اینجا آموزشی

 در نوشتن طرح درس خودمان استفاده کنیم . ،چگونه از آن

طرح درس و طراحی آموزشی را خدمتتان ارائه دهم . طرح درس محصول فرایندی به نام طراحی آموزشی  الزم هست تفاوتی از

نسبت  .های آموزشی برساندبه هدف بهره میگیرد تا دانش آموزان را ، ،یعنی یک طراح آموزشی از طرح درسهای متعددی. هست

. پس طرح درس در خدمت طراحی آموزشی میباشد . از جنگل هست به درخت  یک مثل نسبت ،ه طراحی آموزشیب ،طرح درس

مربوط به یک جلسه ی آموزشی معلم ، یک جلسه تدریس معلم در  ا در اینجا میبینید طرح درسی هست،این رو آنچه که شم

 حضور فراگیران .

 نام درس : فیزیک  مشخصات کلی 

درس : به هم بستن خازن ها به طریقه ی موازی و  موضوع

 متوالی 

 44_93ص 

 مقطع: متوسطه دوم 

 پایه : سوم 

 رشته تحصیلی تجربی

 30981328نام مدرس : طاهره عباسی 

 منطقه : درودزن

 استان : فارس

 نام آموزشگاه : کوثر بیدگل

 دقیقه  82زمان تدریس : 

 83/1/8934تاریخ اجرا : 

 نفر 83فراگیران : تعداد 

روش تدریس : پرسش و پاسخ و بحث 

 گروهی 

رابطه ی  آشنایی دانش آموزان با چگونگی بهم بستن خازن های موازی و متوالی و همچنین اثبات_8 اهداف کلی 

 ظرفیت معادل خازنهای متوالی و موازی )شناختی (

 .تن خازن ها عالقمند شود بسبه مبحث به هم  _0

ند خازن، سیم ، منبع تغذیه ،مداری تشکیل دهد که خازن ها را به صورت متوالی و با داشتن چ _9

 ()روانی حرکتی  .موازی به هم ببندد

 بهم بستن خازن ها به طریقه ی موازی  _8 رئوس مطالب 

 بهم بستن خازن ها به طریقه ی متوالی _0

 از پایان درس : از دانش آموز انتظار میرود پس اهداف جزیی

 .موازی بودن خازن ها را تشخیص دهد  متوالی بودن یا _8

 .درک کند صفحه لمسی های گوشی های تلفن همراه و کامپیوتر مبتنی بر ظرفیت خازن هاست _0

 گر ظرفیت خازن ها را در زندگی روزمره پیدا کند .کاربرد دی_9

 

 



خوب آنچه که مشخصه ی طرح درس هست را شما در باال میبینید : نام درس : درس فیزیک ، موضوع اصلی درس : به هم بستن  

خازن ها که قبال هم مثالی از آن داشتیم ، مقطع متوسطه ی دوم ، پایه ی سوم ، رشته ی تجربی و همینطور استانی که مشخص 

 کشیده است .کرده است ، همکار عزیزی که برایش زحمت 

از عنوان این درس میتوانیم به هدف کلی برسیم . عنوان درس چی هست ؟به هم بستن خازن ها ؛ هدف کلی میشود آشنایی دانش 

مبحث به هم بستن به  هدف کلی دیگر : . الییا به صورت متو متوازیآموزان با چگونگی به هم بستن خازن ها ؛ حال به صورت 

سیم ، باطری ،  . این یک هدف کلی هست، در کدام حیطه ؟ در حیطه ی عاطفی . با داشتن چند خازن،خازن ها ، عالقمند باشد 

 کنار هم ، قرار گرفته باشند . یعنی یک هدف کلی در حیطه ،متوالییا  موازیکه خازن ها به صورت  را تشکیل دهدبتواند مداری 

اید انجام بدهیم . آیا این که به عنوان یک هدف کلی نوشته شده درست ی روانی حرکتی . البته یک نکته : تجزیه و تحلیل را هم ب

مداری تشکیل بده که خازن ها را به صورت متوالی و موازی به هم بسته باشد . آیا آنچه  ،ازن، سیم ،منبعاست ؟ با داشتن چند خ

نظر دارد ؟درسته ؛ هدف کلی نیست ، اگر که شما اینجا میبینید یک هدف کلی هست ؟ یا نیاز به بررسی دارد ؟نیاز به تجدید 

 هدف کلی بود ما در اینجا ، فعل رفتاری نداشتیم . 

آشنایی دانش آموزان با چگونگی به هم بستن خازن ها به صورت  ،پس میتوانیم اینجا یک تجدید نظر را داشته باشیم که هدف کلی

رفتاری است و بهتر هست که جابه جا شود . خوب رئوس  اینجا نوشته شده است یک هدف در موازی و متوالی هست . آنچه که

ای را ببینید : متوالی بودن مطالبش چه چیزی هست ؟به هم بستن خازن ها به صورت موازی یا متوالی ، هدفهای جزئی یا واسطه 

مبتنی بر ظرفیت  ن همراه ، مدار آنهاوازی بودن خازن ها را تشخیص بدهد ، درک کند که صفحه های لمسی مثل گوشی تلفیا م

هدف های ، . اینن ها هست ، همچنین کاربرد دیگه از ظرفیت خازن ها را در زندگی روزمره درک کند و آنها را به کار ببرد خاز

 ه اسالیدوییم . یکی از این موارد) استاد ب. پس فعال داریم تجزیه و تحلیل هدف ها را میگ، میشود هدف های جزیی واسطه ای یا

 ه میکند ( باید اصالح شود .اشار پایین

 

 

 

 

 

 

 

 



 : از دانش آموز انتظار میرود پس از پایان درس حیطه ی شناختی  اهداف رفتاری

: منظور از اتصال خازن ها به صورت موازی و متوالی را  _8

 بداند.)دانشی(

 تعریف ظرفیت معادل و خازن معادل را بداند.)دانشی( _0

ویژگی های خازن متوالی و موازی را بیان  _9

 کند.)دانشی(

درک کند ، خازن معادل، جایگزین مجموعه ای از  _4

 خازن ها است.)درک و فهم(

رابطه ی محاسبه ظرفیت معادل خازنهای موازی و _8

 متوالی را اثبات کند )درک و فهم(

متوالی یا موازی بودن خازن ها در مدار را تشخیص _3

 فهم ( دهد )درک و

( با به کار بردن روابط و با حل مساله ی ظرفیت _7

معادل، بار و اختالف پتانسیل و انرژی ذخیره شده در 

 خازن های متوالی و موازی را محاسبه کند)کاربرد(

ارتباط بین صفحه های لمسی گوشی های همراه و  _1

 تغییر در ظرفیت خازن را پیدا کند )تجزیه و تحلیل (

برای ظرفیت خازن های معادل طراحی و . یک مساله _3

 بیان کند)ترکیب(

 

با کمک معلم با تشکیل مدار چند خازن را به روش  _8 حرکتی _حیطه ی روانی

 متوالی و موازی به هم ببندید)تقلید(

بدون کمک معلم برای مدارهای بسته شده بوسیله ی _0

ولت سنج اختالف پتانسیل را برای خازن ها پیدا کند 

 ی مستقل()اجرا

قبل از هر چیز با دقت به فعالیت های کالس توجه  _8 حیطه ی عاطفی 

 کند)توجه کردن (

 در بحث های گروهی شرکت کند)واکنش( _0 

 برای پاسخ گویی داوطلب شود)واکنش(_9

 به سواالت معلم با اشتیاق پاسخ گفته )واکنش( _4

 دریافت(از معلم سواالت سنجیده بپرسد) _8

 

خوب هدف های رفتاری را در سه حیطه نگاه کنید. در حیطه ی شناختی : منظور از اتصال خازن ها به صورت موازی و متوالی را 

؛ باز هم اینجا جای کار دارد ، آیا ))دانستن (( فعل حیطه ی رفتاری است ؟ آیا )) دانستن(( یک فعل رفتاری است ؟ نه . باید بداند 



این هم مورد تجدید  باید پس؛ یا توضیحی در این مورد مطرح کند ،یا تعریفی انجام دهد ،حال شته باشیم کهاز دانش آموز انتظار دا

 نظر قرار بگیرد ، پس به بقیه اش میپردازیم . 

وشت : ظرفیت معادل و خازن ه اصالح دارد. بهتر بود که مینرا بداند؛ بازهم این فعل نیاز ب تعریف ظرفیت معادل و خازن معادل

تاری است . درک کند ، خازن معادل، این یک فعل رف ،را تعریف کند ، ویژگی های خازن متوالی و موازی را بیان کند . آرهمعادل 

ی یا موازی بودن یک فعل رفتاری شناخته شود . متوالنمیتواند به عنوان  ))درک کردن (( .جایگزین مجموعه ای از خازن ها است

را تشخیص دهد ، بله ، مشخص کند که این موازی است یا این متوالی هست .درسته ؟بله این مورد تایید هست . ازن ها در مدار خ

) تا اینجا اگر دقت کرده باشید  استاد سوال میپرسند و بعد از عالمت سوال، تایید یا عدم تایید استاد نسبت به سوال مطرح شده 

وابط و با حل مساله ی ظرفیت معادل، بار و اختالف پتانسیل و انرژی ذخیره شده در خازن های متوالی و با به کار بردن ر میباشد (

بله یک هدف رفتاری در سطح کاربرد را ما میبینیم . ارتباط بین صفحه های لمسی گوشی های همراه و  ؛موازی را محاسبه کند 

برای ظرفیت خازن  یه و تحلیل قرار بگیرد . یک مسالهتجزسطح ه پیدا کند ، بتواند رابط له،تغییر در ظرفیت خازن را پیدا کند ، ب

های معادل طراحی و بیان کند . ))طراحی کردن (( در واقع در سطح ترکیب قرار میگیرد . پس هدف هایی که در حیطه ی 

ل لمس و قابل مشاهده و اندازه گیری قاب ،شناختی مطرح شده بود ، بعضی نیاز به تجدید نظر داشتند چرا ؟ چونکه هدف باید عینی

 باشد .

وش متوالی ا کمک معلم با تشکیل مدار چند خازن را به ربیک سری هدفها برایش نوشته شده است . حرکتی _حیطه ی روانیاما  

حرکتی قرار میگیرد و دانش آموز قرار هست که _صد در صد درست هست . چرا ؟ چون در حیطه ی روانی و موازی به هم ببندید.

در سطح مشاهده و  ،، یک مدار را به هم ببندد . چون گفتیم با کمک معلم کند با استفاده از این مهارت بتواند یک مدار طراحی

در حیطه ی روانی  ؛یعنیمیشود اجرای مستقل  این کار را انجام دهد، علم، بتواندتقلید قرار گرفته است . حال اگر بدون کمک م

 در سطح اجرای مستقل قرار میگیرد .،حرکتی 

قبل از هر چیز با دقت به فعالیت های کالس توجه . یک: : پنج تا هدف رفتاری برایش مشخص شده است اما حیطه ی عاطفی  

 کند ، در بحث شرکت کند سطح واکنش در حیطه ی عاطفی و بقیه ی آن را که مشاهده میکنید . 

 

 

 

 

 

 



 باید با دقت بیشتری نگاشته شود  ،اما در حیطه ی شناختی ، بعضی هدف های رفتاری آن

 دانش آموز سوم تا کنون: رفتار ورودی 

 الکتریکی به نام خازن آشنا شده .با قطعه ای  _8

انواع خازن را _9خازن را میشناسد و آن را تعریف میکند ._0

 میشناسد و کاربرد هر یک را میداند .

 عوامل موثر برظرفیت خازن  را میداند._4

روابط محاسبه ی ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در _8

 خازن ها را آموخته است.

ی رایانه ای بر مبنای تغییر ظرفیت رتباط بین صفحه کلیدهاا_3

 خازن را  میداند.

نتیجه ای که از این آزمون به دست می آید را نقطه ی _8 آزمون رفتار ورودی 

 شروع درس جدید را تعیین میکند

 80/ میکرو فارادی را به اختالف پتانسیل 28یک خازن  _0

ولت وصل کنند ،بار و انرژی ذخیره شده در خازن را محاسبه 

 کنید

 کتاب_8 وسایل کمک آموزشی

 اسالید آموزشی_0

 قلم و کاغذ_9

،سیم ،منبع تغذیه ،ولت وسایل آزمایشگاهی از قبیل خازن _4

 سنج

 تخته_8

 توضیحی _8 روش های تدریس 

 نمایشی_0

 پرسش و پاسخ_9

 بحث گروهی _4

 اکتشافی_8

 بارش فکری_3

ته های ما درس را ، شروع کنیم .پیش دانس داریم دانش آموز چه مطالبی را بداند تااینجا رسیدیم به رفتار ورودی ، یعنی انتظار 

 . با قطعه ای الکتریکی به نام خازن آشنا شده  . دانش آموزان چی هست ؟دانش آموز سوم تا کنون چه چیزهایی را آموخته است

عواملی که برظرفیت خازن موثر  . کاربرد هر کدامشان را میداند .انواع خازن را میشناسد  .خازن را میشناسد و آن را تعریف میکند 

قطعا میتواند رابطه ی محاسبه ی ظرفیت خازن و انرژی ذخیره شده در خازن ها را مطرح کند ، قطعا میتواند . هستند را میداند

د بر مبنای تغییر ن صفحه کلیکند ؟ ارتباط بیرا مطرح ن ها خازی انرژی ذخیره شده و رابطه ی بین محاسبه ی ظرفیت خازن 

این ها را بداند . پس معلم وقتی وارد  ،انتظار داریم دانش آموز قبل از ورود به مبحث جدید ،خوبحتما میداند .ظرفیت خازن را 

آموزان دست میگیرند ،  نشخازن را میشناسند ؟ داچه کسانی  م .ها میخواهم درس جدید را شروع کنکالس میشود میگوید : بچه 



انواع خازن را میگویند . در اینجا معلم دانش آموزان  خوب بچه ها ، خازن ها چند نوع هستند ؟ .عریفی از خازن را مطرح میکنندت

آیا دانش آموزان این رفتارهای ورودی را دارند یا ندارند. اگر رفتار های  دببین دمیخواه .انجام میدهد ،دارد ارزشیابی تشخیصی

یکند . حاال بر مبنای طرح درس نقطه ی اول تدریس خودش را آغاز م، یعنی درس خودش را پیش میگیرد ورودی را دارند ، طرح

از آزمون رفتار ورودی  .در اینجا میبینیم،که رفتار ورودی دانش آموزان را تعیین کند  ،معلم بپرسد،  چه سواالتی قرار هست

معلم برای اینکه رفتار ورودی دانش آموزان را تعیین کند آنها را با این  نتیجه ای که این آزمون میدهد چی هست ؟ .استفاده میکند

بار و انرژی  هم وصل کنند ، بهیک خازن پنج صدم میکرو فارادی را با اختالف پتانسیل دوازده ولت میگوید ؛ سوال روبرو میکند

پاسخ دهند، یعنی هم درک درستی از خازن دارند ذخیره شده در خازن را محاسبه کنید . اگر دانش آموزان توانستند به این سوال 

 .و میتوانند درس جدیدی را با معلم آغاز کنند 

در ادامه وسایلی که معلم نیاز دارد درس خودش را با آن پیش ببرد، یعنی جریان یادگیری، یاددهی را تسهیل ببخشد را میبینید و  

روش  ینید . در ادامه ی طرح درس ما وسایل کمک آموزشی را میبینیم ،روش های تدریسی که قرار است از آن استفاده کند را میب

صحبت میکنیم ، چگونگی ارزشیابی ، ارزشیابی تشخیصی را  های تدریس را میبینیم که ما در جلسات بعد مفصل، راجع به اینها

 ،ببینید

میکرو فارادی چطورمیتوانیم  802و  32داشتن دوتا خازن با  نحوه ی ارزشیابی 

 فارادی را داشته باشیم 42خازن  یک

فارادی را داشته باشیم .این سواالت ، سواالت  42میکرو فارادی چطورمیتوانیم یک خازن  802و  32میگوید با داشتن دوتا خازن 

 رفتار ورودی دانش آموز را تعیین کند . میخواهد ارزشیابی تشخیصی هستند ؛ یعنی معلم بواسطه ی این سوال ،

همان تجارب یادگیری است ، فعالیت های معلم و فعالیت های دانش آموزان . استاد به جدول پایین اشاره میکند و میگوید : اینجا 

گفتیم فعالیت های معلم را ما به عنوان روش تدریس میشناسیم و فعالیت هایی که دانش آموزان انجام میدهند تا به نتایج 

 .تجارب یادگیری یاد میکنیم یادگیری برسند ؛ ازش به عنوان 

 زمان روش تدریس فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم مراحل تدریس

فعالیت های 

 مقدماتی 

با نام و یاد خدا ،شروع کالس و سالم و 

احوال پرسی ، دقت در وضع جسمی و 

روحی آنان و اطمینان از سالمت روانی و 

ب و جسمی دانش آموزان ،حضور و غیا

 ی مناسبت روز تکالیف ،یاد آور بررسی

به احترام معلم بر میخیزند و به 

حضور و غیاب معلم پاسخ 

 میدهند 

 دقیقه 4 ******

آزمون رفتار 

 ورودی

در این مرحله سوال مربوط به درس جلسه 

قبل را که در ستون آزمون رفتار ورودی 

 آمده مطرح میکنم

دانش آموزان به سوال معلم 

 پاسخ میدهند.

و پرسش 

 پاسخ

 دقیقه 9

در صورت نیاز خالصه ی درس گذشته از  آموزش ترمیمی 

قبیل فرمول ،ظرفیت خازن و انرژی 

 ذخیره شده در خازن را یاد آوری میکنم

  توضیحی به توضیحات گوش فرا میدهند 



ارزشیابی 

 تشخیصی

از دانش آموزان میپرسم با داشتن دو 

میکرو فارادی چطور  802و  32خازن 

 فارادی داشت . 42یک خازن  میتوان

با این سوال اطالعات دانش آموزان را در 

زمینه ی درس جدید میسنجیم و ذهن 

آنها را به سمت درس جدید هدایت 

 میکنیم 

تعامل بین دانش آموز و معلم و 

 شرکت در بحث آغازین

 دقیقه 8 

با استفاده از روش پرسش و پاسخ و مرور  ایجاد انگیزه

رتبط کردن موضوع مطالب گذشته و م

تدریس با موارد قابل درک برای دانش 

آموزان آنها را آماده ی یادگیری مطالب 

 میکنیم  

تعامل بین دانش آموز و معلم و 

 شرکت در بحث آغازین 

 دقیقه 0 بحث گروهی 

عناوین اصلی درس توسط اسالید به دانش  معرفی درس

آموزان معرفی میشود تا دانش آموزان 

د در این جلسه قرار است چه دقیقا بدانن

 مطلبی بررسی شود 

ی عناوین دانش  با مشاهده

آموزان بازخورد کار را نشان 

 میدهند . 

استفاده از 

 اسالید

 دقیقه 0

حتوای درسی میپردازیم در عزیزان تا اینجا همراه ما بودید ، ما انشاهلل در جلسه ی بعد به تحلیل و تعیین روش ها، وسایل و م 

 !!!رحله از طراحی آموزشیمسومین 



 

1 
 

 استاد داود اکبری 91طراحی آموزشی جلسه 

بسم اهلل الرحمن الرحیم. با  اا و ی دا د یامار اىربا ض  الارو واتو ی ی اا ب یار دامو یاماا آام  اىا من داا  اض  راا امم.               

دم ادااه اةحث طراحی دا  آای  ادجاا  اای یا اویم یمید داآاشه ب آایم باه وا این  ا و ا   ا و وا ر طراحای دا  آای  اا                

 اا و طراحاای دا  آاای دلجاای تحلیااش ی تجیاایم واام  واا ر   دم جلساا ن شینااین ب ااق واا ر  ةااش  یمید داآااشیم بااه ایلااین 

دا  آی  ا  وم   فشیم دلجی ا طاه ش دا ای  اه  ارام اواا داااق داا   باه دض دواا شیاما  جام. باه اى متىا    اتحیا وا  ی                

. باه طا م الملای ادان     دم اا مد گگا اگی تجیایم ی تحلیاش وام  وا ر دا  آای با  وام  احةا  ارددم           آ دسشگی و دی بروم. 

 و دادداام ی  فشایم  ااه انا    ااردض وام  بلجاا اض ایلاین  اا و دم طراحای دا  آاای بسای م حاا    اومیاا اوااا.         ا م ما اااا  

 فشیم  ه ور ا ض ع دموی ا  دا  دا  گجام وام   لای دمواا آام  اواا ی وار  اماو ا  وام  وا ر  لای اای ت ااام گجام                 

یا   وا ر ج الاه  ایا   ا اراد دلجای       وم  یاوطه ار داآاشه ب آام. شار برا ااه مدا اض دموای  طراحا ض دا  آای  اجطةا  بار ا          

ا  طة ض ا   آا  رداض اا  ی ومیجاین اگرآای  اه اش مما ض ا ضا الی اساةا باه دا  دمی داماام  اای ددجام وام  وا دی                

ما شاایق بیجاای ااای  ججاام. اداان واام  واا  ب داام ا  دی  اا  ی  لساافه دااا    ی شااریم  ی میاض آج واای تربیشاای الةاا م  ججاام ی   

لاه   لسافه وا یش مر ج الاه باه وام  وا ر  ارد  دا  آای تةامدش آا ام. ادان ا طاه              اجطة  بر ادام  لا  ر حا  م بار ج ا    

بلام ا  دض دم  ا و دیو  طارا  دا  آای وا ا تی       ش د ای اسیر ا  با د  اه بلجا اض ایلاین  ا و دم طراحای دا  آای اطار  آام.         

 لیاا وا   باه دض وام      ا  ی د  ای شروم  ه  راماواا گاه  ل لیاا وا دی ما شایق بیجای  جام تا  داااق داا  اض ب اواطه  ل           

دم ای و دا  آی دوا شیما  ججم. ومیجاین ب دام باه ادان شرواق ش واک دوام  اه گاه میامادو    گاه ا  لیاا وا  ی تاا مبی               

ما برار دااق دا  اض دم ایر بگیارد  اه  را یاراض با  داىا  میباری آا ام ی باه دا د یرر اطلا ا برواجم. ش واک دادض باه ادان دی               

دلجای تحلیاش   یاش ا  لیاا دا  آای دم طراحای دا  آای اام ایار  ارام اای  یارد. دم  ا و دیو             شروق  دم یا ع ب  الج اض تحل

ی تلیااین ا  لیااا دا  آاای  ااا  میاامادو ر دا  آاای ما شاایق بیجاای ااای  جاایم   ل لیااا واا دی ما  ااه اللاام  اارام اوااا دم    

  دم  اتی دمی دا  یا م      تی دمی اااا و بموام  ومیجاین  ل لیاا وا دی  اه ااشیا م دامد اللام ا  داااق داا  اض باه داىا            

ا   ااتی دمی ااااا و بموجاام. ومیجااین شاار ا  دض بااه برمواای واام  واا  شااردایشیم ی امتةاا ر داىاا  ما باا  وماامدگر برمواای     

نکتهه   رددم ی  فشیم  ه وم  و  ای ت ااجم بما من اشا الی با  وام امتةا ر داآاشه ب آاجم دا  دم ماواش ر وام حر اا  ججام.             

دلجای بارار یمید باه وار اةحاث  وار دمی جمدام ایا   اواا  اه داااق             ودی بهود  بعدی در گها  دو   ععیهیر راتهار ور   

از آزمهو  آاهاز ر  ها    دا  اض دااساشه وا دی داآاشه ب آاجم  اىا من وا دی ما ا   ةاش  ساا  ارد  ب آاجم. اللام با  اواشف د               

شه وا  دواا   اای ت ااام باه دض شایق دااسا      اا  دض ما الر ای  ارددم    قاله  ارزشهیابی عیصی هی    ه ور دی دم  پیش آزمو 

بها اسهتدادا از ارزشهیابی عیصی هی     شیما  جم. بةیجیم دد  داااق داا  اض داا د ی یمید باه دمی جمدام ما داماام. ومیجاین        

   اه ا ار داااق داا  اض ا  دمی جمدام اطا لةی ما اای دااجام بارار          معلم می عواند زما  را بهرای وهودم مهد ر ن ک هد    

ا  اداان می  بااه یاوااطه ام آاای بی تن یماای  ایلااین  اا و دم    دض اگاارامد.دااااق دااا  اض ت اارام ا جاام ی ی ااا  داا در ما میر   

 طراحی دا  آی ان   آم. اا  ادجا  یامد و این ارح   طراحی دا  آی ای آ دم.
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 گا  سو :

 عحلیل و ععییر محتوا  روم و وسا ل آموزشی
 

دآااج دی باا  ا اا م تجیاایم ی تحلیااش    

احشاا ا ی یواا دش دا  آاای  واام بااه     

تجیااایم ی اباااماع می  وااا ر اج واااا 

تااممدر  ماا  ااای  جاام  واام اربیاا ض 

 اا دم ااای واا  د  ااه  شاا ا واا  ی      ما

ج یان ی یوا دش دا  آای ما بىشار ا ام     

اللمی  ججام. بجا برادن  تا  اللما ای  اه      

 ل لیااا واا ر یاا د ما باار اواا ی طاار  

شیق بیجی آام  شای مدا ر اای  ججام       

اگااار  اطلااا ا ی اجط ااای دم ادااان  

  ایجه بموا دیمام.

دا  آای ا ار اشج واا     ادن   و ا  طراحای 

–باا  واام  واا ر ااش اا ا ی تجیاایم اناا د 

ورگجاام  ااه واام  واا  ر دا  آاای بساای م  

—د یاا  ی یاا ا تجیاایم آاام  ب آااجم    

 ل لیااا دا  آاای ور اا  دااااق دااا  اض ما  

به دایه  اه ب دام بروا ام  وامادا ا  اوام      

  رد.

دا  آاای ا اار اشج وااا باا  واام  واا  ااش اا ا ی دلجاای تحلیااش ی تلیااین احشاا ا  می  ی یواا دش دا  آاای. اداان  اا و ا  طراحاای 

تجییم ان ام ور گجام وام  وا ر دا  آای بسای م د یا  ی یا ا تجیایم آام  ب آاجم   ل لیاا وا ر دا  آای  ور ا  داااق                

  آشه ا ی بها الهون ع  هیم و عحلیهل محتهوا  وسها ل        دا  اض ما به دایاه ب دام بروا اجم وامادا ا  اوام  ارد. ا  ادان می       

س هم به ع  هیم و ابهدار روم ههای م اسه  عهدر س ک هن مهی ک هدم ههم معل ها  و           آموزشی  روم های عدر 

بجا برادن  اا  تحلیاش ی تلیاین      د کهه کتاباها و جهسوا  و وسها ل آمهوزم را باتهر ن.هد ک هد         دبیرا  را عوان  د می ک 

تاا  اللمیجاای احشا ا  می  ی یواا دش دا  آاای ما بلجاا اض داا   اا و او واای دم طراحاای دا  آای ااا مد ت جااه  اارام ااای دواایم    

بمواا   ه  ل لیا ی دآ ض ما بر او ی طار  شایق بیجای آام  شای مدا ر اای  ججام  اگار  اطلا ا اساةا باه ادان  ایجاه               

 دیمام.
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 عحلیل و ععییر محتوا 

 .ا سشین   و به اجی م تح   اوما  ااش  ا احش ار دا  آی اطل ا اوا 

  آ د.احش ار دا  آی ب دم بر او ی وم  و ر دا  آی تىیه ی تجییم 

 

 

 رگه د ا دم تلیین وم  و ر دا  آای ضریمدساا  ااا  تات  بارار تح ا  داىا  ضاریمر تار.... ت جاه باه ااش ا ا             

 ی و ا اموی احش ا بلج اض د  الجمر اىم دم برا اه دموی تل ی آم  اوا.

تاا  —اط لااا ی  ل لیااا واا ر شینااجى در بلجاا اض احشاا ا ب داام باا  واام  واا ر  لاای  یاوااطه ار ی الیجاای ومساا دی   

م ش مواا دی  ااه دم واام  واا ر دا  آاای د اار ااای آاا ام ب داام   —بااه الةاا من ددگاار—ح اا  اوااما  اا اا ض شااردر ت

 ماوجم ر   دجق احش ا ر دا  آی  رام  یرام

 

بصهش اون  عحلیهل و ععیهیر    اای آا د.      ا هر مرحلهه در سهه بصهش بررسهی     یا تحلیاش ی تلیاین احشا از ا  ادان می    

عحلیهل و  بصهش سهو       ی ااا   عدر سهی  راهبهرد ههای عهدر س    محتوام بصهش دو   عحلیهل و ععیهیر روم ههای     

 .ععییر وسا ل آموزشی

دم ب ق ایم  ا  دامدم دم اا مد احشا ا  احةا  جایم.  فشایم ا ار گاه د اا دم تلیاین وام  وا ر دا  آای ضاریمر اواا               

در عوجهه بهه انتصها  و سهاماندهی محتهوا  بع هوا   هن م  هر ماهم          اا  تت  بارار تح ا  داىا  ضاریمر تار اواا.       

اط لاا ی  ل لیاا وا ر شیناجى در بلجا اض احشا ا ب دام بلجا اض وام  وا ر  لای  وام  وا ر               برنامه درسی عل.ی مییهود  

یاوااطه ار ی واام  واا ر الیجاای ومساا دی داآااشه ب آاام تاا  تح اا  اوااما  دا  آاای ما اا اا ض شااردر  جاام. بلةاا من ددگاار        

دف ههای آموزشهی بها اسهتدادا از نیهاز      پهس از آنکهه هه   م ش مو دی  ه دم وام  وا ر دا  آای د ار اای آا ام دلجای        

سهه ،ی  کههه روی نیههاز شههاگردا   نیههاز جامعههه و متص  ههیر مو ههور ان،هها  گراههن و از دو لههاای السههده و   

 روانی اسی عربیتهی رد شهدند  ههدف ههای آموزشهی با هد راه  های گهس  ش محتهوای آموزشهی قهرار ب یرنهد             

دواا باه   مام  طراحا ض دا  آای ی برا ااه مدا اض دموای      دلجی به یاوطه ر وم  وا ر دا  آای  اه دا  باه دا  تلردا  آا        

 نصسههتیر گها  بههه م  هور عح.هه  اهههداف  انتصها  محتههوای آموزشهی م لههو  اسههن     ااش ا ا احشا ا ب اجاام. شار    

احش ار دا  آی   فشیم ب دام بار اوا ی گاه اگ آاشه آا دا احشا ار دا  آای ما  فشایم ب دام بار گاه او وای ااش ا ا آا دا                

  موزشی ععییر شدا ع  یم شود بر اساس هدف های آب دم 
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اواا ی ومیجاین ایا و وا ر دا  آای ددگارر  اه بما من          ن ا  آموزشهی کیهور مها  کهه مت رکهس       و به د ر اوا دم 

. بارار ااا م دم  نا م اا       سازما   ا ناهادی وییدهه عهدو ر و ع  هیم محتهوا را برماهدا دارد      اشمر   ادام  ای آا ام   

 ی   شا دموی ی امن دا    ی شریم  ادن اار اىم ما برالىم  دامد.د شر تح ی  ن ی برا اه مد ر ی ت ل

 

 و به د ر اوا   

 .تىیه ی تجییم احش ار دا  آی..... د شر تح ی  ن ی برا اه مد ر ی ت لی   شا دموی ی امن د ت اوا 

            ا ا  ما جةاراض  ججام.    دم   من  مةا د احشا ا  اللما ض اای ت ااجام با   ا دجق ی تجیایم احشا ار ددگار  دض

 برار  سا اى من دم گجین اارر ضریمر اوا 

 اللم دم دمجه ایمز

 .ممن تا ده ی تحلیش اللمی  ش ا و ر دموی ما بموا دیمد  

 .دم دمجه دیو  ت اا دی تىیه ی تجییم احش ار دا  آی ما داآشه ب آم 

 

دا  آای ما بارار ااةا   داااق داا  اض دم وراوار        اا   فشایم ایا و دا  آای اا  اشمر ا  اواا. دلجای دم با   دواا احشا ار          

 ن م ااش  ا ای  ججم  شایق بیجای اای  ججام ی دم   لاا  ش بىا ر دموای   ل لیاا وا ر ددگار  احشا ار دموای باه اامامی               

عدههاو  هههای اره  ههی   هها ی دااااق دااا  اض ادم   لااا برا اااه دمواای ابااتا ااای آاا د. اااا    واا  ام اان اوااا باار حسااا  

ضههیا  زمهها   محتههوای در ن ههر گراتههه شههدا کارآمههد نباشههد  هها امکانهها   ز  بههرای   م.تضههیا  جامعههه  م.ت

اااش وما ض ااا لی  اه یاماش ض الارو  اردو.         بکارگیری محتوا و رساند  دانهش آمهوزا  پهیش بی هی نیهدا باشهد       

ه د اای ا   مااش واا ر اللاا و  دآااج دی باا  ای ریواا  ت ی گگاا اگی  اا م باا  اض اوااا. یااا ا اار امموااه ار ای ریواا  ت اماآااش

ادجاا      یا اللم ب دم ب  یت یاا یا د  احشا ار دا  آای ما باه   ااه ار ددگار تدییار دوام. ا  ادان می  اا   ارام اواا             ب آم

ب  تحلیاش ی تجیایم احشا ا دآاج  بنا دم   اه ا ار  مةا د احشا ا داآاشیم اللما ض بش ااجام با   ا دجق ی تجیایم دا  احشا ار                  

دم گجااین اااارر  ضااریمر اوااا  ااه اللمااین  ابشااما دم دمجااه ایم   جاا دگ دن دض ا اا  ما جةااراض  ججاام. باارار  سااا اىاا من

 ممن تا داه ی تحلیاش اللمای  شا ا وا ر دموای ما بمواا دیماام. دلجای بش ااجام  ش بىا ر دموای ما ا ام  ججام ی ا   مداامر                

ار اا  آای  دض ما تلیین  ججام. ی دم دمجاه دیو  بش ااجام با  اىا متی  اه ادجاا  بمواا اای دیمامبش ااجام تىیاه ی تجیایم احشا              

داآشه ب آجم. شر دم ادن  ا و اا   ارام اواا با  احشا ا  با  ا ا لی  اه دم ااش ا ا احشا ا  ارام اواا اام امیار  ارام بگیارد ی                  

   ید  ی و ر د  احش ار اطل ا ما برموی  جیم. شر ومرا ا  ب آیم.



 الْام ارجوٌذ دبیزی سباى -جلغِ بیغتن درط طزاحی آهَسؽی

بزای هحتَا، تعاریفی ارائِ ؽدذُ اعد ی یىدی اس تعداری  ودِ بز ززتدِ اس وتدا  رٍؽدْا ٍ زٌدَى ؽدع اًی اعد ،            

 در ایي اعالیذ هؾاّذُ هی یٌیذ:

 (Contentهحتَا )

بددِ زعالیدد  ّددای آهَسؽددی ٍ اصددَو ٍ هفدداّیوی وددِ بددِ داًددؼ آهددَساى ارائددِ هددی ؽددَد تددا ٍرٍد آًدداى را  

 (١۴۸۳رعیذى آى ّا را بِ ّذف ّای آهَسؽی اهىاى پذیز عاسدی )ؽع اًی ، 

هحتددَا، اصددَو ٍ هفدداّیوی اعدد  وددِ بددِ داًددؼ آهددَساى ارائددِ هددی ؽددَد تددا ٍرٍد آًدداى را بددِ زعالیدد  ّددای  

 آهَسؽی ٍ رعیذى آى ّا را بِ ّذف ّای آهَسؽی اهىاى پذیز عاسدی 

 هحتَا

داًؼ ّدا، ًردزػ ّدا ٍ هْداری ّدایی ودِ اس طزیدك آهدَسػ بدِ یاد یزًدذ اى هٌتمد  هدی             هجوَعِ ای اس 

 (١۴۸۳ؽَد )خٌیفز، 

در تعزیفددی دیرددز، خٌَیفَددز هحتددَا را هجوَعددِ ای اس داًددؼ ّددا، ًرددزػ ّددا ٍ هْدداری ّددایی وددِ اس طزیددك     

 آهَسػ بِ یاد یزًذ اى هٌتم  هی ؽَد، تعزی  هیىٌذی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوا

 

 ًتیجِ؛در ًْای 

ززایٌذّا ٍ  ،هْاری ّا ،تجزبیای ،اصَو ،حمایك ،هحتَای آهَسؽی هجوَعِ ای اس هفاّین

ارسػ ّای هزت ط با یه هَضَع درعی اع  وِ بزای رعیذى بِ ّذف آهَسؽی تذارن دیذُ 

 هی ؽَدی

تذارن ٍ پیؼ بیٌی ًوَدُ ٍ ضوي تذریظ ارائِ هی  ،آًچِ هعلن بزای تذریظ ،در ززایٌذ آهَسػ

ّوِ بخؼ اس هحتَا را تؾىی   ،آًچِ اس تعاه  داًؼ آهَساى با یىذیرز حاص  هی ؽَدوٌذ ٍ ًیش 

(١۴۸۳،هی دّذ )هلىی  

هفاّین ٍ ًرزػ ّایی وِ تْیِ وٌٌذ اى هحتَا اًتخا  وزدُ  ،یعٌی عالٍُ بز هْاری ّا

رابطِ ی هعلن با داًؼ آهَس ٍ رابطِ ی داًؼ آهَساى با یىذیرز ًیش بخؾی اس هحتَا  ،اًذ

 اع ی



در ززایٌدذ آهدَسػ، آًچدِ ودِ هعلدن بدزای       هلىی در تعزید  خدَدػ اس هحتدَا ایٌرًَدِ یداد ودزدُ اعد  ودِ         

ؼ آهدَساى بدا   تذریظ، تذارن ٍ پیؼ بیٌی ًوَدُ ٍ ضدوي تدذریظ ارائدِ هدی وٌدذ ٍ ًیدش آًچدِ اس تعاهد  داًد         

یعٌددی عددالٍُ بددز  (ی١۴۸۳یىددذیرز حاصدد  هددی ؽددَد، ّوددِ بخؾددی اس هحتددَا را تؾددىی  هددی دّددذ )هلىددی،  

هْاری ّا، هفاّین ٍ ًرزػ ّدا ودِ در لالدد ّدذف ّدای آهَسؽدی اًتردار داریدن ودِ داًدؼ آهدَساى بدِ آًْدا              

رابطددِ ی داًددؼ دعدد  پیددذا وٌٌددذ ٍ هحتددَا بددز آى پایددِ  ددذاری ؽددذُ؛ رابطددِ ی بددیي هلددن ٍ داًددؼ  اهددَس، 

آهددَساى بددا ّوددذیرز ّددن جشئددی اس هحتددَا حغددا  هددی ؽددَدی پددظ در ًْایدد  ایٌطددَر ًتیجددِ هیریددزین وددِ   

هحتددَای آهَسؽددی هجوَعددِ ای اس هفدداّین، حمددایك، اصددَو، تجزبیددای، هْدداری ّددا، ززایٌددذّا ٍ ارسػ ّددای   

 هزت ط با یه هَضَع درعی اع  وِ بزای رعیذى بِ ّذف آهَسؽی تذارن دیذُ هی ؽَدی

 هاّی  هحتَا :

 هحتَای علوی ّز رؽتِ یا هَضَع درعی: 

هفدداّین، حمددایك، اصددَو، تجزبیددای، هْدداری ّددا، ززایٌددذّا ٍ ارسػ ّددای تخ  ددی تددذٍیي ؽددذُ در آى    

 رؽتِ یا هَضَع درعی اع  وِ ؽٌاخ  ٍ وغد آى ّا، یاد یزی آى هَضَع درعی را در پی داردی

 

اها ایٌجا هیخَاّین چیغتی ٍ هاّید  هحتدَا را بزرعدی وٌدین: ب یٌیدذ داًدؼ ّدای بؾدزی ابتدذا ؽدى  ولدی            

 ددزایؼ ّددای  ًَددا ًَی تمغددین دؽددتٌذ، در اداهددِ در عددیز رؽددذ ٍ تىددَیي خددَد، بددا اًجددام پددضٍّؼ ّددا بددِ 

ٍ بدِ هجوَعدِ    عدسظ ّدز رؽدتِ ی جذیدذ، هفْدین ٍ اصدَو ٍ رٍػ ّدای خَدؽداى را تَعدعِ دادًدذ           ؽذًذ،

جاهعددِ ؽٌاعددی در ابتددذا بددِ   ی هٌغددجوی اس ًرزیددای ٍ رٍػ ّددای تخ  ددی دعدد  یازتٌذیرؽددتِ علوددی  

َجدِ بدِ حغاعدیتی ودِ     ولدی ودِ بدِ هغدائ  اجتوداع هیسزداخد ، ؽدٌاختِ ؽدذُ بدَدی بدا ت           عٌَاى یه علدن 

جاهعددِ ؽٌاعددی پیددذا وددزد، اهددزٍسُ  ددزایؼ ّددای هتعددذدی هادد  جاهعددِ ؽٌاعددی خدداًَادُ، جاهعددِ ؽٌاعددی 

ؽْزی، جاهعِ ؽٌاعدی رٍعدتایی یدا جاهعدِ ؽٌاعدی عیاعدی ٍ ویدزُ هدَرد بزرعدی لدزار هدی  یدزدی اس ایدي              

ن وٌدین، هدی بیٌدین ودِ     رٍ ا ز ّزم  هفَْهی ّدز یده اس للوزٍّدای هعززتدی، ّدز یده اس علدَم را هدا تزعدی         

هفاّین ولی در لاعذُ لدزار هدی  یزًدذ ٍ ّزچدِ ودِ بدِ راط ّدزم ًشدیده تدز بؾدَین، اصدَو ٍیدضُ تدزی اس              

با اًجام  ،تىَیي خَدداًؼ ّای بؾزی ؽى  ولی ییییی عیز رؽذ ٍ 

عسظ ّز رؽتِ  ،پضٍّؼ ّا بِ  زایؼ ّای  ًَا َى تمغین ؽذًذ

ٍ بِ هجوَعِ هفْین ٍ اصَو ٍ رٍػ ّای خَد را تَععِ  ،جذیذ

هٌغجوی اس ًرزیای ٍ رٍػ ّای تخ  ی دع  یازتٌذی رؽتِ 

 ،علوی جاهعِ ؽٌاعی در آواس علن ٍاحذ ییی بِ ؽاخِ ّای خاًَادُ

ی ٍ یییی هٌؾعد ا ز ّزم هفَْهی ّز یه اس عیاع ،رٍعتایی ،ؽْزی

هفاّین ولی در لاعذُ راط اصَو ٍیضُ تز آى   ،علَم را رعن وٌین

 علن 



هحتددَای علوددی ّددز رؽددتِ یددا  ّددز هَضددَع درعددی، هجوَعددِ ای اس  هفدداّین، آى علددن را هددی بیٌددینی پددظ،  

ي ؽددذُ در آى رؽددتِ یددا  حمددایك، اصددَو، تجزبیددای، هْدداری ّددا، ززایٌددذّا ٍ ارسػ ّددای تخ  ددی تددذٍی    

اس ایددي  هَضددَع درعددی اعدد  وددِ ؽددٌاخ  ٍ وغددد آى ّددا، یدداد یزی آى هَضددَع درعددی را در پددی داردی   

 جْ ، رؽتِ ّای علوی را در چْار جٌ ِ هیتَاًین بزرعی وٌین:

 چْار جٌ ِ بزای رؽتِ ّای علوی:

 ( اصطالحای یا هفاّین بِ عٌَاى ًام ّای وَتاُ بزای ّز ززایٌذ پیچیذُ ٍ اًتشاعی١

 ( هجوَعِ ای اس دادُ ّا، حمایك، لَاًیي، ٍ ًرزیای پذیززتِ ؽذُ در تاریخ رؽتِ علوی ٢

 ( رٍػ ّا ٍ تىٌیه ّای خاؿ جغتجَ ٍ تحمیك در آى رؽتِ خاؿ۴

 ( لَاعذ ٍ هعیارّایی بزای لضاٍی ٍ ارسیابی در رؽتِ ی هَرد ًرز۳

اس ایي رٍ هحتَا هی تَاًدذ هدٌعىظ وٌٌدذُ ی جٌ دِ ّدای  ًَدا َى یده رؽدتِ ی علودی باؽدذی در اًتخدا             

ٍ عاسهاًذّی هحتدَا ً ایدذ لشٍهدا عداختار هحتدَا را بدا عداختار هٌطدك داًدؼ تط یدك دّدین یعٌدی هحتدَای              

داًددؼ، یىددی اس عَاهد  هددَ ز بددز  ِهٌطمدی  ِبدِ ایددي چْارجٌ ددِ بسدزداسد، بلىددِ عدداختار   بزًاهدِ ی درعددی صددززا 

 یا هفاّین بِ عٌَاى ًام ّای وَتاُ بزای ّز ززایٌذ پیچیذُ ٍ اًتشاعی الحایطاص-

 هجوَعِ ای اس دادُ ّا، حمایك، لَاًیي، ٍ ًرزیای پذیززتِ ؽذُ در تاریخ رؽتِ علوی -

 رٍػ ّا ٍ تىٌیه ّای خاؿ جغتجَ ٍ تحمیك در آى رؽتِ خاؿ-

 لَاعذ ٍ هعیارّایی بزای لضاٍی ٍ ارسیابی در رؽتِ ی هَرد ًرز-

اس ایي رٍ هحتَا هی تَاًذ هٌعىظ وٌٌذُ ی جٌ ِ ّای  ًَا َى یه رؽتِ ی علوی ییی در اًتخا  ٍ عاسهاًذّی 

اس  یبلىِ عاختار هٌطمی داًؼ یى ،هحتَا ً ایذ لشٍها عاختار هحتَا را با عاختار هٌطك داًؼ اًط اق دّین

ایفای  ًذُِ در تحمك رؽذ ٍ تزبی  یاد یزعَاه  هَ ز بز اًتخا  ٍ عاسهاى دّی هحتَاع  ٍ ٍعیلِ ای اع  و

 ًمؼ



اًتخا  ٍ عاسهاى دّدی هحتَاعد  ٍ ٍعدیلِ ای اعد  ودِ در تحمدك رؽدذ ٍ تزبید  یاد یزًدذُ ایفدای ًمدؼ            

 هی وٌذی 

 اها هحتَا در چِ لالد ّایی ارائِ هی ؽَد؟

 اؽىاو ٍ لالد ّای ارائِ ی هحتَا:

 

 

هحتددَای هىتددَ ، ًَؽددتِ ّددا، ت دداٍیز، ًوَدارّددا، چدداری ّددا، جددذاٍو ٍ هددتي   هٌرددَر اس  هحتددَای هىتددَ :

ّایی اعد  ودِ رایجدا در وتدا  ّدای درعدی در ًردز  ززتدِ هدی ؽدَدی ًدِ تٌْدا وتدا  ّدای درعدی بلىدِ                 

 هجالی، رٍسًاهِ ّا ٍ هماالی علوی ، هٌعىظ وٌٌذُ ی هحتَا  در لالد هىتَ  ّغتٌذی 

ّی، تودام تَضدیحای، راٌّودایی ّدایی اعد  ودِ هعلدن در ودالط         هٌردَر اس هحتدَای ؽدفا    هحتَای ؽدفاّی: 

یا ؽدفاّی بدِ داًدؼ آهدَساًؼ ارائدِ هدی دّدذ ٍ آًْدا را ّدذای  هیىٌدذ ودِ زعالید                oralدرط بِ صَری 

 ّا را بِ ًحَ احغي اًجام دٌّذ ٍ بِ عو  یاد یزی عَق پیذا وٌٌذی

زًٍیىدی یدا هحتدَای هجداسی، تودام زدیلن       هٌردَر اس هحتدَای الىت   هحتَای الىتزًٍیىدی یدا هحتدَای هجداسی:    

) ٍیددظ ّددا(، اًیویؾددي ّددا، ٍ ت دداٍیزی وددِ در زضددای هجدداسی در   voicesّددای آهَسؽددی، پادوغدد  ّددا، 

اختیار ززا یزاى لزار هی  یدزد ٍ اًتردار هدی رٍد ودِ بدا رٍ بدِ رٍ ؽدذى بدا ایدي هحتَاّدا، داًدؼ آهدَساى بدِ              

ِ رؽددذ چؾددوریز تىٌَلددَصی در جاهعددِ ی وٌددًَی، حددذی اس یدداد یزی بزعددٌذ،  فتددِ هددی ؽددَدی بددا تَجددِ بدد

هحتددَای هجدداسی یددا هحتددَای الىتزًٍیىددی، جایردداُ بغددیار ٍاالیددی پیددذا وددزدُ اعدد ی ّودداًطَر وددِ دًیددای   

 محتوای مکتوب

 جازیمحتوای م

 شفاهیمحتوای 

 فعالیت های یادگیری

فعالیت های خارج از 

 مدرسه

 ییی رایجا در لالد وتا  ّای درعی در ًرز  ززتِ هی ؽَدًوَدار، جذٍو ٍ  یرهىتَ : آى چِ بِ صَ

 زعالی  ّای خارج اس هذرعِ ها  باسدیذّا،  زدػ ّای علوی ٍ یییی



اهزٍس، در ع ز وًٌَی، با تَجدِ بدِ هجداسی ؽدذى آهدَسػ ّدا، ایدي هحتَاّدا هح َبید  بغدیاری پیدذا ودزدُ             

 اع ی

یزی یددا تجدداربی وددِ داًدؼ آهددَساى در وددالط درط اًجددام هددی  زعالیدد  ّدای یدداد  زعالید  ّددای یدداد یزی:  

دٌّذ تا بدِ ًتدایی یداد یزی بزعدٌذ، ایٌرًَدِ زعالید  ّدا ّدن جدشس هحتدَا حغدا  هدی ؽدًَذی زعدالیتی ودِ                

هعلن بزای داًؼ آهَس در ًردز هدی  یدزد یدا در وتدا  درعدی اس داًدؼ آهدَس خَاعدتِ ؽدذُ ودِ آى زعالید              

 ا ّن بخؾی اس هحتَا ّغتٌذیرا اًجام دّذ، ایٌرًَِ زعالی  ّ

 ِزدَق  ِهاد  باسدیدذّا ٍ  دزدػ ّدای علودی ودِ بدِ عٌدَاى بزًاهدِ ی درعدی           زعالی  ّدای خدارج اس هذرعدِ:   

 ِبزًاهِ ؽٌاختِ ؽذُ اع ، ایٌرًَدِ زعالید  ّدا ّدن جشئدی اس هحتدَا ّغدتٌذی حداو ودِ بدِ بزًاهدِ ی درعدی            

ّددن یدداد  Hidden Curriculumپٌْدداى یددا  ِبزًاهددِ اؽددارُ وددزدین، جددا دارُ وددِ اس بزًاهددِ ی درعددی  ِزددَق

وٌددینی بزًاهددِ ی درعددی پٌْدداى، آى بخددؼ ًاًَؽددتِ ی بزًاهددِ ی درعددی اعدد  وددِ هعلودداى در تعاهدد  بددا    

داًؼ آهَساى یدا داًدؼ آهدَساى در تعاهد  بدا ّودذیرز، اًجدام هیذٌّدذ یدا در ٍالدف، ودٌؼ ٍ رزتدار هعلدن در              

اسآى اعددتفادُ هددی وٌددذ ٍ داًددؼ آهددَساى را    زضددای آهَسؽددی، ًددَع پَؽددؼ، ًرددزػ،ٍ ادبیدداتی وددِ هعلددن   

ًاخَدآ دداُ تحدد  تددا یز لددزار هددی دّددذ، ٍ هددا بددِ عٌددَاى بزًاهددِ ی درعددی پٌْدداى اسػ یدداد هیىٌددین ٍ لطعددا 

هاًذ ار تدز اس بزًاهدِ ی درعدی رعدوی اعد ؛ هدا ایدي ) بزًاهدِ درعدی پٌْداى ( را ّدن بدِ عٌدَاى هحتدَا در               

 ًرز هی  یزینی 

ارائددِ ی هحتددَا آؽددٌا ؽددذینی بددا هددا ّوددزاُ باؽددیذ، در اداهددِ در خددذه  ؽددوا  پددظ تددا ایٌجددا بددا لالددد ّددای

 خَاّین بَدی 

 



 12طزاحی آمًسضی: جلسٍ 

 

در ایٌجا ها هی خَاّین تِ اصَل اًتخاب هحتَا اضارُ وٌین. گفتین تحمك ّذف ّا ّای آهَسضی هٌَط تِ در ًظز گزفتي 

هٌاسة ٍ تْزُ گیزی اس آًْا در جزیاى آهَسش است. ّز هحتَایی تزای اهَسش هٌاسة ًیست. ّواًغَر وِ عزاحاى هحتَای 

آهَسضی، هتخصص هَضَع ٍ هتخصصیي رساًِ تؼٌَاى تین عزاحی آهَسضی در  عزاحآهَسضی، تین عزاحی آهَسضی هتطىل اس 

 اًجام دٌّذ. ا ّن تایذ تا دلت تاالییداضتِ تاضٌذ، اًتخاب هحتَ تاالییاًتخاب ػٌاصز تایذ حساسیت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی وٌین. ایي هَضَع ػا ػثارتٌذ اس: هْن اصَلی را تزای اًتخاب هحتَا اضارُ وزدُ وِ آًْا را تزرسی ه وتاب خَدشهلىی در  

تِ وِ  هٌؼغف تَدى هحتَا، ، سَدهٌذ تَدى، داضتي لاتلیت یادگیزیایجاد ػاللِ در فزاگیزاى، هؼتثز تَدى هحتَاتَدى هحتَا، 

 اصل اٍل اصل هحتَای آهَسضی:تزرسی ّز وذام اس ایي اصَل هی پزداسین. 

 

 

 اصول انتخاب محتوا

اهمیت 

اعتبار 

عالقه 

سودمندی 

قابلیت یادگیری 

انعطاف پذیری 

های آموزشی منوط به تدارک محتوای مناسب و بهره گیری از آن تحقق هدف

در فرایند آموزش. هر محتوایی برای اموزش مناسب نیست. مانند بقیه 

دقت باال... عناصر طراحی آموزشی، گروه طراح آموزشی در انتخاب محتوا 

 ملکی اصولی را مطرح ... در انتخاب محتوا مدنظر قرار داد



 اصل اَمیت

 تًاوایی محتًای آمًسضی در دستیاتی تٍ َذف َای آمًسضی

هحتَای آهَسضی تایذ اس اّویت تاالیی تزخَردار تاضذ سیزا هحتَا تایذ ٍسیلِ ای تزای دستیاتی فزاگیزاى تِ ّذف ّای آهَسضی 

 تمَیت وٌذ.تاضذ ٍ در ٍالغ تَاًایی ّا، داًص ّا ٍ ًگزش ّا ٍ ... را 

هحتَای آهَسضی تایذ اس اّویت تاالیی تزخَردار تاضذ. چزا وِ هحتَا ٍسیلِ ای است وِ لزار است داًص  اصل اّویت

پس اّویت آهَساى را تِ ّذف ّای آهَسضی تزساًذ ٍ در داًص، ًگزش ٍ هْارت ّای آًْا تغییزاتی ایجاد ٍ آًْا را تمَیت وٌذ. 

ر ًظز گزفتِ هی ضَد ٍ تیاى هی وٌذ تِ تَاًایی هحتَای آهَسضی در دستیاتی تِ ّذف ّای َاى یه اصل دداضتي هحتَا تؼٌ

 . تاضٌذ ضایاًی داضتِ آهَسضی تایذ تزًاهِ ریشاى ٍ عزاحاى آهَسضی تَجِ

 اصل اعتثار

 محتًای آمًسضی در تزگیزوذٌ جذیذتزیه ي ريسآمذ تزیه اطالعات

تِ رٍس تغییز هی وٌذ. تٌاتزایي تسیاری اس هؼزفت ّا رٍس تِ رٍس وٌِْ هی ضًَذ ٍ اعالػات، رٍش اًجام دادى وارّا ٍ داًص رٍس 

اػتثار خَد را اس دست هی دٌّذ. اس ایي رٍ .... اًفجار اعالػات ساسهاًْا را هلشم هی وٌذ وِ خَد را تا آخزیي تحَالت ػلوی 

 هٌغثك ساسًذ.

ٍ در ول داًص رٍس تِ رٍس در جاهؼِ وًٌَی در حال تغییز  است. اعالػات، چگًَگی اًجام دادى وارّا اعتثاراصل تؼذی اصل 

است. تٌاتزایي تسیاری اس هؼزفت ّا، ضٌاخت ّا، هْارت ّا ٍ ًگزش ّا رٍس تِ رٍس در حال وٌِْ ضذى ٍ اس دست دادى اػتثار 

اس ایي رٍ هحتَای تزًاهِ درسی ّن تایذ ا آخزیي تغییزات ػلوی وٌٌذ. اًفجار اعالػات ساسهاًْا را هلشم تِ اًغثاق تخَد ّستٌذ. 

تا جذیذتزیي یافتِ ّای ػلوی تطز ّوگام تاضذ ٍ تِ ًَػی درتزگیزًذُ تِ رٍستزیي اعالػات ٍ جذیذتزیي داًص ّا در حَسُ 

تؼزیف هی وزد وِ  ذرتشرگنیىی اس اساتیذ ًىتِ جالثی را در یىی اس والس ّای درس هغزح هی وزد وِ پتخصصی خَد تاضذ. 

در یىی اس هتي ّای وتاتْای اجتواػی ایي جولِ را خَاًذم وِ راُ آّي جوَْری اسالهی ایزاى پٌجاُ سال پیص تِ تْزُ 

تزداری رسیذ. جالة است وِ پسز هي ًیش ّویي ًىتِ را در وتاب درسی خَاًذُ است وِ راُ آّي جوَْری اسالهی ایزاى 

تزداری رسیذ. ایي ًطاى هی دّذ وِ هحتَای تزًاهِ درسی ها تِ رٍس ًیست. ٍ لغؼا هٌجز تِ اس دست پٌجاُ سال پیص تِ تْزُ 

 دادى ػاللِ داًص آهَساى در درس هَرد ًظز هی ضَد. 

 

 



 اصل عالقٍ

 معىادار تًدن محتًا تزای سوذگی تٍ مىظًر ایجاد اوگیشٌ دريوی در یادگیزوذٌ

درن، ػالیك ٍ رغثت داًص آهَساى هغاتمت داضتِ تاضٌذ تا تزای ّوِ افزاد تا لاتلیت هحتَای آهَسضی تایذ تا گزٍُ سٌی، لَُ 

 ّای هتفاٍت فزصت ّای هٌاسثی تزای رسیذى تِ ّذف ّای آهَسضی فزاّن وٌذ.

اصل ػاللِ وِ اضارُ وَتاّی تِ آى داضتین. هحتَای آهَسضی تایذ تا گزٍُ سٌی، لَُ درن ٍ خیال داًص آهَساى ٍ 

غثت آًْا هغثمت داضتِ تاضذ تا تزای ّوِ افزاد تا لاتلیت ّای هختلف فزصت ّای هٌاسثی را فزاّن وٌذ وِ آًْا را ػاللِ ٍ ر

تِ ّذف ّای آهَسضی تزساًذ. پس هؼٌادار تَدى هحتَا تزای سًذگی تِ هٌظَر ایجاد اًگیشُ درًٍی در یادگیزًذُ تؼٌَاى یه 

 اصل تایذ هذًظز لزار گیزد. 

 اصل سًدمىذی

 کارتزد مفیذ محتًا در تامیه ویاسَای اجتماعی، سیاسی، ضغلی ي ... تاضذ

 هثال: در یه دٍرُ آهَسضی در یه هَسسِ هحتَا سهاًی سَدهٌذ است وِ واروٌاى را تزای ضغل آیٌذُ آهادُ ساسد.

ذ تایذ آى تَجِ دارً اصل تؼذی اصل سَدهٌذی است. هحتَایی وِ عزاحاى آهَسضی اًتخاب هی وٌٌذ، تزًاهِ ریشاى درسی تِ

صذد پاسخگَیی تِ ًیاسّای فزاگیزاى در جاهؼِ تاضذ. یؼٌی وارتزد هفیذ هحتَا در تاهیي ًیاسّای اجتواػی، سیاسی ضغلی ٍ در

تزای هثال در یه دٍرُ آهَسضی وِ در یه جٌثِ ّای هختلف سًذگی تزای یادگیزًذگاى تؼٌَاى یه اصل هَرد تَجِ است. 

 را تزای ضغل هَرد ًظز آهادُ وٌذ. هحتَا سهاًی سَدهٌذ است وِ لزار است واروٌاى خَد هَسسِ تزگشار هی ضَد،

 

 اصل قاتلیت یادگیزی

 محتًای آمًسضی تایذ در حذ تًاوایی َا ي تا تًجٍ تٍ ساخت ضىاسی یا تجارب قثلی یادگیزوذگان اوتخاب ضًد. 

اضذ وِ تزای یادگیزًذگاى لاتل یادگیزی داضتِ تاضذ.لاتلیت ًَع هحتَایی لاتل یادگزفتي ًیست.هحتَا تایذ تِ گًَِ ای ت ّز

 یادگیزی تِ اصَل رٍاًطٌاختی، ساسهاًذّی هٌاسة ٍ تَالی هحتَا اضارُ دارد ... تایذ تَجِ داضت وِ...

اصل تؼذ اصل لاتلیت یادگیزی است. تثیٌیذ ّز ًَع هحتَایی لاتل یذگزفتي ًیست. هحتَا تایذ تِ گًَِ ای تاضذ وِ تزای 

ة ٍ تَالی هحتَا اضارُ اصَل رٍاًطٌاختی، ساسهاًذّی هٌاسداضتِ تاضذ. لاتلیت یادگیزی تِ  لاتلیت درن ٍ فْنیادگیزًذّگاى 

ضی در حذ تَاًایی ّا ٍ تا تَجِ تِ ساخت ضٌاختی ٍ ّوچٌیي تجارب لثلی یادگیزًذُ دارد. تایذ تَجِ داضت وِ هحتَای آهَس

 گاى اًتخاب ضَد. 



 اصل اوعطاف پذیزی

 میشان محتًا تایذ تاتًجٍ تٍ عًاملی وظیز سمان مًجًد، فضا، تًدجٍ ي امکاوات صًرت گیزد.

 ...اُ است. اس ایي رٍهیشاى پَضص هحتَا در یه دٍرُ یا تزًاهِ آهَسضی تا هحذٍدیت ّایی ّوز

اصل تؼذ اصل اًؼغاف پذیزی است. هیشاى پَضص هحتَا در یه دٍرُ یا تزًاهِ آهَسضی هوىي است تا هحذٍدیت ّایی ّوزاُ 

 تاضذ. اس ایي رٍ اًتخاب هحتَا تایذ تاتَجِ تِ ػَاهلی هثل سهاى، فضا، تَدجِ ٍ اهىاًات صَرت گیزد. 

    اها ضوا ایٌجا اصَل دیگزی اس اًتخاب هحتَا را هیثیٌیذ وِ ضؼثاًی هغزح وزدُ است.  

 اصَل دیگز اًتخاب هحتَا

 تَجِ تِ هفاّین، لَاًیي ٍ اصَل ّز ػلن 

 تَالی هغالة 

 تَجِ تِ هیزاث فزٌّگی 

 پزٍراًذى هفاّین اساسی ٍ رٍش ّا 

 هحتَا پایِ ای تزای آهَسش هذاٍم 

  فؼالیت ّای یادگیزی چٌذگاًِفزصت هٌاسة تزای 

جَ وزد. هحتَای آهَسضی را تایذ در خشاًِ ػلَم هختلف جستاصل تَجِ تِ هفاّین، لَاًیي ٍ اصَل ّز ػلن: هفاّین هَجَد در 

عالػات، هیزاث ػلوی ٍ هجوَػِ داًص اًذٍختِ ضذُ ٍ ساسهاى یافتِ ّز ػلن هی گَیین. هثال ّزگاُ خشاًِ ّز ػلن تِ هجوَػِ ا

َل ٍ رٍضْای ایي لَاًیي ٍ اص ٍلایغ، تخَاّین راجغ تِ هحتَای درس رٍاًطٌاسی تزتیتی صحثت وٌین، تایذ تِ اصغالحات،

تایذ اصغالحات، هفاّین، رٍضْا ٍ اصَل ّز رضتِ  در اًتخاب هحتَا لثال ّن اضارُ وزدین،رضتِ تَجِ وٌین. پس ّوًَغَر وِ 

 اها ًِ ایٌىِ توام هحتَا توزوش تز اصغالحات، هفاّین ٍ لَاًیي داضتِ تاضذ. هذ ًظز لزار تگیزد. 

هفاّین هَجَد در هحتَای آهَسضی را تایذ در خشاًِ ػلَم هختلف جستجَ وزد. خشاًِ ّز ػلن تِ هجوَػِ اعالػات، هیزاث 

ػلوی ٍ هجوَػِ داًص اًذٍختِ ضذُ ٍ ساسهاى یافتِ ّز ػلن اعالق هی ضَد. هثال ّزگاُ تخَاّین درهَرد درس رٍاًطٌاسی 

 ین تایذ تِ اصغالحات، ٍالؼیات ٍ لَاًیي ٍ اصَل ٍ رٍش ّای ایي رضتِ تَجِ وٌین.تزتیتی صحثت وٌ

 تًجٍ تٍ مفاَیم ي اصًل ي قًاویه َز علم

 اصطالحات، مفاَیم، قًاویه، ريش َا ي اصًل َز رضتٍ در تذيیه محتًا مذ وظز قزار گیزد. 

 



 لةاتًالی مط

ذر یک خط سیز مطخص ي تاتًجٍ تٍ ساخت يیژٌ آن رضتٍ ي یادگیزی َای قثلی تُیٍ ي تىظیم محتًای آمًسضی

 داوص آمًسان

سیز... یاخت ّز رضتِ اس داًص تز اساس سلسِ هزاتثی ضىل گزفتِ است. تزتیة ٍ تَالی هٌغمی هفاّین تِ گًَِ ای است وِ 

 ذُ ٍ هفاّین اختصاصی تز در عثمات تاالتز ّزم...هی تَاى آى را در یه ّزم لزار داد تِ عَری وِ لَاًیي ولی ٍ ػوَهی در لاػ

ة است. تْیِ ٍ تٌظین هغالة هحتَای آهَسضی در یه خظ سیزهطخص ٍ تاتَجِ تِ ساخت ٍیژُ اصل تؼذی اصل تَالی هغل

داًص تزاساس سلسلِ هزاتثی ضىل چزا وِ ساخت ّز رضتِ اس آى رضتِ ٍ یادگیزی ّای لثلی داًص آهَساى تایذ صَرت گیزد. 

تزتیة ٍ تَالی هٌغمی هفاّین تِ گًَِ ای است وِ هی تَاًین آًْا را در یه ّزم لزار دّین تغَری وِ هفاّین گزفتِ است. 

ایي اصل ّواى اصلی است ٍیژُ در عثمات تاالتز لزار هی گیزًذ.  ٍ ولی ٍ ػوَهی در لاػذُ ّزم لزار تگیزد ٍ هفاّین اختصاصی

دارد وِ تایذ اتتذا تِ  ر تخطْای لثلی ّن تِ آى اضارُ وزدین. پس اصل تَالی هغالة تِ تٌظین سلسلِ هزاتثی هحتَا اضارُوِ د

  ٍ در اداهِ داًص آهَس تِ هفاّین سخت تز ٍ پیچیذُ تز دست یاتذ.   ضَدسادُ اضارُ تغَر  هفاّین ولی،



 است  یا ثِ گًَِ نیهفبّ یهٌغم یٍ تَال تیضکل گزفتِ است. تزت یسبخت ّز رضتِ اس داًص، ثز اسبس سلسلِ هزاتج زایس

تز در عجمِ  یاختصبص نیدر لبػذُ ٍ هفبّ یٍ ػوَه یکل نیکِ هفبّ یّزم لزار داد، ثِ عَر کیتَاى آى را در  یکِ ه

 ثبالتز اس ّزم...

 توالی هطالب

 یلجل یّب یزیبدگیآى رضتِ ٍ  ژُیتَجِ ثِ سبخت ٍ هطخص ٍ ثب زیخظ س کیدر  یآهَسض یهغبلت هحتَا نیٍ تٌظ ِیتْ

 داًص آهَساى

 ّوَارُ ثز  یآهَسض یّب ّذف زایس .جبهؼِ را در ثز داضتِ ثبضذ یفزٌّگ زاثیهغبلت هزثَط ثِ ه ذیثب یآهَسض یهحتَا

 نیاسبس ارسش ٍ فزٌّگ حبکن ثز جبهؼِ تٌظ

 هیراث فرهنگی

 (تیهحتَا در خذهت تبثؼ)جبهؼِ  یفزٌّگ یّب ارسش تتثجی ٍ تمبلاً ی:آهوزش یرسالت هحتوا

 ۳ ضَد یه یهؼزف یٍ عزاحبى آهَسض یدرس شاىیثزًبهِ ر یهؼوَل در اًتخبة ثِ هحتَا اس سَ ذگبُید. 

 یفزٌّگ زاثیتَجِ ثِ ه خَاّین اصلین، ایٌجب هی کزد یثزرس ضؼجبًی را اس اصَل اًتخبة هحتَا اس هٌظزهب در ثخص لجل دٍ اصل 

 یّز جبهؼِ را در ثز داضتِ ثبضذ چزا کِ ّذف ّب یفزٌّگ زاثیهغبلت هزثَط ثِ ه ذیثب یآهَسض یهحتَا .نیدر اًتخبة هحتَا ثپزداس

 تیاًتمبل ٍ تثج اس ایي رٍ رسبلت هحتَای آهَسضی ضَد یه نیحبکن ثز جبهؼِ تٌظ فزٌّگّوَارُ ثز اسبس ارسش ّب ٍ  یآهَسض

ًسجت  یسٌتیک ًکبُ ًگبُ  ، ایيثبضذ یفزٌّگ زاثیدر خذهت جبهؼِ ثبضذ در خذهت ه است یؼٌی هحتَا جبهؼِ یفزٌّگ یّب ارسش

  .ستثِ اًتخبة هحتَا

 

 یسٌت اٍل ذگبُید .زدیگ یه لزار یٍ عزاحبى آهَسش هَرد ثزرس یدرس شاىیر ثزًبهِ یاًتخبة هحتَا اس سَ در هؼوَل سِ دیذگبُ

، گذضتگبى زاثیّب ٍ ه ثِ سٌت یٍ ٍفبدار داًٌذ یه یفزٌّگ زاثیآهَسش هذرسِ را اًتمبل ه یاصلّذف  دیذگبُ يیدر ا است چزاکِ

 ثِ زاثیه کیکزدًذ ثِ ػٌَاى  نیثِ هب تمذ زاثیه کیکِ گذضتگبى ثِ ػٌَاى  در صذد است کِ آًچِ یدرس یهذرسِ هحتَا یؼٌی

محتوا در )سنتی 
(خدمت تابعیت  

هدف اصلی آموزش در پی انتقال میراث فرهنگی و 
 وفاداری به سنت ها و میراث گذشتگان

محتوا در )پویا 
خدمت تغییر و 

(تحول  

مهمترین رسالت آموزش مدرسه ای تواناسازی دانش 
آموزان بر اساس برای سازگاری و انطباق بهتر با تغییر و 

 تحوالت

محتوا )سازنده 
(برای تغییر  

نه انطباق دانش آموزان با : وظیفه آموزش مدرسه ای
تغییرات بلکه زمینه سازی تغییرات اجتماعی برای ساخت 

 جامعه بهتر



 يیدر ا ست،در اًتخبة هحتَا بیپًَگزش دٍم یب دیذگبُ دٍم دیذگبُ ثیبهَسًذ. داًص آهَساى در هذرسِ  یرا ثزا ُ اًذداد َیلهب تح

ٍ  یسبسگبر یداًص آهَساى ثزا یرا تَاًبسبس ای رسبلت آهَسش هذرسِ يیتز هْن است، یؼٌی ٍ تحَل زییدر خذهت تغ دیذگبُ هحتَا

 یسثبى در هحتَا ٍ َتزیکبهپ ،یفٌبٍر ػلَم درٍسی هثل يیّو ثزای ٌذ ٍداً یٍ تحَالت جبهؼِ ه زییاًغجبق دادى خَدضبى ثب تغ

خَدضبى را هزتفغ  یبسّبیثتَاًٌذ در جبهؼِ کِ ً زًذگبىیبدگیػٌَاى  ثِآهَساى  داًص لزارُ چزاکِ دارد ژُیتَجِ ٍ یدرس یّب ثزًبهِ

هحتَا  هیگَیٌذ کِ تَجِ دارًذ ذگبُید يیکِ ثِ ا است، کسبًی یًگبُ سبسًذُ است ًگبُ جبلج ،سَم در اًتخبة هحتَا ، دیذگبُکٌذ

 ذیثلکِ ثب تجبهؼِ اس زاتییداًص آهَساى ثب تغًِ اًغجبق  یا آهَسش هذرسِ فِیٍظ یؼٌیآهبدُ کٌٌذ  زییتغ یآهَساى را ثزا داًص ذیثب

کٌذ تب آًْب  تیتزث یا گًَِ داًص آهَساى را ثِیؼٌی   ضَدآهَساى  سبخت جبهؼِ ثْتز در داًص یثزا یاجتوبػ زاتییتغ سبس ٌِیسه

ثزای ّویي درٍسی هثل تَجِ کٌذ  جبدیرا در جبهؼِ ا یزاتییتغ یؼٌی ثتَاًٌذکٌٌذ  بیخَدضَى هْ یرا ثزا ظیثتَاًٌذ خَدضبى ضزا

 ثِ آى ضذُ است ژُیسبسًذُ گزا تَجِ ٍ ذگبُیداس  یدرس یّب ثزًبهِ یهغبلؼبت سًبى در هحتَا ثِ حمَق ثطز

 اسی و روش هاپروراندن هفاهین اس

 "هحتَای آهَسضی ثز پزٍرش فکز سبسًذُ ٍ رضذ اًذیطِ تبکیذ کٌذ"

 

 ًِ اًتمبل اًجَُ ٍالؼیت ّبی ػلوی،      خالق هٌتمذ سبسًذُ ...     دکتز ضزیؼتی جولِ ستبیطگز هؼلوی ّست کِ اًذیطیذى را 

پزٍرش  ّوبًغَر کِ هیجیٌیذ ثبیذ ثز یآهَسضاسبسی ٍ رٍش ّبست، یؼٌی هحتَای  نیدر اًتخبة هحتَا پزٍراًذى هفبّ یاصل ثؼذ

را ثِ داًص آهَساى هٌتمل  یػلو یّب بفتِیاس اعالػبت ٍ  یاًجَّ ًِ ایٌکِ ثخَاّذ کٌذ ذیداًص آهَساى تبک طِیفکز سبسًذُ ٍ رضذ اًذ

 یهؼلو طگزیستب هیگَیذ کِ: دارد یجولِ جبلج یؼتیدکتز ضز ثبر آٍرد، داًص آهَساى را خالق هٌتمل ٍ سبسًذُ ذیکٌذ ثلکِ هحتَا ثب

آهَساى را  ثطِ کِ داًص یاًتخبة ٍ عزاح یثِ گًَِ ا پس هحتَا ثبیذ .ّب را طِیًِ اًذ بهَسدیث يرا ثِ ه ذىیطیّستن کِ اًذ

 داسًذ.ثپز اس اعالػبت پزداسش یاًجَّ یثِ حفظ ٍ ًگْذار ثخَاٌّذ کِ فمظًِ ایٌ کٌٌذ تیتزث "زًذُیبدگی"

 انطباق با زهان آهوزش

 "تٌبست ثیي سهبى ٍ هحتَا"

 ثجیٌیذ ثزلزار ثبضذی هؼلن است تٌبسج بریکِ در اخت یارائِ ضذُ ٍ سهبً است، یؼٌی ثیي هحتَای سهبى آهَسشاصل ثؼذی اًغجبق ثب 

پس هحتَایی کِ اًتخبة هی ضَد ثبیذ ثِ گًَِ ای تٌظین ضَد  ثزًذ یسز هثِ آهَسضگبُ  یسبػت در فضب ۴۲داًص آهَساى در ّفتِ 

اهتحبًبت  یتب ثزا آى را ثِ پبیبى ثزسبًٌذ دٌّذ یکِ اًجبم ه یثٌذ ٍ ثَدجِ یدر ًظز گزفتي سبػبت آهَسضکِ ثتَاًٌذ هؼلویي ثب 

در سهبى هطخص ضذُ  يیُ کِ هؼلوٍارد ضذ یبضیر یکتبة درس، گبّب ًمذ ّبیی ثِ ثؼضی  هحتَای آهَساى آهبدُ ثبضٌذ خزداد داًص

، ایي کبر را اًجبم ثذٌّذ يیا گزیاس سبػبت د یهججَرًذ در ثؼض رٍ يیاس ا ،ذٌرا پَضص ثذّ یکبهل کتبة درسهحتَای  تَاًذ یًو

 ثِ داضتِ ثبضٍِرٍد کِ  سترا ثب ضزٍع ضذُ هججَر یبضیاس درس ر یبدیهؼلن حجن س یٍلت ی افتذه بّدثستبى  اتفبق هؼوَال در

 یهحتَا ثتًَِ ٌکِیا یخغب است ثزا يیتز ثشرگ ثگیزد کِ ایي خَد آهَساى داًص سبػبت درس ٌّز ٍ ٍرسش ،گِید ضی درس ّبیثؼ

 .ارائِ ٍ پَضص ثذُ لکبه را یثزًبهِ درس

 



 پایه ای برای اهوزش هداوم

 "سهیٌِ سبس یبدگیزی تسلسلی فزاگیزاى"

 یؼٌی سهیٌِ سبس یبدگیزی ایي است کِ هحتَا ثبیذ پبیِ ای ثزای آهَسش هذاٍم داًص آهَساى ثبضذ هحتَااصل ثؼذی در اًتخبة 

آهَختي  یثزا ای ٍ پلِ سبس ٌِیسه زًذیگ یه فزا یلیسبل تحص يیرا کِ در ا یرا فزاّن کٌذ ثِ گًَِ کِ ّز هغلج زاىیفزاگ یتسل

 .خَدضبى ثبضذ یاس رضتِ تخصص یتز ژُیٍ ٍ تز یجشئ هفبّین

 فرصت هناسب برای فعالیت های یادگیری چندگانه

 "هحتَای آهَسضی ثبیذ ثِ دستیبثی سغَح ػبلی یبدگیزی ثب تَجِ ثِ فؼبلیت ّبی گًَبگَى تَجِ ًوبیذ"

 یهحتَااست یؼٌی چٌذگبًِ در داًص آهَساى  یزیبدگی یّب تیفؼبل یثزا ییفزاّن کزدى فزصت ّب ،در اًتخبة هحتَا اصل ثؼذی

حزکتی ٍ حیغِ هْبرتی ثزسبًذ -حیغِ ضٌبختی، حیغِ رٍاًی یآهَساى را ثِ سغَح ػبل ثطِ کِ داًص یعزاح یا ًِثِ گَ یآهَسض

ٍلَع جٌگ ّطت سبلِ دفبع همذس ػلل ٍجَد  ثزای هثبل هؼلن هی خَاّذ در درس تبریخ داًص آهَساى را ثِ ایي ّذف ثزسبًذ کِ

ثب رٍخَاًی آى هحتَا ثِ هحتَا اکتفب کٌذ ٍ داًص آهَساى  ثِ ػٌَاى یک یفمظ ثِ کتبة درس هؼلن ثخَاّذ رٍ اگز يیاس ا ،را ثذاًذ

 یثب اًتخبة هحتَا ّب ذیداًص آهَساى تَجِ کٌٌذ چزا کِ ثب یفزد یتفبٍت ّب ثِ ذیچزا کِ ثب ،ّذف ثزسٌذ اضتجبُ ثشرگ است

آهَساى  اس داًص ثزای هثبل ثِ گزٍّیذ ٌضزکت کٌ تیفؼبل يیدر اثب ػاللِ ثتَاًٌذ  آهَساى اًصد کِهتٌَع  یزیبدگیگًَبگَى ٍ تجبرة 

، اس کٌٌذ نیتٌظ ٌِیسه يیدر ا ای را طٌبهِیًوب فیلن یبکِ  دداًص آهَساى اًتظبر دار دیگزی اس گزٍُاس  ،کٌذ یهحَل ه راگشارش  ِیتْ

. جٌگ ّطت سبلِ ثپزداسد لػل یثِ ثزرس ،یلیدر هَرد جٌگ تحو لنیف کیآهَساى اًتظبر دارد کِ ثب هطبّذُ  اس داًص یگزید گزٍُ

 ،یػبعف یضٌبختلغؼب هحتَا ثبیذ ثِ گًَِ ای عزاحی ضَد کِ ّز سِ حیغِ رٍ  يیاس ا ای دیَاری را ارائِ کٌٌذ. ِیًطز گزید گزٍُ

.ذدر سغَح ثبال هَرد تَجِ لزار ثذّ را یحزکتٍ  یرٍاً  

 شیوه های تجزیه و تحلیل محتوا

 

ثبّن هحتَا را  لیٍ تحل ِیتجش یّب َُیض ین، ایٌجب هی خَاّینکزد یاصَل اًتخبة هَضَع را اس ًگبُ دٍ صبحجٌظز ثزرس ٌجبیهب تب ا 

ثِ کٌبر ثبضِ  یضخص یّب یٍ غزض ٍرس ّب یزیگ جْت اس داضتِ ثبضِ ٍ یهحتَا ارسش ػلو لیٍ تحل ِیتجش ، ثزای ایٌکِنیکٌ ثزرسی

برای اینکه تجزیه و تحلیل * 
محتوا ارزش علمی داشته 
باشد و از جهت گیری و 

غرض ورزی های شخصی 
برکنار باشد باید از قواعد 

مشخصی پیروی کند و حداقل 
چهار خصلت زیر را در 

 نظر داشته باشد

تجزیه و تحلیل محتوا روش 
علمی است برای ارزشیابی و 

تشریح عینی و منظم پیام 
 های آموزشی

عینی بودن -  

منظم بودن -  

آشکار بودن -  

مقدار بودن -  



آضکبر ثَدى ٍ  ،هٌظن ثَدىهذًظز لزار دّذ: ػیٌی ثَدى،  هحتَا لیٍ تحل ِیدر تجش ۲کٌذ ٍ حذالل  ذایپ یاس لَاػذ هطخص ذیثب

.ثَدى یهمذار  

 عینی بودن

"ثزرسی ّبی اًجبم ضذُ لبثل ثبسثیٌی ٍ ثبسسبسی ثبضذ."  

 یؼٌی ّز تحلیلگزی ثب ثِ کبر ثزدى آى رٍش تجشیِ ٍ تحلیل ثتَاًذ ثِ ّوبى ًتبیج دست یبثذ

 لزار ذیزیدر ًظز ثگ .کٌذ ذایدست پ جیثِ ّوبى ًتب اًذثتَ لیٍ تحل ِیرٍش تجشآى ثب ثِ کبر ثزدى  لگزیّز تحل یؼٌی:ثَدى ػیٌی 

 یؼٌیهحتَا  لیٍ تحل ِیتجش ی، ایٌکِ هیگَیین ثبیذ ػیٌی ثبضذدرس یّب اس کتبة یکی ذ رٍیداضتِ ثبض یلیپژٍّطگز تحل کی است

کِ  . پس ایٌغَر هی گَیینکٌذ ذایدست پ جیًتب یيّوثِ  را اًجبم داد ثبس  ر آًبلیشکب يیا ؼذث یّب اگز سبل یگزیپژٍّطگز د

.ثبضذ یٍ ثبسسبس یٌیاًجبم ضذُ لبثل ثبسث یّب یثزرس  

 چند هثال در تحلیل هحتوا

 تحلیل هحتَای ثزًبهِ درسی هغبلؼبت اجتوبػی اس ًظز هیشاى تَجِ ثِ هْبرت ّبی سًذگی 

  فیشیک ثز اسبس الگَی هزثلتحلیل هحتَای ثزًبهِ درسی 

 تحلیل هحتَای ثزًبهِ درسی فبرسی اس ًظز هیشاى تَجِ ثِ حیغِ ّبی سِ گبًِ ثلَم 

 

 انواع هحتوا        

               

را اس  یهغبلؼبت اجتوبػ یثزًبهِ درس یهحتَا لیتحل یهحمم ُلزار ذیکٌ، فزض نیشًیّن ه ثب هحتَا لیچٌذ تب هثبل در هَرد تحل 

همَلِ هغزح  دُرا در  یسًذگ یهْبرت ّب یکِ سبسهبى ثْذاضت جْبً ،ثبضذ داضتِ یدُ گبًِ سًذگ یتَجِ ثِ هْبرت ّب شاىیًظز ه

 یهْبرت ّبایي اس  یًوًَِ ا ،جبىیکٌتزل ّ ،کٌتزل استزس ،تفکز ًمبد ،تفکز خالق: ّوذلی، تصوین گیزی، حل هسئلِ، کٌذ یه

ُ است، خت دّگبًِ تَجِ کزد یثِ هْبرت ّب شاىیهتَسغِ تب چِ ه یکتبة هغبلؼبت اجتوبػ يیا ثجیٌین. حبل لزارُ است یسًذگ

 اصول و قوانین

 روش کار

 مفهوم

 حقیقت



هثلثی  یلسوت ثؼذ، ثبضذ یتکزار ضذً كیتحم يیا جیًتب هیزُ ٍ اًتظبراس ایي ر ستهحتَا لیاس تحل یٌیهثبل ػ ٍ یک ًوًَِ ایي یک

. يیرٍش اًجبم کبر ٍ اصَل ٍ لَاً ،هفَْم ، حمیمت،ذُیهدارُ ًطَى  اس ًظز هزیل رٍ يیاًَاع هحتَا اس ًظز ا کِ ایٌجب هیجیٌیذ

 است . یکهحتَا تَجِ داضتِ  يیستَى ثِ ّز کذام اس ا يیثِ ّز کذام اس ا شاىیتب چِ ه ِسغفیشیک هتَ کتبة هیخَاّین ثجیٌین کِ

هَرد اًجبم  يیکِ در ا كیًوًَِ تحم آى، گبًِ سِ یّب غِیحتَجِ ثِ  شاىیاس ًظز ه یفبرس یثزًبهِ درس یهحتَا لیحلت گِیهثبل د

حیغِ هتَسغِ دٍم ثِ ّز کذام اس  یب هتَسغِ یبدٍرُ دثستبى  یدر کتبة فبرسثجیٌذ کِ  پژٍّطگز است کِ لزار است خت ضذُ

هحتَا  لیتحلاس  ییّب ًوًَِ ایٌجب ثِ ػٌَاى سِ هثبل دیذیذ . آًچِ کِ ضوبتَجِ ضذُ است شاىیتب چِ ه اٍ سِ گبًِ ٍ سغَح ّبی

.نیکٌ یه یهحتَا را ثزرس لیٍ تحل ِیدر تجش گزید یّب یژگیّستٌذ در اداهِ ٍ  



الرحین الرحوي اهلل تعن  

تَؼْر اظتاى  ریاضی دتیری.ضویری اتراّین                                                   آهَزؼی عراحی درض ظَم ٍ تیعت جلعِ  

 تحث ِ ؼَدگرفت ًظر در تایذ آى ترای کِ ّایی ٍیصگی ٍ هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ ّای ؼیَُ هَرد در لثل جلعِ در

. کردین   

 

هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ ّای ؼیَُ    

. آهَزؼی ّای پیام هٌظن ٍ تؽریحی ٍ ارزؼیاتی ترای اظت ػلوی رٍؼی هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ  

 

 تاؼذ ترکٌار ؼخفی ّای ٍرزی غرق ٍ ّا گیری جْت از ٍ تاؼذ داؼتِ ػلوی ارزغ هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ ایٌکِ ترای

.تاؼذ داؼتِ ًظر در را زیر خفلت چْار حذالل ٍ کٌذ پیرٍی هؽخؿ اتؼاد از تایذ  

ػثارتٌذ از :  ّعتٌذ هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ رٍغ ّای ٍیصگی حمیمت در کِ خفلت چْار ایي   

  تَدى ػیٌی( 1

تَدى هٌظن( 2  

تَدى آؼکار( 3  

تَدى همذار( 4  

 

 

:تَدى ػیٌی  

.تاؼذ هی تازظازی ٍ تازتیٌی لاتل ؼذُ اًجام ّای تررظی  

 

.یاتذ دظت ًتایج ّواى تِ تتَاًذ تحلیل ٍ تجسیِ رٍغ آى تردى کار تِ ات گری تحلیل ّر یؼٌی  

 

 ؼذُ اًجام تحلیل ٍ ؼذُ اًجام کار یؼٌی تَدى ػیٌی تاؼذ هی تَدى ػیٌی هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ رٍغ ٍیصگی اٍلیي

تاؼٌذ. داؼتِ پایایی یؼٌی تاؼذ ؼذًی تکرار هحتَا تحلیل ًتایج ، تاؼذ تازظازی ٍ تازتیٌی لاتل  



 

: تَدى هٌظن  

. ؼَد تَجِ هحتَا در هَجَد ػٌاـر توام تِ تحلیل ٍ تجسیِ در  

 

 از هٌظَر پط گیرد ـَرت تحلیل اًذ ؼذُ گرفتِ ًظر در تررظی ترای کِ ّایی همَلِ ٍ ٍاحذّا توام اظاض تر یؼٌی

 ًظریات تا اًغثاق لاتل ػٌاـر تِ تٌْا گر تحلیل آى در کِ اظت آگاّاًِ خَد اًتخاب ّرگًَِ از جلَگیری ، تَدى هٌظن

. کٌذ تَجِ خَد  

 

 

 ترای کِ ّایی همَلِ ٍ ٍاحذّا تواهی اظاض تر یؼٌی تاؼذ هی تَدى هٌظن ٍ هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ رٍغ دٍم ٍیصگی

 خَد اًتخاب  از جلَگیری یؼٌی تَدى، هٌظن از هٌظَر پط تگیرد ـَرت هحتَا تحلیل ؼذُ گرفتِ ًظر در تررظی

 تعلظ ٍ تخفؿ جٌثِ ایي در کٌٌذ هی احعاض تحلیلگر اگر کِ اظت ایي هٌظَر اظت هحتَا تحلیل در آگاّاًِ

 را ٍیصگی ایي تپردازد هحتَا تحلیل ٍاحذ ّای جٌثِ از یکی تِ فمظ خَدغ ؼخفی ًظر تا تَاًذ ًوی دارد تیؽتری

.ؼَد تَجِ هحتَا در هَجَد ػٌاـر توام تِ تایذ تحلیل ٍ تجسیِ در پط هیگَین تحلیل ٍ تجسیِ تَدى هٌظن ٍیصگی   

 

: تَدى آؼکار  

. کرد جلَگیری فردی ّای داٍری پیػ ٍ ؼخفی ّای اظتٌثاط از  

 

 ّا حذض ٍ  لضاٍتْا ٍ ؼخفی ّای اظتٌثاط از تحلیلگر ٍ ؼَد تَجِ آؼکار  پیام یا هتي تِ تایذ الساهاً هحتَا تحلیل در

. کٌذ خَدداری حذظی ّای تحلیل ّوچٌیي ٍ  

 

 

 تَجِ آؼکار پیام یا هتي تِ الساهاً هحتَا تحلیل در یؼٌی تاؼذ هی تَدى آؼکار هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ رٍغ ظَم ٍیصگی

 ایي از کٌٌذ خَدداری حذظی ّای تحلیل ّوچٌیي ٍ ّا حذض ٍ ّا لضاٍت ٍ ؼخفی ّای اظتٌثاط از تحلیلگر ٍ ؼَد

 جلَگیری هحتَا تحلیل در فردی ّای داٍری پیػ ٍ ؼخفی ّای اظتٌثاط از یؼٌی ٍیصگی یک تؼٌَاى تَدى آؼکار رٍ

. ؼَد  



: تَدى همذاری  

.ؼَد جلَگیری رٌّی ّای ترداؼت از تا ؼَد ارائِ ّا تٌذی عثمِ ٍ همادیر تا ًتایج اهکاى حذ تا  

 

 یک تا کِ اظت ًظری ّای تحلیل ٍ تررظی اظتٌثاعی ٍ رٌّی ّای جٌثِ جاًؽیي ٍالغ در تَدى همذاری خفلت

 الثتِ... کرد تٌذی عثمِ خاؾ ّای همَلِ ٍ ٍاحذّا تِ را هحتَا ّر کِ اظت الزم رٍ ایي از ٍ ًؽذًذ ارائِ دلیك همیاض

.گیرد هی لرار کوی ّای تحلیل زهرُ در هحتَا تحلیل ًَع ایي  

 

 ّای جٌثِ جاًؽیي ٍالغ در تَدى همذاری خفلت تاؼذ هی تَدى همذاری هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ رٍغ چْارم ٍیصگی

 تا ًتایج کِ اظت ایي هٌظَر اًذ ًؽذُ ارائِ دلیك همیاض یک تا کِ اظت ًظری ّای تحلیل ٍ تررظی اظتٌثاعی ٍ رٌّی

 کوی ًگاُ از تاؼین داؼتِ ًتایج رٍی تْتر همایعِ ٍ تْتر تٌذی عثمِ تتَاًین تا ؼًَذ ارائِ همذار تا  ّا رلن ٍ ػذدّا

 رظاًِ یک یا کتاب یا درظی ترًاهِ هحتَا تحلیل در ًتایج ػٌَاى تِ کِ آًچِ یؼٌی تاؼذ همذاری یؼٌی هحتَا تحلیل

.کٌین تَجِ آى تَدى همذاری تِ تایذ ؼَد هی حاـل . 

 

هحتَا تحلیل هراحل  

 .آٍرد ًخَاّذ دظت تِ هغلَتی ًتیجِ ًرٍد پیػ هٌغمی ٍ هٌظن رًٍذ یک اظاض تر تحلیلگر اگر هحتَا تحلیل در

: از اًذ ػثارت هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ هراحل هْوتریي  

تحلیل ّذف ظاختي هؽخفات( 1  

تحلیل هَرد ّای ًوًَِ آٍری جوغ( 2  

هختلف ّای ٍاحذ تِ تررظی هَرد هجوَػِ تمعین( 3  

ّا ٍاحذ تٌذی عثمِ( 4  

عثمِ ػیٌی ارزیاتی( 5  

 

 

 



 ًخَاّذ پی در را هغلَتی ًتیجِ لغؼا ًرٍد پیػ هٌظن هٌغك یک ٍ رًٍذ یک اظاض تر گر تحلیل هحتَا تحلیل در اگر

: از ػثارتٌذ هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ هراحل هْوتریي داؼت  

تحلیل ّذف هؽخفات: اٍل هرحلِ  

تحلیل هَرد ّای ًوًَِ آٍری جوغ: دٍم هرحلِ  

هختلف ّای ٍاحذ تِ تررظی هَرد هجوَػِ تمعین: ظَم هرحلِ  

ّا ٍاحذ تٌذی عثمِ: چْارم هرحلِ  

عثمِ ػیٌی ارزیاتی:  پٌجن هرحلِ   

 ترًاهِ تحلیل:  زدین هثال ًوًَِ ظِ دیذین لثل ّای هثال در کِ ّواًغَر اظت تحلیل ّذف ظاختي هؽخؿ اٍل گام

 هغالؼات کتاب در کِ اظت ایي ّذف هثال ایي در. زًذگی گاًِ دُ ّای هْارت تِ تَجِ ًظر از اجتواػی هغالؼات درظی

.اظت ؼذُ تَجِ ّا هْارت ایي از کذام ّر  تِ هیساى چِ تا اٍل هتَظغِ اجتواػی   

 دًثال تِ گر تحلیل کِ کٌین هی هؽخؿ هرحلِ ایي در اظت تحلیل هَرد ّای ًوًَِ آٍری جوغ دٍم هرحلِ یا دٍم گام

 پط.اجتواػی هغالؼات درظی ترًاهِ اظت هؽخؿ کِ ّواًغَر لثل هثال در دٍم هرحلِ اظت هَردی چِ تحلیل

 توام تایذ آیا کِ کٌذ گیری تفوین ٍ کٌذ آٍری جوغ را دٍرُ ایي اجتواػی هغالؼات کتاتْای تایعت هی پصٍّؽگر

.دّذ لرار ًظر هذ را اجتواػی هغالؼات کتاب از ّایی تخػ یا تگیرد ًظر در جاهؼِ یک ػٌَاى تِ را کتاب  

 را خَدغ تحلیل ٍاحذ تایعت هی پصٍّؽگر یؼٌی. هختلف ّای ٍاحذ تِ تررظی هَرد هجوَػِ تمعین ظَم هرحلِ

 را اظت ؼذُ تَجِ آًْا تِ درظی کتاب در کِ ّایی پیام یا ٍ ٍاشگاى یا جوالت یا تفاٍیر اظت لرار آیا کٌذ هؽخؿ

.دّذ لرار تررظی هَرد  

 گرفتِ ًظر در هحتَا تحلیل در کِ را ٍاحذّایی تایعت هی هرحلِ ایي در پصٍّؽگر. ّا ٍاحذ تٌذی عثمِ چْارم هرحلِ

.کٌذ تٌذی عثمِ  تپردازد، آًْا تِ اظت لرار ٍ اظت   

.عثمِ ػیٌی ارزیاتی پٌجن هرحلِ  

دّین هی لرار تررظی هَرد را هراحل از یک ّر  

 

تحلیل ّذف ظاختي هؽخفات  

.تر جاهغ ٍ تْتر تحلیل ٍ تجسیِ ٍ غلظ اظتٌثاط ٍ ٍلت اتالف از جلَگیری  



 عَر تِ هحتَا تررظی از را خَد ّذف تحلیلگر کِ اظت ضرٍری  ، غلظ ّای اظتٌثاط ٍ ٍلت اتالف از جلَگیری ترای

 جاهغ ٍ تْتر ًیس هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ ؼًَذ تر هؽخؿ ٍ تر ـریح تحلیل ّذفْای ّرچِ کٌذ هؽخؿ ػیٌی ٍ دلیك

. کٌذ اًتخاب تحلیل ترای هٌاظثتری رٍغ تَاًذ هی ٍ گرفت خَاّذ ـَرت تر   

 ٍ تْتر تحلیل ٍ تجسیِ ٍ غلظ اظتٌثاط ٍ ٍلت اتالف از جلَگیری ترای.  اظت تحلیل ّذف ظاختي هؽخؿ اٍل هرحلِ

 آى تِ اظت لرار کِ ای ًمغِ ػٌَاى تِ ّذف رٍ ایي از کٌذ هؽخؿ را خَدغ ّذف پصٍّؽگر کِ اظت ًیاز تر جاهغ

  ، تر ـریح تحلیل ّای ّذف چِ ّر. اظت ًظر هذ پصٍّؽی رٍیکرد یک ػٌَاى تِ هحتَا تحلیل در کٌذ پیذا دظت

 تِ تَاًذ هی هَرد ایي کِ تَد خَاّذ تْتر  ٍ تر جاهغ لغؼاً هحتَا تحلیل ٍ تجسیِ ؼًَذ تؼریف تر ٍیصُ ٍ ، تر هؽخؿ

. کٌذ اًتخاب هحتَا تحلیل ترای را تری هٌاظة ّای رٍغ تا کٌذ کوک پصٍّؽگر   

 

تحلیل هَرد ّای ًوًَِ آٍری جوغ  

: ًوًَِ ٍ جاهؼِ اًتخاب  

ؼذ خَاٌّذ تررظی تحلیل ٍ تجسیِ در کِ هَادی آٍری جوغ  

 

 تحیل یا( ّا پرظػ ٍ ػکط ، هتي تِ تَجِ زاٍیِ ظِ از)  رٍهی ٍیلیام الگَی تا هتَظغِ ریاضی درظی ترًاهِ تحلیل

...ٍ اجتواػی هعائل تِ تَجِ هٌظر از پرزیذًت ظخٌاى  

 

 

 ٍ جاهؼِ هرحلِ ایي در تایذ پصٍّؽگر گفتین لثالً کِ ّواًغَر. اظت تحلیل هَرد ّای ًوًَِ آٍری جوغ دٍم هرحلِ

 .              تپردازد هَضَػی ٍ پذیذُ چِ تررظی ٍ  تحلیل تِ اظت لرار کِ کٌذ هؽخؿ ٍ کٌذ اًتخاب را خَدغ ًوًَِ

 هَرد را جوَْری ریاظت ظال ّؽت عَل در پرزیذًت یک ظخٌاى تخَاّذ پصٍّؽگر یک اظت هوکي:  هثال عَر تِ

 تیؽتری تَجِ التفادی ٍ ، ظیاظی ، فرٌّگی ، اجتواػی هعائل از یک کذام تِ کِ کٌذ هؽخؿ ٍ دّذ لرار تررظی

 یک پصٍّؽگر یک اظت هوکي گاّاً یا. اظت جوَْر رئیط یک ظخٌاى رٍی هحتَا تحلیل از ًوًَِ یک ایي اظت کردُ

 یک رٍهی ٍیلیام الگَی تِ تَجِ  تا هتَظغِ ریاضی درظی ترًاهِ رٍی تخَاّذ ریسی ترًاهِ یا ٍ  هؼلوی یا گر تحلیل

 هتي تِ تَجِ هیساى: پردازد هی هحتَا تحلیل تِ هٌظر ظِ از زاٍیِ ظِ از  اظت رٍهی ٍیلیام کِ چرا تاؼذ داؼتِ تحلیل

اظت ؼذُ گٌجاًذُ هحتَا در کِ ّا پرظػ  تِ تَجِ ٍ  درظی کتاب تفاٍیر ٍ ػکط تِ تَجِ ٍ  خَدغ ّای هَلفِ تا   

 ّا درض  ، ففَل ّا، تخػ توام تایذ هثال عَر تِ یؼٌی کٌذ هؽخؿ را خَدغ جاهؼِ تایذ پصٍّؽگر گام ایي در پط

 ًؽاى ًَػی تِ کِ کٌذ اًتخاب را ای ًوًَِ تاؼذ داؼتِ گسیٌؽی اًتخاب ًِ یا دّذ لرار تررظی هَرد را کتاب یک



 ًیس هحتَا تحلیل در اظت ًظر هذ کیفی ٍ کوی ّای پصٍّػ در کِ  جاهؼِ ٍ ًوًَِ اًتخاب پط. تاؼذ جاهؼِ دٌّذُ

تگیرد لرار تَجِ هَرد تایعتی  

تؼذ ( جلعِ در پٌجن ٍ چْارم ٍ ظَم هراحل تَضیحات)   



                                                                                  خذالَت ػالم،، تٌام خالك جاى

ًطَس وِ ادس گام اٍل ّو، ؾ تؼشیف وشدینیپٌج گام تشاا، ّای تجضیِ ٍ تحلیل هحتَا س ین گامّاداهِ تذ ؼتّ یٌجا لشاساها 

ٍ  ّش چِ ّذف هـخص تش ِگفتین و .ذتشػ چِ چیضیتِ  اػت وِ لشاس ذتحلیلگش هـخص وٌ ،پظٍّـگشسا ّذف تایذ  هیثیٌیذ،

 ٍسی ًوًَِ ّای هَسد تحلیل،آجوغ  دس هشحلِ دٍم گفتین: ساحت تش خَاّذ تَد. آى ، دػتیاتی تِذتش تؼشیف ؿذُ تاؿ صشیح

ػتش ّای َپ اػت لشاس. ینّهَسد تحلیل ٍ تشسػی لشاس تذ اسػاًِ ای س اػت لشاس ها تحلیل وٌین. اػت لشاس اسِ چیضی یؼٌی چ

تحلیل لشاس هَسد  اؿْشًٍذی ؿْشداسی س تیلثَسد ّای وویتِ فشٌّگ س اػتلشا.  ینّسد تحمیك لشاس تذَه ایه ًوایـگاُ س

 اػت لشاس ِآًچِ و ؿَد پغ تایذ هـخص .ایا وتاب ّای دسػی سسا ٍ یا یه فیلن سا ٍ  یا اًیویـي ّای صذا ٍ ػیوا ینّتذ

 ین.ّاًجام تذ د ایي واس ساِ ٍجَد داسؼاگش اهىاى پیوایؾ ٍ تشسػی توام جاه ،ؿَد ِ ی ها هـخصؼجاه دهَسد تحلیل لشاس تگیش

 اًجام ؿَد.ًوًَِ گیشی تایذ دس غیش ایي صَست، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پشػؾ ّا، ًواد  یؼٌی تمؼیوؾ وٌین تِ ولوات، جوالت، تصاٍیش،"هجوَػِ تِ ٍاحذ ّای هختلفتمؼین هَسد  اها گام ػَم :

ولوِ  ولوِ،. تشسػی هیىٌین شّن دیگ تا . ؿخصیت ّای یه فیلن، ّا، هضاهیي، پیاهْا یا ؿخصیت ّای یه داػتاى

تا چِ هیضاى  ِتحلیل وٌین و، یٌینین تثّدس یه وتاب هیخَا تشای هثال: وَچىتشیي ٍاحذ هَسد تشسػی دس تحلیل هحتَاػت.

تشای هثال َد. هَصاى یادآٍس هیـآتش داًؾ ا اػی سضٍ تا چِ حذ هفاّین اًت ذهیىٌ تذاػیهَصاى آتش داًؾ  اٍاطگاى هفاّین ػیٌی س

والت چِ تؼذاد اص جد؟ تِ اًجام یه تىلیف ٍا هیذاس اهَصاى سآین تثیٌین دس یه وتاب دسػی چِ تؼذاد اص جوالت داًؾ ّهیخَا

ٍ یا  دولواتی هَسد تشسػی لشاس تگیش ي اػتپغ گاّا هوىذ؟ تمَیت هیىٌ اهَص سآتِ ًَػی تفىش خالق ٍ تفىش ٍاگشای داًؾ 

هَسد ًمذ ٍ ا ذ تصاٍیش یه وتاب دسػی سّپظٍّـگش تخَا اػت تصاٍیش گاّا هوىي .ذگاّی جوالت تؼٌَاى ٍاحذ تحلیل ها تاؿٌ

یا گاّا  ا تِ اّذاف یادگیشی تْتش هیشػاًذَص سآهتا چِ اًذاصُ تصاٍیش داًؾ تثیٌذ  ِو ذتحلیل وٌ ساْا ّذ ٍ آًتشسػی لشاس تذ

اؿاسُ ؿذُ چِ همذاس داًؾ  آى دس وتاب دسػی تِ ِپشػؾ ّایی و ًطَس وِ دس الگَی ٍیلیام سٍهی هطشح وشدین.اپشػؾ ّا ّو

یؼٌی تفىش ّوگشا  ؾ ّا جَاتؾ دس داخل خَد وتاب ّؼتچِ همذاس اص پشػا تِ ػطَح ػالی حیطِ ؿٌاختی هیشػاًذ؟ هَص سآ

دس یه  هثال هیضًن. هی. یىَى ّاآاى ّا یا وًواد ّا یا الد؟ ٍ تالؼىغ تا چِ هیضاى تِ تفىش ٍاگشا تَجِ داسذ؟ تملیذ هیىٌ اس
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ولوات: وَچىتشیي ٍاحذ هَسد 

تشسػی دس تحلیل هحتَاػت. 

تشای هثال: دس یه وتاب چِ 

تؼذاد ٍاطگاى هفاّین ػیٌی سا 

تذاػی هیىٌذٍ چِ هیضاى هفاّین 

 اًتضاػی 

جوالت: چِ تؼذاد صشفا تِ 

تَصیف پذیذُ چِ تؼذاد تاهل 

 تشاًگیض یا تِ فؼالیت ٍاداؿتي 

 کلمٍ َا

 جملٍ َا 

 تصايیر 

 پرسص َا

 وماد َا 

 مضامیه 

ضخصیت  

َای

ی وِ ذپش اسصؽ تشیي ٍاح :هضاهیي

دس تجضیِ ٍ تحلیل هذ ًظش لشاس 

ص هـىالت تحلیل ایىی  .هیگیشد

اهىاى تؼییي ٍاحذ  هضوَى ػذم

چشا وِ هوىي اػت  .هضوًَی اػت

ٍ  یه جولِ حاٍی چٌذیي هضوَى

ا چٌذیي تٌذ فمط یه هضوَى سا ی

 دس خَد 



َد هیضاى تَجِ یا تىشاس تحلیل، تشًاهِ ّای تلَیضیًَی یىی اص ؿثىِ ّای وَدن ٍ ًَجَاى هَسد تحلیل لشاس گشفتِ تَد ٍ جالة ت

یل لیا ٍاحذ تح ،هثال تؼذی هضاهیي ى تشًاهِ ّای تلَیضیًَی هَسد تشسػی لشاس گشفتِ تَد.آ، ى ؿثىِآآیىَى ّا یا ًواد ّای 

. یىی اص هـىالت شدًظش لشاس هیگیهذتجضیِ ٍ تحلیل  دسوِ  اػت ٍاحذی دس ٍالغ پش اسصؿتشیي . هضاهیياػت تؼذی هضاهیي

دس ا َى سوپاساگشاف یه هض ػِاػت  َى، یؼٌی هوىيا تشای هضوًین تؼییي وٌین ٍاحذی ساوِ ًویتَ اػت ایيَى وتحلیل هض

َى ّن یىی و. ٍلی تؼشیف هضؿَدداخلؾ تؼذاد صیادی اص هضاهیي دیذُ  اػت ٍ یا گاّا یىی اص جوالت هوىي ذپی داؿتِ تاؿ

 دس تحلیل هحتَاػت.اص ٍاحذ ّای جزاب ٍ تا اسصؽ 

 

 

 

 

 

تش اػاع اسصؽ ٍ اٍلَیت  ادس ایي هشحلِ تایذ ٍاحذ ّای هَسد تشسػی س ّاػت.طثمِ تٌذی ٍاحذ  گام چْاسم دس تحلیل هحتَا:

ٍ ػٌاصش ّش طثمِ دس طثمِ دیگِ  ددس تش تگیش اٍ هجوَػِ ی هحتَا س ذاص ایي سٍ طثمِ تٌذی تایذ جاهغ تاؿ طثمِ تٌذی وشد.

تشسػی لشاس گشفتِ دس ایي ػِ ؼٌی هـخص وٌین، تصاٍیش، هتي ٍ پشػؾ ّای یه وتاب دسػی هَسد ذ. یتذاخل ًذاؿتِ تاؿ

 طثمِ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسصیاتی پایاًی تا تَجِ تِ ّذف تشسػی تِ  هشحلِ ًْایی دس تحلیل هحتَا: اسصیاتی ػیٌی طثمِ ّاػت.، هشحلِ پٌجن یا گام پٌجن

 :            ذتاؿ اًذؿىل ّا ٍ صَس صیش هیتَ

 تجضیِ ٍ تحلیل فشاٍاًی 

 تجضیِ ٍ تحلیل ّوثؼتگی 

 تجضیِ ٍ تحلیل جْت گیشی 

 بىذی ياحذ َا: طبقٍ -4

 در ایه مرحلٍ بایذ ياحذ َای مًرد بررسی ري بر اساس ارزش ي ايلًیت طبقٍ بىذی کرد.

تذاخل ًذاؿتِ  شٍ ػٌاصش ّش طثمِ دس طثمِ دیگ دٍ هجوَػِ ی هحتَا سٍ دس تش تگیش ذاص ایي سٍ طثمِ تٌذی تایذ جاهغ تاؿ

 ذ.تاؿ

 ارزیابی عیىی طبقٍ َا: -5

 ارزیابی پایاوی با تًجٍ بٍ َذف بررسی بٍ صًر زیر می باضذ:

تجسیٍ ي تحلیل فراياوی 

تجسیٍ ي تحلیل َمبستگی 

تجسیٍ ي تحلیل جُت گیری 

 لشاس هیذّذ.فشاٍاًی: تیـتش ؿذت ٍ ٍػؼت ٍ اّویت ػٌاصش هَسد ًظش دس هحتَا سا هَسد تشسػی 

 ّوثؼتگی: سٍاتط ٍ ّوثؼتگی ػٌاصش هَسد تشسػی: هثال دس هحتَا اًؼجام فىشی ٍجَد داسد یا ًِ؟  

 جْت گیشی گشایؾ ّا ٍ ػمایذّای پٌْاى دس هتي تشسػی ٍ ًحلیلی هی ؿَد. 



لیل تجضیِ ٍ تح .ّذدس هحتَا هَسد تشسػی لشاس هیذا ؿذت، ٍػؼت ٍ اّویت ػٌاصش هَسد ًظش س، تجضیِ ٍ تحلیل فشاٍاًی تیـتش

دس تجضیِ ٍ تحلیل ّوثؼتگی  .د؟ صشفا تِ تَصیف فشاٍاًی پذیذُ ّا ٍ ػٌاصش ًویپشداصِ چیضی اػتدًثال چِ ّوثؼتگی ت

تا چِ هیضاى هحتَی ایي تشًاهِ دسػی اًؼجام  ذسٍاتط ٍ ّوثؼتگی ػٌاصش هَسد تشسػی لشاس هیگیشد. تشای هثال هـخص هیىٌ

تجضیِ ٍ تحلیل جْت گیشی دس ٍالغ گشایؾ ّا ٍ ػمایذ پٌْاى تشًاهِ دسػی سا  فىشی تشای داًؾ آهَصاى تِ اسهغاى هیاٍسد؟

یا یه سػاًِ یا یه ػخٌشاًی تا چِ حذ، تا چِ هیضاى تِ  اهَسد تحلیل لشاس هی دّذ. هـخص هیىٌذ وِ یه هتي، یه هحتَ

اس دادین، هاّیتؾ سا ؿٌاختین، سا هَسد تشسػی لش اهضاهیي پٌْاى، تِ ّذفْای پٌْاى تَجِ داسد؟ ّوشاّاى تا ایٌجا هحتَ

هذ ًظش تایذ لشاس گیشد هشٍس وشدین، سػیذین  ااسائِ ؿَد تشسػی وشدین، اصَلی سا وِ دس اًتخاب هحتَ الالثْایی وِ هیتَاًذ هحتَ

ذاؿتِ تِ تجضیِ ٍ تحلیل ٍ گام ّای آى. اها اگش تؼٌَاى یه تحلیلگش تا سٍؿْا ٍ هشاحل تحلیل، اصَل ٍ ٍیظگی ّای آى آؿٌایی ً

داؿتِ تاؿین یؼٌی ًویتَاًین تحلیلی داؿتِ تاؿین، ًمذی داؿتِ تاؿین سٍی  اّشگض ًویتَاًین اسصیاتی ٍ اًتخاب هحتَ ،تاؿین

جایگضیي دس صَست ضشٍست وِ تِ ػٌَاى ّذف دس  ایهحتَیه تشًاهِ دسػی ٍ لطؼا اًتخاب  ایهحتَای یه دسع، سٍی هحتَ

الذام هٌاػثی داؿتِ تاؿین چشا  تِ ػٌَاى یىی اص گاهْای طشاحی آهَصؿی ؿٌاختِ ؿذُ اػت، ًویتَاًین اتجضیِ ٍ تحلیل هحتَ

ی، ّش هؼلن پیؾ اص اًتخاب ؿوِ تشای تشسػی ٍ اسصیاتی هحتَا ًویتَاًین تذٍى ضاتطِ ػول وٌین. تشای ّویي ّش طشاح آهَص

یل ٍ اسصیاتی هحتَا تپشداصد. حلیٌجا خذهتتَى اسائِ هیـَد تِ تی تایذ تش اػاع هالن ّایی وِ اؿهحتَا ٍ تذسیغ هحتَای آهَص

وِ ایٌجا هطشح ؿذُ دس لالة پٌج پشػؾ اػت یؼٌی ؿوا تِ ػٌَاى یه هؼلن لثل اص ایٌىِ دسع جذیذ سا تخَاّیذ  هالن ّایی

پاػخ تِ ایي پشػؾ ّا  ٍ هحتَی وتاب دسػی سا تشسػی وٌیذ. اگشؿشٍع وٌیذ تایذ ایي پٌج پشػؾ سا سٍتشٍی خَدتاى تگزاسیذ 

هٌفی تَد ؿوا تایذ تِ ػٌَاى یه طشاح آهَصؿی، تِ ػٌَاى یه هؼلن تا تَجِ تِ ؿشایط حاون تش والع دسع خَدتاى، تا تَجِ 

تِ تفاٍت ّای فشدی داًؾ آهَصاى دػت تِ اًتخاب هحتَی جایگضیي تضًیذ. دػت تِ طشاحی فؼالیت ّا ، سػاًِ ّا ٍ هتًَی وِ 

تتَاًذ تْتش تِ ػوت یادگیشی ّذایت وٌذ تضًیذ. آیا هحتَی تشًاهِ دسػی تش اػاع تَاًایی ّای رٌّی ٍ ػولی داًؾ آهَصاى سا 

هٌاػثی داسد؟ آیا هحتَای تشًاهِ هٌطمی الی ٍ ػیش َفشاگیشاى تْیِ ؿذُ؟  آیا هحتَایی وِ دس تشًاهِ دسػی پیؾ تیٌی ؿذُ ت

فتِ تشای یادگیشی اد؟ ٍ دس ًْایت آیا هحتَا تا هذت صهاى تخصیص یآى دسع هغایشتی ًذاس هفاّین ػلویدسػی تا اصَل ٍ 

تشًاهِ دسػیتاى طشاحی اًطثاق وافی سا داسد؟ اگش پاػخ تِ ایي پٌج ػَال هثثت تَد ؿوا هیتَاًیذ تا هحتَایی وِ پیؾ سٍ داسیذ 

ِ ػٌَاى طشاح آهَصؿی دػت تِ تغیییش سا اداهِ دّیذ ٍ داًؾ آهَصاى سا تِ ػوت یادگیشی ّذایت وٌیذ. دس غیش ایٌصَست تایذ ت

 ٍ تاصًگشی تضًیذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالک َای ارزضیابی محتًا

 آیا محتًا رفتارَایی کٍ مًرد اوتظار داریم می پريراوذ؟

 آیا محتًا بر اساس تًاوایی َای رَىی ي عملی فراگیران تُیٍ ضذٌ است؟

 ؟آیا محتًا تًالی مىاسب دارد

 درس مغایرتی وذارد؟آیا محتًا با اصًل ي محتًای آن 

 آیا محتًا با مذت زمان تخصیص یافتٍ برای یادگیری اوطباق کافی را دارد؟

خالصِ: اگش تحلیلگش تا سٍؽ ٍ هشاحل تحلیل، اصَل ٍ ٍیظگی ّای هحتَا آؿٌایی ًذاؿتِ تاؿذّشگض لادس تِ اسصیاتی ٍ 

تذٍى ضاتطِ ػول وشد. اص ایي سٍ ّش طشاح آهَصؿی،  اًتخاب هحتَا ًخَاّذ تَد صیشا تشای اسصیاتی ٍ تشسػی هحتَا ًوی تَاى

  .ّش هؼلوی پیؾ اص اًتخاب هحتَا ٍ تذسیغ هحتَای آهَصؿی سا تش اػاع هالن ّای تاال اسصیاتی وٌذ



پایذاس سٍی سٍؽ ّا ٍ ٍػایل آهَصؿی. هَفك ٍ دس اداهِ تحلیل داسین تش ػضیضاى تا ایٌجا تجضیِ ٍ تحلیل داؿتین سٍی هحتَا 

 تاؿیذ.



 گام سَم:  

 یآهَصض لیٍ ٍسا سیروش تذرهحتَا،  يییٍ تؼ لیتحل

 

 

 52جلسه  یآموزض یطراح

. خذهت ضوا هْاست آهَصاى يیسخي دس صتاى آفش نیحى ي،ی. تِ ًام خذاًٍذ جاى آفشنیاهلل الشحوي الشح تسن

سا  یآهَصض یهشحلِ سَم اص هشاحل عشاح نیخَاّ یتخص ه يی. ها دس انیگشاًمذس ػشؼ سالم ٍ احتشام داس

 يیاٍل ایگام  يیاٍل یلثل یّا صدس تخ ذیداضتِ تاض ادی. اگش تِ نیلشاس تذّ یتش هَسد تشسس كیتش ٍ دل كیػو

 یجاهغ ضٌاختِ ضذُ است سا تشس یالگَ هیوِ تِ ػٌَاى  یآهَصض یعشاح یچْاس هشحلِ ا یهشحلِ اص الگَ

هشحلِ دس هَسد ّذف غحثت  يی. ها دس ایآهَصض یّذف ّا نیٍ تٌظ لیهشحلِ چِ تَد؟ تحل يی. اٍلنیوشد

ٍ  لیهشحلِ، تحل يی. دٍهنیپشداخت یتحج ًٍمذ ٍ تشسس تِدس هَسد آى هفػل  یاًیٍ تِ ػٌَاى ًمغِ پا نیوشد

 .تَد یآهَصض یجاهغ عشاح یٍ الگَ یآهَصض یعشاح یدس الگَ تیهَلؼ يییتؼ

 

 

 

 

 

 

 يییٍ تؼ لی. تخص لثل سا ها تِ تحلیآهَصض لیٍ ٍسا سیهحتَا، سٍش تذس يییٍ تؼ لیهشحلِ تحل يیسَه

ّوَاسُ  یعشاح آهَصض هیتِ ػٌَاى  نیٍگفت نیهحتَا غحثت وشد یستیدس هَسد چ ن،یهحتَا اختػاظ داد

. پس نیوٌ تیسا سػا یاغَل ذیهحتَا تا لیٍ تحل ِیوِ دس اًتخاب هحتَا، دستجض نیهذ ًظش لشاس تذّ ذیسا تا يیا

سا  نیوٌ یاتیسا وِ لشاس است تا آى هحتَا سا اسص ییتؼذ اص آى هالن ّا ن،یاغَل اًتخاب هحتَا سا هشٍس وشد

دس  تیٍ تشت نیهتخػع حَصُ تؼل هیهْاست آهَص، تِ ػٌَاى  هیٍ لشاس ضذ ضوا تِ ػٌَاى  نیوشد یتشسس

 یاص وتاب ّا یىیَاستِ ضذ وِ خ ضاىیسٍ اص ضوا ػض يیا ص. اذیهحتَا سا ًمذ وٌ هی ذیسضتِ خَدتاى تتَاً

هغشح  یلثل یوِ تِ ػٌَاى هالن دس تخص ّا یتا استفادُ اص سَاالت ذ،یخَدتاى سا اًتخاب وٌ یسضتِ تخػػ

ٍ تِ ػٌَاى  ذیداضتِ تاض یوتة دسس یضیٍ تشًاهِ س فیضذُ تَسظ دفتش تال يیتذٍ یهحتَا یسٍ یضذ ًمذ

 .ذیوٌ وِیضو ذیوشد ذیخَدتاى آى سا تَل وِسا  ییهحتَا طٌْادیپ



ٍ  ِیتجض ٌىِیهؼلن تؼذ اص ا ذیٌی. تثنیغحثت وٌ سیسٍش تذس يییٍ تؼ لیدس هَسد تحل نیخَاّ یه ٌجایاها ا 

 اىیجش یخَدش، تشا سیتذس یسا تشا یآهَصض لیتخَاّذ ٍسا ٌىِیهحتَا سا اًجام داد ٍ لثل اص ا لیتحل

 وٌذ یٌیت صیسا پ یهٌاسث سیجا سٍش تذس يیا ذیخَدش اًتخاب وٌذ تا یشیادگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍ تِ عَس  نیوٌ یغحثت ه سیسٍش تذس س،یتخص تِ صٍس هفػل تش دس هَسد تذس يیسٍ ها دس ا يیاص ا

تِ  سیتذس ست؟یچ سیتذس نی. گفتنیوٌ یهشٍس ه گشیسا تا ّوذ سیچٌذ ًوًَِ سٍش تذس یطٌْادیپ

 اىیسساًذى داًص آهَصاى تِ سوت ّذف ّا دس جش یضذ وِ دس ساستا یگفتِ ه ییّا تیهجوَػِ فؼال

 یه سیّا ها تذس تیفؼال يیافتاد، تِ ا یدس حضَس هؼلن ٍ داًص آهَص اتفاق ه یؼٌی یشیادگی -یاددّی

 شیجا هغشح ضذُ است : تِ هجوَػِ تذات يیا سیاص سٍش تذس فیدٍ تؼش ست؟یچ سی. اها سٍش تذسنییگَ

آى سا سٍش  ٌذو یٍ اهىاًات دس دستشس اتخار ه ظیتِ ّذف، تا تَجِ تِ ضشا ذىیسس یوِ هؼلن تشا یهٌظو

دسس است،  ِیاسا یتشا یساُ هٌظن، لاػذُ هٌذ ٍ هٌغم هی سیسٍش تذس گشیاص ًگاُ د ای ن،ییگَ یه سیتذس

ة هؼلن .خیشیادگیّواى  ایهحتَا. تِ چِ هٌظَس؟ تِ هٌظَس سساًذى داًص آهَصاى تِ ٍضغ هغلَب  ِیاسا یتشا

 یسا تشا یهٌاسث سیتَاًذ سٍش تذس یداضتِ تاضذ ّشگض ًو سیضٌاخت تذس یسٍش ّا یوِ سٍ يیتذٍى ا

خاظ تا هحتَا ٍ ضاگشداى  تیهَلؼ هیدس  سیّش سٍش تذس ذیٌیخَدش اًتخاب وٌذ. تث یشیادگی اىیجش

 اسیتس سیتذس هیوِ  نییتگَ نیتَاً یداضتِ تاضذ پس تِ راتِ ًو یخاغ ییٍ واسا جیهوىي است ًتا یخاغ

 سیسٍش تذس يیٍ تذٍ لیتحل

 

 

 

 

 

 

 

 :سیتذس سٍش

 یٍ اهىاًات اتخار ه ظیتِ ّذف، تا تَجِ تِ ضشا ذىیسس یوِ هؼلن تشا یهٌظو شیهجوَػِ تذات تِ

 .طَدیگفتِ ه سیوٌذ سٍش تذس

 دسس است. ِیاسا یتشا یساُ هٌظن تا لاػذُ ٍ هٌغم هی سیتذس سٍش

 

آى ًخَاّذ تَد. ّش سٍش  حیّشگض لادس تِ اًتخاب غح سیتذس یتذٍى ضٌاخت سٍش ّا هؼلن

 خاظ داضتِ تاضذ. ییخاظ هوىي است واسا یخاظ تا هحتَا ٍ ضاگشداً تیهَلؼ هیدس  سیتذس

استفادُ اص آى  ظیتلىِ ًحَُ ضشا ستٌذیتذ ً ایًفسِ خَب  یف سیتذس یاص سٍش ّا هی چیّ

 ضَد. یّاست وِ تاػج لَت ٍ ضؼفطاى ه



 یال ذُیا سی، سٍش تذس ستیً یهٌاسث سیس سٍش تذسیسٍش تذس يیًِ ا نییتگَ ایآل است  ذُیٍ ا یػال

 ظیداسد، تِ واستست آى دس ضشا یآى تستگ یتِ ًحَُ اجشا سی. خَب تَدى سٍش تذسستیواسا ً ست،یً

سا  سیتَاًذ تذس یوِ ه ییٍ اًتخاب سٍش ّا سیتذس یّا تیدس هَسد فؼال نیخَاّ یٍاتستِ است . پس ها ه

 .نیغحثت وٌ طتشیتوٌذ  یٌیت صیپ اصهٌذیدس چاسچَب ً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یؼٌیاستَاس است:  یٍ اساس یتش تؼاهل سِ تا سوي اغل طَدیسا هَجة ه سیوِ تذس ییّا تیفؼال ذیٌیتث

اص آى داسد وِ  تیسِ تا ػاهل حىا يیا يیت یفیهؼلن. دسن دسست سٍاتظ و ،یگشیهحتَا ٍ هشت ش،یسوي فشاگ

ضذُ دس  يیتذٍ یاص هحتَا ادُتسٌذُ وٌذ ٍ اًتظاس داضتِ تاضذ تا استف یدسس یتَاًذ فمظ تِ هحتَا یًو یهشت

ضًَذ، تش تؼاهل   یسا هَجة ه سیوِ تذس ییّا تیفؼال 

 )هحتَا( استَاس است. یٍ هَاد دسس شیآهَصضگش، فشاگ یؼٌی یسِ سوي اساس

اص آى داسد تیسِ ػاهل فَق حىا يیت یفیدسن دسست سٍاتظ و 

 یوتاب دسس هیداضتي  اسیتَاًذ تا دس اخت یوِ آهَصضگش ًو 

 تثشد. صیسا پ سیوتاب، واس تذس یتشاساس ساٌّوا 

ییایپَ يیاست ٍ ا شییٍ دس حال تغ ایپَ ٌذیفشا هی سیػول تذس   

 ضَد. یحادث ه سیاص ػَاهل تذس هیتا ضٌاخت ّش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فراگیر

فعالیت های 

 تذریس

 محتوی

 آموزضگر



سا اتخار وٌذ،  یسیسٍش تذس ذیتشسٌذ، تا یشیادگیًظام آهَصش وطَس ها وِ وتاب است داًص آهَصاى تِ 

تا  شدیداًص آهَصاى دس ًظش تگ یشیادگیتجاسب  یتشا یوتاب دسس یسا ّوشاستا تا هحتَا یگشید یهحتَاّا

 یٍ تِ ًَػ هیٌاهیدا ا،یپَ سیػول  تذس هیوِ  يیا یحاغل ضَد. پس تشا یشیادگی یؼٌیآى اتفاق هغلَب 

وِ ها  يیا ی.تشانیاغَل داضتِ تاض یسش هی یسٍ یضٌاخت واهل ذیتا نیٍ هَحش داضتِ تاض شییدس حال تغ

 گشیسا تا ّوذ سیٍ اغَل تذس یشیادگیاغَل  یاجوال یلیخ نیخَاّ یه نیسا خَب تطٌاس سیسٍش تذس

 خَدهاى. سیتذس اىیخَدهاى ٍ جش یوالس داس اىیدس جش نیٌٍ اص آى ّا استفادُ و نیوٌ یتشسس

 

 

 

 

 

 

 

 ِیتشگشفتِ اص ًظش ذیٌیت یجا ه يی. آًچِ وِ ضوا انیوٌ گشهشٍسیسا تا ّوذ یشیادگی يیلَاً نیخَاّیها ه اتتذا

لاًَى احش، لاًَى  ،یوٌذ وِ ضاهل لاًَى آهادگ یهغشح ه یشیادگی یسا تشا یاغَل هی. سَسًذاهیسَسًذا

 اصیً ایآ نیٌیٍ ت نیپشداص یه ٌْایاص ا مّش وذا یلاًَى تمذم، لاًَى ضذت، لاًَى ػذم واستشد. تِ تشسس ي،یتوش

 .نیٍ آًْا سا تِ واس تثٌذ نیسا تذاً يیلَاً يیهؼلن ا هیاست تِ ػٌَاى 

 

 

 

 

 

 

 یریادگی نیقوان

یلاًَى آهادگ 

لاًَى احش 

يیلاًَى توش 

لاًَى تمذم 

لاًَى ضذت 

 لاًَى ػذم

 واستشد

 

 یریادگی نیقوان

 :یآمادگ قانون

 سضذ وشدُ تاضذ. یتِ اًذاصُ واف یو عقل یرهن ،یعاطف ،یجسو جیاص ح ذیتا شًذُیادگی

 اثر: قانون

وِ احش  ییٍ تىشاس وٌذ. ٍ اص آًْا شًذیّستٌذ سا تپز تبخصیکه مطلوب و رضا یتجارب لٌذیّا ها اًساى

 داسًذ اجتٌاب ٍسصًذ. ٌذیًاخَضا

 



داًص  ذیتا سیتذس اىیوِ دس جش ىٌذیًىتِ سا تِ ها اضاسُ ه يیا یاست. لاًَى آهادگ یاٍل لاًَى آهادگ لاًَى

اگش داًص آهَص ٍضغ  یؼٌیلشاس گشفتِ تاضذ  یدس حذ هغلَت یرٌّ ،یضٌاخت ،یػاعف ،یآهَص اص ًظش جسو

 سیسا داضِ تاضذ وِ تذس ساًتظا يیتَاًذ ا یداضتِ تاضذ هؼلن ه یداضتِ تاضذ، حال هغلَت یخَت یجسو

هؼلن لثل اص ضشٍع والس  هیتِ ػٌَاى  ذیتا يیّو یضَد. تشا یحاغل ه یشیادگی یؼٌیهَفك تاضذ 

ًِ؟  ایداسًذ  یداًص آهَصهاى حال هغلَت ایآ نیٌیتث نیوٌ یتشسس سیتذس یّا تیخَدهاى، لثل اص ضشٍع فؼال

غثحاًِ خَسدُ اًذ سش والس ًطستِ اًذ؟  ایآ دُتشًذ تِ عَس سا یتِ سش ه یهٌاسث تیدس ٍضؼ یاص ًظش جسو

واس  ذیغثحاًِ خَسدى داًص آهَصاى ضا يیّو یحت ایداًص آهَصاى  یحاالت ػاعف یدسست است وِ تشسس

ٍالؼا  یًِ ٍل ایغثحاًِ خَسدُ اًذ  ایآ نیٌیت نیوٌ یفشُ سا تشسسچْل ً ،یوالس س نیتَاً یتاضذ، ًو یسخت

ضٌاخت  یلیپس اص گزضتي چٌذ سٍص اص سال تحػ ٌایتاضذ هغو داضتِهؼلن تِ واس خَدش ػطك  هیاگش 

 ست،یّش سٍص ً یشضایػل شضایػل يیآٍسد هتَجِ است وِ ا یداًص آهَصاى خَدش تِ دست ه یسٍ یواف

چٌذ تا سَال  ذىیًِ؟ تا پشس ای یاٍهذُ؟غثحًَِ خَسد صیپ یتَ؟ هطىل یخَت شضایپشسذ ػل یحالص سا ه

 یگفتِ ه یآهَصض یًظام ّا یدس تؼض ٌغَسیآهادُ وٌذ. ا سیتذس ٌذیفشا یتشا غغالحاداًص آهَص سا ا تَاًذیه

اص آى  یًوًَِ ّا ییضٌاساگشّا یسش هیداًص آهَصاى ٍاسد هذسسِ تطًَذ تا استفادُ اص  ٌىِیضَد وِ لثل اص ا

ًِ، تؼذ اگش  ایّست  یوٌذ وِ  لٌذخَى آى ّا دس ٍضغ هغلَت یضَد ٍهطخع ه یداًص آهَصاى گشفتِ ه

 یداضتِ تاضذ لثل اص آى اغغالحا آهادُ ساص یهطىل یحاالت سٍح ای  یجسو ٌِیدس صه یداًص آهَص اًایاح

 نیضٌاساگشّا سا ًذاس يیچَى اضَد. حاال ها تِ ػٌَاى هؼلن حاال  یٍ تؼذ ٍاسد والس دسس ه شدیگ یغَست ه

 يیا ذیتا ن،یس تِ ػْذُ داس التسس يیهؼلن ا هیها تِ ػٌَاى  ذُ،یٍ ًظام ها چَى ٌَّص تِ آى حذ ًشس

 يیاٍل يی. پس اشیخ ایّستٌذ  سیتذس اىیداًص آهَصاى آهادُ ٍسٍد تِ جش ایآ نیٌی، تث نیطیٌذیسا ت ذاتیتوْ

 . یلاًَى است تِ ػٌَاى لاًَى آهادگ

استثاط  هیهحشن ٍ پاسخ  هی يیاگش ت ذیگَیه هیلاًَى احش. سَسًذا ن،یوٌ یه یدٍم سا تا ّن تشسس لاًَى

اگش داًص  یؼٌیافتذ  یّن اتفاق ه سیتذس اىیضَد، دسجش یه تیاحساس تطَد آى ساتغِ تمَ یٌذیخَضا

تخص تِ اٍ دست  تیٍ سضا ٌذیّا احساس خَضا تیّا ٍ فؼال تیسٍتشٍ ضذى تا هَلؼ سیتذس اىیآهَص دس جش

داًص آهَصاى  یوٌذ وِ تشا یٌیت صیسا پ یتجاست ذیضَد پس هؼلن تا یه هیًضد یشیادگیداد لغؼا داسد تِ 

 گشی.دس اداهِ د نیوشد یتشسس گشیسا تا ّن د يیلَاً يیتخص  تاضذ. تا حاال دٍ تا اص ا تیدل چسة ٍ سضا

 داضت. نیّن هشٍس خَاّ گشیسا تا ّوذ یشیادگیاغَل 



 تسٍیي وٌٌسُ: هْبخط شاوطی                                                                                                    

سٌسضن –زثیطی ظثبى اًگلیسی   

 قًاویه یادگیری

 قاوون تمریه:

 تىطاض ٍ توطیي زض یبزگیطی ٍ زٍام آى تبثیط فطاٍاى زاضز.

 قاوون تقدم:

 هؼوَالً ًرستیي ذبعطات والس زضس ثیطتط زض شّي ثبلی هی هبًس. 

 

 خلسِ ثیست ٍضطن -زضس عطاحی آهَظش

ضا ثطضسی وطزین. حبال هی ذَاّین ثِ زض ثرص لجل اظ لَاًیي یبزگیطی صحجت وطزین. لبًَى اهبزگی ٍ لبًَى اثط 

 لبًَى توطیي ٍ لبًَى تمسم ثپطزاظین.

 

 * لبًَى توطیي: تىطاض ٍ توطیي زض یبزگیطی ٍ زٍام آى تبثیط فطاٍاى زاضز. 

اضبضُ زاضز وِ اگط خطیبى تسضیس ثِ گًَِ ای ثبضس وِ ثب تىطاض ٍ توطیي ثبضس یؼٌی ثِ ایي ًىتِ  * قاوون تمریه

س اظ ایٌىِ هغلت ضا یبز گطفتٌس ثب یىسطی توطیي ّب ضٍثطٍ هی ضًَس تب ثتَاًٌس زازُ ّبی ذَزضبى زاًص آهَظاى ثؼ

ضا هطٍض وٌٌس. اعالػبت ذَزضبى ضا تىطاض وٌٌس، یبزگیطی آًْب ثب زٍام هی ضَز. اٍیي ّبٍس زض ایي هَضز یه 

فت ٍ زضٍالغ زض اٍج یبزگیطی تئَضی زاضز وِ هیگَیس: اگط زاًص آهَظ اهطٍظ سط والس زضس هغبلت ضٍ یبز گط

زضصس اعالػبت ضا اظ  08سبػت ثؼس اظ ایي اتفبق، تمطیجب  42زلیمبً مغِ صس زض صس یبزگیطی لطاض گطفت یؼٌی زض ً

هحتَی ٍ زازُ ّب ضٍ ثِ سوت ًتَاًستِ ّسایت ذَثی زاضتِ ثبضس زست زازُ است. چَى تىطاض ٍ توطیي ًساضتِ 

گیطی ضا هبًسگبض وٌین ًیبظ است ست وِ یبزگیطی ضا ثب زٍام ثىٌین یبزًیبظ احبفظِ ثلٌس هست ذَزش. اظ ایي ضٍ 

ضٍظ زٍم هؼلن تىطاض  گط. یؼٌی اوِ هؼلن ثب زازى یه توطیي زاًص آهَظ ضا ثِ ًمغِ صس زض صس یبزگیطی ثطسبًس

هٌحٌی فطاهَضی  جٌبیهغبلت ضٍ ثطای زاًص آهَظ ٍ زٍثبضُ زاًص آهَظ زض اٍج یبزگیطی لطاض گطفت ایٌجبض ثط هوطز 

سبػت عَل هیىطس تب اعالػبتی ضا وِ یبز گطفتِ ضا ثتَاًس لسوتی اش ضا ضیعش زاضتِ ثبضس.  42تب اٍیي ّبٍس زٍ
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ّطت ٍ ضبًعزُ  -چْبض –زٍ  –ضٍظ اگط ازاهِ زاضتِ ثبضس ثب استفبُ اظ الگَی یه  61ایي اتفبق اگط ثیبفتس یؼٌی تب 

 تَاًست تىطاض زاضتِ ثبضس ثطای اًص آهَظ یبزگیطی وبهل ضخ زازُ است. ٍ ثط هجٌبی تَخِ ثِ ایي فبصلِ ّب هؼلن

ایي تئَضی وِ هغطح ضس هطثَط ثِ چگًَگی ثجت اعالػبت زض حبفظِ ثلٌس هست ثَز اظ اٍى خْت وِ ٍخِ 

 اضتطان زاضت ثب توطیي سَضًسایه اٍى ضٍ هغطح وطزین.

 :(First Effect)قاوون بعدی قاوون تقدم یا اصطالحاً * 

هؼلوبى هؼوَالً زض اٍلیي تدطثِ ذَزضبى ثب زاًص آهَظاى ضطایغی ضا ایدبز هی وٌٌس وِ اٍى ضطایظ وِ اٍى اتفبق 

االى اسن یىی اظ هؼلوبى ضوب، زثیطاى ضوب زض زٍضاى  اگط ثطای زاًص آهَظ زض شّي هبًسگبض هی ضَز. یؼٌی

اػی هی ضَز یب ّط ضرص زیگطی هؼوَالً اٍلیي تحصیلی ضا ثبظ ثىٌین احتوبل ظیبز اٍلیي ثطذَضز ضوب ثب هؼلن تس

 اضتجبعبت، اٍلیي زیساضّب است وِ زض شّي هی هبًس.

تبثیط اٍلیِ، اظ ایي خْت هب زض یبزگیطی ثبیس آى ضا هَضز تَخِ لطاض ثسّین ٍ  First Effectایي یؼٌی ّوبى 

 ذَضزّب هؼلن ثتَاًس ًتبیح یبزگیطی زضذطبى ثطای زاًص آهَظ ثِ اضهغبى ثیبٍضز.طثؼٌَاى اٍلیي ث

لبًَى ضست ایي ًىتِ ضٍ اضبضُ هی وٌِ وِ ّط چِ خطیبى یبزگیطی زاذلص اتفبلبت هْیح، خصاة ٍ ثب ًطبط ثبضس، 

فطآیٌس ثطای زاًص آهَظ زلچست تط است. زضٍ الغ یه ٍالؼِ هْیح ٍ خصاة ثیطتط اظ یه اتفبق ػبزی ٍ وسل 

َاى یه هؼلن زض خطیبى تسضیس فطآیٌس ضا ثب هب ثبیس تالش ثىٌین ثؼٌوٌٌسُ زض شّي زاًص آهَظ هی هبًس. پس 

 ًطبط ثىٌین والسْبیی زاضتِ ثبضین پَیب ثطای زاًص آهَظاى.

 قاوًن شدت:

 یه ٍالؼِ هْیح ٍ خصة ثیطتط اظ ٍالؼِ ػبزی وسل وٌٌسُ زض شّي ثبلی هی هبًس.

 قاوًن عدم کاربرد:

 گطزز.هْبضت ٍ زاًص وِ ثِ وبض گطفتِ ًطَز، ثِ تسضیح ٍ ثِ هیعاى ظیبزی فطاهَش هی 
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 کسل کىىدگی:

 وبض یبزگیطی ذیلی آسبى یب فَق الؼبزُ زضَاض ثبضس.

وَتبّی هؼلن زض ثطاًگیرتي ػاللِ یب خلت تَخِ یب ػسم تفْین زضست هغبلت ثِ 

 فطگیطاى.

ػلن ٍ زاًطی یب هْبضتی ضا زض ظًسگی هبى  آى هطرص است هیگَیس اگط اظ اسنّوبًغَض وِ   لبًَى ػسم ٍ وبضثطز

ثِ وبض ًگیطین ثِ تسضیح ثِ سوت فطاهَضی هیطٍز. پس ثبیس آًچِ ضا وِ زض والس زضس آهَذتِ هی ضَز ظهیٌِ 

 ن وٌس ٍ هَضز استفبُ لطاض ثگیطز ٍ ثِ اصغالح هبًسگبض ثطَز.ّاستفبزُ آى زض هحیظ ٍالؼی ضا فطا

 هَاًغ یبزگیطی 

چِ چیعّبیی ثبػث هی ضًَس وِ یبزگیطی تحمك پیسا ًىٌس.  .حبل هی ذَاّین هَاًغ یبزگیطی ضا ثطضسی وٌین

ضطایظ وسل وٌٌسُ ی هحیظ، پیچیسگی خطیبى یبزگیطی، ضطایغی وِ آظاض هیسّس ثِ زاًص آهَظ ٍ هَاًغ زیگط 

 وِ ثطضسی هی وٌین.

هٌظَضش ایي است وِ اگط فؼبلیتی وِ هؼلن پیص ثیٌی وطزُ ثطای زاًص آهَظ آًمسض سرت ٍ ضَاض ثبضس وِ 

زاًص آهَظ ًتَاًس اظ ػْسُ آى ثط ثیبیس یه احسبس ًبوبهی زضٍى زاًص آهَظ ایدبز هی ضَز ٍ اظ خْتی فؼبلیتی 

ثطایص هَلؼیت یب فؼبلیت سغحی ٍ آسبى ثبضس ثبظّن زاًص آهَظ ثسیبض ضسُ ثطای زاًص آهَظ وِ پیص ثیٌی 

، هؼلن، زثیط هطثَعِ ثطای اًتربة یوسل وٌٌسُ است. اظ ایي ضٍ ثبیس تَخِ ثسیبض وبفی زاضتِ ثبضین عطاح  اهَظض

یؼٌی فؼبلیتی ضا پیص ثیٌی وٌس وِ تب حس اهىبى هتٌبست تفبٍت ّبی فطزی ثچِ ّب، ثطای ّط زاًص  .فؼبلیت ّب

 * وسل وٌٌسگی

 * پیچیسگی

 گی* آظضز

 * سبیط هَاًغ
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آهَظ فؼبلیت هتٌَع. ذت ایي ضبیس زض والس ٍالؼی سرت ثبضس، زض ػول ضاحت است وِ ثگَیین ثطای ّط زاًص 

آهَظ فؼبلیتی ثچیٌین ٍلی ثب عطح اظ لجل هطرص ضسُ ثب عطاحی ّبی هغلَة هب هی تَاًین هطرص ثىٌین یب 

ّبی هتفبٍتی ضا ثِ آًْب ثسّین وِ ایي زاًص آهَظاى ضا زض گطٍُ ّبی هتفبٍت تمسین ثٌسی وٌین ٍ فؼبلیت 

 احسبس وسل وٌٌسگی ثْطَى زست ًسّس.

 

پیچیسگی ثِ ایي ًىتِ اضبضُ زاضز وِ اگط هغبلت هٌسدن ثِ زاًص آهَظ اضائِ ًطَز یؼٌی ثِ ًَػی سطًد ّب 

آًْب ضا ًتَاًس ثْن ثسظ ثسّس  اظ گفتِ ّبی هتٌبلض استفبزُ وٌس ؼلن زض خطیبى تسضیس ذَزشهطرص ًجبضس، ه

اضتجبط ثسّس ثب عطحَاضُ ّبی شٌّی زاًص آهَظاى آًْب ضا لیٌه ًسّس. لغؼب یه پیچیسگی ّبیی حبصل هی ضَز 

 وِ زاًص آهَظ زچبض سطزضگوی هی ضَز. ٍ ایي ذَزش هبًغ یبزگیطی است.

 

 

 

وِ هی ذَاّین ثِ آى ثپطزاظین، ثِ ذبعط وَتبّی زاًص اهَظ زضعَل سبل  آظضزگی، زیگط هبًغ یبزگیطی است

تحصیلی هؼلن هوىي است حسبسیت ظیبزی ضٍی زاًص آهَظ پیسا ثىٌس یؼٌی ًیبظ ثبضس ظیبز ثِ اٍ تصوط ثسّس یب 

زضس  اصغالحبً ثبّبش ثطذَضز زاضتِ ثبضس یب زض هَلؼیت ّبی ثسیبض ًبػبزالًِ وِ ًجبیس اتفبق ثیبفتس سط والس

هوىي است زاًص آهَظی ضا تٌجیِ وي ایي ثبػث هی ضَز زاًص آهَظ زیگط والس زضس ثطایص ذَضبیٌس ًجبضسٍ 

ضٍاثظ ثطای هؼلن هبًغ یبزگیطی است. یب ّوَاضُ ثب زیسى هؼلن حس ًبذَضبیٌسی ثْص زست ثسّس. ایي ضفتبض ٍ 

ًِ ایی زاضُ پیص هیطُ وِ اصالً ضٍاثظ ًبهغلَة زاًص آهَظاى زض والس زضس هوىي است فضبی وبس ثِ گَ

زاًص آهَظاى ثِ زضس تَخْی ًساضًس ٍ ػسُ ایی آذط والس هطغَل ضیغٌت ّبی ذَزضبى ّستٌس. ایي ضٍاثظ 

 :پیچیدگی

  اضائِ هغبلت ظیبز ٍ پیچیسُ گفتِ ّبی هتٌبلض اضتجبط ًسازى هغبلت ثِ یىسیگط...

 آيردگی:

  ضفتبض ضًدص آٍض هؼلن، ضٍاثظ ًبهغلَة، ثی ًظوی، زیط آهسى ثِ والس ٍ ....
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لغؼب هبًغ یبزگیطی است. ثی ًظوی ّبی والس زضس،  اصال ذَز ایٌىِ زاًص آهَظ زیط سط والس حبضط ثطَز 

 خب ثوبًس ٍ ثِ آى یبزگیطی وبهل زست پیسا ًىٌس. ٍ وبهل تسضیسثبػث هی ضَز وِ اظ خطیبى ٍالؼی 

 

زض ػسم تحمك یبزگیطی زاًص آهَظاى ًمص زاضز هثل تطس اظ ضىست، زاًص آهَظ هی  ػَاهل زیگط یب هَاًغ زیگط

گَیس ًىٌس اهسبل ًتَاًن ًوطُ ذَة ثگیطم. ایي استطس ٍ اضغطاة ّبیی وِ هؼلن یب ذبًَازُ ّب ثِ زاًص آهَظاى 

بط هغلَة ثطای تحویل وٌٌس، ذَز ثِ ذَز هبًغ یبزگیطی است. یؼٌی هؼلن ثبیس یه والس آضام ٍ سطضبض اظ اضتج

زاًص آهَظاى فطاّن وٌس تب آًْب ثِ سوت یبزگیطی تطغیت ثطًَس ٍ زض خطیبى تسضیس یه حضَض فؼبل زاضتِ 

 ثبضس.

 

 یىسطی ًىبت زیگط ٍخَز زاضز وِ ووه هی وٌس هب یه تسضیس ذَة زاضتِ ثبضین. ًىبت ضٍ تَخِ زاضتِ ثبضیس.

 سایر مًاوع:

 تطس اظ ضىست، ًگطاًی اظ هسرطُ ضسى، آظاض زیسى ٍ .... 

 وکات کمک کىىدٌ در یک تدریس خًب

سبظهبًسّی هحتَای تسضیس 

 ضطٍع ّط خلسِ زضسی ثب یه ضطح ولی ٍ اخوبلی، اظ هَضَع ٍ هحتَای تسضیس 

ثیبى هغبلت ثِ ضىلی ٍاضح ٍ ضٍضي 

ِتسضیس ثب سطػت هٌبست ٍ آّست 

 ِپبیبًی( –تىَیٌی  – یػٌَاى یه لسوت هْن تسضیس )تطریصاستفبزُ اظ اضظضیبثی ث 

ذبتوِ تسضیس ّوطاُ ثب احسبس ًطبط ٍ الٌبع فطاگیط ٍ آهَظضگط 
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ثتَاًین ذَة ّضوص وٌین هحتَای زضس ثطا ثؼٌَاى یه هؼلن. ثساًین وِ ایي  یؼٌی سبظهبًسّی هحتَای زضس:

هحتَای هىتَة وتبة زضس یب ایي فبیل صَتی وِ تدَیع ضسُ ثطای ایي زضس. زًجبل چی ّستص؟ وسٍم ّسف 

پَضص ثسّس؟ یؼٌی ٍلتی هب تَاًستین ذَزهَى ثپصیطین ٍ اصغالحبً آًبلیع وٌین هحتَی ضا ضفتبضی لطاض است 

اًستین آى ضا سبظهبًسّی وٌین. هطرص وٌین ثِ گبم ّبی هتفبٍت ثِ ّسف ضّبیی ضفتبضی هطحلِ ای یب تَ

 تسلسلی تمسین وٌین لغؼب هی تَاًین تسضیس هَفك تطی زاضتِ ثبضین.

  .ًیبظ است وِ هؼلن تسضیس ذَزش ضا ثِ اضائِ یب اضبضُ ثِ ولیت زضس آغبظ وٌسًىتِ ثؼسی: 

ضوبی ولی اظ زضس ثِ زاًص آهَظاى ثسّس، ثگَیس  یه ،استهب ولیتص ایي  ظاهطٍثچِ ّب زضس  یؼٌی ثگَیس

هَضَع زضس ایي است، ایي ّسف ولی زضس است، ثِ ایي هسبئل زست پیسا وٌین ٍ زض ًْبیت ایي ّسف ذطٍخی 

هی تَاًین  هب ذَاّس ثَز. اگط اظ ایي پیص سبظهبًسُ ّب استفبزُ وطزین یؼٌی ولیت ضا ثِ زاًص آهَظاى زازین، لغؼب

 زاضتِ ثبضین. ة ضا اًتظبض یه تسضیس ذَ

 ًىتِ ی ثؼسی ثیبى هغبلت ثِ ضىل ٍاضح ٍ ضٍضي:

یؼٌی هؼلن ثبیس زض عَل تسضیس آًمسض سبزُ ٍ ضفبف ٍ ثب ثچِ ّب صحجت ثىٌس وِ ثتَاًٌس هغلت ضٍ ثگیطًس. اگط 

ب ًِ زاًص آهَظاى هتَسغِ ّستٌس یوِ ثبیس ظثبى وَزوی ضا ثىطبیین  هربعت زاًص آهَظ زثستبًی است آًدبست

تط صحجت  یهتٌبست ثب سي آًْب ٍ ّط چِ وِ زاًص آهَظاى ثِ سغَح ثبالتط هی ضسٌس ایٌدب ًیبظ است وِ ترصص

 وٌین. پس ثبیس آًچِ وِ زض والس هغطح هی ضَز صطیح ٍ ٍاضح ثبضس.

 ًىتِ ثؼسی تسضیس ثب سطػت هٌبست ٍ آّستِ ازاهِ زاضتِ ثبضس.

سیط ضسیسى ثِ هطاحل ٍ  ،ثِ ظثبى سبزُ ثبیس سیط تسضیس زض یه ضٍظ یه فصل ضا توبم وٌس.ّس یؼٌی هؼلن ًرَا

ّسف ّب ثِ صَضت تسضیدی هٌغمی ٍ اصغالحبً هتَالی ثبضس اظ گفتي هغبلت سبزُ ضطٍع ثطَز تب هطاحل پیچیسُ 

 ٍ سرت.

 ًىتِ ی ثؼسی استفبُ اظ اضظضیبثی است.

پبیبًی اظ یه تىَیٌی زاضین. زض عَل خطیبى آهَظش ٍ زیگط اضظضیبثی  زاضین یثجیٌیس هب یه اضظضیبثی تطریص

وِ زض هَضز آى صحجت وطزین. ثبظ ّن زض  یایٌْب ثبیس ثِ ًحَ احسي استفبُ ثىٌین. ذصَصب اضظضیبثی تطریص

ٍ زض ًْبیت  اصل تْیِ ٍ تٌظین ًظبم اضظضیبثی زض هَضز ّط سِ ًَع اضظضیبثی هغبلت هفیسی ضا اضائِ ذَاّین زاز

ذبتوِ تسضیس ثبیس ّوطاُ ثب ًطبط ٍ ایدبز حس ضضبیت ثطای زاًص آهَظاى ثبیس ثبضس. یؼٌی ثبیس آًمسض فطآیٌس 

والس ذَضبیٌس ثبضس وِ ٍلتی زاًص آهَظاى اظ والس ثرَاٌّس ثطًٍس ثیطٍى یه لجرٌس ثطٍی لت ضبى ثبضس ًِ 

آلب ظًگِ، ثگَیٌس آلب ذسا لَت، ذبًن ذستِ ًجبضیس،  ایٌىِ ٌَّظ ثیست زلیمِ ثِ والس زضس هًَسُ زاًص آهَظاى
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ایي ًىبت ضٍ ثبیس هس ًظط لطاض  .یي یؼٌی چی؟ یؼٌی والس ضوب وسل وٌٌسُ ثَزُ استا ،آلب هی تًَن ثطم ثیطٍى

 تِ ثبضین.ثسّین تب یه تسضیس ذَة زاض

 



 72طراحی آمًزشی جلسٍ 

 82سبل  82ئشُ ًیه ساد دثیز سثبى اًگلیسی سزخس هبدُ گزد آٍرًذُ: فب

در ثخص لجلی ًىبت ووه وٌٌذُ در جزیبى تذریس هَفك را هزٍر وزدین. ایٌجب هیخَاّین ٍیژگی ّبی یه تذریس خَة ٍ 

 ایذُ آل را ثب ّن ثزرسی وٌین. 

 

 يیژگی َای یک تذریس خًب

 

  ريش َای متعذد تذریساستفادٌ از 

 یادگیری فعال 

 تُیٍ ي تىظیم طرح درس ي استفادٌ از آن 

 تراوگیخته اوگیسش 

 رعایت تفايت َای فردی فراگیر آن 

 

 

تذریسی ایذُ آل است وِ ایي ٍیژگی ّب را داضتِ ثبضذ. یؼٌی هؼلن ثتَاًذ اس رٍش ّبی هتؼذد تذریس استفبدُ وٌذ. هؼلن ثِ  ●

ثخَاّذ ثب استفبدُ اس رٍش سخٌزاًی داًص آهَساى را ثِ ًمغِ ی پبیبًی هؼلن جزیبى آهَسش ته سبػتی ًگبُ ًىٌذ، ٍ فمظ 

یؼٌی توبضبی یه  ؛تز یبد ثگیزدهوىي است یه داًص آهَس ثب دیذى ثیطوٌٌذ، ثزسبًذ. چَى داًص آهَساى ثب ّن فزق هی 

را گَش دّذ. یب یه سبػتی دلیمِ ای  54ولیپ دٍ دلیمِ ای ثزایص هؤثزتز ٍ هبًذگبرتز ثبضذ تب ایٌىِ ثخَاّذ یه سخٌزاًی 

ِ ثبضذ، ّوشهبى والس درس پس یه هؼلن هَفك اس رٍش ّبی تذریس هتؼذد استفبدُ هی وٌذ؛ هیتَاًذ رٍش تَضیحی داضت

ثزای  را هطبروتی دگیزییب ،استفبدُ اس رسبًِ ّب جذاة تز هی وٌذ، اس گزٍُ ثٌذی داًص آهَساى غبفل ًوی ضَدخَدش را ثب 

 ایي یؼٌی ثِ وبر گیزی رٍش ّبی هتٌَع در تذریس.  .ثچِ ّب پیص ثیٌی هیىٌذ

ىلن ٍحذُ ثبضذ ٍ سز والس خَدش ثزای داًص آهَساى صحجت ٍیژگی ثؼذی یبدگیزی فؼبل است. اگز هؼلن فمظ ثخَاّذ هت ●

ایي جزیبى، جزیبىِ یبدگیزی پَیب یب فؼبل وٌذ ٍ داًص آهَساى گَش ثذٌّذ ٍ یبدداضت ثزداری ثىٌٌذ ٍ هغبلت را حفظ وٌٌذ، 

جذا هی وٌذ.  را اس جزیبىِ تذریسدلیمِ خَدش  81یب  01دارد؛ لغؼبً پس اس گذضت  ًیست. داًص آهَس ایٌجب ًمص هٌفؼلی

صالً ًبخَدآگبُ ًسجت ثِ یبدگیزی همبٍهت هی وٌذ، دٍست دارد ثِ وبری ثپزداسد وِ ًسجت ثِ آى ػاللِ هٌذ است. اهب اگز ا

وٌٌذُ داضتِ ثبضذ ٍ ْیل جزیبى یبدگیزی فؼبل ثبضذ، هؼلن ًمص توبم وٌٌذُ ٍ ًمص اصلی را ًذاضتِ ثبضذ، اصغالحبً ًمص تس

ایي گزٍُ ثبیذ ایي ػول را اًجبم دّذ، ضوب ثبیذ ایي وبر را اًجبم دّیذ، داًص آهَس ػشیشم  وِ االى، ثچِ ّب را فمظ ّذایت وٌذ

ایي یؼٌی  ،االى ٍلت اًجبم دادى ایي فؼبلیت است، یؼٌی ثتَاًذ والس درس را هذیزیت وٌذ، ثبسخَرد ثِ داًص آهَساى ثذّذ



یمِ ثخَاّذ ًسجت ثِ یبدگیزی همبٍهت داضتِ ثبضذ ٍ جزیبى دل 81والس فؼبل است ٍ هحبل است داًص آهَس ثؼذ اس گذضت 

 یبدگیزی را رّب وٌذ.

ٍیژگی ثؼذی تْیِ ٍ تٌظین عزح درس است. هؼلن السم است ثزای ضزٍع والس خَدش تب رسیذى ثِ ًمغِ ی اًتْب اس اثشاری  ●

وىي است ایي سَال را اس هب ثپزسٌذ وِ ثِ ػٌَاى عزح درس یب ًمطِ ی راُ استفبدُ وٌذ. خیلی اس داًطجَیبى در والس درس ه

داًص آهَساى احبعِ ًذاضت. یؼٌی اصالً هذیزیت والس ن وِ دثیز آى والس هزثَعِ اصالً رٍی هب اهزٍس رفتین وبرٍرسی ٍ دیذی

ًذاضت. داًص آهَساى خَدضبى والس را هذیزیت هی وزدًذ ٍ ثِ ّز جْتی وِ دٍست داضتٌذ پیص هی ثزدًذ. والس ثسیبر 

هی سد ٍ ثب صذای ثلٌذ هیخَاست آى ّب را سبوت وٌذ. ثی ًظن ثَد ٍ هؼلن هذام رٍی هیش، رٍی ًیوىت داًص آهَساى  ٍضلَؽ 

ثبیذ ایي عَر  ؟ ًىٌذ هب ّن سز والس ثزٍین ٍ ثب ایي هطىل هَاجِ ثطَین؟ در پبسخ ثِ ایي سَال داًطجَایي عَر ثَدچزا 

ى ػزض وٌن وِ اگز هؼلوی هي ثِ عَر یمیي خذهتتَ زح درس داضت؟ع یذثَد ص حبضزآیب هؼلوی وِ سز والس پزسیذ وِ

یب یه سبػت ٍ ًین والس خَدش فىز وزدُ ٍ ثزای ته ته دلبیك  دلیمِ ٍ 54رٍی داضتِ ثبضذ، یؼٌی رٍس لجل عزح درس 

ٍ ثگَیذ: خَة آى ثزًبهِ چیذُ است. حبال اگز هؼلن ثذٍى عزح درس سز والس حبضز ضَد ٍ ثیبیذ رٍ ثِ رٍی ثچِ ّب ثبیستذ 

هؼلن  .االى هب فیشیه دارین :ایي سًگ چی داریذ؟ ثذٍى داضتي عزح درس. ٍ داًطجَیبى ثگَیٌذ ،ثچِ ّبی ػشیش سالم خذالَت

ٍرق ثشًذ وِ یبدش ثیبیذ تب وجب را درس دادُ است  ،را ثگیزد ىداًص اهَسا ی اسخَة تب وجب را درس دادُ این؟ وتبة یىثگَیذ: 

دلیمِ ای پیص هی آیذ. یؼٌی ثچِ ّب هی آیٌذ والس را در  4یب  5ی  را ضزٍع وٌذ ّویٌجب یه ٍلفِ ٍ ثؼذ ثخَاّذ تذریس

یؼٌی هي اگز یه رٍس سز والس ثذٍى عزح درس حبضز ضذم، یه تبین ّبی هزدُ  ؛خَدم است تجزثِ ی ایي .دست هی گیزًذ

ًظوی والس است. پس اگز عزح درس داضتِ  ّوبى لحظبت ضلَغی ٍ ثی ای در والس درس ایجبد هی ضَد وِ آًجب دلیمبً

اٍل هی داًذ وِ هی خَاّذ چىبر وٌذ، هیذاًذ داًص آهَس ًوی افتذ، چَى هؼلن اس ّوبى لحظِ ی  هغوئٌبً ایي اتفبلبت ،ثبضین

ي اس ّز وذام اس ثچِ ّب را ثِ ًحَی درگیز هی وٌذ ٍ ای ،ثبیذ چِ فؼبلیتی داضتِ ثبضذ، ٍ لغؼبً تب والس درس ضزٍع هی ضَد

 ضلَغی ٍ ثی ًظوی والس درس جلَگیزی هی وٌذ.

ًىتِ ی ثؼذی، ثزاًگیختي اًگیشش داًص آهَساى ثِ ػٌَاى یه ٍیژگی در تذریس هَفك ایٌجب هغزح ضذُ است. اگز هؼلن  ●

تَاًذ  (، هیالجتِ ایي ّن در عزح درس پیص ثیٌی ضذُ است)را ثب درگیز وزدى داًص آهَساى ضزٍع وٌذ  شتذریس خَد

خَثی در جزیبى والس خَاّذ ثَد. یؼٌی ثیبیذ والس درس خَدش را ثب ایجبد اًگیشُ آغبس  ُذٍار ثبضذ وِ داًص آهَس ّوزااهی

ایي اًگیشُ هی تَاًذ حبالت هختلفی داضتِ ثبضذ وِ در اداهِ ثیطتز صحجت هی وٌین. یه هؼلن هَفك ٍ خالق ثزای ّز  .وٌذ

ایش ثزای داًص آهَساى داضتِ ثبضذ تب ّز وذام اس داًص آهَساى وِ اصغالحبً در در آغبس ثبیذ یه سَرپز ،جلسِ ی والس خَدش

یه حبلت رٍحی ٍ رٍاًی خبصی ثِ سز هی ثزًذ، یىی ٌَّس دارد ثبسی دیطت تلَیشیَى را هزٍر هی وٌذ، یىی درگیز دػَاییست 

دارًذ؛ اگز هؼلن ثب ایي سَرپزایش سز  وِ سًگ استزاحت ثب داًص آهَساى داضتِ است، ّز وذام ثِ ّز حبل یه هطغلِ ی فىزی

 والس حبضز ضَد، هیتَاًذ ًگبُِ ّوِ ی ثچِ ّب را در یه وبًَى جوغ وٌذ ٍ والس درس خَدش را استبرت ثشًذ. 

ٍیژگی ثؼذی ایي است وِ هؼلن ثِ تفبٍت ّبی فزدی فزاگیزاى تَجِ وٌذ. ایي هغلت ضبیذ در گفتبر سبدُ ثبضذ اهب در ػول  ●

بر دارد. لغؼبً ضوب ٍلتی وِ ٍارد والس درس هی ضَیذ اًجَّی اس داًص آهَساى ثب یهذیزیت ٍ درایت ٍ خاللیت ثسًیبس ثِ 



ًفز را در والس درس خَد خَاّیذ داضت. چگًَِ هی تَاًیذ در یه سهبى هحذٍد ثِ توبهی تفبٍت  51، یب 62، 63هیبًگیيِ 

ثِ ّذف ّبی آهَسضی هطخص  هجبة هیىٌذ هؼلنرفتبرگزایبًِ ای وِ  ّبی فزدی ثچِ ّب تَجِ وٌیذ؟ ثب تَجِ ثِ رٍیىزد ّبی

ثزسذ. اصغالحبً ثبیذ در یه هسیز اس پیص تؼییي ضذُ لذم ثزدارد. ایي ثِ ًَػی ضبیذ هبًغ ثبضذ وِ هؼلن ثخَاّذ ثِ تفبٍت ّبی 

اهزٍس داًص آهَساى را ّذایت  اصلی هؼلن ایي است وِ درس اهزٍس را ثذّذ ٍ تب پبیبى فالى صفحِ فزدی تَجِ وٌذ. دغذغِ ی

تب پبیبى سبل تحصیلی ًوی تَاًذ وتبثص را توبم وٌذ. پس تفبٍت فزدی چِ هی ضَد؟ وزدُ ثبضذ وِ اگز غیز اس ایي حزوت وٌذ 

هؼلن هی تَاًذ ثب تَجِ ثِ ضٌبختی وِ رٍی داًص آهَساى دارد، ثزای ّزوذاهطبى تىبلیفی در  ،ثزای ایي وِ ایي اتفبق ثیفتذ

هتَسظ، ٍ سخت پیص ثیٌی وٌذ وِ آًْب ثتَاًٌذ تىزار ٍ توزیي داضتِ ثبضٌذ ٍ ثِ ّذف ّبی هغلَة آهَسضی  ،سبىسغح آ

 ثْتز دست پیذا وٌٌذ. 

 

 تصمیمات مرتثط تا مذیریت زمان

 تىظیم زمان تذریس مىاسة تا ريش تذریس ي محتًای مطالة .1

 شىاسایی َذف آمًزش ي درک ريش تذریس .7

 تحت وظارتی ي غیر وظارتیشىاسایی فعالیت َای  .3

 تعییه دقیق فعالیت َای معلم ي تجارب یادگیری .4

 

تب ثِ حبل ٍیژگی ّبی یه تذریس هَفك را گفتین. اهب چِ تصویوبتی ًیبس است یه هؼلن ثگیزد تب ثتَاًذ سهبى خَد را هذیزیت 

رس داضتِ ثبضذ یؼٌی لغؼبً ثب داضتي وٌذ یؼٌی ثْیٌِ سبسی سهبى داضتِ ثبضذ؟ اصلی تزیي هسئلِ ایي است وِ ثبیذ عزح د

 عزح درس هی تَاًین هذیزیت سهبى ّن داضتِ ثبضین. 

ثؼذی وِ در هَرد تؼییي هحتَا ّن ثِ آى اضبرُ وزدین، ایي ثَد وِ ثبیذ ثیي هحتَا ٍ ّذف ّب تٌبست ٍجَد داضتِ  ًىتِ ی ●

ثبضذ. ایٌجب ثِ تؼجیز دیگزی اس آى صحجت هی وٌین. ثبیذ ثیي سهبى تذریس )ثِ ػٌَاى ػٌصزی وِ در دستوبى ّست( ٍ رٍش 

تِ ثبضذ. یؼٌی ایي ّب ثب یىذیگز ّوگي ثبضٌذ. ثزای هثبل، رٍش تذریسی وِ اًتخبة هی وٌین ٍ هحتَا تٌبست ٍجَد داض

تذریس جذاثی است وِ پٌج گبم یب پٌج هزحلِ دارد ٍ سهبًجز ّن است. اگز هؼلن هی  ّبی رٍش ی اسیىاػضبی تین تذریس 

در اختیبرش ثبضذ؛ ست وِ سهبى وبفی ًیبس ا ،خَاّذ اس ایي رٍش تذریس استفبدُ وٌذ ٍ داًص آهَساى را ثِ یبدگیزی ثزسبًذ

را پیص ثیٌی وزدُ ثبضذ؛ ٍلی اگز رٍش تذریس اػضبی تین را ثزای فالى درس تبریخ در ًظز یؼٌی حذالل یه سبػت ٍ ًین 

اٍالً رٍح هغلت ثِ خَثی ادا ًطذُ است ٍ  ، اػضبی تین ثزسٌذ، خَة تذریس ثگیزد، ٍ داًص آهَساى ًتَاًٌذ ثِ دٍ هزحلِ ی آخز

خَدضبى را ثزای یبدگیزی اس دست هی دٌّذ.  برایی خَدش را ًذاضتِ است ٍ داًص آهَساى اًگیشُ یثِ عَری رٍش تذریس و

 پس ًیبس است وِ ثِ تٌبستِ ثیي رٍش تذریس، سهبى، ٍ هحتَا لجل اس اًتخبة ایي سِ ػبهل تَجِ داضتِ ثبضین. 

ذف ّب داضتِ ثبضین. حبال ضبیذ رٍی هحتَا ًىتِ ی ثؼذ ایي است وِ ثِ ػٌَاى یه هؼلن درن ٍ تسلظ وبفی رٍی هحتَا ٍ ّ ●

تز اس ایي ّب را ّن هی ایؼٌی فز ؛ثب تَجِ ثِ ایي تخصصوبى ثزای هثبل ػزثی یب ضیوی یب فیشیه استتسلظ وبفی پیذا هی وٌین 



داًین. اهب لغؼبً سغَح ػبلی تز یؼٌی هغبلت هزثَط ثِ داًطگبُِ ایي درس را ّن هی  .داًین. ایي وِ وتبة درسی داًص آهَس است

ثبیذ ّذف ّب را ثذاًین. ّوبى گبم حسبسی وِ ثِ آى اضبرُ وزدین. ًیبس است وِ ثِ ػٌَاى یه عزاح آهَسضی، ثِ ػٌَاى یه 

هؼلن هَفك ثذاًین وِ ّذف ّبی ایي درس چیست. ایي هَضَع هْن تز اس ضٌبخت هحتَاست. ّذف ّب را ضٌبسبیی وٌین ٍ 

 ثتَاًین هذیزیت سهبى داضتِ ثبضین.

ذ غیز ًظبرتی ثبضذ ٍ داًص هی تَاًًِ، ثبیذ تحت ًظبرت هؼلن اًجبم ضَد یب ی ثؼذی پیص ثیٌی وٌین وِ ایي فؼبلیت هسئلِ  ●

ؼوَالً ثب یه فؼبلیت ضزٍع هی ضَد، ثؼذ یه وبر در والس هذ. وتبة ریبضی را در ًظز ثگیزیذ؛ خبًِ تىلیف را اًجبم دّ آهَس در

والس ّوبًغَر وِ اس اسوص هطخص است ثبیذ در والس اًجبم ضَد یؼٌی ًیبس ثِ ًظبرت هؼلن ٍ در اًتْب توزیي دارد. وبر در 

دارد. فؼبلیت ّب ًیبس ثِ پزسص ٍ پبسخ در جزیبى تذریس دارد.  ًیبس است وِ هؼلن ٍ داًص آهَساى در اًجبم فؼبلیت ّب ثب 

َع فؼبلیت، ًَع توزیي، ًَع هَلؼیت  داضتین، ّوذیگز ثحث داضتِ ثبضٌذ. اگز ایي اتفبق افتبد ٍ پیص ثیٌی خَثی رٍی ً

 هیتَاًین سهبًوبى را هذیزیت وٌین. 

خبسى ّب(، سیز یه لسوت آى،  عزح درس ّوبًغَر وِ ثخص لجل ارائِ دادین )یه ًوًَِ اس ،هسئلِ ی ثؼذی در عزح درس ●

اًص آهَس ی وِ دهطخص وزدى رخذادّبی آهَسضی ثَد. یؼٌی فؼبلیت ّبیی وِ هؼلن ثبیذ اًجبم ثذّذ ٍ در وٌبر آى فؼبلیت ّبی

ثب تَجِ ثِ سهبى پیص ثیٌی وِ ثزایص در ًظز هی گیزین. تؼییي دلیك فؼبلیت ّبی هؼلن ٍ تجبرة یبدگیزی  ،ثبیذ اًجبم دّذ

ذ وِ ثتَاًین سهبى را هذیزیت وٌین. ایي ّن هغبلجی وِ ًیبس است ثزای داضتي یه والس هغلَة، والس هذیزیت ووه هی وٌ

 ضذُ ثِ آى تَجِ داضتِ ثبضین. 

 

 

 

 

 



 هؼصَهِ ثشٍهٌذ 

  ۸۲ جلؼِ عشاحی دسع

 اصَل ثٌذی جوغ ٍالغ دس. وٌین ثشسػی ّن ثب سا هَفك تذسیغ گبًِ دٍاصدُ ّبی هْبست هیخَاّین هشحلِ ایي دس

 تذسیغ، ّبی سٍؽ ػشاؽ سٍین هی هشحلِ ایي اص ثؼذ. این پشداختِ آى ثِ ایٌجب تب وِ ّؼت یبدگیشی اصَل ٍ تذسیغ

 هتَػغِ دٍسُ دس پشوبسثشد تذسیغ ّبی سٍؽ اص تب چٌذ ثؼذ ٍ دّین هی اًجبم تذسیغ ّبی سٍؽ سٍی ثٌذی تمؼین

 .وٌین هی هشٍس ّن ثب سا دادین تَضیح سا ّبؿَى ثؼضی ؿبیذ وِ گبًِ دٍاصدُ ّبی هْبست ایي. وٌین هی هغشح سا

 موفق تدریس گانه دوازده های مهارت

 

 سفتبسی ّبی ّذف تؼییي دس هْبست

 دلچؼت ؿشٍع دس هْبست

 تـخیصی اسصؿیبثی دس هْبست

 تذسیغ سٍؽ اجشای دس هْبست

 فشاگیشاى ثِ تَجِ دس هْبست

 پبػخ ٍ پشػؾ دس هْبست

 فشاگیشاى تـَیك دس هْبست

 آهَصؿی ٍػبیل اص اػتفبدُ دس هْبست

 ثیبًگش حشوبت اص اػتفبدُ دس هْبست

 هثبل خلك دس هْبست

 ... ( ٍ ثٌذی جوغ صهبًجٌذی ٍ چیٌی همذهِ) هغبلت ػبختبس تٌظین دس هْبست

 دسع دادى پبیبى دس هْبست

 

. وٌین ؿٌبػبیی سا هحتَا ّش ٍ دسع ّش ّذف وِ ثبؿین داؿتِ سا هْبست ایي ثبیذ هؼلن یه ػٌَاى ثِ: اٍل هْبست 

 دػت ثِ سا ایي ثؼیبس توشیي ٍ تىشاس ثب تَاى هی گبّی خَة. وٌین ثیٌی پیؾ ّن سا ّب ّذف ػشفصل ثش هٌغجك

 ّذف وِ ثگَیین دّین هی اًجبم رٌّی صَست ثِ وِ هحتَا تحلیل اصغالحبً ٍ هحتَا ثِ وشدى ًگبُ ثب یؼٌی ثیبٍسین،

 ّب ّذف ثِ وبهل عَس ثِ ًتَاًین ٍ ثبؿذ ّوشاُ خغب ثب ایٌجب ؿبیذ ّؼت؛ چی تصَیش ایي اص ّذف یب جولِ ایي اص

 سا تذسیغ ساٌّوبی. تذسیغ ساٌّوبی ػشاؽ ثشٍین وِ ّؼت ایي تش ػیٌی ٍ تش ػبدُ سٍؽ ٍلی ثبؿین، داؿتِ اؿشاف

. وٌین هـبّذُ سا ّب ّذف ثٌَیؼین سا دسع عشح ایٌىِ اص لجل ٍ وٌین داًلَد دسػی وتت ٍ چبح ػبیت اص تَاى هی



 اص ثبیذ ّن سا ولی ّذف ٍ ٍاػغِ ّبی ّذف ثبلغجغ. سفتبسی ّبی ّذف تؼییي هْبست ّؼت، هْبست یه خَد ایي

 .ثیٌذاصین ًگبّی لجل

 سا آهَص داًؾ  هغلَة، وشدى دسگیش اًگیضُ، ثب ّوشاُ ؿشٍػی ّؼت دلچؼت ؿشٍع یه داؿتي ثؼذی هْبست

engage ،وٌیذ  engage ثشای ثشم، هی اػن تؼوذاً اصغالح ایي اص ّؼت، تذسیغ الگَّبی هشاحل اص یىی وشدى 

 ثیٌیذ هی تصَیش دس وِ ّوبًغَس.  دّین ثؼظ سا آى ایٌجب ثتَاًین ؿذین آؿٌب تذسیغ الگَی ایي ثب وِ ٍلتی ایٌىِ

 آى هَسد دس اػت لشاس وِ هَجَدی اص صًذُ ًوًَِ یه چَى وٌذ، هی ؿشٍع دلچؼت ٍ جزاة سا خَد تذسیغ هؼلن

 ثب ػٌىجَت یه ثذّذ آهَصؽ خَاّذ هی سا ػٌىجَتیبى هجحث هثالً. اػت آٍسدُ والع ثِ خَد ّوشاُ وٌذ، صحجت

 حَاع ثبؿذ وِ ّن ای هؼئلِ ّش دسگیش آهَص داًؾ آٍسد، هی والع ػش سا ایي ٍلتی. اػت آٍسدُ والع ػش خَد

 .وٌذ هی هؼغَف هؼلن ػوت ثِ سا خَد

 ایٌىِ یىی. گَین هی ثشایتبى خَدم فٌَهٌَلَطی تجبسة اص  اًگیض دل ٍ دلچؼت ؿشٍع دسهَسد وَتبُ هثبل دٍتب 

 ثذٍى. ؿذم حبضش والع ػش خَد سٍػتبی هحلی لجبع ثب تذسیغ ایي دس  داؿتین، سا ایشاى هشدم پَؿبن تذسیغ

 خَدم سٍػتبی هحلی لجبع ثب اػفٌذهبُ سٍصّبی اص یىی ثبؿن، وشدُ ّب ثچِ ثب صحجتی هَسد ایي دس لجل اص ایٌىِ

 ّب ثچِ رّي دس ػَال ػالهت والع دس دائوبً. ؿذًذ هي لجبع دسگیش هذسػِ آهَصاى داًؾ ول ٍ ؿذم هذسػِ ٍاسد

 ّؼت ایشاى هشدم لجبع ّوبى وِ دسع هَضَع وِ ایي تب. اػت ؿذُ حبضش والع ػش لجبع ایي ثب هؼلن چشا وِ ثَد

 ثشای. اػت وشدى engage اص ای ًوًَِ ایي دلچؼت، ؿشٍع یه ثشداؿتن خَة سا اٍل لذم یؼٌی. وشدین هغشح سا

 یب ؿیوی یب ػشثی یب لشآى دسع ًذاسد فشلی ثبؿیذ، داؿتِ آهَصاى داًؾ ثشای ؿگفتبًِ یه خَد ّوشاُ تذسیغ ّش

 یه یب ًوبیؾ یه یب صیجب ؿؼش یه یب جولِ یه گفتي ثب وٌیذ ػؼی دیگشی، دسع ّش یب ثذًی تشثیت فیضیه

 .وٌیذ ؿشٍع سا سٍص آى دسع وٌذ دلچؼت ّب ثچِ ثشای سا دسع وِ دیگشی ّشچیض یب وَتبُ اًیویـي

 ػَسپشایض یه یب ؿگفتبًِ یه هیتَاًین ّؼتین دسع عشح ًَؿتي حبل دس وِ لجل ؿت دس هختصش جؼتجَیی ثب

 یه ایي ّؼت، تـخیصی اسصؿیبثی دس هْبست ثؼذی هَسد. ؿَد جزاة ّب والع تب ثگیشین ًظش دس ّب ثچِ ثشای

 ثِ ثٌبثشایي وشدین صحجت صیبد هَسد ایي دس لجالً. وٌذ ثیٌی پیؾ سا تذسیغ آغبص ًمغِ ثتَاًذ هؼلن وِ اػت هْبست

 دسع عشح یه دس وِ ایٌجبػت ًىتِ ّؼت، تذسیغ سٍؽ گیشی ثىبس هْبست ثؼذی هْبست  .سٍین هی ثؼذی هْبست



 داؿتِ تَجِ آهَصاى داًؾ فشدی ّبی تفبٍت ثِ ایٌىِ ثشای گفتین. ؿَد گٌجبًذُ تذسیغ سٍؽ یه الضاهبً ًجبیذ

 اػتفبدُ آًْب اص ّن هَاصات دس ٍ ثجشین وبس ثِ سا تذسیغ سٍؽ چٌذ اػت ثْتش وٌین، دسگیش ثیـتش سا آًْب ٍ ثبؿین

 .وٌین

 فؼبل ٍ هذاٍم ٍ هٌظن حضَس چِ ٍ ػبعفی چِ ًظش ّش اص ثبیذ هؼلن. ّؼت فشاگیشاى ثِ تَجِ هْبست ثؼذی هْبست 

 سا خَد ًگبُ هؼلن وِ ّؼت ًیبص. ّؼت وبسی چِ هـغَل االى وِ ثبؿذ داؿتِ تَجِ آهَص داًؾ ثِ دسع والع دس

 داًؾ چـن گَؿِ یه ثب ّؼت ًیبص جب ّش ٍ ثبؿٌذ والع گَؿِ گَؿِ ثِ حَاػؾ ٍ وٌذ تَصیغ والع ػشتبػش دس

 یه ػٌَاى ثِ فشاگیشاى ثِ تَجِ یؼٌی ایي. وٌذ تبییذ سا آهَص داًؾ لجخٌذ یه ٍ ًگبُ یه ثب یب ٍ دّذ تزوش سا آهَص

 ػخت ثشایـبى ؿبیذ جلؼبت اٍلیي دس ّب هؼلن ثؼضی وٌن هی حغ. آیذ هی دػت ثِ لغؼبً آسام آسام وِ هْبست

 ٍ اٍلیب جلؼِ ّن، ثب ّوضهبى آهَصاى داًؾ ٍ اٍلیب ثشای ثَد لشاس وِ هؼلوی ّبی ػبل اٍلیي دس خَدم ؿجیِ ثبؿذ،

 وِ داسم ثیبد ٍ ثَد ػخت هي ثشای ؿبیذ ّب خبًَادُ وٌبس دس ثضسي جوغ یه دس وشدى صحجت ثبؿین، داؿتِ هشثیبى

 ّوِ ثِ وِ آیذ هی دػت ثِ هْبست ایي ًفغ ثِ اػتوبد آٍسدى دػت ثِ ثب ون ون. وشدم هی ًگبُ گَؿِ یه ثِ فمظ

 هْبستی ایي. ثبؿین داؿتِ تَجِ ّن آهَصاى داًؾ هیض صیش ّبی ؿیغٌت ثِ حتی ٍ ثبؿین داؿتِ تَجِ والع صٍایبی

 .یبثین دػت آى ثِ هَفك تذسیغ یه داؿتي ثشای ّؼت ًیبص وِ ّؼت

 تذسیغ سٍؽ یه پبػخ ٍ پشػؾ خَد اػت، هْن ثؼیبس هْبست ایي اػت پبػخ ٍ پشػؾ هْبست ثؼذی هْبست 

 ثب ثتَاًذ هؼلن وِ ّؼت هْوی ثؼیبس هْبست هي ًظش ثِ. وشد هی اػتفبدُ تذسیغ ثشای سٍؽ ایي اص ػمشاط وِ اػت

 هَفك والع ثٌذُ ًظش ثِ.  ثشػبًذ هغلت فْویذى تبییذ یؼٌی "آّبى" ثِ اصغالحبً سا آهَصاى داًؾ پبػخ ٍ پشػؾ

 ثشػٌذ یبدگیشی ٍ اوتـبف ثِ ٍ ثـًَذ دسگیش خَة ّب ثچِ یؼٌی ؿَد ًَاختِ آى دس "آّبى" عٌیي هذام وِ ّؼت

 ثبؿذ، اعالػبت وٌٌذُ هٌتمل ثخَاّذ هؼلن آًىِ ثذٍى  ثشػٌذ، هؼئلِ حل ثِ ٍ وٌٌذ وبٍؽ سا هغلت خَدؿبى وِ

 آهَص داًؾ وِ اػت ثخؾ لزت هؼلن ثشای اػت، خَؿبیٌذ ثؼیبس ولوِ ایي! آّبى گَیٌذ هی آهَصاى داًؾ ًْبیت دس

 ٍ ثجشد جلَ سا والع پبػخ ٍ پشػؾ ثب ثتَاًذ وِ هؼلوی. ثشد هی وبس ثِ سا اصغالح ایي ٍ فْوذ هی خَثی ثِ سا هغلت

 . اػت هٌذ ثْشُ هْبست ایي اص ثشػبًذ، خَد اّذاف ثِ سا آهَصاى داًؾ



 ًظش ّش اص. داسد ثبالیی ثؼیبس جبیگبُ آهَصاى داًؾ وشدى تـَیك. اػت فشاگیشاى تـَیك دس هْبست ثؼذی هْبست

 سا آهَصاى داًؾ تَاى هی تـَیك ٍػیلِ ثِ یؼٌی وٌذ جلَگیشی حبد یب ٍ ضؼیف ًبهغلَة سفتبسّبی اص تَاًذ هی

 ّبی تىٌیه پغ.  اػت ؿذُ هغشح ػبصی ؿشعی ّبی تئَسی ٍ سفتبسگشایی هىتت دس وِ آًچِ عجك. وشد وٌتشل

 ایي دّیذ، هثجت داد اًجبم دسػت وبس وِ آهَصی داًؾ ّش ثِ سٍص ّش ًیؼت ًیبص هثبل ثشای. ثذاًیذ سا وشدى تـَیك

 ّبی صهبى ثب ٍ ًؼجی عَس ثِ ثبیذ پغ .ًیؼت دلچؼت دیگش ٍ ؿَد هی ػبدی آهَصاى داًؾ ثشای دادى سٍص ّش هثجت

 ػٌَاى ثِ  آهَصاى داًؾ وشدى تـَیك وِ ثبؿذ حَاػتبى. ثذّین آهَصاى داًؾ ثِ سا هغلَة ثبصخَسدّبی هتٌبٍة

 وِ ّؼت ػبصی ؿشعی یب سفتبسگشایی ًىبت سػبیت ثب ایي ٍ ًـَد دیذُ آهَصاى داًؾ ثشای هؼلن ػَی اص ٍظیفِ یه

 .وٌیذ هغبلؼِ آًشا ثبیذ

 ثىبسگیشی. ثپشداصین آى ثِ ثؼذی ثخؾ دس اػت لشاس. ّؼت آهَصؿی ٍػبیل اص اػتفبدُ دس هْبست ثؼذی هؼئلِ 

 هْبست اػتفبدُ ثؼذ هؼئلِ. وٌین تش سٍاى سا تذسیغ جشیبى تَاًین هی اػت هْبست یه آًْب اًتخبة ٍ آهَصؿی ٍػبیل

 هْبست یه ػٌَاى ثِ سا والع دس سفتي ساُ ٍ دػت ٍ چْشُ حبالت ثتَاًین. اػت ثذى صثبى ّوبى یب ثیبًگش حشوبت اص

 تذسیغ دس چبؿٌی یه دًجبل ثِ ًَػی ثِ هَفك هؼلن یه. اػت هثبل خلك دس هْبست ثؼذی، هْبست. وٌین هذیشیت

 یه وشدى ضویوِ ثب ػلوی هغلت یه گفتي ثب ثتَاًذ صًذ، هی وِ هثبلْبیی  ّوبى یؼٌی چبؿٌی گشدد، هی خَد

 .ثشػبًذ هغلت ؿذى هتَجِ ٍ هغلَة یبدگیشی یؼٌی "آّبى" ّوبى ثِ سا آهَص داًؾ هثبل

 ثشای ثبیذ هغبلجی چِ اثتذا وِ وٌین ثیٌی پیؾ ایٌىِ هغبلت، ػبختبس تٌظین دس هْبست ّؼت؛ هْبست دٍ ًْبیت دس

 ثٌذی جوغ ًْبیت دس ٍ ؿَد اسائِ هغلت وذام تذسیغ ی هیبًِ. ًَؿتي دسع عشح ّوبى یؼٌی ؿَد اسائِ آهَص داًؾ

 هحه ػَال چٌذ پشػیذى ثب سا آهَصاى داًؾ ثتَاًین یؼٌی ثبؿین داؿتِ خَثی پبیبى ثتَاًین اگش. ثبؿذ صَست چِ ثِ

 پبیبى هب یؼٌی اًذ، سػیذُ اهىبى حذ تب ّذف ثِ آهَصاى داًؾ اگش ًِ، یب اػت افتبدُ اتفبق خَثی یبدگیشی وِ ثضًین

 هَفك تذسیغ ّش اًتْبی دس ثبیذ وٌین تَجِ توشیي ٍ تىشاس لبًَى ثِ ثبیذ ایٌىِ ثِ تَجِ ثب ًْبیت دس ٍ داسین خَثی

 عشح چٌتب وٌیذ جؼتجَ هجبصی فضبی دس داسم ؿوب اص خَاّـی. وٌین ثیٌی پیؾ سا تىلیفی آهَصاى داًؾ ثشای

 دسع عشح دس وشدین هغشح ایٌجب وِ صفبت ٍ ّب ٍیظگی ٍ ّب هْبست ایي آیب ثجیٌیذ وٌیذ، تَسق اصغالحبً سا دسع

 وٌذ هی ووه هب ثِ دسع عشح وشدى هشٍس ّویي. ًِ؟ یب اػت ثَدُ تَجِ هَسد اًذ، وشدُ تذٍیي هب ػضیض ّوىبساى وِ

 . ثٌَیؼین سا خَثی ّبی دسع عشح ثتَاًین وِ



 اًتخبة وِ سا هحیغی یب هَلؼیت. ؿذ غبفل ًجبیذ فیضیىی هؼئلِ یه اص اهب ثَد سٍاًی هؼبئل ایٌْب ّوِ ثؼذ؛ ًىتِ اهب

 تَْیِ. ثبؿذ صذا ٍ ػش ثی ٍ آسام ثبیذ. ثبؿذ ًظش ّش اص هغلَة ٍ هٌبػت ثبیذ ثیفتذ، اتفبق آى دس تذسیغ هیىٌین

 هوىي ایٌىِ دیگش هثبل. ثبؿذ ؿذُ تَجِ ػبل فصل ثب هتٌبػت ػشهبی ٍ گشهب ثِ. ثبؿذ داؿتِ وبفی ًَس ٍ هٌبػت

 وِ ّؼت عَسی والع فضبی آیب دیذ ثبیذ ثـًَذ، ثٌذی گشٍُ آهَصاى داًؾ ثبؿذ ًیبص وِ ثٌَیؼن دسػی عشح اػت

 دس اػت هوىي. وشد تَجِ آى ثِ ثبیذ وِ فضب هذیشیت یؼٌی ایي ثگیشًذ؟، لشاس والع دس ًفشُ پٌج گشٍُ ؿؾ هثالً

 والع ػش  ثٌـیٌٌذ، ؿىل U صَست ثِ آهَصاى داًؾ ثبؿذ لشاس یب ثبؿین داؿتِ ػلوی ًوبیؾ سٍؽ دسع عشح

 صهیي ثِ ّب ًیوىت گَیٌذ هی ّب ثچِ خَة ثٌـیٌیذ، ؿىل U صَست ثِ لغفبً ّب ثچِ هیگَیین ٍ هیـَین حبضش

 عشح ثتَاًین هحیظ هجٌبی ثش ٍ وٌین سصذ لجل اص سا هحیظ اػت الصم پغ. ًذاسد ٍجَد اهىبى ایي ٍ ؿذُ ًصت

 سا صهبى وِ ّوبًغَس. اػت ؿذُ ؿٌبختِ دسػی ثشًبهِ دس ػٌصش یه ػٌَاى ثِ فضب خَد چَى. ثجشین پیؾ سا دسع

 .دّین لشاس تَجِ هَسد ثبیذ ّن

 

 تدریس برگساری محیط شرایط

 ثبؿذ صذا ٍ ػش ثی ٍ آسام

  ثبؿذ داؿتِ وبفی ًَس ٍ هٌبػت تَْیِ 

 وٌین هی اػتفبدُ هـبسوتی سٍؽ اص وِ صَستی دس ًفشات تؼذاد ثب هٌبػت والع فضبی

 ثبؿٌذ حشوت لبثل ّب صٌذلی

 



 ۹۲جلسٍ راحی آمًزشی ط

 راَُای مقاتلٍ تا تفايت َای فردی  

 اش زيش َبی تدزیس ي يسبیل آمًششی متىًع استفبدٌ کسد . ۱

يقتتک کتتبری ثتتسای وتتًد آمتتًشی ثبیتتد اوترتتبب داد اش فسیتت  ثتتس استتب  تف تتس ي  فت تتً ثتت ه  .۲

 شب سدان 

وتبب  تتجک    ثٍ کتبز  سيَتی ث رتتس اسداوتک دز  تًزم بتصيک ثتٍ شت ل اوفتسادی یتب رتسد           . ۳

 کسد

ثسای ت م ل مطببتت دز زاثطتٍ ثتب ایى تٍ ه ًوتٍ کت   دز  مطشتًة داشتک یتب ه ًوتٍ یتی  سیتبن تتدزیس وتًة داشتک                  

. ثتٍ نىتًان یتی م شت  هتٍ اقتدامبتی زا اوهتبک ثتدَ   کتٍ ثتٍ           راٌ َای مقاتلٍ تاا تفايتُاای فاردی   ثٍ ایه و تٍ می اتسداشی     

بٌ يیتهٌ داشتتٍ ثبشت   . فتت   کتٍ ومتبک آمًششتی متب یتی ومتبک متمسکتص استک ي             تفبيم َبی رسدی داوش آمًشان ثتٍ وتًنی و ت   

یتتبد م رتتًد   عتتد م شتت    ی ىتتی م شتت  ثبیتتد مهتتسی متتتا ثبشتتد   دز یتتی  سیتتبن آو تتٍ  آناشteacher proof   ا تتط  

 شٍ ث  تتسی  .زرتتتبز سایی  متتب ثبیتتد اش آن کمتتی رب تت-داوتتش آمتتًشان زا اش ثتتبت دستتک تً تت ٍ شتتدٌ اتت ش ثجتتسد    سیتتبن وطتتی  

ی ىی ثٍ  ًزم تشف قتی  ی ىتی َت  ستبشودٌ  سایتی زا داشتتٍ ثبشت   َت  زرتتبز سایی  َت  شتىبوک  سایتی  يبتی وتًاٌ وتبوًاٌ                

آمتًشان ثتٍ هتٍ وقطتٍ      ایه  سیبن آمًششی مب کتٍ َدر ترازی م رتًد اش قجتل ي َمتٍ ه تص مرتو  استک ي قتساز استک داوتش           

زيی تتسد  يی ذَتته کتتبز م  ىتت   ي  فم تتبم آمتتًشان تقًیتتک م  ىتت     ای ثسستتىد  ایتته ثوتتش زرتتتبزی استتک  ي ایى تتٍ متتب ز  

شتتىبوتی استتک   سیتتبن آمًششتتی کرتتًز استتک . ي  ستتبشودٌ  سایتتی  َتت  مسثتتً  ثتتٍ آن قمتتمک َتتبیی متتی شتتًد کتتٍ م شتت     

  یتبد  تسرته   مًق  تی زا رساَ  می کىد کٍ داوش آمًشان یتبد ث  سوتد وتٍ ایى تٍ وتًدش مطببتت زا ثتٍ داوتش آمتًشان یتبد دَتد           

ثتسای ایى تٍ تفتبيم َتبی رتسدی متًزد تً تٍ قتساز ث  تسد ثبیتد اش زيش َتبی تتدزیس متىتًع ي               . وتٍ اودیرتٍ َتب زا    ا یبد دَتد ز

متال  متب    يسبیل آمًششی  ًوتب ًن استتفبدٌ کىت   .يقتک کتبری ثتسای ثتتو ي  فتً تً ي تف تس ثتسای داورتدمًشان ایهتبد کىت  .             

دق قتتٍ شمتتبن کتت   متتب اش  ۰۴داوتتش آمتتًش. ا تتس َتتس شتتو  دي دق قتتٍ ستتًا  ث سستتد   ۴۴یتتی ستتبنک ي وتت   شمتتبن دازیتت  ي 

دستتک م تتسيد  ا تتس َتت  ث تتًی  َتت   س ستتًا  و سستتد ااتتس موتتسة دازد ي ثبنتتو اش دستتک زرتتته زي  تتٍ اسسرتت سی م رتتًد  

هتس  آمًش دی س ثتسایش مُت  و متک کتٍ قمتمتی زا متً تٍ ورتد ستًا  ث سستد ایته ثبنتو ستسکًة متی شتًد ي مى               ی ىی داوش

ثٍ وبمًشی ي ایه شو  تتب ستطً  نتببی تتس َت  اش اسست دن امتىتبع م  ىتد. ثتٍ نىتًان م شت  ثبیتد زيشتُب زا ثتٍ کتبز ثجىتدی                  

کٍ ثٍ فًز متىتبية دز  شمتبم  ًوتب ًن ثتٍ ستًاتم داوتش آمتًشان ابست  دَت   ي مجتبدا زستببک ومتبک آمًششتی کتٍ تقًیتک                

ثتٍ نىتًان یتی  شقتٍ مفقتًدٌ ثتسای داوتش آمتًشان دز ابیتبن ستب            زي  ٍ اسسر سی اسک ایىهب ثتسن س نمتل کىتد ي ایته زا     

ی ىتی ست ی کىت   ثتٍ  تًزم ت متی ات ش ثتسيی   يقتتی داوتش             ثٍ کبز  سيَی ي نمشتی ث رتتس تً تٍ کىت      ثٍ ازمغبن آيزی . 

د آمًشان کبزی زا  سيَی اوهتبک متی دَىتد ثتب کىتبز َت  قتساز  تسرته   سيَجىتدی مُتبزم متی وًاَتد دز یتی  تسيٌ َت  ارتسا                

ا تتس کتتبزی َتتبی  .عتت  ه َتت  قتتًی ي َتت  متًستتا ثبیتتد  ىهبوتتدٌ شتتًود  تتتب ثتتب َتت  ت بمتتل داشتتتٍ ثبشتتىد ي ی دستتک شتتًود 

ي دز وُبیتک َتس  تب کتٍ و تبش استک           سيَی زا اوهبک دَىد قط ب تتب  تدی تفتبيم َتبی رتسدی ث رتتس ثتٍ آن اسداوتتٍ م رتًد         



ً  بک م دَىتد  م شت  م تًاوتد دز کىتبز ی تی اش داوتش      ث ىبث ه  سیبن تدزیس يقتتی ث تٍ َتب دازوتد ر بب تک َتب زا اوهت        کتٍ   شیآمت

یبد  سی ثسایش ثب سسنک کمتتسی م متًته َمتساٌ استک قتساز ث  تسد ي هىتد تتب و تتٍ ثتٍ اي ث ًیتد دز  زا ثتسایش ت تساز کىتد                

 ایه کمی می کىد تب تفبيم َبی رسدی داوش آمًشان ثٍ وًنی مًزد تً ٍ قساز ث  سد. 

   م مًته دز دي رسمک ثس صاز م رًد   یب  ببک ت ش می دازد یب مربزکتی ایی کالسُای درسچگًوگی ادارٌ ی ي ترپ

 م ش  وقش ا شی زا ایفب می کىد ي قساز اسک کٍ اوتقب  دَىدٌ داوش ثبشد   ی(:تعلیمی )آمًختى.1

 بب تتک َتتبیی َمتتٍ داوتتش آمتتًشان دز  سیتتبن تتتدزیس شتتسکک دازوتتد ي ثتتٍ وتتًنی دز اتتی یتتبد  سی َمتتتىد ي ر  :مشااارکتی.۹

ثسای تی تی شبن ا ش ث ىی شتدٌ استک رتسدی یتب  سيَتی  ایته رسمتک مطشتًة استک کتٍ متب ثتٍ دوجتب  آن َمتت   َمت ه                

 ثىدی ثبنو شدٌ تب زيش َبی تدزیس َ  ثٍ رسمک َب ي قببت َبی متىًنی داشتٍ ثبشىد وًع تقم  

م  ىتتد ي ث ضتتی اش رسمتُتتبی هبزهًثُتتب ازا تتٍ ث ضتتی اش زيش َتتبی تتتدزیس ثتتٍ  تتًزتی َمتتک کتتٍ م شتت  وقتتش ا تتشی زا ایفتتب  

  . دز  ثٍ ایه  ًزم اسک کٍ م ش  دز تر  ل ک   دز  وقش تمُ ل کىىدٌ زا دازد

 تذریسريش تقسیم تىذی َای 

 اش ومس س س تبزیوی .۱

  ر ب  یب مىف ل  م صان دز  سی رسا  س .۲

وتتتًٌ ازا تٍ ي اتتسداوته ثتتٍ َتدو َتتبی آمًششتتی ي ازا تتٍ   . ۳ 

 مطببت

  ایه سٍ وًع تقم   ثىدی ثب َ  مسيز می کى    

 ريش َای تذریس از وظر سیر تاریخی دي دستٍ اوذ .1

آمتتًش وقتتش مىف تتل زا دازد ثتتٍ دي دستتتٍ تقمتت   م رتتًود  ر تتب  ي   سر تتب  ر تتب       کتتٍ دز آن داوتتش  سااىتی.الاا  

 آشمبیری   سدش نشمی  شب سد استبدی   ل ممئشٍ  هىد می   سر ب   تمسیىی  ثبش ًیی  سوىساوی  تًع تی  

قرتٍ     انضتبی تت    اتىر مس شتٍ دازد     :ريش َای وًیه متکی تار یافتاٍ َاای ريان شىاسای ي  لاًی ترتیتای      .ب

  يا تتد کتتبز اکترتتبری   ق تتب  ي استتتقساز آشمبیرتتی  مرتتبزکتی   ایفتتبی وقتتش کتتبزایی تتت    یتتبد  سی رتتسدی  ًیی  تت

 زيش تشف قی   سدش نشمی  سيَُبی کًهی    ل ممئشٍ   صازش  جت بَی  ومبیری

 هتتًن ثتتس یبرتتتٍ َتتبی زيان شىبستتی ي ثسوبمتتٍ دزستتی ي    اشومسدز  سی رسا  تتس َتت  َمتتتىد فعااا م متتًته  . زيشتتُبی وتتًیه۹

 .زيشُبی وًیه و بش َمک کٍ ر ب  ثبشىد ي دازودنشًک تسث تی تأک د 



 دستٍ تىذی َای دیگر ريشُای تذریس از وظر ارائٍ مطالة ي پرداخته تٍ اَذاف آمًزشی.3

ازا تٍ يتًعت تی  م شت  زيثتسيی        ثتٍ فتًز ممتتق   ازا تٍ مطشتت متی کىتد ي ثتٍ َتدو آمًششتی م  تسداشد           مساتقیم  ال .

داوتتش آمتتًشان قتتساز متتی   تتسد ي و شتتی  تتسی  ي ياعتت  تًعتت   م دَتتد کتتٍ َتتدو متتب ایتته استتک ي قتتساز استتک شتتمب یتتبد  

ث  سیتتد   ستتوىساوی   ورتت تک ي مًنمتتٍ ثتتٍ فتتًز ممتتتق   یتتی مطشتتت م  سداشوتتد  و تتبم ا تتبک َتتب ي مضتتبم ه ثتتٍ فتتًز    

  .آمًششی َمبن اَداو  ىجٍ آش بز دازد ممتق   ازا ٍ م رًد ي اسداوته ثٍ شبو  َبی

  ثتتٍ فتتًز   سممتتتق   م وًاَتتد داورتتدمًشان ثتتب ا تتبک َتتبی اىُتتبن دز  ثتتب َتتدرُبی آمًششتتی دز    غیاار مسااتقیمب.

زيثسي کىد ي   سممتتق   ثتٍ ازا تٍ ا تبک َتب ي اوتقتب  داوتش ي تغ  تس و تسش داوتش آمتًشان یتب زست دن ثتٍ مُتبزم َتب متی                  

ایفتتبی   ثتتٍ کتتبز  سی زيش َتتبی تتتدزیس, زيشتتُبی ر تتب  مجتىتتی ثتتس ن یتت  یبد  سوتتدٌ - :اتتسداشد ثتتٍ شتت ل   سممتتتق  

 ثبشی َبی آمًشش -وقش 

 



 طراحی آموزشی

 جلسه سی ام

 ثٌبم خذایی کِ ربى آفشیذ                              ػخي گفتي اًذس صثبى آفشیذ

 خذاًٍذ ثخـٌذُ ی دػتگیش                            کشین خغب ثخؾ پَصؽ پزیش

هقبیؼِ کشدین یب عجقِ ثٌذی  اّذاف آهَصؿیسٍؿْبی تذسیغ سا اص ًظش تبسیخی، اص ًظش چگًَگی اسائِ هغلت، اسائِ پیبم یب اسائِ 

داًؾ آهَص دس  سٍؿْبی تذسیؼی کِ اػت: . ایٌزب تقؼین ثٌذی یب عجقِ ثٌذی سٍؿْبی تذسیغ اص ًظشهیضاى فؼبل ثَدى فشاگیشکشدین

 سٍؿْبی تذسیؼی کِ ًقؾ غیش فؼبل داسد. فؼبلْب سا ثبّن ثجیٌین:آى ًقبؽ فؼبل داسد ٍ 

 فؼبل ثَدى فشاگیش سٍؿْبی تذسیغ اص ًظشهیضاى

 فؼبل: دس ایي سٍؽ، فؼبل ثَدى یبدگیشًذُ ٍ هـبسکت ٍی دس اهش یبدگیشی، ػبهل اػبػی ثِ ؿوبس هی سٍد. (1

 سٍؽ حل هؼئلِ_ 

 ؿیَُ ی اکتـبفی _

 ثحج گشٍّی _

 گشدؽ ػلوی _

 ایفبی ًقؾ _

 پشٍطُ ٍ ٍاحذ کبس _

 

ػبهل  ػی ثِ حؼبة هی آیذ ٍتذسیغ ٍ دس اهش یبدگیشی، ػبهل اػب  دس ایي سٍؽ، فؼبل ثَدى یبدگیشًذُ ٍ هـبسکت ٍی دس اهش

) ثِ سٍؽ ربى دیَیی ثبؿذ یب ثِ گًَِ ّبی دیگش(، ؿیَُ ی اکتـبفی ، ثحج  سٍؽ حل هؼئلِاػبػی ثشؿوشدُ هیـَد. هخل 

سآیی تین، یبساى دس ، ّوبى ایفبی ًقـی کِ خذهتتبى ػشض کشدم، پشٍطُ ٍ ٍاحذ کبس، تذسیغ اػضبی تین، کب گشدؽ ػلوی گشٍّی،

 یبدگیشی. ایٌْب ًوًَِ ّبیی اص سٍؽ تذیغ اػت کِ داًؾ آهَصاى ًقؾ فؼبل ٍ پَیب داسًذ.

 : غیش فؼبلدػتِ ثؼذی

 سٍؿْبی تذسیغ اص ًظشهیضاى فؼبل ثَدى فشاگیش

 غیش فؼبل: (2

 یبدگیشی هجتٌی ثش حبفظِ اػت ٍ هغبلت ثِ رّي ػپشدُ هیـًَذ. _

ٍ  فشاگیشاى اًزبم ٍ ثِ تفبٍتْبی فشدی ) َّؽ، اػتؼذاد، ٍ هیضاى خالقیت ؼبى ثشای ػوَمَست دػتِ روؼی ٍ یکتذسیغ ثص_

 قذست یبدگیشی افشاد( تَرْی ًویـَد.

 فشاگیشاى توبیلی ثِ اثتکبس ٍ خالقیت اص خَدؿبى ًـبى ًویذٌّذ._

 احشات سٍؽ غیش فؼبل پبیذاس ًیؼت. _

 ػپشدُ هیـَد.آهَختِ ّبی فشاگیشاى پغ اص اهتحبى ثِ فشاهَؿی  _

ٍػیلِ ی تذسیغ ٍ هحَسیت ، هؼوَال هٌحصش ثِ فشا دٌّذُ ) اػتبد( ٍ کتبة ثَدُ ٍ اص ٍػبیل تزشثی، ػوؼی ٍ ثصشی ٍ _



 فٌبٍسی آهَصؿی ثِ ًذست اػتفبدُ هی ؿَد.

 سٍؽ تَضیحی _

 سٍؽ ػخٌشاًی _

هبّیچِ رّي اػت. تذسیغ هؼوَال ثصَست دػتِ ایي ًَع سٍؽ تذسیؼْب ثیـتش تکیِ ثش حفظ هغبلت داسد ٍ ثذًجبل قَی کشدى 

ٍ کوتش ثِ تفبٍتْبی فشدی داًؾ  (.هخل ػخٌشاًی کِ اًزبم هیـِ پـت تشیجَى ای ػوَهی اص فشاگیشاى صَست هیگیشد )روؼی ٍ ثش

هؼوَال دس آهَصاى تَرِ هیـَد. کوتش َّؽ، اػتؼذاد ٍ هیضاى سؿذ ٍ قذست یبدگیشی افشاد ٍ دسگیشی آًْب هذ ًظش قشاس هیگیشد. 

ص خَدؿبى ًـبى ًویذٌّذ ٍ آًچِ کِ یبد هیگیشًذ هتبػفبًِ پبیذاس یشاى توبیلی ثِ اثتکبس ٍ خالقیت اسٍؿْبی تذسیغ غیش فؼبل، فشاگ

کِ داد، کال هغبلت سا کٌبس هیگزاسد. چَى کِ دس رشیبى یبدگیشی خَد  سػیذ ٍداًؾ آهَص اهتحبى خشداد سا ثِ خشداد کِ ًیؼت.

. یؼٌی داًؾ سا ثشای خَد) ثِ ػجک ػبصًذُ گشایبى( ًؼبختِ ٍ خلق ًکشدُ اػت. ًکتِ ثؼذی : هؼوَال ٍػیلِ ی ًقؾ ًذاؿتِ اػت

تذسیغ دس سٍؿْبی تذسیغ غیش فؼبل ثیـتش تَضیحبت اػتبد ٍ کتبة دسػیِ ٍ کوتش اص سػبًِ ّبی دیگش اػتفبدُ هیـَد. هخل سٍؽ 

تلفیقی اص  ٌیذ. گفتین دس عشح دسع ثبیذالجتِ یک ًکتِ سا فشاهَؽ ًکتذسیغ تَضیحی ٍ ػخٌشاًی کِ خَة آى سا هیـٌبػیذ. 

سٍؿْبی تذسیغ سا داؿتِ ثبؿین. ثشای ّویي خَد ػخٌشاًی یک ػشی ربّب هَسد ًیبص اػت یؼٌی هؼلن ًیبص داسد پٌذ دقیقِ اٍل 

ثشٍ ؿًَذ. ػخٌشاًی تؼبهلی ّن قغؼب تذسیؼؾ سا ػخٌشاًی کٌذ. ثؼذ ثب اػتفبدُ اص گشٍّجٌذی،داًؾ آهَصاى ثب یک فؼبلیت دیگش سٍ

هیتَاًذ ثشای سؿذ ٍ پیـشفت داًؾ آهَصاى هَحش ثبؿذ. یؼٌی ّوضهبى ثخؾ ثخؾ تذسیغ خَدؽ سا ثب ػخٌشاًی ٍ دسگیش کشدى 

 داًؾ آهَصاى پیؾ ثجشد. 

 ایٌزب ٍسٍد هب ثِ هؼشفی چٌذتب اص سٍؿْبی تذسیغ اػت.

 سٍؽ حفظ ٍ تکشاس:

 ب کتجی اص عشف هؼلن ٍ تکشاس ٍ حفظ کشدى ٍ پغ دادى آى تَػظ ؿبگشداى.اسائِ هفبّین ثصَست ؿفبّی ی

 ُ ّؼتٌذ ٍ ّذف اصلی پشٍسؽ ًیشٍّبی هزشد رٌّی اػت.ضپبداؽ ٍ تٌجیِ اص ػَاهل ایزبد اًگی

 هؼلن                       هحتَا                                                                

 فشاگیش                                                                              

 استجبط هؼلن ٍ ؿبگشد ٍ هحتَا                                                                 

 سٍی فشاگشفتي حزوی اص اعالػبتػشیؼب ثِ سٍؽ تذسیغ حفظ ٍ تکشاس هیپشداصین. خت ّوبًغَس کِ اص اػوؾ هـخص اػت. تبکیذ 

پبداؽ ٍ تٌجیِ اص ػَاهل ایزبد اًگیضُ  ،. دس ایي سٍؽ تذسیغٍ دس ًْبیت، ثبصگَ کشدى ٍ پغ دادى اعالػبت تَػظ داًؾ اهَص اػت

ذ سا داؿتِ ثبؿذ کِ ثب حفظ ایي هغلت ثِ ًوشُ ثیؼت هیشػذ، قغؼب ثؼٌَاى یک پبداؽ، تقَیت ّؼتٌذ یؼٌی داًؾ آهَص اگش ایي اهی

پشٍسؽ ًیشٍّبی هزشد رٌّی اػت.یؼٌی ثخـْبی هختلف رّي ٍ قَای رّي سا  ،ّذف اصلی کٌٌذُ اػت ثشای یبدگیشی ٍ هؼوَال

، اػتذالل ٍ اصغالحب یبدآٍسی هغبلت ثشای اٍ تقَیت  هذًظش قشاس هیذّذ ٍ ّذف ایي اػت کِ داًؾ آهَص ثتَاًذ قذست تحلیل، ثیٌؾ

ؿَد. دس رشیبى سٍؽ تذسیغ ثِ ػجک حفظ کشدًی یب ثبصگَ کشدًی، ػلن ٍ هحتَا دس کٌبس ّن قشاس هیگیشًذ. ٍ داًؾ آهَص یب فشاگیش 

ًچِ کِ دس هحتَا ًگبؿتِ تَضیح هیذّذ ٍ ا  ٍ اًْب سا یبد ثگیشد. آًچِ کِ هؼلن ػش کالع دسع ثبیذ ثِ آًْب تَرِ داؿتِ ثبؿذ

 ؿذُ.هؼوَال هحتَای تذسیغ دس ایي ًَع سٍؽ تذسیغ، کتبة دسع ٍ تَضیحبت هؼلن اػت. 

 



 هحبػٌی کِ سٍؽ تذسیغ حفظ ٍ تکشاس داسد چیؼت:

 هحبػي سٍؽ تذسیغ حفظ ٍ تکشاس:

 هٌبػت ثشای ثخبعش ػپشدى اصَل، قَاػذ ٍ قَاًیي دس ػلَم هختلف (1

 فشٌّگ ٍ ادثیبت یک هلت. س حفظ ٍ ًگْذاسی هؼتقذات ، تبسیخ،روؼی، ثوٌظَهفیذ ثشای تؼلین ٍ تشثیت  (2

 هٌبػت ثشای هؼلوبى کن تزشثِ (3

 هَحش دس تقَیت ٍ پشٍسؽ صفبتی اص قجیل اعبػت، احتشام ثِ گزؿتِ، احتشام ثِ ثضسگبى (4

 اسصاى ٍ ثذٍى ًیبص ثِ اهکبًبت ٍ تزْیضات (5

یگیشًذ دس کلی یک سؿتِ ػلوی هٌبػت اػت. ّوبًْبییکِ دس قبػذُ ی ّشم قشاس هثشای ثخبعش ػپشدى هفبّین ، اصغالحبت ٍ قَاػذ 

ثشای آهَختي یک ػشی هفبّین هخل فشٌّگ ٍ ارثیبت یک هلت، هخل هیشاث فشٌّگی یک ربهؼِ، هخل اػتقبدات  ّش قلوشٍ هؼشفتی.

سٍؽ تذسیغ هٌبػجی اػت. چشا کِ هزّجی ایي سٍؽ ثؼیبس هٌبػت اػت. سٍؽ تذسیغ حفظ کشدًی، ثشای هؼلوبى کن تزشثِ ّن 

ّوبًغَس کِ گفتن سٍؽ تذسیغ آًچٌبى پَیبیی ًیؼت ٍلی یک ربّبیی هیتَاًذ هَحش ثبؿذ. هؼوَال ٍقتْبییکِ هب عشح دسع ًذاسین 

چِ سا هوکي اػت داًؾ آهَصاى سا ثب هحتَا سٍثشٍ کٌین یک ػشی تَضیحبت سٍ ثِ آًْب ثذّین ٍ ثؼذ اس آًْب اًتظبس داؿتِ ثبؿین کِ اً

ام ثِ فشٌّگ ٍ هیشاث یک ربهؼِ ٍ کِ گفتین ثشا هب ثبصگَ کٌٌذ. ایي ًَع سٍؽ تذسیغ، صفبتی اص قجیل احتشام ثِ ثضسگتشّب، احتش

ثِ اسهغبى هی آٍسد ٍ آًْب سا دس ٍرَدؿبى تقَیت هیکٌذ. ٍ ٍیظگی ثؼذی اسصاى ٍ ثذٍى ًیبص ثِ اهکبًبت  ىعبػت سا ثشای داًؾ آهَصاا

ذسیغ سا ّوبًغَس کِ گفتین افشاد کن تزشثِ یب فبقذ تخصص ّن هیتَاًٌذ اػتفبدُ کٌٌذ. ثشای ٍالذیي ّن هؼوَال اػت. ایي سٍؽ ت

ٍ یک پذس ّن هیتَاًذ اص ایي سٍؽ اػتفبدُ کٌذ ٍ هغوئي ؿَد کِ داًؾ آهَص هغبلت سا هَسد اػتفبدُ قشاس هیگیشد. یؼٌی یک هبدس 

غ کِ ایٌزب هیخَاّین ثشسػی کٌین یب ثؼٌَاى هحذٍدیت اص آى یبد هیـَد، ایٌِ کِ آهَختِ اػت یب خیش. ٍلی ضؼف ایي سٍؽ تذسی

 چَى تؼبهل ثیي داًؾ آهَصاى ٍ هؼلن ایزبد ًویـَد ٍ دسگیشی هغلَة ثیي فشاگیش ٍ هحتَا حبصل ًویـَد، هبًذگبس ًخَاّذ ثَد.

 هحذٍدیتْبی سٍؽ حفظ ٍ تکشاس:

 رَد ًذاسد.استجبط ٍ ّوکبسی هتقبثل ثیي هؼلن ٍ ؿبگشد ٍ (1

 ثِ ػلت ٍرَد اًضجبط خـک، ثبػج ایزبد ٍ تَػؼِ سٍاثظ ثیي هؼلن ٍ ؿبگشد ًویـَد. (2

 ٍػیلِ هٌبػجی ثشای ثشاًگیختي حغ کٌزکبٍی ؿبگشداى ًیؼت ) ثیضاسی ؿبگشداى(. (3

 افشاد هتفکش،تحلیلگش ٍ ًقبد پشٍسؽ ًویذّذ. (4

 ػذم تَرِ ثِ تفبٍتْبی فشدی ٍ ٍرَد فؼبلیت یکٌَاخت. (5

 ی هؼلَهبت کؼت ؿذُ ثب صًذگی ٍاقؼیػذم ساثغِ  (6

 ػذم پشٍسؽ افشاد فؼبل ٍ ؿبیؼتِ ثشای صًذگی اقتصبدی ٍ ارتوبػی. (7

 

سا اصغالحب صیبد ذ خَدؽ د هیگیشد، قَُ تفکش ، تحلیل ٍ ًقؿخصی کِ ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبی تذسیغ حفظ ٍ تکشاس داسد هغلت سا یب

داًؾ آهَص تَرِ کوتشی داسد. آًچِ کِ هغشح هیـَد تَػظ سٍؽ تذسیغ دسگیش ًویکٌذ ٍ ایي سٍؽ تذسیغ ثِ ػالقِ ٍ سغجت 

حفظ کشدًی دس صًذگی ٍاقؼی هؼوَال کوتش کبسثشد داسد یؼٌی فشد ًویتَاًذ آى سا دس صًذگی خَد ثکبس ثجٌذد. افشادی کِ دس ایي سٍؽ 

جت وبػی ًخَاٌّذ ثَد. داًؾ آهَصاى ًؼٍ ارت تذسیغ پشٍسؽ پیذا هیکٌٌذ، هؼوَال افشاس فؼبل ٍ پَیب ٍ هٌبػت ثشای صًذگی اقتصبدی



ثِ ایي سٍؽ تذسیغ ثِ ؿذت ثیضاسًذ یؼٌی اص حفظ کشدى ثیضاسًذ. دٍػت داسًذ دسگیش ؿًَذ تب یبد ثگیشًذ. خت ایي سٍؽ تذسیؼی 

 کِ ثش حؼت ًیبص تَضیحبتی سا دس هَسدؽ اسائِ دادین.

بّی اص ربًت هؼلن اسائِ هیـَد ٍ ؿبگشداى ثِ آى گَؽ س ؿفثشد ػخٌشاًی اػت. سٍؿی کِ ثغَسٍؽ تذسیغ ثؼذی، سٍؽ پشکبس

 هیذٌّذ. چْبس هشحلِ داسد :

 سٍؽ ػخٌشاًی

 سٍؿی اػت کِ هفبّین ثغَس ؿفبّی اص ربًت هؼلن اسائِ هیـَد ٍ ؿبگشداى ثِ آى گَؽ هیذٌّذ.

 آهبدگی ثشای ػخٌشاًی:  (1

 آهبدگی اص ًظش تزْیضات 

 آهبدگی ػبعفی 

 آهبدگی اص ًظش صهبى 

   اٍلؾ آهبدگی ثشای ػخٌشاًی اػت. یؼٌی ثبیذ تزْیضات سا اص قجل پیؾ ثیٌی کٌین. اگش ًیبص ثبؿذ ثشای اًجَّی اص هخبعجیي هشحلِ

کشٍفَى، فضبی ذ تزْیضاتی هخل هییى ّن ثِ ػجک ػخٌشاًی، ثبیک ػبلي ثضسگ تذسیغ داؿتِ ثبؿین آ) ػیصذ یب چْبسصذ ًفش( دس 

 ًیذ. ثْتش هیذا هٌبػت، ًَس کبفی ٍ آًچِ کِ خَدتَى

هغلت هفیذی داؿتِ اص ًظش سٍحی آهبدُ ثبؿن تب ثتَاًن اسائِ  آهبدگی ػبعفی: هٌی کِ ثبیذ ثِ سٍؽ ػخٌشاًی اسائِ هغلت کٌن ثبیذ

( سا ًذاؿتِ ثبؿن، توشکض سٍی هغبلت ًخَاّن داؿت. stablityؼب اگش اص ًظش سٍحی، ایي آهبدگی ٍ ایي اػتیجلی ) ثبؿن. چشا کِ قغ

اص ًظش صهبى: یؼٌی هَقؼیتی کِ اًتخبة ؿذُ ثشای سٍؽ تذسیغ ػخٌشاًی، هٌبػت ثبؿذ. چِ اص ًظش صهبًی ٍ چِ اص ًظش  آهبدگی

 فیضیکی. 

 هشحلِ دٍم دس سٍؽ تذسیغ ػخٌشاًی، هقذهِ ػخٌشاًی اػت.

 هقذهِ ػخٌشاًی: (2

 ایزبد ساثغِ ثیي هؼلن ٍ ؿبگشد 

 رلت تَرِ ؿبگشداى 

 هتي ٍ هحتَای ػخٌشاًی: (3

 ؿٌبخت ػالیق ٍ خَاػتِ ّبی فشاگیشاىالف( 

 ایزبد اًگیضؽة(  

 ثیبى صشیح ّذفْب ٍ ًکبت هْن ػخٌشاًید(                          

 اػتفبدُ اص ثیؾ ػبصهبى دٌّذُ ( د

 روغ ثٌذی ٍ ًتیزِ گیشی: (4

 پشػؾ ٍ فؼبل کشدى ؿبگشداى ( ه

 



ستجبط ثیٌـبى ثگیشین. حبال اگش کالع دسع ثبؿذ، . اکٌیندسگیش  یؼٌی ًیبص اػت کِ قجل اص ؿشٍع ػخٌشاًی ، هخبعجیي خَدهبى سا 

ایي استجبط هیتَاًذ ثصَست چـوی ثبؿذ. یک احَالپشػی کَتبُ یب یک حضَس ٍ غیبة ثبؿذ. ایي ثٌَػی هقذهِ ػخٌشاًی حؼبة 

گیش داًؾ آهَصاى سا دسفتي یک رولِ، ثب گفتي یک ثیت ؿؼش، لغیفِ یب یک پیبم قشآًی هب هیتَاًین هیـَد. رلت تَرِ ؿبگشداى ثب گ

ایٌْب دس دسگیش کشدى داًؾ آهَصاى ثؼیبس ًقؾ داسد. ٍ اهب قؼوت اصلی ػخٌشای، هتي ٍ  کٌین. حتی خبعشُ گَیی ٍ قصِ گَیی.

هحتَای ػخٌشاًی اػت. ایٌزبػت کِ ػخٌشاى ؿشٍع ثِ ایشاد ػخي هیکٌذ ٍ لکچش خَدؽ سا آغبص هیکٌذ ٍ ثِ ػالیق ٍ خَاػتِ ّبی 

حذ اهکبى تَرِ هیکٌذ. ٍ ایٌکِ هغلجی کِ اسائِ هیـَد آیب هٌغجق ثش ػالیق ٍ خَاػتِ ّبی هخبعجبى ّؼت یب ًِ سا فشاگیشاى تب 

ػخٌشاًی هؼلن هیتَاًذ ثب تَرِ ثِ ثبصخَسدّبییکِ اص داًؾ آهَصاى هیگیشد، ثذػت ثیبٍسد. اًگیضُ داًؾ آهَصاى دس گبم ثِ گبم سٍؽ 

ٌشاًی ُ گَیی ثیي ػخٌشاًی ٍ ثب ؿَخی کشدى ٍ هضاح کشدى هیتَاًذ حبصل ؿَد. اگش دس ػخثب هخبل صدى، خبعش ثؼیبس هْن اػت کِ

قغؼب ًتبیذ هغلَة تشی سا دس پی خَاّذ داؿت. اهب  ػخٌشاًی ثشای هخبعجیي ثبصگَ ؿَد، ًکبت هْنّذفْب ثغَس صشیح گفتِ ؿَدٍ 

اثتذا کلیتی اص آى سا کِ اسائِ هیذّین  ی ثبیذ هغلجی سایک هغلت هْن دس حیي اسائِ ػخي، تَرِ ثِ پیؾ ػبصهبى دٌّذُ ّبػت. یؼٌ

هخبعجیي ) فشاگیشاى( اسائِ دّین. ٍ آًچِ قشاس اػت ثِ داًؾ آهَصاى آهَختِ ؿَد سا ثب یبفتِ  خذهتثؼٌَاى یک پیؾ ػبصهبى دٌّذُ 

ًْبیت، ػخٌشاًی خَة ثبیذ روغ ّبی قجلیـبى ثؼظ دّین. ایي یؼٌی تَرِ ثِ پیؾ ػبصهبى دٌّذُ ّب کِ آصٍثل هغشح هیکٌذ. ٍ دس 

ثٌذی داؿتِ ثبؿذ. یؼٌی ثب پشػیذى یکؼشی ػَاالت اص اعشافیبى هتَرِ ثـین کِ هغلت ادا ؿذُ یب خیش. ٍ دس اًتْب اص هخبعجیي 

هیخَاّین کِ اگش پشػـی داسًذ ، ثپشػٌذ چشا کِ ایٌزب هشحلِ روغ ثٌذی ٍ ًتیزِ گشفتي اػت. ایٌزبػت کِ ثبیذ هخبعجیي سا 

 یش ٍ فؼبل کٌین تب ایي اعویٌبى حبصل ؿَد کِ ثِ ًتبیذ ثخَثی دػتشػی پیذا کشدُ این یب خیش.دسگ

خذا قَت ثـوب هیگَین. هشاحل ػخٌشاًی سا گفتین. دس ثخؾ ثؼذی ، ًکبتی کِ الصم اػت هذ ًظش قشاس دّین ٍ ّوچٌیي  !خت خَثبى

ُ ػشض هیکٌن. اًـبال کِ ّویـِ تٌذسػت ثْتَى خذا قَت ٍیظگش پی هیگیشین. هحبػي ٍ هؼبیت سٍع تذسیغ ػخٌشاًی سا ثبّوذی

 ثبؿیذ. ّوچٌبى ّوشاُ ؿوب خَاّن ثَد.

 فبعوِ خضشی، ػیذ سضب هَػَی هقذم

 

 



 

 طزاحی آهَسش – 13قسوت 

 

 سا آى هحبسي ٍ تیهؼب ٍ نیگفت سا تىشاس ٍ حفظ سیتذس سٍش. ضذین سیتذس یّب سٍش هجحث ی ٍاسدلجل ّبی ثخص دس

 ین.ذیسس یسخٌشاً سیتذس سٍش ثٍِ حبال  نیوشد یثشسس

 

 هقذهِ سخٌزاًی: -2
 ایجبد ساثغِ ثیي هؼلن ٍ ضبگشد -1

 جزة تَجِ ضبگشداى -2

 هحتَاب سخٌزاًی:هتي ٍ  -1

 ضٌبخت ػالیك ٍ خَاستِ ّبی فشاگیشاى –الف 

 ایجبد اًگیضش –ة 

 ثیبى غشیح ّذف ّب ٍ ًىبت هْن سخشاًی –ج 

 استفبدُ اص پیص سبصهبى دٌّذُ –د 

 پشسص ٍ فؼبل وشدى اعالػبت ضبگشداى  -ُ  جوع تٌذی ٍ ًتیجِ گیزی -4
 
 

 :نیوٌ یًو ثبص سا ثحث ٍ نیوٌ یه هشٍس فمظ سا هشاحل .داسد ػوذُ هزحلِ چْار یسخٌشاً سیتذس سٍش ینگفت

 

 رٍش سخزاًی:

 سٍضی است وِ هفبّین ثغَس ضفبّی اص عشف هؼلن اسائِ هی ضَد ٍ ضبگشد ثِ آًْب گَش هی دّذ.

 

 هزاحل اجزا:

 آهبدگی ثشای سخٌشاًی -1

 آهبدگی اص ًظش تجْیضات 

 آهبدگی ػبعفی 

 آهبدگی اص ًظش صهبى 
  

 

. نیوٌ آهبدُ سا خَدهبى یسٍح ٍ یصهبً ،یغیهح ًظش اص یؼٌی .نیدّ اًجبم سا ییّب یٌیث صیپ یسخٌشاً اص لجل ذیثب :اٍل هزحلِ

 ثب ؟!یچ ثب .نیوٌ یگزاسِ یپب سا یاغل هجحث ثِ ٍسٍد یؼٌی .چیٌی وٌین همذهِ هبىخَدٍ اسائِ  سخٌشاًی آغبص یثشا :دٍم هزحلِ

 يیا .آهَصاى داًص ثب یٌیػ استجبط هؼوَالً گشفتي استجبط ثب ،ضبى تَجِ جلت ،وشدًطبىگیشدس ثب ،بىیاعشاف ثب وشدى ثص ٍ خَش

ثِ  .نیّست دًجبلص ثِ وِ یضیچ ّوبى، ضَین یسخٌزاً یهحتَا ٍ یاغل هتي ٍاسد ٌىِیا تب ،یسخٌشاً هشحلِ آغبص یؼٌی

 تیًْب دس .وشد نیخَاّ غحجت آى هَسد دس ثؼذّب وِ ،نیثبض غبفل ذیًجب یسخٌشاً دس ّب دٌّذُ سبصهبى صیپ اص ػٌَاى یه الگَ

 .نیثبض داضتِ یخَث یزیگ جِیًت ٍ یتٌذ جوع ذیثب

 



 ًکات السم در خػَظ هتي سخٌزاًی:

 جاهع تَدى هحتَا:

 

هتي سخٌشاًی ثبیذ توبم ّذف ّبی آهَصضی سا دس ثش یؼٌی 

 داضتِ ثبضذ .

 ساسهاًذّی هٌطقی هحتَا تا یکی اس رٍش ّای سیز:

ایجبد ساثغِ هیبى  –ّوجستگی تسلسلی  –ساثغِ جض ثب ول 

ّوجستگی ولوبت یب ػجبسات ٍ سبصهبًذّی  –هحتَا ٍ ّذف 

 ثش اسبس همبیسِ.

 

  استوزار تَجِ ضاگزداى در طَل ارائِ هحتَا:
 
 

 ؟نیدّ قزار تَجِ هَرد ذیتا یسخٌزاً هتي در را یًکات چِ اها

 داضتِ یهٌغم شیس هی هحتَا یسبصهبًذّ .وٌذ تَجِ آهَصش یّب ّذف توبم ثِ .ثبضذ جبهغ ذیثب یسخٌشاً یهحتَا یب هتي

 .ثبضذ ذُیچیپ ٍ دضَاس هغبلت ضَد هغشح است بصیً وِ یضیچ آى اًتْب دس ضَد گفتِ آسبى هغبلت اثتذا .ثبضذ یسلتسل .ثبضذ

 چطن ثب ٍ ىبًگبّو ثب ،ًِ بی ّست هب ثِ حَاسطبى بیآ وِ نیوٌ یثشسس هذام سا آهَصاى داًص یسخٌشاً عَل دس ٌىِیا یثؼذ ًىتِ

 ضًَذ یه گفتِ وِ یهغبلج وٌٌذ احسبس هخبعجبى وِ است يیا ،نیوٌ تَجِ است الصم وِ یا ًىتِ ٍ نیوٌ شیدسگ سا آًْب هبى

  .ًطَد هغشح هغبلت ضبخِ آى ٍ ِضبخ يیا اص ٍ ختِیگش ٍ جستِ ٍ داسًذ یتَال

 

 راتطِ جش تا کل:

ایذُ ولی سا ثِ هفبّین جشئی تمسین وٌذ ٍ استجبط آًْب سا ثب ّن هطخع یؼٌی سخٌشاى 

 وٌذ ایي ًَع سبصهبًذّی ، عجمِ ثٌذی سلسلِ هشاتجی ًبهیذُ هی ضَد.

 

 ّوثستگی تسلسلی:

 یه ًَع سبصهبًذّی ثش اسبس تَالی صهبًی ، ػلت ٍ هؼلَلی ، ثب تَالی هَضَع است.

وبس هی گیشد وِ هجٌب سا ثفْوذ یبدآٍسی تَالی سخٌشاى هجٌبیی سا ثشای تٌظین هغبلت ثِ 

 ثشایص آسبى خَاّذ ثَد.
 
 

 یّوجستگ ،ول ٍ جض ساثغِ، ثبضذ یهٌغم ذیثب یسبصهبًذّ نیگفت وِ ییآًجب. نیوٌ یه یثشسس سا هغبلت يیا اص وذام ّش اوٌَى

 .آًْب سِیهمب اسبس ثش یسبصهبًذّ ٍ ،ػجبسات ٍ ولوبت يیث یّوجستگ ،ّذف ٍ هحتَا يیث استجبط جبدیا ،یسلتسل

 :نیوٌ یه یثشسس سا هَسد يیاٍل

 لغؼبً ،ضَد ذُیچ بتیجضئ آى اص ثؼذ ،ضَد آهَختِ اثتذا ای ًىتِ هی ول اگش :وٌذ یه هغشح ضلبگطت سا يیا :کل ٍ جشء راتطِ

 .ثَد خَاّذ تش فشاّن ٍ تش هغلَة یشیبدگی ثِ یدستشس

 آًچِاغغالحب . سخت هغبلت سپس ،آسبى هغبلت .یتَال تیسػب یؼٌی ؟چِ یؼٌی یتسلسل یّوجستگ :یسلتسل یّوثستگ

 ثِ ثؼذ تب ،ثبضذ داضتِ استجبط آًْب یلجل داًص ٍ یلجل هغبلت ثب ،ضَد یه اسائِ یسخٌشاً لبلت دس هخبعجبى ٍ آهَصاى داًص ثِ وِ

 .ثشسٌذ ذیجذ داًص

 

 



ٍ دٍسی یؼٌی هطخع ٍ ثشجستِ وشدى هفَْم اغلی  ایجاد راتطِ هیاى هحتَا ٍ ّذف:

جستي اص هغبلت ٍ هفبّیوی است وِ ثب هغبلت اغلی 

 سٌخیتی ًذاسد. )سبصهبًذّی صًجیشُ ای(

ساسهاًذّی تز اساس ّوثستگی کلوات یا 

 عثارات:

سخٌشاى ولوبت یب ػجبساتی سا ثغَس آضىبس دس سبخت 

سبصهبًذّی اش ثىبس هی گیشد ٍ ثب تىشاس آًْب ضبگشد سا دس 

 .یه هَسد خبظ آهَصش هی دّذ

همبیسِ توبم یب ثخطی اص یه سٌخشاًی ثب یه یب دٍ ًَع  ساسهاًذّی تز اساس هقایسِ:

 هَضَع دیگش ثش اسبس هؼیبسی ٍاضغ ٍ سٍضي.
 
 

 چِ دًجبل ثِ نییثگَ .نیوٌ هطخع ینیگَ یه یسخٌشاً يیح دس وِ سا یهغبلج ّذف یؼٌی :ّذف ٍ هحتَا يیت ارتثاط جادیا

 .نیوٌ تیسػب سا یا شُیصًج یسبصهبًذّ یؼٌی يیا .نیوٌ یه ٍسٍد هجحث يیا ثِ وِ نیّست یّذف

 یسبصهبًذّ سبخت دس آضىبس عَس ثِ سا یػجبسات ٍ ولوبت ذیثب اىشسخٌ :عثارات ای کلوات یّوثستگ اساس تز یساسهاًذّ

 وٌذ یه استفبدُ وِ یٍاطگبً ذیول یؼٌی .ثشسبًذ آهَصش خبظ هَسد ثِ سا آهَصاى داًص آًْب تىشاس ثب ٍ وٌذ استفبدُ خَد

 .ثبضذ هَضَع ٍ هسئلِ تیاّو دٌّذُ ًطبى

 یثشا تب نیوٌ یثٌذ عجمِ ٍ یسبصهبًذّ سا یسخٌشاً هغبلت نیثتَاًثبیذ  :سِیهقا اساس تز یساسهاًذٍّ هسئلِ ثؼذی، 

 .ضَد دسن ثْتش يیهخبعج

 

 است:استوزار تَجِ ضاگزداى در طَل ارائِ هحتَا اس طزیق فعالیت ّای سیز اهکاى پذیز 

 .تغییش وبًبل ّبی استجبعی 

 .فؼبلیت جسوبًی 

 .استفبدُ اص عٌض 

 .ضَس ٍ حشاست سخٌشاى 

 .پشسص ٍ پبسخ دس حیي سخٌشاًی 
 
 

 :است زیپذ اهکاى ّا تیفعال يیا قیطز اس هحتَا ارائِ طَل در ضاگزداى تَجِ استوزار

 هثال .نیىًٌ ثسٌذُ وبًبل ػٌَاى ثِ گفتبس ٍ صثبى ثِ فمظ ىبخَده یسخٌشاً دسیؼٌی  :نیدّ زییتغ را یارتثاط یّا کاًال -1

 .ضَد كیتلف گشید یّب سسبًِ ثب ذیثب یسخٌشاً .نیٌیثج لنیف بی پیول هی وِ است آى ٍلت اآلى نیثگَ ثبضذ بصیً جب ّش

 اص نیتَاً یه دسس یّب والس دس .نیوٌ دػَت یٍسصض حشوت هی اًجبم ثِ سا هخبعجبى است بصیً جب ّش :یجسو تیفعال -2

 يیٌبثیث نیتَاً یه پس ،ٌذیثٌط یچَث یّب وىتیً یسٍ نیً ٍ سبػت هی آهَص داًص است لشاس .نیوٌ استفبدُ هیتىٌ يیا

 .نیدّ اًجبم سا یًشهط ٍ یاغالح حشوبت وبىیّب والس

 دس وِ یوس هغوئٌبً .شدیثگ ثْشُ عٌض اص خَد یسخٌشاً دس ثتَاًذ وِ است یوس هَفك سخٌشاى هی لغؼبً :طٌش اس استفادُ -3

 .وٌٌذ یخستگ احسبس آًىِ ثذٍى وٌذ دػَت یسخٌشاً ثِ سبػت چْبس بی سِ سا یگشٍّ است هوىي است، عٌبص یسخٌشاً

 .داسًذ یطتشیث یشیدسگ يیهخبعج لغؼبً ،ضَد ادا لتبهغ جبىیّ ثب اگش :سخٌزاى حزارت ٍ ضَر -4



 ،یسخٌشاً يیٌبثیث ؟ثبضذ هب ّوشاُ یسخٌشاً جلسِ بىیپب تب هخبعت وِ نیوٌ چِ :یسخٌزاً يیح در پاسخپزسص ٍ  -5

 .نیخذهت دس هب داسد یسَال یوس اگش . هثال ثگَییننیثبض داضتِ پبسخ ٍ پشسص

 

 هحاسي رٍش سخٌزاًی:

 .هتخع والس ّبی پش جوؼیت است 

 .تَاًبیی اسائِ هغبلت پیچیذُ ثػَست تىشاس ثب ولوبت هتفبٍت 

 ٍ ِضَس ٍ حشاست ایجبد هی وٌذ. ثیطتش اص وتبة ّب رٍق ٍ ػالل 

 .ثسیبس اسصاى است 

 .ثسیبس اًؼغبف پزیش است 
 
 

 اهب .نیوشد یثشسس سا تىشاس ٍ حفظ سٍش هحبسي .داسد ییّب حسي یىسشی لغؼبً ،یسخٌزاً رٍش هحاسياهب هحبسي 

 :آى ثَدى پشوبسثشد ّوِ يیا ثب یسخٌشاً هحبسي

 یًو پس. وٌذ استفبدُ ذیثب ٍفَس ثِ سیتذس سٍش يیا اص هؼلن هی ًبخَاُ بی خَاُ. است تیپزجوع یّا کالس ژُیٍ -1

 .ثبضذ هٌبست ّن یلیخ تَاًذ یه نیوٌ تیسػب سا آى ًىبت اگش اتفبلب .ستیً یهٌبسج سیتذس سٍش نییثگَ نیتَاً

 هختلف یبیصٍا اص نیتَاً یه یسخٌشاً ٍاسغِ ثِ یؼٌی .هتفاٍت کلوات تا تکزار غَرت تِ ذُیچیپ هطالة ارائِ ییتَاًا -2

 .نیوٌ حیتطش ٍ یثشسس سا ذُیپذ هی

 گَش .کٌذ یه جادیا حزارت ٍ ضَر هخاطة در یدرس کتاب کی اس صیت یسخٌزاً ًػبفبا وِ است يیا ؼذیث حسي -3

 .است هغلت هی بی وتبة هی خَاًذى اص تش ثخص لزت دادى

 .است وتیق ارساى وِ ستیً يیا دس یضى -4

 سا یثؼذ هشحلِ، هشحلِ يیا اص گزس اص پس االى الضاهبً نییثگَ وِ ًذاسد یهطخػ هشاحل یؼٌی .است زیپذ اًعطاف اریتس -5

 تَاًذ یه .است هٌؼغف یسخٌشاً یٍل ذ،ًذاسً سا یشیپز اًؼغبف يیا یاهشٍص ٍ فؼبل سیتذس یّب سٍش اص یثؼض. نیدّ اًجبم ذیثب

 یّب ّذف ثِ ذىیسس تب سا جْت ّوبى تَاًذ یه ،ثبضذ لبثل سخٌشاى اگش ٍ ضَد تیّذا یگشید جْت ثِ هخبعت هی پشسص ثب

 .شدیثگ یپ گشید

 

 ؟دارد ییّاعیة  چِ یسخٌزاً رٍش اها

 

 هعایة رٍش سخٌزاًی:

  ثِ ػلت هتىلن ٍحذُ ثَدى هؼلن ٍ اًفؼبلی ثَدى ضبگشد لذست تىلن

 ضبگشد چٌذاى تمَیت ًوی ضَد.

 .ثِ تفبٍت ّبی فشدی تَجْی ًوی ضَد 

  ثشدُ ًوی ضَد.ثغَس غحیح ثِ هبس 

 .سبصگبس ٍ هٌبست ّش هؼلوی ًیست 
  



 جبدیا یسخٌشاً بىیجش دس ییبیپَ ،داسد یاًفؼبل ًمص آهَص داًص ت یبهخبع ٍ است ٍحذُ هتىلن سخٌشاى بی هؼلن وِ آًجب اص -1

 ػاللِ هَسد یوبسّب هطغَل يیهخبعج یسخٌشاً ضشٍع اص مِیدل چٌذ گزضت اص پس ًجبضذ دلچست ّن ثحث اگش .ضَد یًو

 .ضًَذ یه خَد

 .داسد سا تَجِ يیووتش یفشد یّب تفبٍت ثِ یسخٌشاًسٍش  -2

 د.ضَ یوً ثشدُ وبس ثِ حیغح عَس ثِ -3

 .ثبضذ یلَ سخٌشاى ثتَاًذ هؼلن ٌىِیا یثشا است یلَ بىیث َُل داضتي آى الصهِ .ستیً یهؼلو ّش هٌبست ٍ سبصگبس -4

 

 رٍش پزسص ٍ پاسخ

سٍضی است وِ هؼلن ثِ ٍسیلِ آى، ضبگشد سا ثِ تفىش دسثبسُ هفَْهی جذیذ یب ثیبى هغلجی تطَیك هی وٌذ. دس ایي سٍش، 

 ًیض وفتِ اًذ. رٍش سقزاطیضبگشد تالش هی وٌذ ثب وَضص ّبی رٌّی، اص هؼلَم ثِ هجَْل حشوت وٌذ. ایي سٍش سا 
 
 

 .است پاسخ ٍ پزسص رٍش یتعذ رٍش اها

 هی جبدیا بی یشیبدگی یهتَال پبسخ ٍ پشسص ثب آى لِیٍس ثِ هؼلن وِ یسٍض .نییگَ یه ّن یسقزاط سٍش آى ثِ وِ یسٍض

 افالطَى بتیًظش ثب یًَػ ثِ سٍش يیا. سسبًذ یه هؼلَم ثِ هجَْل اص سا آًْب ٍ وٌذ یه بیهْ آهَصاى داًص یثشا سا هغلت

 پشسص .وٌذ یبدآٍسی فمظ بیدً يیا دس ذیثب ٍ داًذ یه سا هغبلت ّوِ تَلذ اص صیپ هب سٍح گفت یه وِ یافالعًَ است. ّوبٌّگ

 يیا اص سمشاط سٍ يیا اص .نیثشسبً هغلت دسن ثِ .ینثشسبً ،ّاىآ، ثِ سا تهخبع وِ آى یثشا .است یبدآٍسی يیّو یثشا پبسخ ٍ

 .است گشفتِ ثْشُ بسیثس سٍش

 

 رٍش پزسص ٍ پاسخ تز سِ اغل هتکی است:

وِ وٌجىبٍی ضبگشداى سا ٍجَد سَال یب هسبلِ  .1

 ثشاًگیضاًذ.

عشح سَال ّبی هتَالی ثشای تذاٍم فؼبلیت ّبی  .2

 رٌّی.

ّذایت تالش رٌّی ثشای وطف آگبّبًِ هسبلِ تب  .3

دس ًتیجِ ثِ خاللیت فىشی ٍ وست داًص هٌجش 

 گشدد.
  

 

 :است یهتک اغل سِ تز پاسخ ٍ پزسص

 .ضاًذیثشاًگ سا ضبگشداى یوٌجىبٍ وِ ثبضذ داضتِ ٍجَد یا هسئلِ بی سَال -1

 .داسد تیاّو بسیثس پبسخ ٍ پشسص یثشا یهتَال یّب سَال عشح -2

 .ضَد حبغل جِیًت تب وٌذ تیّذا سا آهَصاى داًص ذیثب وِ ،عشاح ػٌَاى ثِ ،پشسطگش ػٌَاى ثِ هؼلن هی ًمص -3

 



 ّذف اس رٍش پزسص ٍ پاسخ:

 تطخیع ٍ تحشیه تفىش، تَاًبیی ّب ٍ ػالیك .1

 استذاللتمَیت لذست  .2

 سٌجص ٍ لضبٍت .3

 استفبدُ اص تجبسة ٍ داًستِ ّبی گزضتِ .4

 ایجبد اػتوبد ثِ ًفس دس ضبگشد .5

  
 

 :نیکٌ یه یتزرس ضذُ هطزح پاسخ ٍ پزسص یتزا کِ ییّا ّذف

 .وٌذ یه بدیص سا دگشضب ًفس ثِ اػتوبد -1

 .نیوٌ شیدسگ سا آهَصاى داًص یلجل یّب داًستِ ٍ تجبسة پبسخ ٍ پشسص سٍش ثب نیتَاً یه -2

 سا هخبلف ٍ هَافك ًظشات ّن ثب نیتَاً یه ،هسئلِ هی هَسد دس پشسص ٌّگبم دس .نیثبض داضتِ لضبٍت ٍ سٌجص هی تَاًین -3

 .نیثذّ آى ثِ یًظش هی ٍ نیوٌ یثٌذ جوغ ٍ نیوٌ یثشسس

 .وٌذ یه بدیص سا شاىیفشاگ استذالل لذست ٍ آٍسدى لیدل لذست -4

 .ثبضذ يیهخبعج یثشا تفىش هیتحش ٍ عیتطخ تَاًذ یه يیّوچٌ -5

 

 :هحاسي رٍش پزسص ٍ پاسخ

 .تمَیت اػتوبد ثِ ًفس 

 .ایجبد ػاللِ ٍ تمَیت تفىش خالق 

 .تمَیت لذست استذالل ٍ اظْبس ًظش 

 .تطَیك ضبگشداى ثِ ضشوت دس ثحث ٍ فؼبلیت ّبی آهَصضی 

 افضایص اًگیضُ، فؼبلیت، هغبلؼِ ٍ تحمیك. 
 
 

  :پاسخ ٍ پزسص هحاسي اها

 .وٌذ یه بدیص سا یشیاًتمبدپز ٍ تفىش لَُ ٍ شیفشاگ ًفس  ثِ اػتوبد نیگفت وِ ّوبًغَس -1

 ًفسص ثِ اػتوبد ٍ كیتطَ سا اٍ تَاًذ یه هؼلن ،وٌذ ضشوت یوالس ثحث دس آهَص داًص اگش .داسد یپ دس سا شاىیفشاگ َیكتط -2

 .وٌذ طتشیث سا

 .وٌذ یه طتشیث كیتحم ٍ هغبلؼِ ثِ ًسجت سا آهَصاى داًص تیفؼبل ٍ ضُیاًگ -3

 

 

 

 



 هعایة رٍش پزسص ٍ پاسخ:

 .ثشای والس ّبی پشجوؼیت هٌبست ًیست 

 .هستلضم ّذف ّبی هطخع ٍ ٍلت صیبد است 

 .دس غَست ػذم تسلظ ٍ هْبست هؼلن، هوىي است ثِ پشاوٌذگی ٍ اًحشاف ثحث ثیبًجبهذ 

 .دس ّوِ دسٍس لبثل اجشا ًیست 
 
 

 :نیٌیت یه گزیّوذ تا ّن را رٍش يیا یّا ةیع

 ٍ پشسص بىیجش دس ثخَاٌّذ ّوِ اگش چَى .ستیً هٌاسة تیپزجوع یّا کالس یتزا هعوَال پاسخ ٍ پزسص رٍش -1

 .ضَد یه شیصهبًگ بسیثس وٌٌذ ضشوت پبسخ

 طتشیث وِ یدسٍس دس هؼوَالً .ستیً اجشا لبثل دسٍس ّوِ دس هتبسفبًِ ٍ است ادیس ٍقت ٍ هطخع یّا ّذف هستلشم -2

 .نیوٌ استفبدُ سیتذس سٍش يیا اص نیتَاً یه هب داسًذ وبس ٍ سش یاًتضاػ نیهفبّ ثب

 

 ػضیضاى ثِ ضوب خذا لَت هیگن ٍ ّوچٌبى ثب ضوب ّستین. 

 

 دسس: عشاحی آهَصضی

 پشدیس ضْیذثبٌّش ضیشاص -داًطگبُ فشٌّگیبى      

 علی اغغز عارف سادُلسوت سی ٍ یىن                                                                         دست ًَیس ٍ تبیپ:        

 دثیش سیبضی، دسٍد)لشستبى(                                                                                 1311ثْبس 

 



 23طراحی آموزشی قسمت 

 مرضیه زارع زردینی

 هرم یادگیری 

مؤثرترین روش یادگیری کدام  است؟ 

 
 %5سخٌزاًی ٍ تذریس 

 %10خَاًذى ٍ هغبلؼِ 

 % 20صَتی ٍ تصَیزی 

 % 30ًوبیص 

 % 50آهَسش گزٍّی ٍ ثحث 

  %75توزیي 

 % 00آهَسش ثِ دیگزاى 

 ّویطِ ثِ خبعز داضتِ ثبضیذ:

 وٌیذ.وٌیذ، فزاهَش هیٌّگبهی وِ گَش هی●

 آٍریذ.ثیٌیذ، ثِ خبعز هیٌّگبهی وِ هی●

 گیزیذ.دّیذ، یبد هیٌّگبهی وِ اًجبم هی●

آٍرین ٍ ٍلتی وِ ثیٌین ثِ خبعز هیوٌین، سهبًی وِ هیوٌین فزاهَش هییه اصلی ّست وِ هی گَیذ سهبًی وِ هب گَش هی

ثیٌیذ ثبیذ ثِ ایي اصل ثِ ػٌَاى هؼلن تَجِ اصل ٍ ّزم یبدگیزی وِ در ایٌجب هی گیزین. ثب تَجِ ثِ ایي دّین یبد هیاًجبم هی

ّب. آهَساى را درگیز وٌین یؼٌی حس ضٌَایی آىداضتِ ثبضین وِ صزفب ثِ سخٌزاًی اوتفب ًىٌین، وِ صزفب یىی اس حَاس داًص

یبدگیزی را ثِ سغح ثبالیی  ،دیذاری، ثب استفبدُ اس دیذىّبی اس ایي رٍ ًیبس است تىیِ وٌین، ًیبس است وِ رجَع وٌین ثِ رسبًِ

آهَساى پٌج درصذ است. ٍلتی اس وٌین یبدگیزی داًصدر رأس ّزم ًگبُ وٌیذ ٍلتی وِ ثِ سخٌزاًی ٍ تذریس اوتفب هی .ثزسبًین

زاُ ثب خَاًذى ثبضذ ، ْوسخٌزاًیرسذ. اگز درصذ هی 20وٌین یبدگیزی ثِ ٍسبیل صَتی ٍ تصَیزی در وٌبر تذریس استفبدُ هی

یبدگیزی دُ درصذ است. ٍلی استفبدُ اس تصَیز ٍ ػىس در هتي، در ًَضتِ ٍ در سخٌزاًی یبدگیزی ثْتزی را در پی دارد. اگز 



گیزد یؼٌی ثِ صَرت ًوبیص ػلوی ثخَاّین درصذ هغبلت را یبد هی 30آهَس تب حذٍد یبدگیزی ّوزاُ ثب ًوبیص ثبضذ داًص

یه اثشار را ثِ هخبعجیي یبد دّین ٍ یه ٍسیلِ را در پیطگبُ حبضزیي ًوبیص ثذّین، چگًَگی وبر وزدى ثب  چگًَگی استفبدُ اس

گیزًذ ٍلی اگز خَدضبى درگیز آى ٍسیلِ ضًَذ لغؼب ثیطتز یبد درصذ وبر را یبد هی 30آهَساى تب آى را هغزح وٌین ایٌجب داًص

دٌّذ اگز ثب تىزار ٍ توزیي ّب پَضص هیدرصذ هغبلت را ّذف 50تب گیزًذ. اگز آهَسش ثِ صَرت گزٍّی ٍ ثحث ثبضذ هی

ّب ثٌذی وزدین ٍ اس آىّبیی تمسینآهَساى را را در گزٍُگیزًذ. اهب اگش داًصصَرت ثگیزد تمزیجب سِ چْبرم هغبلت را یبد هی

ّب در حذ جبست وِ تمزیجب یبدگیزی آىّبی خَد آهَسش دٌّذ ایٌوالسیخَاستین هغبلجی را وِ یبد گزفتٌذ را ثِ دیگزاى ٍ ّن

تَاًیذ ثؼذ اس پبیبى تذریس اس فزاگیزاى ثخَاّیذ آًچِ را وِ ایٌجب گزفتٌذ لغفب ثِ یىی اس ضَد. یب هثال ضوب هیدرصذ هی 100

 افتذ. ی خَد آهَسش دٌّذ یب تذریس وٌٌذ هثل والس درس. ایٌجبست وِ یبدگیزی دارد ثِ عَر وبهل اتفبق هیاػضبی خبًَادُ

 رٍش ًوبیطی )ًوبیص ػلوی(: 

ای یب چگًَگی سبخت یه گیزًذ ٍ هؼلن عزس وبرثزد ٍسیلِّبی خبصی را اس عزیك دیذى فزا هیدر ایي رٍش، افزاد هْبرت

 دّذ. ضبیذ اٍلیي رٍضی است وِ ثطز ثِ وبر ثزدُ است. ضئ را ًطبى هی

 ( آسهبیص ٍ سٌجص 4( ًوبیص               3( تَضیح             2( آهبدگی              1

 

ّبی تذریسی را هغزح وٌین وِ ثب حَاس دیگز فزاگیزاى سزٍوبر دارد هبًٌذ رٍش رٍشخَاّین هی اصل ایي اهب ثب تَجِ ثِ 

وٌٌذ ثزای هثبل هؼلوی وِ وبر وزدى یه ٍسیلِ پیذا هیػلوی ٍ ًوبیص ػلوی؛ در ایي رٍش افزاد هْبرت خبصی را ًسجت ثِ 

آهَساى ی ثِ وبرگیزی وَلیس را ثِ داًصآهَساى یبد دّذ یب ثخَاّذ ًحَُخَاّذ چگًَگی استفبدُ اس یه تزاسٍ را ثِ داًصهی

ّبی هختلف وَلیس را دّذ ٍ لسوتّب ًطبى هیگیزد ٍ آى اثشار را ثِ آىآهَساى لزار هیآهَسش دّذ ٍلتی در همبثل داًص

دّذ ثِ ایي ّب ًوبیص هیدّذ چَى دارد ثِ آىّب ًطبى هیوٌذ ٍ ثِ آىّب وبر هیگیزی  دلیك را ثب آىوٌذ، اًذاسُهغزح هی

آٍرین ثب ثزش ػزضی وِ رٍی سبلِ ی یه گیبُ را سز والس هیگَیٌذ. یب ًِ هوىي است سبلِرٍش، رٍش ًوبیص ػلوی هی

. خت ضَد رٍش ًوبیص ػلویّب ًطبى دّین، ایي هیَاّین آًٍذّبی چَثی ٍ آًٍذّبی آثىطی را ثِ آىخوٌین هیایجبد هی

تَاًین ثگَیین تزی است ّز چٌذ وِ در وٌبرش سخٌزاًی ّن ثبیذ ثبضذ. ضبیذ ایٌغَر هیلغؼب ًسجت ثِ سخٌزاًی رٍش هغلَة

ی، آهبدگی یؼٌی ز هزاحلی دارد. اٍلیي هزحلِ در ًوبیص ػلوّب ثِ ّوذیگاٍلیي رٍضی وِ ثطز ثِ وبر ثزدُ ثزای آهَختي هْبرت

آهَساى رٍثِ ای ثبضذ وِ داًصاهَساى اس ّز ًظز هحیظ ثزایطبى فزاّن ثبضذ، رٍش چیذهبى والس ثِ گًَِاثشار آهبدُ ثبضذ، داًص

ثب ّن آى را ثزرسی وٌٌذ  ای وِ لزار است وِرٍی ّن  لزار ًگیزًذ، دیذ خَثی داضتِ ثبضٌذ، اضزاف وبفی ًسجت ثِ پذیذُ

ّب ثذّذ هثل وبر ثب هیىزٍسىَح. هغلت داضتِ ثبضٌذ. ثؼذ تَضیح است هؼلن ایٌجب یه تَضیح همذهبتی ًسجت ثِ ٍسیلِ ثِ آى

دّین ٍ ًحَُ وبر وزدى ٍ اصَلی وِ در ثِ وبرگیزی ّب، ثِ هخبعجیي، یه ثِ یه ًطبى هیثؼذی ًوبیص دادى آى است ثِ ثچِ

آهَساى یه سزی تَاًذ اس داًصی پبیبًی آسهبیص ٍ سٌجص است. هؼلن هیوٌذ ٍ ًىتِؼلن ثِ آى اضبرُ هیآى هغزح است ه

اًذ یب ًِ ٍ یه ثِ یه اس آًبى ثخَاّذ وِ ثیبیٌذ ثب ٍسیلِ وبر سؤال ثپزسذ وِ هتَجِ ضَد چگًَگی وبروزدى ثب آى را فزاگزفتِ

 تز ضَد. ّب ثْتز ٍ هغلَةوٌٌذ تب یبدگیزی آى

 هحبسي 

 تزیي رٍش ثزای آهَختي هْبرت است. در صَرت ًجَدى اهىبًبت وبفی هٌبست*

 ثِ وبر گیزی اضیبء حمیمی ٍ ٍالؼی در آهَسش *

 ّب هحذٍدیت

 تَاًٌذ اس راُ تجبرة هستمین ٍ اس راُ ػول ٍ توزیي ٍ تىزار، هْبرت السم را وست وٌٌذ چَى ضبگزداى ًوی*

 یبدگیزی ویفیت چٌذاى خَثی ًذارد. 



 

تَاًین اس رٍش ی اصلی فزاّن ًجبضذ هب هیچِ حسٌی دارد رٍش ًوبیص ػلوی؟ اگز اهىبًبت وبفی ثزای استفبدُ اس ٍسیلِ

ی ًوبیص یه فیلن ثِ سجه یب ثِ رٍش تَاًین ثِ ٍاسغِگیزی وبضبى را هب هیًوبیص ػلوی استفبدُ وٌین. هثال فزآیٌذ گالة

تَاًٌذ ثِ عَر حمیمی ثب یه ّب هیآهَساى آهَسش دّین ٍ ًىتِ ثؼذی ٍ حسي ثؼذی ایي است وِ ثچِیص ػلوی ثِ داًصًوب

 آى را لوس وٌٌذ ٍ ثب آى وبر وٌٌذ. ضئ آضٌب ضًَذ ٍ 

ٍ ثب آى  تَاًٌذ ثِ عَر هستمین ٍ هوتذ اس آى ٍسیلِ استفبدُ وٌٌذّب ٍ یب چِ هؼبیجی دارد؟ چَى ضبگزداى ًویچِ هحذٍدیت

ی هْبرتی لزار ثگیزًذ یؼٌی فمظ صزفب در سغح اٍل هطبّذُ ٍ تَاًٌذ در سغَح ثبالی حیغِتىزار ٍ توزیي داضتِ ثبضٌذ ًوی

 گیزًذ. تملیذ لزار هی

 رٍش ایفبی ًمص: 

بی ًمص ضزوت وٌٌذ. افزادی وِ در رٍایفًبهِ اجزا هیدر ایي رٍش، فزد یب افزادی اس ضبگزداى هَضَػی را ثِ صَرت ًوبیص

 دارًذ ػجبرتٌذ اس: 

 یب هسئَل اجزا هؼلن  -1

 ایفبگزاى ًمص  -2

 وٌٌذگبى هطبّذُ -3

 

آهَساى یه رٍش تذریس ثؼذی، رٍش ایفبی ًمص است. رٍش ایفبی ًمص ثِ ایي صَرت است وِ هؼلن ثزای ّز وذام اس داًص

گیزًذ ثبیذ سٌبریَ را اس لجل هغبلؼِ وٌٌذ ٍ ثب ًمص لزار هیآهَساى در ثیٌی، داًصوٌذ ٍ ثز هجٌبی آى پیصثیٌی هیرٍضی پیص

وٌٌذ. هؼوَال وسبًی وِ در وٌٌذ ثِ اّذاف درسی دست پیذا هیوٌٌذ، ایجبد هیآفزیٌبى ثزگشار هیتؼبهلی وِ ثب دیگز ًمص

بی وِ لزار است توبضب ّوٌٌذ، هؼلن یب هسئَل اجزا در ًمص وبرگزداى، ایفبگزاى ًمص ٍ دیگز ّوىالسایفبی ًمص ضزوت هی

 وٌٌذ ٍ یبد ثگیزًذ. 

 هزاحل اجزای رٍش ایفبی ًمص: 

 ًبهِ تؼییي هَضَع ٍ ًَضتي آى ثِ صَرت ًوبیص -1

 وزدى ضزایظ ٍ ٍسبیل فزاّن -2

 ّبیی وِ ثبیذ ایفب ضًَذ. تؼییي ًمص -3

 اهبدُ وزدى فزاگیزاى ثزای ایفبی ًمص -4

 تَضیح هختصز در هَرد هَضَع ٍ ّذف  -5

 اجزای ًوبیطٌبهِ  -6

 ثحث ٍ ارسضیبثی هحتَا ٍ چگًَگی اجزای آى -7

 

ی ضوسی. گفتین وِ ثزای ّز وذام اس ایفبی ًمص چِ هزاحلی دارد؟ یه هثبل جلسِ لجل ثزایتبى سدم ثِ یبد داریذ؟ هٌظَهِ

ي در ٍالغ رٍش تذریس  ایفبی ًمص ّب خَاستین وِ اعالػبت آى را ثخَاًٌذ. ایآهَساى، یه ًمطی را تؼزیف وزدین ٍ اس آىداًص

ضَد هَضَع وِ ثبیذ ثِ صَرت تؼییي هَضَع یؼٌی هحتَای درس هب هی ثَد وِ هثبل سدین خذهتتَى. هزاحل آى را ثجیٌیذ؛

فزاگیزاى را ثزای  ،ثیٌی ضَدآهَساى پیصّبیی وِ ثبیذ ثزای داًصًوبیطٌبهِ تذٍیي ضَد، فزاّن وزدى ضزایظ ٍ ٍسبیل، ًمص

وٌین، ّب را خذهتطبى ػزض هیوٌین، تَضیح هختصزی در هَرد وبری وِ ثبیذ اًجبم دٌّذ، ّذف آىمص آهبدُ هیایفبی ً



وٌٌذگبى ٍ افزادی ی هطبروتوٌٌذ ٍ یب در فضبی ثْتز، در حیبط هذرسِ ٍ در ًْبیت ثِ ٍاسغًِوبیطٌبهِ را در والس اجزا هی

ّب اًجبم وٌین در هَرد وبری وِ ثچِوٌین، ثحث هیرا ًمذ ٍ ارسیبثی هی ّبآفزیٌی ّوىالسیوزدًذ جزیبى ًمصوِ توبضب هی

 دادًذ. ایي ثحث وزدى هىول یبدگیزی در رٍش تذریس ایفبی ًمص است. 

 هحبسي رٍش ایفبی ًمص: 

 ی ًوبیص ایجبد ضَق ٍ ّیجبى در ضبگزداى ثزای هطبّذُ -1

 ى ًمص وٌٌذُ در احسبس ایفبگزاضذى فزاگیزاى  هطبّذُسْین -2

 فزاّن ضذى سهیٌِ ثحث گزٍّی  -3

 رٍش هفیذی ثزای رفغ ووزٍیی است.  -4

 ثزای درٍسی هبًٌذ تبریخ ٍ ػلَم اجتوبػی هفیذ است.  -5

ی وبر ثزًذ. ضَق ٍ ّیجبًطبى در اًجبم وبر، در پزٍسِآهَساى لذت هیچِ ایي رٍش تذریس چِ هحبسٌی دارد؟ لغؼب داًص

-ی تؼبهلی وِ ثب هحیظ ٍ هحتَا ایجبد هیضًَذ ٍ ثِ ًَػی داًص را ثِ ٍاسغِخَد در یبدگیزی سْین هیّب ثسیبر ثبالست. ثچِ

رٍ ّستٌذ خجبلتی ّستٌذ ثسیبر هٌبست است ٍ در آهَساًی وِ هؼوَال ونگیزًذ. ایي رٍش تذریس ثزای داًصوٌٌذ فزا هی

وٌن ػبلی الؼب هي خَدم در والس درس ثسیبر اس آى استفبدُ هیدرٍسی هثل ػلَم ٍ تبریخ وبرثزد سیبدی دارد. ایي ایفبی ًمص ٍ

تَاًین یه سزی ّب وبر وٌین. در درس اجتوبػی هیاست. هثل درس اجتوبػی ٍلتی لزار است هثال هْبرت ًِ گفتي را ثب ثچِ

ضوب سِ ًفز تصَر وٌیذ  ضَد تلفیك اجتوبػی ٍ ٌّز ٍ ثگَیین خت رضب، آرهبى ٍ اضىبىثیٌی وٌین ایٌجب هیّب را پیصهَلؼیت

وٌین ثیٌی هیوِ در فالى هَلؼیت لزار گزفتیذ ٍ لزار است ثِ ًمص چْبرهی وِ ایٌجب ّست ًِ ثگَییذ. ثزای ّویي پیص

ی ایي در سًذگی اجتوبػی ٍالؼی رٍثزٍ ضذین چگًَِ ثِ پیطٌْبد ایي ای هثال هسألِهَلؼیتی را در والس درس وِ اگز ثب هسألِ

ی دیگز در تذریس حبالت تَاًین ثزای والس درس ثگَیین ٍ استفبدُ وٌین. یه ًوًَِّب سیبد هیاس ایي هثبل ضخص ًِ ثگَیین.

ن ٍ ثٌذی وزدین ثؼذ وِ تَضیح دادیآهَساى والس را در سِ گزٍُ عجمِهَاد ثِ سجه ایفبی ًمص هغزح ضذُ، ایي ثَد وِ داًص

ّب آفزیٌی وٌیذ. گزٍُ گبس ٍ گزٍُ هبیغ. ّز وذام اس ایي ثچِذ ثبیذ ًمصّذف را هطخص وزدین، گفتین ضوب ثِ ػٌَاى گزٍُ جبه

گزفتٌذ، در هَلؼیتی وِ لزار داضتٌذ هثال جبهذ دست در دست ّن ثِ صَرت ثبیذ آرایص هَلىَلی جبهذ، گبس ٍ هبیغ را هی

ب آسادی ػولطبى ثیطتز ثَد، گبسّب وِ ّدادًذ، هبیغسفت در وٌبر ّن، فمظ یه لزسش وَچَلَ داضتِ ثبضٌذ ایي وبر را اًجبم هی

آهَساى ضَد وِ داًصگفتٌذ ایي رٍش تذریس ایفبی ًمص هیّبی هختلف ّز وذام ثزای خَد ضؼزی هیرّب ثَدًذ ٍ در گزٍُ

 ثبیذ ثب ًْبیت ػاللِ ٍ اًگیشُ ٍ ّیجبى در ایي ثحث ٍ تذریس ضزوت وٌٌذ. 

 ّبی رٍش تذریس ایفبی ًمص: هحذٍدیت

 ّبی پیچیذُ آهَسضی هفیذ ًیست. ّذف ثزای تحمك -1

 ضَد. یه رٍش آهَسضی جذی تلمی ًوی -2

 ثِ اجزای درست، صزف ٍلت وبفی ٍ تْیِ تذاروبت ًیبس دارد.  -3

ّبی آى چیست؟ رٍش تذریس ایفبی ًمص ثزای دستیبثی ثِ سغَح ثبالی تَاًذ داضتِ ثبضذ ٍ یب هحذٍدیتّبیی هیاهب چِ ػیت

ضَد. ثزای اجزای درست آى، ًیبس ثِ ٍلت سیبد وبرآهذ ًیست ٍ هؼوَال یه رٍش تذریس جذی ّن تلمی ًویآهَسضی سیبد ّذف

ی دیگز ایٌىِ ٍلتی هؼلن اس رٍش ایفبی ًمص ثخَاّذ استفبدُ دارین ٍ ثبیستی تذارن سیبدی در ایي سهیٌِ دیذُ ثبضین. ٍ ًىتِ

 ثبیذ هذیزیت ثسیبر سیبدی داضتِ ثبضذ. دّذ ایٌجب وٌذ هؼوَال ًظن هذرسِ تحت الطؼبع لزار هی



 دسع عشاحی آهَصؿی 33خؼلؼِ 

 پزیش پَصؽ خغا تخؾ وشین دػتگیش تخـٌذُ خذاًٍذ ذ،آفشی صتاى اًذس گفتي ػخي آفشیذ خاى وِ خذایی ًام تِ

 ػلوی گشدؽ سٍؽ

-4گشدؽ ػلوی سٍصاًِ -3ػاػتی گشدؽ ػلوی یه یا دٍ -2گشدؽ ػلوی وَتاُ هذت ٍ ػشیغ-1: اًَاع سٍؽ ػلوی اص ًظش صهاى

 ٍ هاّاًِ گشدؽ ػلوی ّفتگی

 وَچه ّای گشٍُ تشای هؼوَال)وٌین آهادُ سا آهَصاى داًؾ اص گشٍّی تًَینهی وِ واسآهذ تؼیاسٍؿی س:یػلو گشدؽ سٍؽ اها

 داًؾ تلَس وٌیذ.تگیشًذ یاد سا هغالة ،ّا پذیذُ تواؿای تا تا تثشین فضای تِ ٍ وٌین ّذایت ییفضا تِ سا آًْا ٍّؼت(  تش هٌاػة

 ٍ خَدتَى ؿْش فٌَى ٍ ػلَم هَصُ یا تثشیذ خَدتَى ؿْش تحمیماتی-ػلوی ّای ؿْشن اص یىی دس ییاسدٍ تِسا هی خَاّیذ  آهَصاى

ایي تدشتِ ای  ).وٌیذ آؿٌا تىٌَلَطی صهیٌِ دس تـش دػتاٍسدّای خذیذتشیي تا خَدتَى وـَس لشاس ّؼت داًؾ آهَصاى سا تا تاسیخ

 ها تِ گضاسؽاص اًْا تخَاّین وِ  ًْایت دس وِ آًىِ ؿشط تِ ؼتّ تخؾ لزت آهَصاىتشای داًؾ  تؼیاس (داؿتن خَدم تَد وِ

 .ذٌتذّ تحَیل

 یا سٍصاًِ یه ػاػت دٍ ػاػت تاؿذ،تاؿذ  هذت وَتاُ گشدؿْای ػلوی هی تَاًذ حاالت ّای هختلفی داؿتِ تاؿذ.هی تَاًذ خیلی

، تایذ ىـذت عَل سٍص یه اص تیؾ ػلوی ّای گشدؽ وِ داسُ احتوال ّؼتیذ هتَػغِ همغغ دتیش ؿوا وِ تاؿذ. اص آًدایی ّفتگی

 یادگیشی ػٌَاى تِ ًـذُ تیٌی پیؾ ٍ ؿذُ تیٌی پیؾ ّای حالت توام اص ًحَ تْتشیي تِ وِ تاؿیذ داؿتِ هذیشیت ٍ دسایت ًْایت

یه ػفش هی داًذ یؼٌی ًیاص ًیؼت وِ اص لثل ّذف ّا ًَؿتِ تاؿذ ّویي  پایٌاس سا دسػی تشًاهِ وِچشا وٌیذ اػتفادُ آهَصاى داًؾ

یؼٌی تا  سا تِ آًْا تیاهَصد. صًذگی هی تَاًذ دسعن هؼل ،هیگیشًذ لشاسػلوی  اسدٍی یا تفشیحی اسدٍی یه خشیاى دس وِ داًؾ آهَص

 ِّؼت ت حؼاع خیلی وٌذ. پغ گَتاص سٍ هغالثی ٍ آهَصاى داًؾ تِ تذُ تَضیحآى   هَسد دس هی تَاًذ هؼلندیذى یه كحٌِ 

 .ػلوی گشدؽ سٍؽ واسگشفتي

تاس  پشػـگش یؼٌی آًْا تضًیذ هحه صیادسا  آهَصاى داًؾدلت  ػلوی گشدؽ دس ىِایٌ تگن تْتَىّؼت  ًیاص وِای  ًىتِ 

 هیتَاًیذ تا پشػیذى یه ػشیؿوا  .ذوٌٌ تشسػی سا ا ٍ اخضاپذیذّ ،یيت دلیك ػیٌه یه تا ّوشاُ آًْا تگَییذ تِ ّوچٌیي.تیاسیذ

 ًملیِ ٍػایل دسٍى وِ ٍلتییؼٌی  .وٌٌذ هـاّذُ سٍ خَدؿَى اعشاف شت دلیك وِهحه تضًیذ ٍ آًْا سا تشغیة وٌیذ  ،دلتی ػَالْای

 چِ تِفالى ؿیء  یا ؟تَد ؿذُ دادُ لشاس لفؼِ دس تؼذاد چِ . هثال اص فالى ٍػیلِپشػیذت ػَاالت دسحال تاصگـت ّؼتیذ یِ ػشی

، تایذ حَاػـَى تیـتش تاؿذ، تشًذ هؼلن تا ّؼت اسلش خا ّش وِ هیـٌذ هتَخِ تؼذ ٍ هیىٌذ صیاد سا ّا تچِ؟ایي واس دلت  تَد سًگی

 پشػذ. هی ها اص دلتی چَى وِ یه ػشی ػَالْای

 هحاسي گردش علوی

 وؼة تداسب ٍالؼی ٍ فؼال تَدى ؿاگشداى-2پیًَذ فؼالیت ّای هذسػِ تا خاهؼِ-1

 گردش علویهعایب 

 تشّن صدى تشًاهِ سػوی هذسػِ-3ًیاص تِ صهاى تیـتش-2ًثَد اهىاًات وافی-1

 .چَى وِ داًؾ آهَصاىخاهؼِ ًیاصّای ٍ آهَصؿی ّذف ،هذسػِ ّای ّذف ،هذسػِ ّای فؼالیت تیيپیًَذ ایداد وٌذ  لغؼا هی تَاًذ

 دػت تِ یاٍلدػت  ٍ ٍالؼی تداسب هی تَاًٌذ ّؼت. خَؿایٌذ تشایـاى پیًَذ ایي ٍ هیىٌٌذ پیذا حضَس ییٌػ عَس تِ خاهؼِ دس

 اهىاًات وِاػت ایي ّؼت  ؿذُ تشؿوشدُتشای  آى  وِ هؼایثی .داسًذ فؼالی ًمؾ ػلوی گشدؽ پشٍػِ دس هَصاىداًؾ آ ،ًذٍستیا

تتَاًین داًؾ آهَصاى سا تِ گشدؽ  وِ ًثاؿذ فشاّن اهىاى ایي یىثاس اص تیؾ ، دس یه ػال تحلیلی ؿایذتاؿین ًذاؿتِ هوىٌِ وافی

 تیٌی پیؾ سا ػلوی ّای گشدؽ هیتًَین ،هی وٌین ِ ای وِ دس آى تذسیغهٌغم هحیظ سٍی وِ ؿٌاختی تا لغؼا ٍلی ػلوی تثشین.

 سٍػت. آىیا  هٌغمِ ایي تاسیخ ٍ فشٌّگ تا آؿٌایی تشای وٌین

 

 



 رٍش تدریس بحث گرٍهی

 هؼوَال سٍؽ ایي. اػت تحث دس وٌٌذگاى هـتشن ؿشوت ػاللِ هَسد وِ خاف هَضَػی دستاسُ هٌظن ٍ گَیی اػت ػٌدیذُگفت

 ًفش داؿتِ تاؿٌذ 22تا  6تیي  خوؼیت وِ اخشاػت لاتل ییوالػْا تشای

 خاف هَضَع یه دستاسُ هٌظن ٍ ػٌدیذُ گفتگَیگشٍّی دس ٍالغ تِ یه  یحث اػت. گشٍّی تحث تذسیغ تؼذی سٍؽ سٍؽ 

آًْا  خوؼیتوِ  اخشاػت لاتل والػْای تشای هؼوَال سٍؽ ایي.اػت تحث دس وٌٌذگاى ؿشوت اوثش ػاللِ هَسد وِ هیـِ گفتِ

 .ذتاؿ داؿتِ سا آهَص داًؾ ًفش ؿؾ پٌح حذالل ٍ ًفش تاؿذ یؼٌی اص تیؼت ًفش تداٍص ًىٌذ 22 ًْایت

 ایي سٍؽ دس هَسد دسٍع ٍ هحتَاّایی لاتل اخشاػت وِ داسای ٍیظگی ّای صیش تاؿٌذ:

 صم سا داؿتِ تاؿٌذ یا تتَاًٌذ وؼة وٌٌذؿاگشداى دس تاسُ آى اعالػات ال-2هَسد ػاللِ هـتشن ؿشوت وٌٌذگاى دس تحث تاؿذ.-1

 دستاسُ آى تتَاى ًظشیِ ّای هختلف ٍ هتفاٍت اظْاس داؿت، ػلَم اختواػی، فلؼفِ، سٍاًـٌاػی .. -3

 تاؿذ، وٌٌذگاى ؿشوت ّوِ ػاللِ هَسد :تاؿذ داؿتِ سا ّا ٍیظگی ایي وِ اخشاػت لاتل ًَػی تِ هحتَایی ٍ دسٍع هَسد دس 

 ٍ تاسیخ ،سٍاًـٌاػی ،فلؼفِدسٍػی هثل  ٍالغ دس .وٌٌذ ؿشوت  تحث دس تتَاًذ تا تاؿذ داؿتِ صیادی اعالػاتآى  هَسد دس ؿاگشداى

 اًدام تحث دسؿشٍعّؼت  الصمای وِ  ِتىً .تثشین پیؾ آًْا سا تحث ٍاػغِ تٍِػی اػت وِ ها هیتَاًین دس ،آػواًی ّای پیام

 داؿتِ گَگفت ٍ تحث ّن تا افشد هغلة ایي هَسد دس ّؼت لشاس وِ ًىتِ سا تگَیذ ایي یيهخاعث تِ تایذ هؼلن ، ایي اػت وِدّین

ایي  دسای  همالِ ّؼت ًیاص لغؼا .وٌٌذ ؿشوت تحث ایي دس هغالؼِ یه تا رٌّی صهیٌِ پیؾ یِ تا ّؼت الصم آهَصاى داًؾ ٍ تاؿین

 .تاؿذ داؿتِ سٍ خَدؽ ٍالؼی خشیاى ذًاتَتا آى تحث ت وٌٌذ تواؿا سا یفیلو، تخًٌَذ هَسد

 هراحل اجرا

 هرحله اٍل: آهادگی برًاهه ریسی شاهل:

اًتخاب افشاد ٍ تؼییي -4تؼییي ًحَُ آسایؾ ؿثىِ ّای استثاعی-3فشاّن وشدى صهیٌِ ّای هـتشن-2اًتخاب هَضَع -1

 ًمؾ آًْا

 سٍؽ تحث گشٍّی اخشایهرحله دٍم:

 دل دس سا افشاد هـتشن ّای صهیٌِ ،هیىٌین اًتخاب سا هَضَع سیضی اػت، تشًاهِ ٍ آهادگی اٍل هشحلِتثیٌیذ  ی آى سااخشا هشاحل 

 والع لو آیا ،وٌٌذ ثحت ّن تا چگًَِ آهَصاى داًؾ وِ هیىٌین تؼییي سا آهَصاى داًؾ استثاعی ؿثىِ آسایؾ ،هیىٌین پیذا هَضَع

 ًِ یا تاؿذ گشٍُ تیي دس ؟تاؿذ داؿتِسا  ًمؾ وذٍم هؼلن ،تذین تـىیل وَچه تاّن تحث وٌٌذ یا ًِ گشٍُ ّای ٍ تاؿذ گشٍُ یه

 سٍؽ اخشای دٍم هشحلِاػت.   گشٍّی تحث دس استثاعی ؿثىِ آسایؾ ٍ چیذهاىیا  تیٌی پیؾ یؼٌی . ایي تاؿذ وٌٌذُ ًظاست فمظ

 گَّی اػت. تحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استثاعی اًَاع آسایؾ ؿثىِ 

 ّایـؾ

 غیش هتوشوض هتوشوض

 چشخی

 صًدیشُ ای

Y 

 دایشُ ای ٍ چٌذ واًالی

 تلفیمی یا تشویثی



 غیش ٍ هتوشوض كَست تِهیتَاًذ  وِ تیٌیذ هی گشٍّی تحث دس گام اٍلیي ٌّگام تِ سا استثاعی ّای ؿثىِ یؾؿوا داسیذ ایٌدا آسا

 واس هحَسیت ،هؼلظ تش ّؼت هثحث تِ لَی وِ آهَصاى داًؾ اص یىییا  هؼلن هثل ؿخق یه یؼٌی هتوشوض تـَد اًدام هتوشوض

 پخؾ سا تحث ، فَتثال صهیي دس پاػَس ، هثلپاػَس یه ػٌَاى تِ ایـاى وِ ّؼتلشاس ٍ دّین هی لشاس گشٍُ هشوض دس ،هی دّین لشاس

 فشكت افشاد ّوِ ىِیؼٌی ایٌ هتوشوض غیش ٍ ؿىل Yٍای حالت تِ یاای  صًدیشُ، تاؿذ چشخیهتوشوض هی تَاًذ حالت  .افشاد یيت وٌذ

 واًالی چٌذ یا ای دایشُ حالت دٍ تِ ٍ ّؼتٌذ یىؼاى ّوِ د ًٍویگیش لشاس ْاگشٍّ دس هشوضی ٍ هحَسی ًمؾ تا ؿخق ٍ ذًداس تشاتش

 .ذٌتاؿ داؿتِ ای ؿثىِ آسایؾ ٍ تٌـیٌٌذ ّن وٌاس دیگِ ّن تا تَاًٌذهی  تلفیمی ّوچٌیي ٍ

ؿخلی دس هشوض ؿثىِ استثاعی لشاس داسد ٍ هغالة سا اص تمیِ هی گیشد، ٍلتی وِ تِ حل هؼالِ ٍ تلوین  شبکه ارتباط چرخی:

 .گیشی ًْایی سػیذ، ًتیدِ سا تِ افشاد تاص هی گشداًذ

 

 

 

 

 

افشاد  تمیِ تشای هغلة سا ّوچٌیي ٍ هیگیشد افشاد تمیِ اصسا  هغلة َػیً تِ ٍ هیـیٌذ هشوض: ؿخلی دس چشخی استثاط ؿثىِ 

 هی گَیٌذ.    چشخی آسایؾ تِ ایي ،هیىٌذ سایح گشٍُ ٍ والع دس حث سات ٍ وٌذهی  تأهیي

 : دس ایي ًَع هؼوَال ػلؼلِ هشاتة حاون اػت)واس یه گشٍُ ٌّشی(شبکه ارتباط زًجیره ای

 

 

 

 

 

 

 ای صًدیشُیِ  ٌّشی واس یه ؿىل تِ ٍ حاون ّؼت هشاتة ػلؼلِ هؼوَال چیذهاىیا  استثاط ًَع ایيدس   :ای صًدیشُ استثاط ؿثىِ

 ٍ اعالػات اًتمال ٍ ذٌهیىٌ تحثتا ّن  ذًـؼتٌ ّن وٌاس وِ افشادی یؼٌیّؼت  تذاٍم دس حالت ایي تِتحث  ٍ اػت ؿذُ دایش

 .ذًداساعالػات  تثادل

 Yؿثىِ استثاعی 

 هؼلن تیي دٍ اظْاس ًظش هتفاٍت اػتذال تشلشاس هی وٌذ ٍ آى سا تِ كَست پیام تِ لؼوت پاییي ؿثىِ استثاعی اًتمال هی دّذ.

 

 

 

 

 

 

 

 آسایؾ چشخی

 آسایؾ صًدیشُ ای

 Yآسایؾ 



اػت،  ّذف ػٌَاى تِ وِ پیاهی ػوت تِ سا آى ٍ وٌذی ه تشلشاس اػتذال هتفاٍت ًظش اظْاس دٍ تیي هؼلن هؼوَال ؿىل وِ Yثىِؿ  

 خْتّوگي هیىٌذ ٍ تِ یه  دیگِ ّن تا سٍ هختلف ًظشات وِ تیٌیذ هی لؿىY آسایؾ ٍػظ دسسا  هؼلن ًمؾ ذ.هیذّ اًتمال

 .هیىٌذ ّذایت

افشاد گشٍُ فشكت تیـتشی تشای استثاط تا یىذیگش داسًذ. ایي ًَع ؿثىِ استثاعی دس تحث گشٍّی  ؿثىِ استثاعی دایشُ ٍ چٌذ واًالی:

 لَیتشیي ٍ هَثش تشیي ًَع استثاط اػت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آسایؾ چٌذ واًالی                                                                            آسایؾ دایشُ ای                      

 فشاّن گشٍُ افشاد تیي ػاصًذُ تحث تشای سا تیـتشی فشكت هؼوَال وِ هیثیٌیذ ی ساواًال چٌذ ٍ ای دایشُ استثاعی ؿثىِ ؿوا 

 .وٌیذ هـاّذُ ایٌدا یگشد ّن تا سٍ گشفتي استثاط ًحَُ هیتَاًٌذ وِ واًالی چٌذ آسایؾ ٍ ؿىلای  دایشُ آسایؾ هیىٌذ.

 شبکه ارتباط تلفیقی:

 چٌذ واًالی ًیؼتٌذ.هؼلن یا افشاد خاف ضوي ّذایت تحث، هاًؼی تشای استثاط آصاد ٍ افشاد 

 ؿخق هغلغ یا كاحة ًظش                                                                      

 

 

 

 

 
 

 هٌشی گرٍه          رهبر یا هدیر گرٍه                                                                                                              
                                                                   

 

 استثاط ّوذیگش تا چگًَِ وِ ًویىٌذ ایداد فشاگیشاى تشای هحذٍدیتی ّیچ هؼلن وِّؼت  حالت ایي تِ :تلفیمی استثاط ؿثىِ 

 تحث هی تَاًٌذ ّوذیگش تا افشاد ،گشٍُیا هذیش ذیگش تحث وٌٌذ. دٍتا ًمؾ تؼشیف هی ؿَد، هٌـی گشٍُ ٍ سّثش ّو تا ٍ تاؿٌذ داؿتِ

 ٌذ.گشفت لشاس اٍى دس ؿثىِخایی وِ تِ ػٌَاى اص  ذٌتاؿ داؿتِ

 اعضای شرکت کٌٌده در یک بحث گرٍهی:

 ًاظش یا اسصیاب-5ؿخق هغلغ)هیْواى(-4هٌـی گشٍُ-3ؿاگشداى-2یا سّثش گشٍُاداسُ وٌٌذُ -1

 ًاظر گرٍه

  



 یادگیشی تِ سػیذى ّذفـاى وِ ؿاگشداى یا فشاگیشاى ،گشٍُسّثشگشٍّی چِ وؼاًی ّؼتٌذ؟  اػضای ؿشوت وٌٌذُ دس یه تحث

 وشدُ دػَت خاًثاص ػضیض ؿخق یه اص هثال تشای ،هیْواى یا هغلغ ؿخق ،وٌذهی  یادداؿت سا تحث ًتیدِ گشٍُ هٌـیاػت، 

حث هی ت هَسدایي  دس ،ُافتاد اتفاق همذع دفاع ػال ّـت دس ٍ خٌگ دس وِ هؼائلی هَسد دس ٍ داؿتِ حضَس خاهؼِ دس تاؿین

 .داسد ًظاست آهَصاى داًؾ ػولىشدتش  ٍ ؿخلی وِ هی آیذ ًظاست هی وٌذ ٍ اسصیاتی هی وٌذ صیاب،اس ٍ ًاظش ًْایت دس ٍوٌین 

 هعلن در رٍش بحث گرٍهی:یف اٍظ

 ج( وٌتشل ٍ ّذایت تحث ب(ؿشوت دس تحث الف( فشاّن وشدى اهىاًات

 ؿخقچِ  وِ هیىٌذ تیٌی پیؾ وِ هؼلن ّؼت خَد یؼٌی ،ىٌذیه فشاّن سا اهىاًات ؟چیؼت گشٍّی تحث دس هؼلن ٍظیفِ

.  خَد هؼلن تایذ دس تحث ؿشوت وٌذ ّذایت سا  تحث هؼوَل عَس تِ تتَاًذ وِ تاؿذ داؿتِ حضَس آهَصاى داًؾ خوغ دس یتضسگَاس

 ها ّؼت. دسع آهَصؿی ّذفهغلَب وِ ّواى  خْت یه تِ سا آهَصاى داًؾ تحثوٌذ  وٌتشل ٍوٌذ 

 ٍظایف شاگرداى در جریاى بحث گرٍهی:

خشیاى تحث ٍ تِ دلت تِ -3.ػمایذ ٍ تدشتیات خَد سا دس خلؼِ هغشح وٌٌذ-2.دستاسُ هَضَع هَسد تحث فىش ٍ هغالؼِ وٌٌذ-1

 .دس كَست ػذم تَخِ اص اػضا تخَاٌّذ وِ آى هغلة سا دٍتاسُ تَضیح دٌّذ-4 .گفتگَ گَؽ دٌّذ

 ایي دس هغالؼِ پیؾ اص تاؿٌذ، داؿتِ تفىش تحث هَضَع هَسد دستایذ   ؟داسًذ گشٍّی تحث خشیاى دس ای ٍظیفِ چِ ؿاگشداى اها

 اًدام خَدؿاى والػْای ّنٍ  ّوٌَػاى تِ احتشام ٍ ًىات سػایت تا خلؼِ دس سٍ خَدؿَى تدشتیات ٍ تاؿٌذ دادُ اًدام هَسد

 ، اصتَخِ ػذم كَست دس ّوچٌیي ٍ دٌّذ گَؽ ػخٌشاىی داسد كحثت هی وٌذ تایذ تِ ؿخل وِ صهاًی تحث خشیاى دس .تذٌّذ

تاؿذ هوىي  داؿتِسا  خَدؽهٌغمی  خشیاى تحث ىِ ایيایٌ تشای ذ.ًـذً هتَخِ وِخا ّش ذتذّ تَضیح دٍتاسُ وِ ذٌّتخَا اػضا

 .تشٍد پیؾ خاهَؿی ػوت تِ هثادا .وٌیذ هغشح سٍ ًظشتَى لغفا ّؼت تگَیٌذ

 هحاسي سهین شدى افراد  در عقاید ٍ تجربیات یکدیگر

تمَیت ّوىاسی ٍ احؼاع دٍػتی تیي اػضا فشاّن ؿذى فشكتی تشای اسصیاتی خَد  ِاًتماد پزیشی ٍ اػتواد تِ تمَیت سٍحی

 تمَیت لذست اػتذالل ٍ اًذیـِ تمَیت لذست هذیشیت ٍ سّثشی افشاد ون سٍ ٍ خدالتی واّؾ ّشاع ًفغ

هی  فشاّن هیىٌذ. ووه آهَصاى داًؾ تیي تؼاهل ٍ دٍػتیتِ ّوىاسی ٍ احؼاع  اها هحاػي سٍؽ تحث گشٍّی: لغؼا ایي سٍؽ

 تحثیؼٌی داًؾ آهَصاى ٍلتی دسٍى  ؛هیىٌذ تیـتش سا آهَصاى داًؾ، ًمذ پزیشی وٌٌذ اسصیاتی سا خَدؿاى تتَاًٌذ آهَصاى داًؾوٌذ 

 ، وٌذ ػول خَدؿاى هیل خالف تایذ خایی یِهی ؿًَذ وِ  هتَخِ ٍ ذًٌَهیـ سا هَافك ،هیـًٌَذ سا هخالف ًظشات هیگیشًذ لشاس

لَُ  ٍ تاؿٌذ داؿتِ تیـتشی سّثشی ٍ هذیشیت تِ تچِ ّا تتَاًٌذ هیىٌذ ووهلغؼا تحث گشٍّی  تـًٌَذ. سٍ خَدؽ هیل خالف

 .تَاًذ تاؿذ هی هٌاػة تؼیاس خدالتی ٍ سٍون افشاد تشای گشٍّی تحث سٍؽ ایي ٍ هیثخـذ تْثَد سا آًْا اًذیـِ ٍ اػتذالل

 هحدٍدیت ها در رٍش بحث گرٍهی

تؼیاس هـىل سٍؽ اخشای آى -3.تشای ؿاگشداى دٍسُ اتتذایی چٌذاى هٌاػة ًیؼت-2.تشای والػْای پشخوؼیت لاتل اخشا ًیؼت-1

 اػت ٍ تِ هْاست احتیاج داسد

 چٌذاى اتتذایی دٍسُ ؿاگشداى تشای ،ًیؼت اػتفادُ لاتل پشخوؼیت والػْای تشای ّای تحث گشٍّی: هحذٍدیت یاهؼایة  اها 

 وِ وٌین سػایت تایذ سا استثاعی ّای ؿثىِ ٍ چیذهاى دیذین وِ .هْن اػت تؼیاس آى اخشای سٍؽ ٍاػت  ًـذُ اسصیاتی هٌاػة

 .تثشین پیؾ هغلَب ػوت تِ سا تحث تتَاًین تا تـَد اًتخاب آى حاالت اص یىی

 ٍ تحث تِ فیلن هَسد دس تؼذ ٍ ینّدهی  ًوایؾ آهَصاى داًؾ تشای فیلن یه وِ هی تَاًذ تِ ایي حالت تاؿذ گشٍّی تحث گاّی

 یه اص ًوایـی یا وٌین دػَت ساّؼت وِ گاّا هی تَاًین هْواًی  گشٍّی تحثآغاص  ّای ًوًَِ اص یىی ایي ّن هی پشداصین. ًمذ

 ّایسٍؽ دیگش هَسد دس تحث تا تَد خَاّین ؿوا ّوشاُ اداهِ دس .دّین لشاس تحث هَسدآى سا  ًْایت دس ٍ تاؿین داؿتِ فیلن

 فرٍغی :تهیه ٍ تٌظین                                                                                                                   غ.تذسی



 43طشاحی قسوت 

 ضیضاى سالم. دس ایي تخص هی خَاّین سٍش تذسیس اصهایطی سا تشسسی کٌین. کِ قطؼا تشای دٍسُ ی هتَسطِ تسیاسپشکاستشد است.ػ

 

 

 

 

 

 

 ُ داسد. هٌظَسش ایي است کِ تایذ هحیطی فشاّن ضَد کِسٍیکشد ساصًذُ گشایاًِ تَجِ ٍیژ ایي سٍش تشاصَل یادگیشی اکتطافی ٍ

داًص اهَصاى تِ طَس هستقین تا هحتَا ٍ هطلة سٍتشٍ ًطًَذ. تایذ خَدضَى هطغَل کاسکشدى، هطغَل دسگیش ضذى تا پذیذُ یا 

هحیط تطًَذ تا تتَاًٌذ تِ ٍاسطِ اکتطاف کشدى تِ یادگیشی تشسٌذ. دس ٍاقغ هؼلن ًقطص ایي است کِ هحیط یادگیشی سا فشاّن 

اى تِ اکتطاف هطلَب دس هَسد ٍاحذ دسسی هذًظش دست پیذا کٌٌذ. پس ًقص هؼلن دس سٍش ٍاسطِ ی ّذایت داًص اهَص کٌذ تا تِ

تذسیس اصهایطی ّذایت ضاگشداى ٍ ًظاست تش کاس اًْاست. هثالی کِ تشای سٍش تذسیس اصهایطی هی تَاًین تضًین ایي است کِ 

تشای سًگثشی استفادُ کٌٌذ. ًیاصی ًیست قثل اص ایٌکِ  هَقغیتی فشاّن تطَد کِ داًص اهَصاى تتَاًٌذ اص هحلَلی تِ ًام اب اکسیژًِ

هی تَاًذ تا پیص  .هؼلن کاس تا اب اکسیژًِ سا تِ داًص اهَصاى یاداٍسی کٌذ تَضیح تذّذ کِ اب اکسیژًِ خاصیت سًگ تشی داسد

چِ جالة  کِ .یجِ سا تگیشًذیک سٌاسیَ دس اًجام اصهایص ایي هَقؼیت سا فشاّن کٌذ کِ خَد داًص اهَصاى ایي ًت ،تیٌی یک اصهایص

 پتاسین پشهٌگٌات سا اص تیي تثشین. هثال ها تا اضافِ کشدى ایي هحلَل تَاًستین سًگ هادُ ای تِ ًام

 

 

 

 

 

 

یادگیشی تِ سثک اصهایطی کوکوی کٌذ تِ ّذفْای  اها سٍش اصهایطی چِ حسٌی داد. هیگین کِ یادگیشی تاثثات تشٍهَثشتش است.

کٌجکاٍی اًْا تِ ػٌَاى یک اصل دس ًظش گشفتِ حس  ت پیذا کٌٌذ.اًگیضُ داًص اهَصاى سا تقَیت هی کٌذ.تاالی سطَح اهَصضی دس

هی ضَد ٍ اًْا سا دس ایي صهیٌِ اسضاء هی کٌذ. کوکطَى هیکٌِ کِ ّویطِ تِ ًَػی یک سَال تاال سشرٌّطاى تاضذ ٍ اص ایي جْت 

 سٍش اصهایطی

ایي سٍش تش اصَل یادگیشی اکتطافی استَاساست، تِ ایي هؼٌا کِ دس ایي سٍش هستقیوا چیضی اهَصش دادُ ًوی ضَد. 

ٍ ضشایطی فشاّووی ضَد تا ضاگشداى خَد اص طشیق اصهایص تِ پژٍّص تپشداصًذ ٍ جَاب هسالِ سا کطف  تلکِ هَقؼیت

 کٌٌذ.

 ًقص هؼلن دس ایي سٍش ّذایت ضاگشداى ٍ ًظاست تش کاس اًْاست.

 :محاسن روش ازمایشی

.یادگیشی تاثثات ٍهَثشتش است 

ذفْای اهَصضیت یافتي تِ ّیادگیشی سٍش اصهایص کشدى ػالٍُ تش دس 

تقَیت اًگیضُ هطالؼِ ٍ تحقیق 

اسضای حس کٌجکاٍی ٍ اػتواد تِ ًفس 

تقَیت ًیشٍی اختشاع ئ تفکش ػلوی 

ضیشیي کشدى فؼالیت اهَصضی تشای ضاگشداى 



ٍ دس ٍاقغ تشای داًص اهَصاى تسیاس ضیشیي ٍ جزاب خَاّذ  قَیت هی کٌذ.َد داًص آهَصاى تیشٍی اختشاع ٍ تفکش ػلوی سا دس ٍجً

 تَد.

 

 

 

 

هحذٍدیت ّایی کِ سٍش تذسیس اصهایطی داسد. دس ایي سٍش ضاگشدّا تش حسة تَاًایی ّایطاى پیص هی سًٍذ ٍ هؼلن ٍقت  

کوتشی سا صشف تذسیس ٍ صهاى تیطتشی سا صشف سسیذگی تِ داًص اهَصاى هی کٌذ. یؼٌی تایذ هذام تیي گشٍُ ّا حضَسداضتِ تاضذ 

ل ضاگشدهحَسی دس سٍش تذسیس اصهایطی هَسد تَجِ قشاس تگیشد. اها سٍش تذسیس ٍ تِ اًْا تَجِ کٌذ. اص ایي جْت تایذ اصَ

ی سا سٍش ّای تذسیس دیگش ّضیٌِ ی صیاد اصهایطی چِ هحذٍدیت ّایی هی تَاًذ داضتِ تاضذ. سٍش تذسیس اصهایطی دس هقایسِ تا

س کٌذ قطؼا ّضیٌِ ّای صیادی سا دس پی خَاّذ کشدى ٍسایل اصهایطی ٍ هحیطی کِ داًص اهَص تتَاًذ تا اى کا هی طلثذ. خَب فشاّن

ًیاص داسد کِ هؼلن ّا تسیاس تاتجشتِ ٍ اگاُ تاضٌذ ٍ اطالػات ػلوی قَی دس تؼضی اص هسائل داضتِ تاضٌذ.ایي سٍش اطالػات  داضت.

تِ ایي ّذف  فقط دقیقِ ای داًص اهَصاى سا 09هاًثش کوتشی دس اختیاس ضاگشداى قشاس هی دّذ. یؼٌی هوکي است دس یک پشٍسِ ص

تشساًذ کِ اب اکسیژًِ سًگثش است تشای ّویي تشای اًتقال هطالة تِ صَست ػوذُ هٌاسة ًیست. الثتِ دس سٍیکشد ساصًذُ گشایاًِ ٍ 

ّذف خلق هحیط تشای تجشتِ کشدى ٍ ساخت هؼٌا تِ ٍاسطِ خَد داًص  ،سٍش تذسیس اصهایص گشی ّذفوَى اًتقال هطالة ًیست

یي سٍش اصهایطگشی اگش هؼلن کٌتشل ًکٌذ ٍ غافل ضَد اص جشیاى تؼاهل داًص اهَصاى هوکي  است ًتیجِ ّای است ٍ دس ا اىاهَص

 غلطی سا ّن دس پی داضتِ تاضذ جذای اص ایٌکِ اسیة ّای جسوی سا تشای داًص اهَصاى ایجاد کٌِ خذای ًاکشدُ .

 

 

 

 

اًایی ّای داًص اهَصاى ایي ًَع سٍش تذسیس تش حسة تَ کِ .اها سٍش تذسیس تؼذی  هجوَػِ سٍش ّای اهَصش اًفشادی است 

ی یاص ٍ تفاٍت فشدضاگشد هحَس است ٍ تش هثٌای ً ،ّویي طَس کِ اص اسوص هطخص ّست سٍش تذسیس اًفشادی است .پیص هیشٍد

تگیشد کِ تِ کاس  الثتِ ایي ًکتِ تایذ هذ ًظش قشاس .ضَد ّش داًص اهَص دستَس الؼول ٍ اصطالحا طشح دسس هتفاٍتی پیص تیٌی هی

ی فشاگیش است چَى ضاگشد یؼٌی ّذف تاهیي ٍ تقَیت ًیاصّا .ضاگشد هحَسی ّستگشفتي سٍش ّای اهَصش اًفشادی تَجِ تِ اصل 

 .هحَس است

 

 

 ها محدودیت

.دس هقایسِ تا سایش سٍش ّا اص ًظش اقتصادی گشاى است 

.ًیاص تِ هؼلواى هجشب ٍ اگاُ داسد 

.اطالػات کوتشی سا دس اختیاس ضاگشداى قشاس هی دّذ 

.دس صَست ػذم کٌتشل هوکي است غلط اجشا ضَد 

 

 روش های آموزش انفرادی

دس ایي سٍش ضاگشداى تش حسة تَاًاییْایطاى پیص هی سًٍذ ٍ هؼلن ًیض ٍقت کوتشی صشف تذسیس ٍ صهاى تیطتشی صشف 

ضاگشداى هی کٌذ. الثتِ اٍلیي ٍ اساسی تشیي گام دس ساُ تحقیق چٌیي ّذفی پزیشفتي هفَْم سسیذگی تِ فشدفشد 

 .است" شاگردمحوری"



 

 

 

 

 

است. کِ ّوَى اسکیٌش هطشح کشدُ  است  اهَصش تشًاهِ ای .گیشًذ قشاس هیسٍش ّایی کِ هؼوَال دس گشٍُ اهَصش ّای اًفشادی 

داًص اهَصاى تِ ّشکذام اص ّذف ّا سسیذًذ ّذف  قشاس است کِ تثذیل هحتَای اهَصضی تِ گام ّای  کَچکتش الثتِ سٍی کاغز کِ

ِ ٍسیلِ کاهپیَتش دقیقا ّوَى اهَصش اهَصش ت .هطالة دستشسی داضتِ تاضٌذی تؼذی سا پی تگیشًذ تا تتَاًٌذ ًْایت تِ ػوذُ 

 اهَصش اًفشادی تجَیض ضذُ تِ ایي صَست است کِ هؼلن تشای هخاطة خَد تشًاهِ ای هی .تشًاهِ ای است ٍلی تشًاهِ ًَیسی ضذُ

ٍ ّذایت ضذُ گاهی پیطشفتِ  .کٌذ است تشًاهِ ای سا پیص تیٌی هی tutorialًَیسذ تشای داًص اهَصی کِ تِ صَست خصَصی یا 

ضَد. ایٌْا چٌذ ًوًَِ اص سٍش ّای اهَصش  تش اص اهَصش تجَیض ضذُ است کِ ّوشاُ تا داًص اهَص تا حصَل ًتایج ًْایی اًجام هی

 .اًفشادی تَدًذ کِ ها خیلی گزسا تْص اضاسُ کشدین

 

 

 

 

 

ّویي طَس کِ اصل ایي سٍش ّای تذسیس تَجِ تِ تفاٍت ّای فشدی است تِ ػٌَاى ّذف  ؟اها ّذف ّای اهَصش اًفشادی چیست 

هْاست دس هطالؼِ  .دّذ تِ داًص اهَصاى ػادت هطالؼِ کشدى سا یاد هی .کٌذ تِ استقالل داًص اهَصاى کوک هی .ضَد ضٌاختِ هی

خة ػضیضاى هثال ّایی کِ  .هطالؼِ اًجام تذٌّذ ّذایت ضذُ تَاًٌذ تِ صَست هستقل ٍ هیخَدضاى ٍ  .کشدى سا تْتش هی اهَصًذ

داضتن کِ خذهتتَى هطشح ضذ تا ایٌجا چٌذ ًوًَِ اص سٍش ّای تذسیسی تَد کِ هٌطثق تش سش فصل طشاحی اهَصضی تٌذُ ٍظیفِ 

ٍ تؼییي خَاّین ٍسٍد داضتِ تاضین تِ قسوت دیگشی اص سَهیي هشحلِ طشاحی اهَصضی یؼٌی تحلیل  دس تخص تؼذی هیاسایِ کٌن. 

 . ّوچٌاى ّوشاُ ها تواًیذ.ٍسایل اهَصضی.

 با ارزوی توفیق

 امین صیادصحرا دبیر زبان انگلیسی

 روش های آموزشی انفرادی از نظر نحوه ی اجرا و مواد آموزشی عبارتند از:

 آهَصش تشًاهِ ای(Pl) 

اهَصش تِ ٍسیلِ کاهپیَتش(Cal) 

 ُآهَصش اًفشادی تجَیض ضذ(lPl) 

 ُاهَصش اًفشادی ّذایت ضذ(lGE) 

 :هدف های آموزش انفرادی

سػایت تفاٍت فشدی 

سضذ استقالل دس ػول ٍ یادگیشی 

ِػادت تِ هطالؼ 

ِایجاد هْاست دس هطالؼ 

هطالؼِ خَد ّذایت ضذُ ٍهستقل 



 تذٍیي هزین داراثی دثیزی تبریخ خَسستبى.  -آهَسضی عزاحی 53جلسِ 

 بى سالم خذا لَتاّثِ ًبم آفزیذگبر جبى ، ّوز

 گبم سَم: 

 .ٍسبیل آهَسضی تحلیل ٍ تعییي هحتَا، رٍش ٍ

 

 تحلیل ٍ اًتخبة ٍسبیل آهَسضی: 

 . فزاگیزاى کوک هی کٌذٍسبیل آهَسضی، اثشارّبیی ّستٌذ کِ ثِ کس داًص ّب، ًگزش ّب ٍ هْبرت ّبی 

 

 تحلیل ٍ تعزیف ٍسبیل آهَسضی.  

 . اثشارّبیی کِ هعلوبى هوی تَاًٌذ در تذریس اس آًْب کوک ثگیزًذ جٌجة کوک رسبًی:

 پبیذار ثب داًص آهَساى.حبهل ّبیی ثزای ایجبد ارتجبط صحیح ٍ هَثز ٍ جٌجة ارتجبعی: 

ٍسبیل کوک آهَسضی رایج هحلی در ثیي هسئَالى آهَسضی، تلفي ٍسجلِ کوک ارتجبعی یب هبضیي ٍسیلِ کوک 

هفَْم درستی در پی ًذارد، چزاکِ اس جٌجة دیگزی ّن هی تَاى ثِ ًملیِ؟اس ایٌزٍ اعالق کوک ثِ ٍسبیل آهَسضی 

ٍسبیل آهَسضی، ...ٍسبیل حبهل.. ثب ایي تعجیز ٍسبیل آهَسضی جشء ثزرسی ٍسبیل آهَسضی پزداخت. هفَْم ارتجبعی 

 . السم ٍ حتوی فزایٌذ تذریس ٍ یبدگیزی ّستٌذ

ّوبًغَر وِ گفت٘ن در سَه٘ي هزحلٔ عزاحٖ اهَسضٖ ثبٗذ ثِ تحل٘ل ٍ تؼ٘٘ي هحتَا، رٍش ٍ ٍسبٗل آهَسضٖ ثپزداسٗن. هحتَا را 

، رٍش ّبٕ تذرٗس را ثْص ٍرٍد وزدٗن ٍ ثْص پزداخت٘ن. اٌٗدب هٖ خَاّ٘ن در هَرد ٍسبٗل اهَسضٖ هفصل ثْص پزداخت٘ن

وِ خ٘لٖ ّن ث٘ي صحجت وٌ٘ن ٍ آًْب را تحل٘ل وٌ٘ن. اثتذا اٗي ًىتِ را خذهتتَى ػزض وٌن وِ اصغالح ٍسبٗل ووه آهَسضٖ 

ح هٖ وٌٌذ ٗه اصغالح ًبدرستٖ است، چزا وِ هب ّ٘چ هسئَالى ٍ هؼلوبى راٗح ضذُ، ّوِ  ثِ ػٌَاى ٍسبٗل ووه آهَسضٖ هغز

ٗب ٍلتٖ وِ اس ٗه هبض٘ي استفبدُ هٖ وٌ٘ن، وبرثزد ٗه تلفي ًوٖ گَٗ٘ن ٍس٘لِ ووه ارتجبعٖ. ٍس٘لِ ارتجبعٖ هٖ گَٗ٘ن. درٍلت 

ووه  ثِ ٍسبٗل ٍس٘لِ ووه ًملِ٘ ًوٖ گَٗ٘ن ٍ ٍس٘لِ ًملِ٘ هٖ گَٗ٘ن. پس اٗي عَر هٖ خَاّ٘ن هغزح وٌ٘ن وِ اعالق ولوِ 

آهَسضٖ، هفَْم درستٖ ً٘ست چزا وِ اس خٌجِ ّبٕ دٗگز ّن هٖ تَاً٘ن ثِ ٍسبٗل آهَسضٖ ثپزداسٗن ٍ آى خٌجٔ ارتجبعٖ ٍسبٗل 

ٗؼٌٖ هب ثِ ٍاسغِ ٍسبٗل آهَسضٖ هٖ تَاً٘ن حبهل ّبٖٗ را اٗدبد وٌ٘ن ثزإ ارتجبط صح٘ح ٍ هَثز ث٘ي هٌجغ پ٘بم ٍ آهَسضٖ است. 

ٌٖ ٍسبٗل آهَسضٖ صزفبً هزثَط ثِ ٍسبٗلٖ ً٘ست وِ هٖ تَاًذ ثِ خزٗبى آهَسش ووه وٌذ. اٗي ٗه ًگبُ است وِ گ٘زًذٓ پ٘بم. ٗؼ

اثشارّبٖٗ است وِ هؼلوبى را ثزإ رس٘ذى ثِ ّذف در خزٗبى تذرٗس  خٌجٔ ووه رسبًٖ ٍسبٗل آهَسضٖ است ٍ در ٍالغ هٌظَر

 ووه هٖ وٌذ. 



 تذریس؛ جشء السم ٍ حتوی فزایٌذ ٍسبیل آهَسضی

 هعلن 

 پیبم آهَسضی 

 فزاگیز

ثبیذ ثبضذ تب در صَرت فمذاى یکی اس ایي سِ عبهل، تذریس هوکي ًوی ضَد. اهب عبهل دیگزی ثبعٌَاى راُ یب ٍسیلِ 

ثزلزاری ارتجبط ثیي آًبى حبصل ضَد. تب فْن هَضَع را هوکي سبسد. پس ٍسبیل آهَسضی حبهل ّب یب راُ ّبیی ّستٌذ 

ّز حبهل ٍ عزیمی است کِ فزاگیز ی اتزاثظ ًبگشیز است اس آى ثْزُ ثگیزد. ثٌبثزایي ٍسبیل آهَسضی کِ هعلن رای ثزلزار

 را اس پل ارتجبط هی گذراًذ. ّز آهَسش دٌّذُ ای ر هصزف کٌٌذُ ٍسبیل آهَسضی ثذاًین. 

 

است وِ ثِ ٍاسغِ آى هَضَع ٗب  خٌجِ دٗگز وِ ً٘بس ثِ ثزرسٖ دارد خٌجٔ ارتجبعٖ ٍسبٗل آهَسضٖ است. هٌظَر ّوبى حبهل ّبٖٗ

زداى. ضوب در اٌٗدب هذل ارتجبعٖ ث٘ي هؼلن ٍ فزاگ٘ز را هٖ ثٌ٘٘ذ. پ٘بم را هٖ هٖ تَاً٘ن اًتمبل دّ٘ن. اس سوت هؼلن ثِ سوت ضبگ

 داًص آهَس ٍ هحتَإ درسٖ ٗب هَضَع ٗب پ٘بم»اٗي سِ ػٌصز سِ ػٌصز اصلٖ فزاٌٗذ تذرٗس است. درستِ؟ هؼلن را هٖ ثٌ٘٘ذ؟ 

پ٘بم آهَسضٖ )هَضَع درس( را اس سوت هؼلن ثِ فزاگ٘ز اًتمبل ثذٗن خت . اگز حبهل ّبٕ ارتجبعٖ ًجبضذ وِ ثتَاً٘ن «آهَسضٖ

وِ ثِ داهٌٔ گستزدُ خزٗبى تذرٗس لغؼبً خزٗبى ًبلصٖ است. در ٍالغ اٗي حبهل ّبٕ ارتجبعٖ هٌظَر ّوبى ٍسبٗل اهَسضٖ ّستٌذ. 

هثل هحتَإ ٗه سخٌزاًٖ، ف٘لن آهَسضٖ،  اثشارّبٖٗ وِ در خزٗبى تذرٗس ووه هٖ وٌٌذ، اٌْٗب هثل وتبة درسٖ،  ؛اثشارّبإ اس 

ٍسبٗل ارتجبعٖ  ٗب  ّوبى حبهل ّبٕ  حضَرّوِ هٌظَر ٍسبٗل آهَسضٖ ّستٌذ. پس هب هٖ تَاً٘ن اٌٗغَر خوغ ثٌذٕ وٌ٘ن وِ 

تَاً٘ن ثگَٗ٘ن ّز آهَسش دٌّذُ إ، ّز هؼلوٖ، ٗه  رٕ است. ٍ هٖارتجبعٖ، هٌظَر ٍسبٗل آهَسضٖ در خزٗبى آهَسش ثس٘بر ضزٍ

آهَسش ٍ خزٗبى  ًظبمهصزف وٌٌذُ ٍسبٗل اهَسضٖ است. ّو٘طِ اس آى استفبدُ وزدُ است. پس ٍسبٗل آهَسضٖ خش الٌٗفه 

 ً٘بسُ هب اس آى استفبدُ وٌ٘ن. پس اٌٗغَر تؼزٗف هٖ وٌ٘ن ٍسبٗل آهَسضٖ را: تذرٗس است چَى وِ 

ٍ هَثز تز ثِ  ٍ اهىبًبتٖ وِ هٖ تَاًذ در هح٘ظ ٗبدگ٘زٕ، ضزاٗغٖ را ثزإ ٗبدگ٘زٕ سزٗغ تز، ثْتز، ثبدٍام تزثِ ول٘ٔ تدْ٘شات »

  «.ٍخَد آٍرد ثِ ثْص ٍسبٗل آهَسضٖ هٖ گَٗ٘ن

 : ٍسبیل آهَسضی 

کلیة تجْیشات ٍ اهکبًبتی کِ هی تَاًذ در هحیظ یبدگیزی، ضزایغی را ثزای یبدگیزی سزیع تز، آسبى 

 تز، ثبدٍام تز ٍ هَثز تز ثِ ٍجَد آٍرد. 

 

 



 ٍسبٗل آهَسضٖ دٍ دستِ اًذ؛

 ٗه دستِ ٍسبٗل آٍسضٖ هؼ٘برٕ .1

 ٍسبٗل آهَسضٖ تسْ٘ل وٌٌذُ.  .2

 : اًَاع ٍسبیل آهَسضی

 ٍسبیل آهَسضی هعیبری 

 آهَسضی تسْیل کٌٌذُ ٍسبیل 

هٌظَر اس ٍسبٗل آهَسضٖ هؼ٘برٕ، آى دستِ اس ٍسبٗلٖ است وِ اس هخبعت ٗب ٗبدگ٘زًذُ خَاستِ هٖ ضَد در هَرد آى تَض٘ح دّذ، 

پس هٌظَر اس ٍس٘لِ آهَسضٖ هؼ٘برٕ ٍس٘لِ إ است وِ ثب آى وبر وٌذ، آى را هطخص وٌذ.آى را دٍثبرُ ثسبسد، آى را اس ّن ثبس وٌذ. 

بر آهَسش است. ٗؼٌٖ لزار است ّذف ٗبدگ٘زٕ ثبضذ. وبر وزدى ثب آى. هثل ٌّزخَ وِ لزار است دٍرٓ تؼو٘ز هَتَر را ثگذراًذ هؼ٘

در خزٗبى اٗي ً٘بس است  وِ ثب هَتَر وبر وٌذ، آى را ثبس وٌذ، ثجٌذ ٍ دٍثبرُ اٗي وبر را تىزار وٌذ. پس ثَدى ٗه هَتَر هبض٘ي 

هب ثِ هَتَر هبض٘ي، ٍس٘لِ ضزٍرٕ هٖ گَٗ٘ن. ّوبى عَر وِ وبر وزدى ثب خ٘لٖ اس ٍسبٗل هثل آهَسش ٗه حتن ٍ ضزٍرٕ است. 

ه٘ىزٍسىَح، ً٘بسُ وِ  داًص آهَس ثِ آى ّذف ثزسذ. ٗؼٌٖ ّذف آهَسضٖ وبروزدى ثب ه٘ىزٍسىَح است. پس ثِ ٍسبٗلٖ وِ 

حضَرضبى ٍ ٍخَدضبى در خزٗبى آهَسش ً٘بس است ٍ تب پبٗبى آهَسش ثبٗذ ثبضذ ٍ در فزاٌٗذ ارسض٘بثٖ ّن اس آى ٍس٘لِ استفبدُ هٖ 

 وٌ٘ن وِ هغوئي ضَٗن داًص آهَس ثِ آى ّذف رس٘ذُ ثِ آى ٍس٘لِ آهَسضٖ هؼ٘برٕ هٖ گَٗ٘ن. 

 اهب ٍسبٗل آهَسضٖ تسْ٘ل وٌٌذُ چٖ ّستٌذ؟ 

ووه وزدى ثِ خزٗبى ثْتز ٗبدگ٘زٕ است. ٍ پس اس اٌٗىِ ًمططَى را اٗفب وزدًذ اس فزاٌٗذ آهَسش  ططَىٍسبٗلٖ ّستٌذ وِ ًم

 خبرج هٖ ضًَذ ٍ ً٘بس ً٘ست در هزحلٔ ارسض٘بثٖ هَرد استفبدُ لزار ثگ٘زًذ. 

 سْ٘ل وٌٌذُ را اٌٗدب ثب ّوذٗگز ثزررسٖ وزدٗن. پس تفبٍت ٍسبٗل آهَسضٖ هؼ٘برٕ ٍ ٍسبٗل ت

ّستٌذ. ٍ هؼوَال در ّذف ّبٕ آهَسضٖ آٍردُ هٖ ضَد. ثِ  «هؼ٘برّبٕ ٗبدگ٘زٕ »ٗ٘ن ٍسبٗل آهَسضٖ هؼ٘برٕ خشءدل٘ك تز ثگَ

توزٗي ٍ هْبرت آسبى هٖ وٌذ. اٗي ٍسبٗل ّوبى عَر  صزاحت اسن اٍى ٍس٘لِ آهَسضٖ هؼ٘برٕ آٍردُ ضذُ وِ ٗبدگ٘زٕ را اس عزٗك

حضَر دارًذ، حضَرضبى در ٌّگبم ارسض٘بثٖ ّن ضزٍرٕ ٍ ٍاخت است ٍ ثِ ًَػٖ وِ گفت٘ن  ًِ تٌْب در  خزٗبى آهَسش تب لحظِ آخز 

 ثبٗذ ثبضذ تب هطخص ضَد وِ داًص آهَس ثِ اٍى ّذف رس٘ذُ ٗب وبروزدى ثب اٍى ٍس٘لِ آهَسضٖ هؼ٘برٕ ٗبد گزفتِ است ٗب ًِ؟ 

 :ٍسبیل آهَسضی هعیبری

آٍردُ ضذُ اًذ. یبدگیزی را اس عزیك توزیي ٍ هْبرت جشء هعیبرّبی یبدگیزی ّستٌذٍ در ّذف ّبی فعبلیت آهَسضی 

، ثلکِ در ٌّگبم ارسضیبثی حضَرضبى ضزٍری آسبى هی کٌٌذ. ایي ٍسبیل ًِ تٌْب تب پبیبى جزیبى آهَسش حضَر دارًذ

 است. 



ٍسبٗل آهَسضٖ تْسل وٌٌذُ تؼزٗفطَ هٖ ثٌ٘٘ذ خش هؼ٘بر ٗبدگ٘زٕ ً٘ستٌذ، آهَسش را در ٍالغ ػٌٖ٘ تز ٍ هلوَس تز هٖ وٌذ ٍ 

ف٘لن ٍ سٖ دٕ ٍ اسالٗذٕ وِ هؼلن هٖ تَاًذ در والس اس آى استفبدُ وٌذ. ٍ ثِ را آسبى تز هٖ وٌذ. هثل؛  هغبلتٗبدگ٘زٕ 

 ه هٖ وٌذ.وو ضبگزداى در وست ٍ درن ثْتز هفبّ٘ن

 : ٍسبیل آهَسضی تسْیل کٌٌذُ

ٍ آهَسش را عیٌی ٍ فْن هغبلت را آسبى تز هی کٌٌذ )هبًٌذ فیلن ٍ اسالیذ( ثِ ضبگزد  جشء هعیبرّبی یبدگیزی ًیستٌذ

 در کست هْبرت کوک هی کٌٌذ. 

ْن ثَد تَ اٗي ثخص، اٌِٗ وِ ٍسبٗل آهَسضٖ را ثْتز ثطٌبس٘ن ٍ ثدبٕ هخت تب اٌٗدب هب ٍسبٗل آهَسضٖ را گفت٘ن، آًچِ وِ اٌٗدب 

 اٌٗىِ ٍسبٗل ووه آهَسضٖ ثگَٗ٘ن، ثگَٗ٘ن ٍسبٗل آهَسضٖ. 



 :  63جلؼِ 

 

 یادگیزی-ًقص ٍسایل آهَسضی در فزایٌذ آهَسضی

 

 فزاّن کزدى اساط هلوَط تزای تفکز ٍ ساختي هفاّین-1

 ایجاد ػالقِ در اهز یادگیزی داًص آهَساى-2

 فزاّن ساختي پایِ ّای یادگیزی تذریجی ٍ تکویلی-3

 در اختیار قزار دادى تجارب ٍاقؼی ٍ حقیقی-4

 

یبدگیشی هشٍس  –ًقؾ سا ثشای ٍػبیل آهَصؿی دس فشآیٌذ یبددّی  8دس هَسد ٍػبیل آهَصؿی صحجت کشدین , ایٌجب هی خَاّین 

فشاّن ًقؾ اٍلی کِ ایي ٍػبیل هی تَاًٌذ داؿتِ ثبؿٌذ ایي اػت کِ اػبع ٍ پبیِ یک یبدگیشی سا ثَاػطِ دسک کشدى  .کٌین

آهَصؿی دس جشیبى تذسیغ اػتفبدُ هی کٌین , داًؾ آهَص ثطَس ػیٌی آى سا لوغ هی  ٍقتیکِ هب اص ٍػبیل ،ثصَست هلوَعهیکٌذ. 

ػالقِ داًؾ آهَصاى سا دس داًؾ آهَص خَؿبیٌذتش اػت ٍ  کٌذ ٍ فیضیک آى سا ثشسػی هی کٌذ , قطؼب یبدگیشی ثِ ایي ػجک ثشای

وشاُ خَدؽ یک ٍػیلِ آهَصؿی آٍسدُ اػت ٍ یؼٌی داًؾ آهَص ٍقتی هی ثیٌذ هؼلن ّ .یبدگیشی دسگیش هی کٌذ -جشیبى یبددّی

 قشاس اػت ثب آى کبس کٌذ , سغجتـبى ثیـتش هی ؿَد . 

ایي ٍػبیل آهَصؿی هب هیتَاًین تذسیجی ٍ تکویلی , یؼٌی ثِ ٍاػطِ ًقؾ ػَم هی گَیذ  فشاّن ػبختي پبیِ ّبی یبدگیشی 

خصصی تش هی تَاًذ ثب هطلت سٍثشٍ ؿَد . پغ ثِ ػٌَاى یک یبدگیشی سا ثصَست تذسیجی فشاّن کٌین . یؼٌی دس اداهِ داًؾ آهَص ت

ٍػیلِ  ؿٌبخت آى ٍػیلِ آهَصؿی هشتجط ثب سؿتِ ضشٍست داسد . چِ خَة کِ هؼلن ّوشاُ ثب خَدؽ آى ،ػٌصش اص هحتَای آهَصؿی

 آهَصؿی سا آٍسدُ ثبؿذ .

اص آى  ) پذیذُ ( هی دّذ تب ایٌکِ ثخَاٌّذ فیلویًقؾ ثؼذی سا  ثجیٌیذ , ثِ داًؾ آهَصاى تجبسة ٍاقؼی ٍ حقیقی سا اصیک هؼئلِ 

 ٍػیلِ ساتوبؿب کٌٌذ . 

 ًقؾ ّبی دیگش سا ثب ّن ثشسػی هی کٌین . 

 

 یادگیزی-ًقص ٍسایل آهَسضی در فزایٌذ آهَسضی

 

 فزاّن ًوَدى پیَستگی افکار-5

 گستزش داهٌِ لغات فزاگیز-6

 اًتقال سزیغ هؼٌا ٍهفاّین آهَسضی-7

 هیشاى یادگیزیافشایص ػوق ٍ -8



 

پیَػتگی افکبس ٍ تَاًبیی هطبلت ساثشای داًؾ آهَصاى ثِ اسهغبى هی آٍسد, حضَسٍػبیل آهَصؿی دس فشآیٌذ تذسیغ داهٌِ لغبت داًؾ 

شای هثبل داًؾ آهَص کالع هي قجل اص ایٌکِ هي ثصیبد هی کٌذ . چَى تخصصی تش ثب ایي سؿتِ آؿٌب هی ؿًَذ .  آهَصاى سا

هیکشٍػکَح سا ػش کالع ثیبٍسم اص  کجب هیذاًؼت کِ کٌذاًؼَسیؼٌی چِ ؟ ٍقتی ثب هیکشٍػکَح آؿٌب ؿذ ثِ خشاًِ  ٍاطگبًی اٍ 

 اضبفِ ؿذ . 

 8شی صَست ثگیشد . ایي هی کٌذ کِ هفبّین ٍ هؼبًی ػشیؼتش هٌتقل ؿًَذ ٍ دس ًْبیت ػویق تش یبدگی ثَدى ٍػبیل آهَصؿی کوک

ًقؾ ٍػبیل  آهَصؿی اػت کِ هؼلوبى ثبیذ آى ّب سا هذ ًظش قشاس ثذٌّذ ٍ تب حذ اهکبى اص ٍػبیل آهَصؿی دس کالع دسع  8ًقؾ , 

 خَدؿبى اػتفبدُ کٌٌذ . چشاکِ ایي کبس کشد ّب سا هی تَاًین ثشایؾ پیؾ ثیٌی کٌین . 

 اًَاع ٍسایل آهَسضی :

 

              

 

 

 

 

 

 

اص ٍػبیل آهَصؿی سا هیجیٌیذ  کِ ؿبهل کتبة جضٍُ ٍ هتَى ًَؿتبسی چبح ؿذُ اًَاع ٍػبیل آهَصؿی : ؿوب دس ایي ثبکغ ّب ثؼضی 

صؿی ٍ تجبسة یبدگیشی ثب تَجِ ثِ تؼشیف دٍم اص ٍػبیل آهَصؿی کِ ثِ ػٌَاى یک حبهل استجبطی َاػت , حتی ٍاقؼیت ّبی آه

 ػٌَاى ٍػبیل آهَصؿی حؼبة هی ؿَد . پغ رٌّوبى سا ثبیذ خبلی یک ٍاقؼیتی سخ داد ثِیک تجشثِ یبدگیشی ,  .قلوذاد هی ؿذ

 کٌین کِ ٍػبیل آهَصؿی هٌظَس یکؼشی ٍػبیل فیضیکی ٍ ثشقی اػت . 

هَسد ثؼذی , ٍػبیل آهَصؿی هثل ٍػبیل تشػیوی , ًوَداس , چبست , آًْبیی کِ اطالػبت صیبدی سا دس قبلت تصَیش ًـبى هیذّذ . 

ٍػبیل غیش تشػیوی هثل تصَیش ٍ ػکغ , دػتگبُ ّبی آهَصؿی هثل کیغ , هبًیتَس , هیکشٍػکَح جضء دػتگبُ ّبی آهَصؿی 

هبکت ٍ اقؼبهی اص ایي قجیل کِ هؼلوبى هی تَاًٌذ دسکٌبس کالع دسع خَدؿبى حتی  حؼبة هی ؿًَذ . ٍػبیل ثؼذی هثل هَالط ,

سٍی دیَاس کالع ًصت کٌٌذ ٍ فضبی کالع سا ػلوی تش کٌٌذ . . تبثلَّبی آهَصؿی کِ هی تَاًذ کچی , ٍات ثشد ٍ یب هغٌبطیؼی 

افضاسی ّن هی تَاًذ داؿتِ ثبؿذ . ایي جبکِ ثبؿذ کِ ایي ّب جضء ٍػبیل آهَصؿی ّؼتٌذ . پغ ٍػبیل آهَصؿی یک جٌجِ ی ًشم 

 حشف اص داػتبى  ٍ حکبیت ؿذ جب داسد کِ سٍؽ ّبی تذسیغ سا کبهل کٌن . 

تذسیغ  ّؼت ثٌبم قصِ گَیی کِ ؿبیذ ایٌطَس احؼبع ؿَد کِ دس دٍسُ هتَػطِ کبسثشد دس قؼوت سٍؿْبی تذسیغ , یک سٍؽ 

ایجبد کٌذ . یک هثبل داًؾ آهَصاى اًتقبل دّذ ٍ هفبّین سا ثشای داًؾ آهَصاى ّبی خَثی سا ثِ  کوتشی داسد اهب هی تَاًذ پیبم

هیضًن . ثشای داًؾ آهَصاى ّفتن ثشای دسع سیبضی , صهبًی کِ هیخَاػتن جوغ اػذاد هتَالی سا آهَصؽ دّن اص سٍؽ تذسیغ قصِ 

رٍسًاهِکتاب ، هجلِ،   

 وسایل غیر ترسیمی

 عکس

 ٍاقؼیت ّای آهَسضی

 دستگاُ ّای آهَسضی

 ٍسایل تزسیوی 

 ًوَدار ، چارت

 داستاى ّا ٍ حکایت تاتلَّای آهَسضی

 ٍسایل سِ تؼذی 

 هاکت ٍ ..

 

پزٍصکتَر ّا ٍ هاضیي 

 ّای آهَسضی



. قصِ ای کِ ثب  ًوی ؿَد کتوبى کشد صِ ساگَیی اػتفبدُ کشدم , خیلی ّن ثشای داًؾ آهَصاى خَؿبیٌذ ثَد .یک چیضی ثٌبم ق

ثب داؿتِ . توبم هـبغلی کِ االى داسین ٍ دغذغِ ّبی فکشی جبهؼِ کًٌَی قطؼب  کِ ثضسگ ؿذین پیًَذ صهبًی ثذٍ تَلذ تب صًذگی هب اص

اص قصِ ّن ؿٌیذى یک قصِ ٍ حکبیت ّبی کَتبُ هی تَاًذ حبلوبى سا ثْتش کٌذ . پغ چِ اؿکبلی داسد کِ هب دس کالع دسع 

 اػتفبدُ کٌین . 

ثیٌن اگش  گفتن دس جوغ اػذاد هتَالی ایي داػتبى خیلی ثشای داًؾ آهَصاى خَؿبیٌذ اػت ٍ ػبلْب ثؼذ کِ هي داًؾ آهَصاى سا هی

قشاس ثبؿذ کِ یک خبطشُ اص هي ثگَیٌذ احتوبل داسُ کِ ثؼضی ثِ ایي خبطشُ اٍلیي سٍص کالع دسع کِ ّذف ایجبد اًگیضُ اػت , 

 بسُ کٌٌذ . اؿ

هؼوَال هي دس اٍلیي جلؼبت کالع دسع سیبضی ثچِ ّبی هتَػطِ اٍل ایي ًکتِ سا هی گَین کِ هؼلوی قصذ داؿتِ کِ یک 

سا  111تب  1فشصتی ثشای خَدؽ فشاّن کٌذ ٍ داًؾ آهَصاى سا یِ جَسی ػشگشم کٌذ ثشای ّویي پبی تبثلَ هی ًَیؼذ جوغ اػذاد 

ثشای داًؾ آهَصاى دس ایي ػي حذ ٍ جوغ کشدى آًْب  111تب  1خَدؽ فکش هیکٌذ کِ ًَؿتي اػذاد هؼلن دس خیبل   ثذػت آٍسیذ . 

دقیقِ ثِ کبسی کِ هذ ًظشم اػت ثشػن ٍلی ثشای  01دقیقب صهبى هیجشد ٍ چِ فشصتی خَثی فشاّن ؿذ کِ هي دس ایي  61تب  01اقل 

ذ یب یّن ثضًشی گَیذ کِ ٍای ثِ حبل ؿوب اگش ًظن کالع سا ثایٌکِ ًظن کالع ثشایؾ هْن ثَد ایي ًکتِ سا ثِ داًؾ آهَصاى ه

ثخَاّیذ اص اًجبم دادى تکلیف ػش ثبص ثضًیذ ثشای ّویي هؼلن خط ٍ ًـبى ّب سا ثشای ثچِ ّب هی کـذ ٍ هی خَاّذ کالع سا تشک 

فشدسیؾ گَع  اػت هی گَیذ آقب هب ثذػت آٍسدین . ًگبُ هی کٌذ هیجیٌذ کٌذ کِ یکی اص داًؾ آهَصاى اص گَؿِ کالع هی گَیذ 

فشدسیؾ تَ ثذػت آٍسدی ) قضبت صٍد ٌّگبم هؼلن ( . چَى فشدسیؾ  هؼوَال دس اًجبم تکبلیف کبّلی داؿتِ . کتبة ّبیؾ سا ّوشاُ 

ًظوی ّبیی سا هؼلن اص داؽ آهَص فشدسیؾ گَع دیذُ ثَد اص ایي سٍ ثش هی گشدد ٍ ثِ ًَػی ثب  خَد ًوی آٍسد  ٍ یکؼشی ثی

ثب اٍ ثشخَسد  هی کٌذ ثِ حذی کِ داًؾ آهَص ثِ گشیِ هی افتذ ٍ کالع سا تشک هی کٌذ کِ هتَجِ ثـِ ثب تکلیف هي ٍ ػصجبًیت 

دقیقِ ثِ کالع ثش هی گشدد  01تب  61هیشٍد ٍ ثؼذ اص گزؿت ذ . ٍقتی هؼلن ٌداًؾ آهَصاى ؿَخی کًٌجبیذ تؼییي ٍظیفِ هي 

 هؼلن ّن کِ تب حبال ایي کبس سا اًجبم ًذادُ ثَد هی .( 0101اًذ )  ا ثذػت آٍسدُکالع ایي جَاة س هیجیٌذ کِ اکثش ثچِ ّبی خَة

ثجیٌذ ٌَّص داًؾ هی سػیذُ اًذ هی پزیشد  پغ جَاة دسػت حتوب ّویي اػت تب ایٌکِ  0101ة اثیٌذ چَى اکثش ثچِ ّب ثِ جَ

ؽ هیخَاّذ ثشٍد ثیشٍى ٍ حبل ٍ َّایی ػَض گشیِ هی کٌذ . اٍ سا صذا هیضًذ ٍ اص دآهَص فشدسیؾ گَؽ ػشؽ پبییي اػت ٍ داس

کِ تَ کی ایٌَ ثذػت آٍسدی ؟ هیگِ ّوَى هَقغ . چطَس ؟ هیگِ آقب هي  ذهیپشػ اصؽ 0101کٌذ . هیجیٌِ کِ تَی دفتشؽ ًَؿتِ 

 111ٍُ ثِ ػال 1سا ثذػت ثیبٍسم ًیَهذم پؼت ػش ّن آى ّب سا جوغ کٌن اٍلی سا ثب اخشی جوغ کشدم . 111تب  1ثشای ایٌکِ جوغ 

. یؼٌی یکی اص اٍلی ٍ یکی اص آخش .ّویٌطَس ایي ّب سٍ ثب ّن  111هیـَد  98ثب 6ٍ  111جوغ هی ؿَد  99ثب   0 ٍ 111هیـَد 

سا  01. فشدسیؾ گَع  111تب  01تَلیذ هی ؿَد ؟  111چٌذ تب  111جوغ ثؼتن ٍ ثؼتِ ّبیی سا دسػت کشدم جوؼـبى ؿذُ 

 ػیذُ . س 0101کشدُ ٍ ثِ جَاة  111ضشة دس 

صسگی ثِ هؼلن داد  ٍ ثبػث ؿذ کِ هؼلن ثتَاًذ  صاٍیِ دیگش ثِ هؼئلِ ًگبُ کشدى اػت کِ دسػت ساهپبتی یب ًگشؽ دیگش یب اصایي یک 

کِ هؼوَال دس ػطح پبییٌی اص ًظش ػَادی ثَد , تَجِ ثیـتشی داؿتِ ثبؿذ ٍ صهیٌِ  ثِ فشدسیؾ گَع ثِ ػٌَاى یک داًؾ آهَصی

ؿذ ثِ ػٌَاى یک سیبضی داى دس کـَس آلوبى . ایي سٍؽ ثِ ػٌَاى یک ًوًَِ ای اص قصِ ثَد کِ هب هیتَاًین  ػبص سؿذ فشدسیؾ گَع

 دس جشیبى تذسیغ اصؽ اػتفبدُ کٌین . 

 هحؼَة هی ؿًَذ . هذیب جضء ٍػبیل آهَصؿی ّذّب ٍ آٍس ّوچٌیي پشٍطکتَسّب ٍ آٍس



 

 هؼیار اًتخاب ٍسایل آهَسضی 

 

 ّذف ّای ػیٌی 

 ّای آهَسضی ٍسیلِ ٍیضگی 

 ٍیضگی ّای فٌی 

 ضزایط ٍ اهکاًات اجزایی 

اهب ًکتِ : چِ هؼیبسی سا دساًتخبة ٍػبیل آهَصؿی ثبیذ سػبیت  کٌین : ایي کِ ثِ ّذف ّبی ػیٌی تَجِ کٌین , ٍیظگی ّبی 

 آهَصؿی ٍػیلِ سا هذ ًظش قشاس هی دّین ٍ ؿشایط ٍ اهکبًبت اجشایی آى سا ثِ ثشسػی ّش کذام ثصَست اجوبلی هی پشداصین : 

 ٍیضگی ّای آهَسضی  ٍسیلِ

 

  ارائِ ٍ اًتقال هطالة ٍ هفاّین جذیذ،ػالٍُ تز 

 ِفزاّن آٍری اهکاى تکزار فزا گزفتِ ّای گذضت 

 جلة تَجِ ٍ ػالقِ ضاگزداى را ًسثت تِ هَضَع آهَسش 

 افشایص کیفیت یادگیزی 

 تطَیق فزاگیزاى تِ پاسخگَیی ٍ اتزاس ٍاکٌص 

آهَصؿی ٍػیلِ : یؼٌی ػالٍُ ثش ایٌکِ اًتقبل هطبلت سا دس پی داؿتِ ثبؿذ ٍ هفبّین جذیذ سا ثِ داًؾ آهَص یبد ثذّذ , ّبی ٍیظگی 

فشصت تکشاس هطبلت قجلی سا ثشای داًؾ آهَص فشاّن کٌذ  ٍ تَجِ اؽ سا جلت کٌذ . کیفیت یبدگیشی سا افضایؾ دّذ ٍ داًؾ آهَصاى 

 سا دس جشیبى تذسیغ تـَیق کٌذ . 

 ٍیضگی ّای فٌی  ٍسیلِ

 

 تَاًایی اًتقال پیام هَرد ًظز 

 قاتلیت حول ٍ ًقل 

 سَْلت کارتزد 

 سَْلت دستکاری ٍ تؼویز 

 قاتلیت رجَع 

 

ٍیظگی ّبی فٌی ٍػیلِ : ثبیذ کبسثشد آى آػبى ثبؿذ ثِ ًَػی قبثل دػتکبسی ٍ تؼویش ثبؿذ  قبثلیت حول ٍ ًقل داؿتِ ثبؿذ ٍ تَاًبیی 

  .هَسدًظش سا داؿتِ ثبؿذاًتقبل پیبم 



 اهکاًات اجزایی  ٍسیلِ

 

 تؼذاد فزاگیزاى 

 ٍضؼیت ٍ اًذاسُ کالط 

 سهاى السم 

 در دستزط تَدى 

 اقتصادی تَدى 

اهکبًبت اجشایی ٍػیلِ : یؼٌی دس ٌّگبم اًتخبة ٍػبیل آهَصؿی ثِ اقتصبدی ثَدى آى , دس دػتشع ثَدى ٍ صهبًی کِ دس اختیبس 

 ٍػیلِ تَجِ کٌین . ٍضؼیت ٍ اًذاصُ کالع ٍ ّوچٌیي تؼذاد فشاگیشاى .داسین ثشای کبس ثب اى 

 کتاب درسی

 ّذف یا  ٍسیلِ؟

 

اهب ثؼٌَاى یب ػَال پبیبًی ثِ ًظش ؿوب ػضیضاى کتبة دسػی ّذف اػت یب ٍػیلِ ؟ هتبػفبًِ ثِ کتبة دسػی ثِ ػٌَاى ّذف ًگبُ هی 

ؿَد ٍ توبم دغذغِ ی هؼلن ایي اػت کِ کتبة سا ثِ پبیبى ثشػبًذ  دس حبلی کِ کتبة دسػی یک ٍػیلِ آهَصؿی اػت , ثشای ایٌکِ 

 شػبًذ . داًؾ آهَص سا ثْتش ثِ ّذف ث



 ۷۳جلسه 

 

  ارزیابی نظام تعیین و تحلیل:  چهارم گام

 

 

 

 

 

 

  الرحیم الرحمن اهلل بسم

 در خواهیممی امروز ما کنممی عرض بهتون خداقوت خوبان شما خدمت دارم دوباره سالم عرض مهربان خدای یاد و نام با

 ورودی یعنی بپردازیم ایمرحله چهار الگوی یا کلی آموزشی طراحی الگوی چهارم گام به گام به آموزشی طراحی مباحث ادامه

 بیشتر مفاهیم و ضرورت ارزشیابی بازی در امروز که داریم نظر در رو این از ارزشیابی نظام تعیین و تحلیل به باشیم داشته

 اولین مانیعنی قبلی عکس مباحث روی باشیم داشته مروری شود انجام ارتباط این اینکه برای است الزم کنیم صحبت باهم

 های هدف باید آموزشی طراحی همان گام اولین در یعنی آموزشی هدفهای تنظیم و تحلیل بله بود چه ایمرحله چهار الگوی

 که کنیم تحلیل را کنند پیدا دست آنها به باید آموزان دانش یادگیری نتایج و مطلوب وضع عنوان به که آنچه یعنی آموزشی

 رفتاری هدف تعدادی ایواسطه هدف هر از نهایت در و است ایواسطه هدفهای به کلی هدف به تبدیل آموزشی تحلیل مراحل

 عملکرد چند آموزاندانش است قرار یعنی کجاست مسیر انتهای که کندمی مشخص این ؛ شودمی مشتق عینی و آموزشی یا

 . کند پیدا دست هایی شناخت به یا شود ایجاد آن در هایی نگرش چه یا دهند بروز خودشان از مطلوبی

 به آید می معلم مرحله  این در.  است آموزشی موقعیت تحلیل و تعیین دوم مرحله کردیم صحبت مفصل اول مرحله مورد در

 آنها برای باید را هاییموفقیت که کنند پیدا دست هدف به توانند می چگونه آموزان دانش که دهد می پاسخ سوال این

 تحلیل عنوان به نوعی به ها سوال این به ، دهند پاسخ و برسند یادگیری مطلوب نتایج به آموزاندانش اینکه ؟ کنیم بینیپیش

 و کندمی بینیپیش را آموزاندانش رفتاربعدی معلم مرحله این در کردیم یاد آن از که است آموزشی موقعیت تعیین و

 نقطه اولین آن واسطه به تا باشند شده حاضر درس کالس در هایی دانسته پیش چه با آموزاندانش باید کندمی مشخص

  رو این از شود آغاز تدریس

 روش و بود محتوا تعیین و تحلیل سوم مرحله کردیم صحبت موردشان در را ها آزمون پیش و تشخیص به و ارزش حساسیت

 در هاییفعالیت چه که کندمی مشخص یعنی را یادگیری تجارب کند می بینی پیش معلم اینکه از بعد آموزشی وسایل و

 باید معلم.  باشد دو این از تلفیق یا باشد محور آموز دانش یا باشد محور معلم یادگیری جریان آیا شود انجام باید درس کالس

 کند تفحص و کند بررسی را ما متمرکز ما آموزشی نظام در شده تجویز او به که محتوایی یعنی کند انتخاب را محتوا اینجا در

 آموزان دانش های ویژگی و محتوا آیا که رشته متخصص یک عنوان به دهد قرار ارزیابی نوعی به و کنند سازماندهی را آن

 .  دارد همخوانی

 

 : آموزشی طراحی مراحل از مرحله آخرین

 

 نبودن یا بودن ارزشمند اجرا از حاصل نتایج و بخشد می اعتبار طراحی فرآیند به اجرا 

 . کند می مشخص را طراحی



 مناسب جامعه از جزئی یک عنوان به هم من آموز دانش برای آیا شده گرفته نظر در ایران جامعه کل برای که محتوایی این

 رو این از است هدف برای آموزاندانش رسیدن برای محتوا بودن مطلوب مانع زمانی مقتضیات محیطی عوامل یا نه یا است

 را اصول و محتوا انتخاب های مالک یعنی آوردمی دست به که تخصصی با البته.  خودش صالحیت با اینجا در تواندمعلمی

 از استفاده با باشد نیاز کرد ضمیمه آن به را محتوایی یا کند ایجاد محتوای در اندکی تغییرات بتواند باید ارزیابی از پس بداند

 مالک محتوا انتخاب اصول آن ارزیابی محتوا مورد در پس برساند دکتر هدفم به یادگیری به را آموز دانش آموزشی فیلم یک

 کند استفاده تدریس هایی روش چه از معلم اینکه تدریس راهبردی هایروش سراغ رفتیم بعد و کردیم صحبت ارزشیابی های

 . داشتیم اشارتی بگیرند یاد توانند می بهتر را کدام آموزان دانش تدریس روش جریان در و

 تعیین و تحلیل به  بعد به آن از و دادیم را اندکی توضیح کدام حرکت مورد در و فعال و نوین و سنتی تدریسی های روش به 

 را مطلب بتواند که کندمی کمک معلم به ارتباطی عامل یک عنوان به آموزشی وسایل گفتیم و کردیم صحبت آموزش وسایل

 جا این ما است بوده طور این هم حال به تا و کنیم استفاده آموزشی وسایل از معلمان ما همه که است نیاز یعنی ببرد پیش

 درسی برنامه اساس مهم عناصر درسی برنامه عناصر از یکی عنوان به ارزشیابی ارزشیابی نظام تبیین و تحلیل چهارم مرحله

 در بگردیم درسی برنامه عناصر واژه کلید این دنبال به و کنیم بررسی را مختلف نظران صاحب نظر اگر یعنی است توجه مورد

 به کردیم اشاره آموزش نظام دل در زنان خوردن عنوان به ارزشیابی نظام به ارزشیابی واژه به همگی درسی عناصر برنامه مورد

 و اجرا طراحی دارد بخش سه ما درسی ریزی برنامه فرایند است این سوال حاال تا است شده شناخته اصلی عنصر عنوان

 . است آموزشی طراحی است ما درس هدف واصال گفتیم حال به تا که چه هر ارزشیابی

 آیا که شود مشخص و بگیرد قرار ارزیابی مورد شده اجرا طرح نهایت در و برسیم اجرا به باید آموزشی طراحی مرحله از بعد

  نه؟ یا اند رسیده کردیم یاد آموزشی طراحی دل در که هایی هدف آن به آموزان دانش آیا شده نویسی پیش طراحی از استفاده

 . نه یا اندکرده پیدا دست مطلوب به آموزان دانش آیا که کنیم بینی پیش میتوانیم ما که است ارزشیابی واسطه به پس

 از بعد برویم پیش آموزشی طراحی درس واحد سرفصل بر منطبق خواستیممی اگر که کنم عرض خدمتتان من را نکته این

 و طراحی باید افتادمی فاصله یک شما خدمت دادیممی ارائه یا کردیم می اجرا باید را ای مرحله چهار الگوی مرحله سه اینکه

 انتها در و گفته را دنیا در آموزشی طراحی رایج الگوهای کردیممی اشاره آموزش طراحی در را یادگیری رویکردهای و ها نظریه

 جلسات در و شود کامل من مرحله چهار این که کرد ایجاد را تقدم این اما ، پرداختند می ارزشیابی نظام تعیین و تحلیل به

 تعیین و تعریف بهش را آموزشی طراحی مراحل از مرحله آخرین باشیم داشته توجه.  پرداخت خواهیم سرفصل ادامه به بعد

 . گویند می ارزشیابی نظام

 و نرسد اجرا به تا آموزشی طراحی عنوان به است شده نوشته که طراحی یعنی اعتباربخشی طراحی فرآیند به اجرا که گفتم

 را طرح یک نبودن یا بودن ارزشمند که اجراست از حاصل نتایج ببند این از حاصل نتایج آوردنمی دست به را ارزشمندی

 و طراحی تواند می عاملی چه که ببینیم و کنیم صحبت اجرا و طراحی درباره مرحله این در باید ما پس کند می مشخص

 کند مطلوب را ما اجرای

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورت به اجرا یا طراحی در که تغییراتی زد هم مکمل فرایند دو اجرا و طراحی که باشیم داشته آن از باید طور این پس

 آید می بدست کجا از اجرا و طراحی در تغییرات ایجاد در معتبر های مالک این باشد داشته معتبری های مالک باید گیردمی

 است ضروری نکته این اما ارزشیابی و اجرا طراحی گیردمی صورت برنامه اجرای از پس ارزشیابی شودمی حاصل ارزشیابی از

 انجام اجرا از بعد را ارزشیابی و کنیم درست شود بینی پیش آموزش طراحی دل در باید نظام یک عنوان به را ارزش فرایند که

 باید آموزدانش هدف این مبنای بر که کنیممی مشخص حتی کنیممی بررسی کنیممی تعیین قبل از را ارزشیابی اما دهیممی

 تسلط میزان دهدمی نشان ارزشیابی نظام پس بودند شده برده آن چگونه و برای یادگیری نتیجه کدام به پاسخ و شاعر کدام

 .  است آموزشی هدفهای بر فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از آموزان دانش در تعمیرات جلد درسی برنامه طراحی از هدف که است این کنم عرض خدمتتان که است الزم که اینکته

 .  شود می حاصل کنش ها نگرش آن دانش حوزه سه در که تغییراتی

 از تغییر این تشخیص برای ها مالک این و داریم انتظار شده طراحی برنامه از که تغییراتی با نتایج انواع ببینیم باید حاال

 داشته برنامه اجرای و قبل آموزان دانش مهارت و دانش نگرش مورد در ای زمینه پیش یک ما که است این شودنمی کجاست

 تا بدین نظر یا اندرسیده آیا اینکه و برسند کجا به آموزاندانش است قرار بدانیم اینکه یعنی زمینه پیش این دانستن و باشیم

 

 : اجرا طراحی فرایند

 

 انجام برنامه اجرای از پس باید یابی ارزش باشد معتبر های مالک بر مبتنی باید اجرا با طراحی در تغییر

 . شود معین طراحی فرایند در اجرا از قبل باید ارزشیابی نظام آموزشی طراحان اکثر اعتقاد به اما شود

 

  . است آموزشی هدفهای و فراگیر تسلط میزان دهندهنشان ارزشیابی نظام

 

 :  هدف

 در ( مهارت و نگرش ، دانشدر   تغییر(  تغییر ایجاد آموزشی برنامه یک اجرای و طراحی از هدف

 است . آموزان دانش

 این تشخیص مالک همچنین و داشته انتظار شده طراحی برنامه از که تغییراتی نتایج انواع باید ابتدا

 . شود تعیین تغییر

 در آموزی دانش مهارت و دانش،  نگرش زمینه در اطالعات داشتن : آموزشی نظام تعیین ضرورت

 . است برنامه اجرای از بعد و قبل؛  طراحی فرایند

 



 معمول طور به دهند می انجام آن از بعد اما ارزشیابی این ، شما خدمت بگویم خالصه پس کندمی مشخص فرآیند در را مردم

 .  آموزش طراحان توسط شودمی بینیپیش آموزش طراحی دل در همین از یکی عنوان به هاارزش فرایند اما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به مفهوم ارائه پیشگامان عنوان به تایلر. کنیممی بررسی را ارزشیابی مفهوم ؟ چیست ارزشیابی ببینیم خواهیم می اینجا ما

 هدفهای به رسیدن عرصه در موفق میزان تعیین برای وسیله عنوان به را ادبی ارزش شودمی شناخته به هاارزش معنای

 فراهم که اطالعاتی به رودمی اطالعات کردن فراهم آوریم گرددمی تعیین فرهنگ یک برای ورزش زمینه در مطلوب آموزشی

 تعریف در ما و گیردمی قرار قضاوت و گیردمی قرار بررسی مورد اعضا همه و داریم کار تیم.  برسه خط به توانیممی ما شودمی

 مورد در گرفتن تصمیم برای اطالعات از استفاده و آوری جمع برای ارزش با کرم که آوردیم ارزشیابی مفهوم در ما که آخری

 نوشته که طراحی مورد در توانیم می و کنیم می آوری جمع اطالعات ما به ارزش واسطه به یعنی دارد می آموزشی برنامه یک

 آموزشی برنامه یک موفقیت عدم یا موفقیت این دهیم قرار باشیم داشته گیری تصمیم است شده اجرا که طوری به است شده

 نظام بودن ضرورت و ارزشیابی مورد در اینجا تا عزیزان آیدمی دست به واقعی های موقعیت در ارزشیابی طریق از فقط و فقط

 . داشتیم ای اشاره موردش در و دیدیم اینجا در هم را ارزشیابی مفاهیم ، کردیم صحبت آموزش طراحی دل در ارزشیابی

 

 

 

 سیده رویا حسن زاده

 دبیری زبان انگلیسی

 

 : ارزشیابی مفهوم

 آموزشی هدفهای به رسیدن در برنامه موفقیت میزان تعیین جهت وسیله ارزشیابی تایلر : والف 

 نظر است . مورد مطلوب

 : مسائل در قضاوت برای اطالعات کردن فراهم گردآوری تعیین فرایند به و ارزش استافیل بیم 

 است . خاص

 برنامه یک ارزش اثربخشی کیفیت تعیین برای است رسمی فعالیت ارزشیابی ساندرز : ورتن 

  . درسی برنامه هدف فرآیند پروژه برآورده

  : برنامه یک مورد در گیریتصمیم برای اطالعات از استفاده و آوری جمع ارزشیابیکرونباخ 

 است . آموزشی

 .  واقعی موقعیت در ارزشیابی طریق از فقط آموزشی برنامه موفقیت عدم و موفقیت تعیین 

 



 طراحی آموزشی  83جلسه 

 

بی موم ارزشیااز مفکه تایلر، استافل بیم، ساندرز و گرانباخ  تعاریفیو مفاهیم آن صحبت کردیم. در بخش قبلی در مورد ارزشیابی 

 داشتند. 

 

 وم ارزشیابیهمف

 ایلر:ترالف 

 مطلوب مورد نظر است.ارزشیابی وسیله ی جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف های آموزشی 

 ل بیم:فاستا

 ارزشیابی فرایند تعیین، گردآوری و فراهم کردن اطالعات برای قضاوت در مسائل خاص است.

 ورتن و ساندرز:

ارزشیابی فعالیتی رسمی است برای تعیین کیفیت، اثربخشی با ارزش یک برنامه، فرآورده، پروژه، فرایند، هدف یا برنامه 

 درسی

 گرانباخ:

 ارزشیابی، جمع آوری و استفاده از اطالعات برای تصمیم گیری در مورد یک برنامه آموزشی است.

 تعیین موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های آموزشی فقط از طریق ارزشیابی در موقعیت واقعی.
 

 

تصمیم  و قضاوت کلید واژه مشترک داریم.می بینیم که دو کلید واژه در اینجا در تمامی تعاریفی که از ارزشیابی مرور کرده ایم، 

 .گیری

 

 است. تصمیم گیریو  قضاوتوجه اشتراک همه تعریف ها، 

 

ارزشیابی باید به طراحان و مجریان برنامه های درسی در روشن کردن حیطه های تصمیم گیری و تعیین مالک های 

 قضاوت و استانداردهای عملکرد، کمک کند.
 

 

ارزشیابی باید به طراحان و مجریان برنامه های درسی در روشن کردن حیطه های تصمیم پس اینطور نتیجه می گیریم که 

ک یارزشیابی ما می توانیم به زبان ساده، به واسطه  کند.می گیری و تعیین مالک های قضاوت و استانداردهای عملکرد، کمک 

ضاوتی که روی طرح انجام می شود و نقدی که صورت می گیرد بتوانیم تصمیم طرح را مورد قضاوت قرار دهیم و به واسطه ق

 گیری های جدیدی را در فرایند طراحی آموزشی اعمال کنیم. 

 

 

 

 



 ارزشیابی

طراحان را از نتایج کار خود مطلع و آنان را در بهینه سازی 

اری میکند. طراح، درباره ی اعتبار، کفایت و یطرح آموزشی 

از ابعاد برنامه ی آموزشی تصمیم گیری می  مطلوبیت برخی

 کند.

 

پیش بینی ارزشیابی در حین اجرا و پس از آن و اتخاذ تدابیر 

 الزم برای سایر ارزشیابی ها

 )مانند: ارزشیابی عملکردی و ارزشیابی از طریق آموزش(
 

 

 برای ارزشیابی دو کارکرد تعریف شده است. 

 می توانیم انعکاسی از روند کارهای خود را ببینیم. ابییمی کند یعنی بواسطه ارزشطراحان را از نتایج کار خود مطلع کارکرد اول، 

درباره ی اعتبار،  به واسطه ارزشیابی می تواند کند. طراح می کمکرا در بهینه سازی طرح آموزشی  در واقع طراحان آموزشیو 

 . ردیمارزشیابی به آن اشاره کاولین کارکردی که در مورد نامه ی آموزشی تصمیم گیری کند. کفایت و مطلوبیت برخی از ابعاد بر

انش آموزان تا چه حدی از اهدافی د ،یک طرح ایاندر حین اجرا و پ می کنیم که پیش بینیارزشیابی به واسطه کارکرد دوم، 

رفتارهای معلم و هم  برنامه درسی معلم،هم دانش آموزان و هم  ارزشیابییعنی که در مورد آن صحبت نموده ایم رسیده اند. 

 یعنی بواسطه .را مورد قضاوت، تصمیم گیری و نقد قرار می دهد هم تصمیم گیری هایی که معلم در کالس درس انجام می دهد

 قرار دهیم.را مورد قضاوت و هم یک سیستم هم یک نظام  طرح،هم دانش آموز، هم معلم، هم می توانیم  ارزشیابی

 گیرد یعنی فقط دانش آموزان هستند که انجام میبیشتر در سطح خورد  ارزشیابیدر نظام آموزشی ما اینطور بگوییم که امروزه 

 به هدفی نرسید ودر حالیکه اگر دانش آموزی میزان موفقیت دانش آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. پاسخگو باشند و باید 

 متوجه دانش آموز است و کمتر به سیستم و نظام اشاره خواهد داشت. ها به نوعی  کاستیتمامی این عملکرد مطلوبی نداشت 

 

 ارزشیابی عبارت است از استفاده از تجربه های گذشته برای طراحی و تدریس بهتر در حال و آینده

 

 اصالح و تقویت برنانه، هدف اصلی ارزشیابی است.

 

آموزشی )شامل نقاط قوت و ضعف هدف، محتوا، روش تدریس و انتخاب وسایل(،  نقاط ضعف و قوت موجود در طراحی

های بعدی، نمونه اطالعاتی است که  پذیرش آزمونارزشیابی و میزان آمادگی دانش آموزان برای  صحت و دقت نحوه ی

 ارزشیابی در اختیار معلم قرار می دهد.
 

 

می توانیم اینطور بیان کنیم که ارزشیابی عبارت است از استفاده از تجربه های گذشته برای با توجه به دو عملکرد ارزیشابی 

 یعنی یک معلم نممی توان روش های تدریس را تغییر داد طراحی و تدریس بهتر در حال و آینده. پس به واسطه ارزشیابی 

ش تدریس مشخص و واحدی داشته یه رو دهدو آموزش می در کالس درس تدریس می کند که  بایست در تمامی سال هایی

اگر معلم از نظام آموزشی به درستی استفاده کند می تواند استفاده کند. یعنی هر سال از طرح درسی که دارد و مدام  باشد.



ییرات در طرح درس خود اعمال کند و از این جهت تجربیاتی که بدست می آورد برای طراحی برای تغ های الزمتصمیم گیری

 جدید در مراحل پیش رو از آن استفاده کند. 

بدست سال به عنوان تجربه  92آنچه که من در طی این نکته ای که یکی از همکاران با سابقه باال به این صورت بیان می کرد، 

و فرایند آموزشی را بهتر درک کنم، اما آگاه تر باشم و به نوعی دانش آموزان را بهتر بشناسم بتوانم تا  دآوردم و به من کمک نمو

ام سال خدمت استفاده کردم یعنی روش هایی که پیش بینی کردم و  92طرح درسی را که در به من این نکته را آموخت که 

با همگام یعنی نیاز هست که معلم ام خدمت من مناسب نبود.  03گذاری های که به نوعی انجام داده بودم برای سال هدف 

  عملکرد خود اعمال کند.روی بر تصمیم گیری انجام بده و تغییراتی  .ارزشیابی به تغییر و تحول برسد

یابی ارزش صحت و دقت نحوه یرا پیش بینی کنیم. نقاط ضعف و قوت موجود در طراحی آموزشی ارزشیابی می توانیم بواسطه 

که ارزشیابی در اختیار معلم قرار می  هستندنمونه اطالعاتی  اینها بعدی،های  پذیرش آزمونو میزان آمادگی دانش آموزان برای 

توا و روش تدریس را انتخاب کنیم و وسایل را پیش خود هدف، مح نقاط ضعف و قوتبواسطه ارزشیابی می توانیم پس  دهد.

 پس بواسطهبه هدف مطلوب نرسیده است. به سراغ دانش آموز برویم و ببینیم که چرا دانش آموز بینی کنیم و در نهایت 

 مورد بررسی قرار دهیم.ارزشیابی می توانیم تمام اجزای سیستم را 

 ارزیشابی

ارزشیابی فعالیت روش مند و علمی است که ابعاد مختلف 

سیستم آموزشی را در معرض قضاوت قرار می دهد و تصمیم 

 گیری در مورد آن را ممکن می سازد.
 

 

 گفته شد را می خواهیم خدمت شما ارائه دهیم. ر اینجا یک تعریف کلی با توجه به تمامی ضرورتهایی که از ارزشیابی د

ارزشیابی فعالیت روش مند و علمی است که ابعاد مختلف سیستم آموزشی را در معرض قضاوت قرار می دهد و تصمیم گیری 

مورد بررسی قرار دهیم. همانطوری که بواسطه ارزشیابی می توانیم تک به تک اجزای سیستم را  آن را ممکن می سازد. در مورد

ی، راهبردها و ، روش تدریس، وسایل آموزش، محتواهدف ها به واسطه ارزشیابی، می توانیمگفتیم که حتی در بخش قبلی 

 را مورد تغییر قرار دهیم.  دانش آموزیی که معلم پیش بینی می کند و عملکرد موقعیت ها

 

 مراحل تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

1 
تغییرات و توانایی مورد نظر، چه به صورت هدف های نوشته شده و چه د رذهن معلم باشد، باید دقیقا تعریف 

 شود.

 خواهد بود.عیار موفقیت یادگیرنده که برای قضاوت درباره عملکرد او مورد استفاده متعیین  9

 سرانجام باید، با توجه به انتظاراتی که مدرس از بازده دارد، نوع سوال را مشخص کنیم. 0
 
 

 به عنوان چهارمین گام طراحی آموزشی تحلیل و تعیین نظام ارزشیابیسه مرحله برای ، مراحل تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

 یریبه عنوان نتایج یادگ که انتظار داریمتغییرات و توانایی ، نظام ارزشیابیتحلیل و تعیین  مرحله دراولین وجود دارد.  کلی

اولین گام  دقیقا تعریف شود.دقیق مشخص و ذهن معلم باشد، باید  ره صورت هدف های نوشته شده و چه د، چه بحاصل شود

 ، مشخص شدن هدف می باشد. تحلیل و تعیین نظام ارزشیابیدر 



شخص یعنی معیار م برای قضاوت درباره عملکرد مورد استفاده خواهد بود.عیار موفقیت یادگیرنده یا فراگیران متعیین گام دوم، 

 چه مقدار از پاسخ را بایستی بروز دهد.ه چه میزانی از هدف دست پیدا کند. باشد که دانش آموز ب

 که مدرس از بازده دارد، نوع سوال را مشخص کنیم. با توجه به انتظاراتی باید، تحلیل و تعیین نظام ارزشیابیو در گام سوم، 

زمانی که هدفها نوشته می شود بهتر است که ارزشیابی هم مشخص شود. نکته ی که ضرورت دارد باید بدانید این است که 

، گام به گام و همسو با هر هدف، یک سوال در ارزشیابی پیش اهداف می باشد در حال بررسییعنی زمانی که طراح آموزشی 

جدولی در درس سنجش و اندازه گیری بنام جدول هدف در درس سنجش و اندازه گیری با این موضوع روبرو شدیم. بینی کند. 

بایستی منطبق بر هر کدام از به منظور ارزشیابی اندازه گیری  ابزار کند محتوا و محتوای مشخص میمحتوا معرفی شد که  –

و یا سوال یا عینی و یا تشریحی هر هدف یک سوال پیش بینی می شود. یه جدول دو بعدی که منطبق بر هدف ها باشد. 

ین تحلیل و تعیاین دقیقا یعنی سه مرحله سوال منطبق با هر یک از هدف ها در نظر گرفته می شود. هر و  بودگشترده پاسخ 

 است.  نظام ارزشیابی

 

تعریف هدف های مشخص، ما را قادر می سازد در استنباط های خود در باره ی میزان یادگیری، به انتخاب شاخص های 

 روشن و غیرمبهم بپردازیم.

 

روش و راهبرد ما را در انتخاب محتوا و تعیین  یعنی مشخص کردن اهداف تعریف هدف های مشخص،به عنوان یک نکته، 

 تعریف هدف های مشخص ،همانطوری که با نگاه کردن به هدف بایستی وسایل آموزشی را انتخاب کنیم ،کمک می کند تدریس

 شاخص روشن و غیرمبهم های به انتخابدست ، فراگیران در استنباط های خود در باره ی میزان یادگیری کمک می کند تاما به 

 بواسطه آن ارزشیابی را انجام دهیم. یعنی بتوانیم سواالت خوبی را پیش بینی کنیم و  .بزنیم

 

 وز است.آمسوال از ده سوال، به مثابه ی تسلط دانش  8برای مثال گفته شود پاسخگویی درست به  معیار مطلق:

 یک آزمون برای یک کالس اجرا و سطح موفقیت با توجه به توزیع نمره ها در داخل کالس تعیین می گردد. معیار نسبی:

 هم مقایسه می شوند.دانش آموزان با 

 استفاده از معیار نسبی  < استفاده از معیار مطلق 
 

 

 مد نظر قرار می گیرد. ارزشیابی دو معیار سواالت و طراحی از این رو در انتخاب 

سوال دقیقا پاسخ  13سوال از  8به  در تعداد زمان مشخص شده باید دقیقاکه مشخص می کند، دانش آموزان  معیار مطلق

 دهند. از این رو به معیار مطلق در ارزشیابی گفته می شود. 

با توجه به توزیع نمره ها در داخل کالس  دانش آموزان و سطح موفقیتمی شود یک آزمون برای یک کالس اجرا ، معیار نسبی

را گرفت مشخص نیست  13اگر دانش آموز نمره ت. یعنی از قبل هیچ مالکی برای ارزشیابی تعیین نشده اس تعیین می گردد.

 در حالیکه دانش آموزان با یکدیگر بایستی مقایسه شوند. که قبول شده است یا نه. 

ن الب را به ایمی توان خالصه مطمعیارهای مطلق نسبت به نسبی بیشتر استفاده می شود. معموال در فرایند نظام آموزشی 

 صورت بیان نمود که، ارزشیابی دو نوع است. 

 زشیابی وابسته به هنجار می باشد که نسبی است. ارزشیابی وابسته به مالک و ار



ن پاسخ داده شد یا اگر ایمشخص است یعنی اینکه اگر این تعداد ارزشیابی وابسته به مالک یک مقدار مطلق دارد که از قبل 

وعی به هدف های مطلوب رسیده است و می تواند در مقطع تحصیلی خود ارتقا درجه ل شد شخص به نتعداد نمره ها حاص

 داشته باشد. 

 با هم مقایسه می شوندوابسته به هنجار، به این صورت می باشد که افرادی که در آزمون شرکت می کنند اما ارزشیابی 

 

 ارزشیابی ها باید مالک معیار باسند!

 

کمک آنها تعیین کرد که آیا عملکرد دانش آموزان با توجه به معیارهای موفقیت، رضایت بخش بوده است یعنی بتوان به 

 یا نه
 

 

 تیو چه سواالچه زمانی باید ارزشیابی را پیش بینی کنیم در این بخش در مورد گام های تحلیل ارزشیابی صحبت کردیم و 

برای دانش آموزان در نظر بگیریم. زمانی که هدف ها نوشته می شود بهترین زمان برای نوع ارزشیابی است که از دانش آموزان 

 . بعمل می آید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طراحی آموزشی   93جلسه 

 

ی معیار به نوعبرای قضاوت کردن که  ،ارزشیابی ها، دو نوع هستد. وابسته به مالک و وابسته به هنجاردر بخش قبل گفتیم که 

 .و معیار نسبی داشتندمطلق 

 به ارزشیابی دانش آموزان بزنیم و طراحی سوال داشته باشیم که در درس سنجش گفته شده است. زمانی که می خواهیم دست 

 

 ارزشیابی ها باید مالک معیار باسند!

 

یعنی بتوان به کمک آنها تعیین کرد که آیا عملکرد دانش آموزان با توجه به معیارهای موفقیت، رضایت بخش بوده است 

 یا نه
 

 

نیم یعنی بتوانیم به کمک آنها تعیین کمطلق در نظر بگیریم. یا معیار مالک مشخصی  مبنایبایستی ارزشیابی های خود را بر 

. از این طریق مشخص نمودن سواالت عملکرد دانش آموزان با توجه به معیارهای موفقیت، رضایت بخش بوده است یا نهکه آیا 

یم نتیجه گیری و قضاوت بهتری بر مبنای میزان دست یابی دانش آموزان به هدف داشته بتوانوابسته به مالک کمک می کند تا 

 باشیم. 

 به این دو نکته توجه کنید:

 

تفسیر پاسخ سواالتی مانند سواالت تشریحی، به وسیله ی فرد نمره گذار انجام می شود، از این رو درجه ی 

 یت نمره گذار دارد.قدرستی پاسخ، بستگی به موف

 این سواالت ساده، اما نمره گذاری آن زمان بر است( )طرح

 

در سواالت عینی، دانش آموز از یک مجموعه پاسخ، یکی را انتخاب می کند و نمره گذاری به سلیقه ی نمره 

 گذار، بستگی ندارد.

 )طرح این سواالت زمان بر، اما نمره گذاری آن ساده است(
 

 

صورت ب را سواالتیعنی اگر تمام شود،  یفرد نمره گذار انجام م ی لهیبه وس ،یحیمانند سواالت تشر یپاسخ سواالت ریتفس

 نتصحیح و بررسی آن سواالت به زماطرح سواالت تشریحی به نوعی راحت تر است اما تشریحی برای دانش آموزان آماده کنیم، 

 کننده روی تصحیح برگه سواالت تاثیرگذار باشد. بیشتر و دقت باالیی نیاز دارد و ممکن است نظر شخصی تصحیح 

نهایت  درزمان بیشتری را باید برای سواالت عینی لحاظ کنیم اما شود،  مشخصاگر سواالت بصورت عینی اما نقطه مقابل آن، 

با مالکی در واقع  سواالت تشریحی دارد.بررسی نیاز به زمان کمتری نسبت به کمتر در آن نقش دارد.  قه ای نمره گذار،نقش سلی

 نسبت به سواالت تشریعی بررسی کنیم.  را  سواالت عینی دقیق تر می توانیم

ی حرکتی را مورد بررسی قرار م-حیطه روانیعینی، حیطه پایین سطوح شناختی و این نکته را توجه داشته باشید که سواالت 

 و سواالت گسترده پاسخ باشد. ابی، آزمونی ست که سواالت تلفیقیپس آموزن مناسب برای ارزشیدهد. 



نش در نمره دا تصحیح کننده ن اینکه برداشت ها و احساسات شخصامکا دهیم.می قرار  وقتی سواالت تشریحی را مورد بررسی

 اهایی صورت گیرد. طدخالت داشته باشد، زیاد است و قضاوت همراه با خآموز 

 

در نمره گذاری سواالت تشریحی، امکان دارد احساسات و برداشت های نمره گذار تاثیر بگذارد، مضافا اینکه تغییراتی که 

حرکتی قرار دارد به هیچ وجه با سوال نوشتنی اعم از عینی با تشریحی امکان پذیر  –در حیطه ی عاطفی و روانی 

 نخواهد بود.

 

 و مستمر حاالت و رفتار با روش های مناسب دیگر استفاده از روش مشاهده ی مستقیم
 

 

 یر نیستالت عینی امکان پذسوانوشتن با حرکتی قرار می گیرند معموال  –مضافا اینکه تغییراتی که در حیطه ی عاطفی و روانی 

 و ما ملزم هستیم که از سواالت عینی و تشریحی تواما استفاده کنیم. 

استفاده از روش مشاهده ی مستقیم و مستمر می تواند مورد استفاده قرار گیرد پس در کنار سواالت تشریحی و عینی آنچه که 

با داشتن چک که در کالس درس مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی به عنوان معلم  حاالت و رفتار با روش های مناسب دیگر

 سیستبواسطه داشتن چک لو به آزمون ها پسنده نکنیم.  دهیمانجام  و تکمیلی ور مداوملیست می توانیم فرایند ارزشیابی را بط

ه عنوان یک ابزار در ارزشیابی بدر کالس درس توانیم تمامی فعالیت ها، رفتارها، نگرش ها و بازخوردهای دانش آموزان را  ها می

 استفاده کنیم. 

نکه دانش و ای یعنی بواسطه پوشه کار در پایان مورد ارزشیابی قرار می گیرنددر پایه های پایین تر دانش آموزان پوشه کار دارند 

برای بررسی میزان اما در مقاقع باالتر، متوسطه اول و دوم آموزان چه میزان از انتظارات را برآورده کرده اند مشخص می شود. 

 د. نمتوسل می شوتشریحی  واالت عینی وعلم و نظام آموزشی به سمموفقیت دانش آموزان، 

 

 دالیل رضایت بخش نبودن نتایج ارزشیابی

بیان نشدن هدف های آموزشی به طور صریح و روشن با متناسب نبودن اهداف انتخابی با ویژگی ها و نیازهای  .1

 فراگیر

 مناسب نبودن کیفیت محتوا .2

 آموزشی با محتوا و هدفعدم تناسب روش های تدریس و وسایل  .3

 فراهم نشدن موقعیت مطلوب برای یادگیری .4

 عالیت های آموزشی با وجود مشکالتی که باعث شود فرصت یادگیری نداشته باشدوز در انجام فناتوانی دانش آم .5

 عدم تناسب نحوه ی ارزشیابی با فعالیت ها و اهداف .6

 

 ارزشیابی مطلوب نباشد.  تا یعنی عواملی که باعث می شونددر پی دارد؟  رضایت بخش نبودن نتایج ارزشیابی یچه دالیل

ا یعنی هدف هباعث می شود که ارزشیابی هم تحت تاثیر قرار بگیرد.  مشخصو  حیبه طور صر یآموزش ینشدن هدف ها انیب

همراه با  را انجام دهدارزشیابی کمک کند تا معلم به سواالتی که انتخاب قطعا مشخص نشده باشند و صریح بازگو نشده باشند 



ان ریجپس مشخص کردن هدف ها تاثیر بسیار زیادی بر  پایین ارزشیابی می شود.کیفیت و منجر به  دقت پایین تری خواهد بود

و روش ها  زدهمحتوای دقیق پیش رو در طراحی آموزشی دارد چون بواسطه مشخص بودن هدف ها می توانیم دست به انتخاب 

 با داشتن خاصیت روایی مطلوبیک ارزشیابی  .دهیمارزشیابی مطلوب و پایایی انجام در انتها لوب انتخاب کنیم و را بطور مط

  انجام دهیم.

واند و ارزشیابی بطور مطلوب اتفاق نیافتاده باشید می تنتایج خوبی نداشته باشد ممکن است باعث شود ارزشیابی علت بعدی که 

ه نوعی بتعیین محتوا پرداخته است آموزشی در مرحله سوم که به تحلیل و یعنی طراح . استمحتوا مناسب نبوده این باشد که 

ابی را تحت تاثیر قرار داده است چون اگر محتوا درست انتخاب وفقی روی محتوا انجام نداده است و در نهایت ارزشیتحلیل م

  نمی کند.به خوبی دانش آموزان را به دست هدف هدایت نشود 

است. یعنی اگر روش تدریس که انتخاب می کنیم  تناسب روش های تدریس و وسایل آموزشی با محتوا و هدفنکته بعدی عدم 

که مطلوب ها را در پی و با هم در تعامل باشند با محتوا و با هدف ها همسو نباشد، مانند اجزای نظام باید دقیق انتخاب شوند 

  ارزشیابی را تحت تاثیر قرار می دهد. می تواند انتخاب نشده باشه سب با هدف و متناسب با محتوا اگر روش متناداشته باشد. 

صت فر دانش آموز شودمی که باعث  مشکالت یک سری از با وجود یآموزش یها تیعالفوز در انجام مدانش آ یتواندلیل بعدی نا

از این رو معلم باید به این نکته توجه داشته باشد نتیجه را روی ارزشیابی دانش آموز همراه خواهد داشت.  نداشته باشد یریادگی

 محیطفیزیکی و روحی از طوری شرایط مهیا باشد به  ،درس و حتی خود ارزشیابیکالس ابعاد و جریان فرایند از تمامی که 

 ا بروز دهد. خود رتا دانش آموز بتواند عملکرد واقعی  مناسب باشد

انیم نمی توبه خوبی واالت عینی قطعا با ساست.  تناسب نحوه ی ارزشیابی با فعالیت ها و اهدافعدم و در نهایت دلیل بعدی 

ز می بایست به یک مهارت دست یابد اینکه آیا دانش آموز به یا دانش آمو ه نگرشی را مورد بررسی قرار دهیمسطوح باالی حیط

 با مطرح کردن سواالت عینی و تشریحی هم امکان پذیر نیست. رسیده است یا نه این مهارت 

ی باشد که مدنظر قرار گرفته متناسب با حیطه می بایست نحوه ارزشیابی و عملکردی که از دانش آموزان انتظار داریم پس 

 که برای دست یابی دانش آموز به آن اهداف باشد. متناسب با حیطه ی است و 

 

 ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموزان باید بالفاصله پس از تدارک اهداف آموزشی تهیه و تنظیم شود.نحوه 

 

 

 پرسش ها متناسب با اهداف آموزشی انتخاب و تدوین شوند.

 اگر اهداف به وضوح بیان شوند
 

 

ه که این نکت .از تدارک اهداف آموزشی تهیه و تنظیم شود پسبالفاصله باید  یادگیری دانش آموزانمیزان اما نحوه ارزشیابی 

 سواالت همان زمانی است که هدف های آموزشی مشخص شود. تعیین بهترین زمان 

یعنی از چه طریق صورت گیرد، از طریق مشاهده یا از  نحوه ارزشیابی میزان یادگیری دانش آموزانبازهم تاکید می کنیم که 

از طریق آزمون عملکردی کتبی باشد،  های ی باشد، از طریق آزمونطریق پوشه کار باشد. چه سواالتو یا از طریق چک لیست 

 نکات الزم:



و  زمانی که اهداف آموزشی تهیهباید چه زمانی در مورد آن تصمیم گیری شود؟ اینکه چگونه این ارزشیابی صورت بگیرد باشد، 

 تنظیم می شوند. 

 رعایت می کنیم.پس دو نکته را 

 

 اهداف آموزشی تهیه و تنظیم شود.تدارک 

 

 

 پرسش ها متناسب با اهداف آموزشی انتخاب و تدوین شوند.

 .اگر اهداف به وضوح بیان شوند
 

 

 

اهداف و همینطور  شوند. نیانتخاب و تدو یمتناسب با اهداف آموزش ،شفاهیآزمون های در آزمون های کتبی و یا پرسش ها 

 در پی داشته باشد.پرسش ها مشخص شوند و ارزشیابی واقعی تا در پی آن  شوند انیوضوح ببه باید 

 

 اصالح برنامه

 پس از بررسی میزان یادگیری فراگیران و عوامل موئر آن، باید اقدامات الزم رفع نقایص و اشکاالت موجود به عمل آید.
 

 

عد از باصالح برنامه ست. و در نهایت قضاوت  نتیجه ارزشیابی، تصمیم گیری،یعنی ارزشیابی ما را به اصالح برنامه می رساند. 

پس آید.  بعملنقایص و رفع اشکاالت موجود برای رفع بر آن بایستی اقدامات موثر و عوامل موثر اینکه میزان یادگیری فراگیران 

 ارزشیابی است.هدف اصلی  ،برنامه اصالح

 

 

 دانش آموزان انتخاب کند. ییو توانا ازیمتناسب با ن ای انیتر و روشن تر ب حیرا صر یاهداف آموزش 

 کند.تخاب نا رانیمناسب با اهداف و توان فراگ یو در صورت نامطلوب بودن، محتوا ینیرا بازب یآموزش یمحتوا 

 و آنها را  افتهیرا  سیتدر وبیدر بازده، ع تیکند. در صورت عدم موفق لیو تحل یخود را بررس سیتدر یها روش

 رفع کند.

 نباشد. یرسدن به هدف کاف یبرا یممکن است تجارب قبل رایز د،یجد یریادگیتجارب  انتخاب 

 

  

 برنامه انجام دهد.  اقداماتی که معلم باید در اصالح

 نکات الزم:



 در مرحله تهیه و دانش آموزان انتخاب کند. ییو توانا ازیمتناسب با ن ایکند  انیتر و روشن تر ب حیرا صر یاهداف آموزش -1

ز در مورد ج و تصمیم گیری دقیق تریی کار قضاوت در انتهاتنظیم شود  تر و روشن تر حیصرتنظیم هدف ها، هر قدر هدف ها 

 داشت. می توان  جز اجزای این سیستم

 .تخاب کندنا رانیمناسب با اهداف و توان فراگ یو در صورت نامطلوب بودن، محتوا کند ینیبازب معلم را یآموزش یمحتوا -2

 محتوا.  تعیین و تحلیل همان گام دوم یعنی

جام یعنی معلم ارزشیابی را انبه گذشته دارد  با نگرش گسترده ای که اقدام بعدی را که بایستی در اصالح برنامه انجام دهد. -3

یا به سراغ هدف ها می رود تا بداند هدف ها درست حال برمیگردد تا بداند چرا دانش آموزان نتوانستند به مطلوب برسند. داده 

وش رکند. می  لیو تحل یرا بررسروش تدریس  می رود، سیتدر یها روشو یا سراغ محتوا درست انتخاب نشده نبود است و یا 

 آن را مورد اصالح قرار دهد. درک درستی از درس نداشته باشند تا تدریس باعث شده تا دانش آموزان 

ی ی، فعالیت هایریادگیتجارب منظور از قرار گیرد. و اصالح دانش آموزان مورد بازبینی  یریادگیتجارب ، یریادگیتجارب  -4

معلم در مرحله دوم طراحی ا و موقعیت ها با آن روبرو شدند و هبرای رسیدن به هدف که دانش آموزان با آن روبرو هستند و 

 آموزش آن را انتخاب کرده است. 

رد و اگر مو گرفته ،ل آموزشی که در جریان تدریس از ان استفاده کرده استمعلم سراغ وسایهمچنین اقدام بعدی این است که 

 نیاز است آن را مورد بازبینی قرار دهد. 

 

  پیش بینی برای استفاده ی بهتر از وسایل موجود و انتخاب وسایل آموزشی بهتر و مطلوب با توجه به امکانات و

 شرایط موجود.

 .تجدیدنظر در مسئولیت های افرادی که در فعالیت های آموزشی با او مشارکت دارند 

 برنامه ی درسی و اصالح آن، در صورتی که زمان تدریس محتوای مورد نظر جرای تحلیل و بررسی مدت زمان ا

 متناسب نباشد.

 .بازنگری و اصالح روش های ارزشیابی 

 

است آن را مورد اگر نیاز که در جریان تدریس از آن استفاده نموده است، رود و گام بعدی اینکه معلم سراغ وسایل آموزشی  -5

 بازبینی قرار دهد.

اگر سرگروه هایی که در کالس یعنی  نظر در مسئولیت های افرادی که در فعالیت های آموزشی با او مشارکت دارند. تجدید -6

 در، فعالیتهای کالس درس را انجام دهندتا دانش آموزان بخشی از  دارندسرگروه ها انتظار این  به واسطه و شدهمشخص  درس

 . اند، لحاظ کند داده سرگروه هاکه به  ،تا تغییراتی در مسئولیت هاییمعلم بایستی بازنگری انجام دهد اینجا 

 شبرای رسیدن به اهداف برای دان کافیمدت زمان برنامه ی درسی، یعنی تحلیل و بررسی مدت زمان اجرای اقدام بعدی،  -7

هنده این نشان داگر نتایج خوبی در بر نداشت نتیجه گیری اینکه در پایان یک ارزشیابی  آموزان پیش بینی شده است یا نه.

بررسی هدف ها، محتوی، اقدام را انجام دهد.  8اند و معلم می باست این است که دانش آموزان در سطح مطلوبی قرار نگرفته 

و یا همکاری داشته اند معلم  راحی آموزشی و یا نگارش طرح درس باجریان طافرادی که در وسایل آموزشی، روش تدریس، 

 بازبینی و بازنگری قرار دهد. را مورد ارزشیابی فرایند و در نهایت اختیار معلم بوده،  همچنین زمانی که در

 بازنگری برنامه درسی صحبت کرده ایم. ارزشیابی و در مورد اصالح ما در اینجا در مورد کاربرد 



04جلسه -طراحی  

برنگذرد. به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه  

کردیم. از کارکردهای اون صحبت کردیم. فواید می سالم دوباره خدمت شما خوبان و همراهان گرانقدر. در مورد ارزشیابی صحبت 

مد نظر قرار بدیم.اون رو بررسی کردیم و روندش رو خدمت شما توضیح دادیم. نکاتی که در ارزشیابی باید   

ارزشیابی و اصالح مستمر برنامه ها و فعالیت های آموزشی است که میتواند معلم را نسبت به فعالیت های رو به 

 رشد خود امیدوار سازد و از او معلمی موفق و موثر بسازد.

 

که میتونه معلم رو نسبت به  هست امه ها و فعالیت های آموزشیاین نکته رو هم توجه کنید که ارزشیابی و اصالح مستمر برن 

فعالیت های رو به رشد خودش امیدوار کنه و در واقع به واسطه ارزشیابی و تصمیماتی که در پی ارزشیابی صورت میگیره ما 

 میتونیم انتظار داشته باشیم که یک معلم موفق و اثر گذار هستیم. پس از ارزشیابی نباید غافل بشیم. اینطور خدمتتون عرض کنم

خیلی از ما  معلمها ممکنه که ارزشیابی رو انجام میدیم ولی در پی اون هیچ قضاوت و تصمیم گیری صورت نمیگیره. یعنی در واقع 

فقط داریم اندازه گیری میکنیم. اصطالح ارزشیابی رو اگر به طور تخصصی بررسی کنیم یا تعاریفی که در مورد ارزشیابی هر کدوم 

در اون نهفته بود یعنی ذات ارزشیابی تصمیم گیری و اصالح  تصمیم گیریمیبینیم که کلید واژه ی از صاحب نظران گفتن رو، 

هست. اگر معلمی بیاد از دانش آموزان فقط امتحان بگیره و در پی اون امتحان نمراتی رو به دانش آموزان اعالم کنه یا نکنه در 

ست یابی دانش آموزان به هدف ها حالت بدترش، خب اینجا معلم فقط اندازه گیری کرده میزان توانایی دانش آموزان رو، میزان د

رو. و در پی اون تامل نداشته باشه یعنی تصمیم گیری انجام نده این ارزشیابی به نظر من ارزشیابی نیست و نمیتونه معلم رو 

 هدایت کنه. 

گر دقیق بیایم به یعنی حتما ارزشیابی تغییرات داره. اباشه  یاینطور خدمتتون عرض میکنم که ارزشیابی باید در پی اون تغییرات

طور ویژه بررسی کنیم یک به یک سواالت یک آزمون رو میتونیم مشخص کنیم ضریب تمییز رو ضریب دشواری سواالت رو و در 

انتها تصمیم گیری کنیم که آیا دشواری سوال باعث شده که دانش آموزان نتونند پاسخ مطلوب به این پرسش بدن یا نه روش 

ر طیف عظیمی از دانش آموزان به این سوال با ضریب مشخص پاسخ ندادند یا در کالس درس بهش تدریس من درست نبوده. اگ

 یعنی هر پرداخته نشده یا معلم نتوسته وظیفه و رسالت خودش رو به درستی انجام بده. از این رو نیاز هست که هر اندازه گیری

میکنه که ما بتونیم تصمیم گیری کنیم. تصمیم گیری باید بر  آزمونی که برگزار میشه در پی اون تحلیلی باشه. این تحلیل کمک

مبنای بازنگری و اصالح روی یکی از عناصر برنامه ی درسی باشه. روی هدف ها باشه روی محتوا باشه روی گروه بندی دانش 

عنی ارزشیابی کمک آموزان باشه روی خود روش و وسایل باشه روی راهبرد ها باشه یا حتی روی خود روش ارزشیابی باشه. ی

بهتر تصمیم گیری کنه . از این رو معلم موفق کسیه که  همیکنه که ارزشیابی بهتر باشه. یعنی ارزشیابی میتونه در مورد ارزشیابی

 ارزشیابی رو درست انجام بده و ارزشیابی همراه با قضاوت و تصمیم گیری رخ بده. 

 

 

 



ارزشیابی تراکمی. نوع دیگری هست ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی  ت کنیم. میبینید:ما میخوایم اینجا در مورد انواع ارزشیابی صحب

 تاییدی، ارزشیابی ویژگی های ورودی دانش آموزان، ارزشیابی تشخیصی و ارزشیابی عملکرد.

 

 

به کار ببندیم. از این رو  و اونها رو در موقعیت های زمانی مختلفما به عنوان معلم باید انواع و اقسام این ارزشیابی ها رو بدونیم 

تامل داشته باشید. قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم ببینید که آیا تفاوت این ارزشیابی ها رو میدونید. ارزشیابی تراکمی با تکوینی 

ی چی؟ چه فرقی داره؟ ارزشیابی تشخیصی با تاییدی از چه نظر مشترکند و از چه جهت با هم تفاوت دارند؟ ارزشیابی عملکرد یعن

پس تاملی روی هر کدام از این اصطالحات داشته باشید. ببینید با کدوم یک از این مفاهیم آشنا هستید تا ما اونها رو مورد بررسی 

 قرار بدیم. 

ارزشیابی تراکمی، ارزشیابی هست که در پایان یک فرآیند، در پایان یک دوره ی آموزشی انجام میشه. بهش ارزشیابی نهایی یا 

هم میگن. چون مجموعه ای از هدف های آموزشی رو در خودش جای داده. ارزشیابی تراکمی به کل فرآیند  یبی مجموعارزشیا

تدریس توجه داره یعنی در پایان فعالیت های دوره ی آموزشی معلم صورت میگیره. پس اینطور بگیم که ارزشیابی تراکمی ناظر بر 

ه ی آموزشی هست. هدفش چیه؟ هدفش اتخاذ تصمیم های آموزشی در مورد میزان تحقق هدفهای آموزشی در پایان یک دور

ارتقای مخاطبان، اعطای مدرک تحصیلی به دانش آموزان یعنی به واسطه ی ارزشیابی تراکمیه که مشخص میشه دانش آموزان 

شیابی تراکمیه که مشخص میشه میتونند پایه ی نهم را با موفقیت سپری کنند و وارد دوره ی دوم متوسطه بشن . به واسطه ی ارز

دانش آموزان به نوعی میتونند مدرک تحصیلی دوره ی متوسطه دوم رو بگیرند. به واسطه ی ارزشیابی تراکمی میتونیم امتیاز 

 ، میزان موفقیت معلمتحصیلی به دانش آموزان بدیم. اثر بخشی و کارایی معلم رو میتونیم تعیین کنیم و در واقع میزان توفیق معلم

به واسطه ارزشیابی تراکمی ما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. در اجرای مراحل مختلف آموزشی رو  

 

انواع 
ارزشیابی

ارزشیابی 
تراکمی

ارزشیابی 
تکوینی

ارزشیابی 
تاییدی

ارزشیابی 
ویژگی های 

ورودی

ارزشیابی 
تشخیصی

ارزشیابی 
عملکرد



 

 

ویژگی های ارزشیابی تراکمی. منظور از ارزشیابی تراکمی یعنی همون امتحاناتی که پایان خرداد برگزار میشه و تمامی فصول یک 

هدف های آموزشی پایه ی مربوطه، درس مربوطه رو در دل خودش جای کتاب درسی رو،تمامی محتوا رو در برمیگیره. تمامی 

 میده. این ارزشیابی تراکمیه. چه ویژگی هایی داره؟

 

قطعیت بیشتری داره یعنی مشخصه و به تمامی هدف ها توجه کرده. اطالعات بیشتری رو در مورد دانش و مهارت در اختیار معلم 

به واسطه اون میتونیم موقعیت نهایی رو بررسی کنیم.  میتونیم مشخص کنیم کل سیستمه و  ارزشیابی تراکمی ناظر بر وقرار میده 

که آیا انتهای فرآیند طراحی آموزشی و اجرا با خوبی و موفقیت همراه بوده یا خیر. با استفاده از نتایج ارزشیابی تراکمیه که 



ازده یک سیستم رو همین ارزشیابی تراکمی فراهم میکنه. موشی تعیین میشه و در واقع اساس افزایش بزآ سیستم مشکالت کلی

پس اینطور میگیم که اثر بخشی و کارایی آموزش، کیفیت اجرای روشهای تدریس، مطلوبیت هدف های  آموزشی، سودمندی رسانه 

ره.محتوای درست اینها همه به واسطه ارزشیابی تراکمی میتونه مورد ارزشیابی و بررسی قرار بگی وها ، مواد   

 

ارزشیابی بعدی ارزشیابی تکوینیه که تفاوتش با ارزشیابی تراکمی در اینه که تراکم همانطور که از نامش مشخصه تراکمی از هدف 

های آموزشی رو در دل خودش جای داده اما ارزشابی تکوینی مرحله ایه. یعنی در حین اجرای کار صورت میگیره. یا در حین 

پس اینطور میگیم که ارزشیابی تکوینی در حین تهیه، آزمایش و طراحی آموزشی صورت میگیره و  طراحی آموزشی صورت میگیره.

بر فرایند و بازده آموزشی تاکید داره. هدفش چیه؟ آگاهی از نحوه ی یادگیری فراگیران برای تعیین نقاط قوت و ضعف یادگیری 

و به م که آیا تدریس داره به خوبی انجام میشه یا نه بدی یصاونها و مشخص کنیم، تشخیص بدیم مشکالت آموزشی رو. تشخ

واسطه ی اون دانش آموزان رو هر چه بهتر به سمت هدف های آموزشی برسونیم. ارزشیابی تکوینی در واقع ارزشیابی هست که در 

یابی تکوینی هستند. ارزش از ه. ارزشیابی مستمر نمونه این یک فصل انجام بدپایان یک درس معلم میتونه انجام بده، در پایا  

 

 

 

ارزشیابی تکوینی میتونه بازخورد خوبی به معلم و حال میخوایم کارایی ارزشیابی تکوینی رو بررسی کنیم. چه فوایدی داره؟ قطعا 

دانش آموز درباره ی روند و پیشرفت فعالیت ها و میزان دستیابی به هدف ها به ما بده. ارزشیابی تکوینی نیاز به جمع آوری 

تونیم مشخص کنیم اطالعات نسبتا دقیق از طریق مشاهده کردن، مصاحبه ی شفاهی و آزمونه. به واسطه ی ارزشیابی تکوینی ما می

که دانش آموزان آیا به اهداف تا حد مطلوب دست پیدا کردند یا نه . منظور از اهداف، اهداف بخشی از محتوای برنامه ی درسی 

 یعنی بخشی از اهداف آموزشی یک دوره.

 

 

ارزشیابی 

 تکوینی

 بازخوردی برای معلم و دانش آموز درباره روند پیشرفت فعالیت ها

 نیاز به جمع آوری اطالعات نسبتا دقیق از طرق مشاهده، مصاحبه شفاهی و آزمون



یابی تکوینی رو میگه سه دیک و کاری تو الگوی خودشون که ما در جلسات بعد که از الگوهای آموزشی صحبت میکنیم میاد ارزش 

 مرحله داره:

یعنی ابتدا معلم بیاد آزمون رو رو یکی از دانش آموزان کالس انجام بده. مشخص کنه که آیا دانش آموزان به هدفها رسیدن یا نه. به 

نفره اجرا میکنه و اینجا مورد  7یا  6کنه. بعد همون آزمون رو روی یک گروه کوچک مب طور تصادفی یکی از اونها رو انتخاب 

قضاوت قرار میده میزان دستیابی دانش آموزان به هدفها رو به واسطه ی یک نمونه از گروه خودش از کالس خودش و در نهایت 

ینکه روی یک نفرآزمون انجام بشه یا روی یک گروه فایده ی برگزاری آزمون یا مراحل قبلی اآزمون رو در کل کالس انجام میده. 

کنه. پس به واسطه ی الگوی دیک و کاری  قضاوتکوچک انجام بشه چیه؟ اینه که معلم میتونه خود ارزشیابی رو خود آزمون رو 

نفره و در  7یا  6 میتونیم اینطور بگیم که ارزشیابی تکوینی این سه مرحله رو داره. ابتدا روی یک نفر اجرا بشه، روی یک گروه

 نهایت کل کالس رو مورد ارزشیابی قرار بدیم منطبق بر این الگو.

 ارزشیابی تکوینی در الگوی دیک و کاری سه مرحله دارد:

آزمون روی یک یادگیرنده-  

آزمایش روی گروه کوچک-  

آزمایش میدانی-  

 

ارزشیابی بعدی ارزشیابیه تاییدیه که توسط موریسون، راس و کمپ مطرح میشه و اینطور عنوان میشه که ارزشیابی تاییدی 

سنجش میزان تحقق هدف های آموزشی رو پس ازگذشت مدت خاصی از آغاز آموزش نه در پایان به نوعی در پی داره. به واسطه 

ابی یهای آموزشی دانش آموزان رو در پایان بخشی از یک دوره مشخص کنیم. ارزش ازشیابی تاییدی ما میتونیم میزان تحقق هدف

تاییدی یک فعالیت پیگیرانه است. یعنی به واسطه اون معلم مشخص میکنه که اینجا به بعد فرایند درسی خودش رو ، چگونگی 

ر تغییراتی رو ایجاد کنیم.تدریس خودش رو تغییر بده پس به واسطه ی ارزشیابی تاییدی ما میتونیم در دل مسی  

 

 

 

 

 

 

در بخش بعدی ادامه مبحث رو در خدمتتون خواهیم بود.   

 سنجش میزان تحقق هدف های آموزشی پس از گذشت مدت خاصی ازآغاز آموزش )ونه در پایان(

 نوعی فعالیت پیگیرانه است.

راس و کمپ عنوان شد. ،توسط موریسون  



 طراحی آموزشی 

 14قسمت 

 .امیدوارم دوستانی که از این قسمت استفاده میکنید موفق باشید و منو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ااان  عاااز ی  خ کااا ر د  ااان مددااا     معزااار بخ د  ااار  ممز کاااد   ااا  رب    مااار بخ  قااا  روداااد  خ ب م ااا    ااا ب    

م کنن. خ کااا ر د ک   راااد خ  ک  ااا    ااان م  ااازه ماااد کااا    ااان  ع زااارا  ااا  ب خ    ک   راااد     ااا    ااارا     

ممز کاااد خ  بخ  ااازب ب کاااا .  خ کااا ر د ک   راااد  ااان عااازسد مونااار د  ااا  ا ر ااار      ااا     اااا .    ااان     

ن ماازخب   خ ااد راا  خ م ا اا  .      اا  خ  ع اار ن م مااز   اارا عزاار د          خ کاا ر د ک   رااد  اان   ااد  اا  م خ اا     

مااا  خر بخ مر ااان عزااا    ب   ب ااا   مونااار د  ااا  سردکااا ب   ر ااار   بخ مااازخب مز   اااا مااا  خر بخ مااا    ااا ب    

ب عاا  ممااز     اان  اارا  اا     ااا. رد داا   عزاا    ب   ب اا  خ  مناارز  ب اا    زعکاان   اا   خ کاا ر د  اان              

    رر نااا  عماارش م  اان   ب عاا  ممااز     اار  ااز د   ک اار    م ق ااد          عاازسد بخ  اات   اا ر   اار  اان  اازخ     

خ   اا     اا ن   اان   اا   ااز د  م ااق  کاا    اان  اازخ م ز ااا  اان م اارعا   درمداان ب عاا  ممااز     کاارخ              

ب خ     ااا  مونااارا   عااار  اااز د   ااا   کااا        ااا  خ   خ کااا ر د ک   راااد خ  ک  ااا    ااان  ااا  مد ااارخ  ااا  ا     

     سردکااا ب    ااا    مز کاااد   مش اااز    خ ک  ااارا کااا خ    ااان راااو    ک  ر ااار   بخ مااازخب سردکااا ب مددااا

.  دااا  خ  ااا   بخ مااازخب  خکااا ر د ککاااز ند ک  ااا   . خ کااا ر د ککاااز ند بخ  ااا    عمااارش  ااارخ     صاااشوا  ااا ب   

کاا ر د ککاااز ند   اا  رب   ناان   کااارش  اان کاارش  ااا        زعاان     خ     ممز کاااد م   صاازخ  م ا اا   .مددااا   اار  اا    

م ااار  ااان بخ ااا د ب خ   ااا    ااار م اااق  م  ااان   مش اااز  خ   قاااز د  ع قااار    زبکاااز مااا     ناااد  نااان  ااان

:     

 مکر د    کز عر د  ر   ممربکد  را رودد  ربک  ع   

 دو    عرخ ر د  را    ررلد 

  خ ک ر د مغر    ع ز عرم    مد کزب.

 در ابتدای آموزش اجرا می شود.

  ر نر   ر ا      ژکد  را 

  خ با  مزخب ع ر  ممز ک 

 

       ر ا  م نن ا د ش 

    ا ممز ک 

 خ ک ر د   ژکد 

  را  خ با



 

لااازا ب اا     اا ا صااشوا  اا ب   ک  اا    اان   اا   لاااز  راا  م کناان  اان  خ کاا ر د             اا ب   اا    راا        

 .د  ن   ککز ند  عمرش         ن    طن      ب من م    خ   ن  زخ م    غ ک  م     ن

 

                                           

 کز ا مزخ  ز    خ ر    رپ سنز   ک .

 

 

 

 

 

 

 ماار   نماار ماار     خ کاا ر د کری اا ا ک  اا    خ کاا ر د کری اا ا  رساام م  اان مدداا    زعاان م ااز   کش اا   اا                 

 ااارا ممز کاااد خ  مااا     کرکاااا  ااا  ب خ   ااار ا  ااا  مااا    ااار  ا عااان   نکااان  قاااز ب بخ مر ااار  صااازخ   

ی ااا ا .  مااار    ک   راااد ا ککاااز ند   کر ا ااا     خ اااد  نااان    خ کااا ر د کری ااا ا  ااا   درل اااا م ا   عااان   اااا  

   خ کااا ر د مغااار  ن  ک  ااا     نمااار م قاااز         خ کااا ر د   ژکاااد  ااارا  خ با  ااا  صاااشوا  نااا    ااان  زااا 

 ااان بخ مااازخب  خ کااا ر د مغااار    راااو  صاااشوا   ب  . ااا      نااان  ااان  ااان مددااا   رااا    م اااا   . ااا     

    اان  اان   زعاان مکاار    اان    م ااز   کز عاار د  اار    مااربکد  اار د رودااد ب عاا  ممااز     دنااد م ااق           م کناان 

 اان ب عااا   ماااز    م ااار ب عااا    مزااارخ  د ش خ   ااا  ا  خ ب  ااان بخر د  ااا  ب خعااا   ااار   ااا  .کز عرنااا ا د ش خ   

 ااا  ا کااا  ا بخ  درل اااا  ااارا بخر د  ااا  خ  ب خعااا   ااار      دناااد مااا   ع ااار  د ش خ     اااا م خبعااا   ااار    

م  ااانا   ااا   خ کااا ر د  ااان  اااد   کاااز خ    ااا .     ااا  خ       خ کااا ر د   ژکاااد  ااارا  خ با   ااا  رب  م کنااا   

 اان       ااد  عماارش م  اان   بخ    اا  ا ممااز ک.  خ کاا ر د   ژکااد  اارا  خ با   اا    ر ناار  خ    ماارب م کناان           

مماااز ک ک م راااد  زااا    ا ااا    دناااد  کااان    ااارر   ااا ب ب عااا  مماااز    بخ بخر  کشااارب  ااار  ناااز  درااا      

ش  ااا     درااا    ک   ااا  ک   ااا  سوااارخ   ااارا دوااا ا خ  عر   عنااا  مددااا   ر ااا   ااا  مماااز ک ک م راااد  عمااار  

را دواا ا خ   اا  ا   عاار  ااربم خا  ناان    داا  بخر د  اا  خ   دنااد  کشاارب  اار خ  مغاار   ناان     واار            ااسواارخ  

  عااار خ   ااا  ا ب عااا  مماااز   مغااار   نااان .      ااا  خ   خ کااا ر د   ژکاااد  ااارا  خ با  ااان  خ کااا ر د مغااار     ااا   

 کمز  عاان . اان    ااطن  ااد   اان    ااطن ممااز      زاا  م ااا    اان بعواارز دواا    عرخ اار د  اارا    ررل اان ب عاا  م      

 ک م رد.

 

 

 

ممز کد م     کرکا م    رصد  نم  م ز   کش        را 

    مغر  ممز ک )  عن بخ مر ر (

 

 عزسد  درل ا م ا   عن   ا

 خ ک ر د 

 کری  ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خ کااا ر د  دااا ا ا خ کااا ر د ک ق  اااد عااارش ب خ  .  خ کااا ر د ک ق  اااد بخ  ااازز ب خ  بخ    ااا  ا  ااا  بخر        

د  اا   عماارش م ا اا     بخ صاازخ  لااز ش  خ کاا ر د ک ق  ااد  اا  م  زعاان  اان ممااز ک  اارا ک م رااد من زااد             

  ااان  دناااد مددااا  خ   ااان   ااا  م ااا دن    ب خ   ااان  کااان    ااارر  ااا ب ب عااا  مماااز    بخ بخر د  ااا  م اااکت  

ب خعاا     ع طاان  ااد د ب خعاا   اان    ااطن   اا ا  خ کاا ر د م ااق  م کناان  اان م ااکت    اا   خ اا    اان   بخر            

 .م   ن    طن  خ ک ر د ک ق  د مر      ن کر     خ  م  زع   بخ مد  ا      د    مغر    ن 

 کنر ر د م ک    ربک  ا -1

 کد    ع ره  دف  ربک  ع     -2

 مددرر   کد    خ ک  را منر ب    ا خ   م ک   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخ  زز ب خ   عمرش م  زب.

 بخ صزخ  لز ش  مز ک ک م رد  خ ین م  زب.

 خ ک ر د 

 ک ق  د 

 هدف:

 کنر ر د م ک    ربک  ا -1

 کد    ع ره  دف  ربک  ع     -2

 کد    خ ک  را منر ب    ا خ   م ک   مددرر   -3

 

 

 عزسد  خ ک ر د ک   رد  ر عزر د   ا.

 مکر د    م ز   ب   ر د مقر ور   ن       ممز کد

 خ ک ر د 

 سردک ب

م مز   را   ودام مز   را   ر دا رخمزکنا ز  ا 

م ر    )   ل  ا(ا م  ژ    م  مز   را سردک با    دردن خ ک 

 ن  ر   م نر ب  ر مز زی  را ب    د  خ         ن    ا 

ممز کد ا  ژکد  را مقر ور    سردک ب مزخب  ع ظرخ م   

   ندا    د   ک     کزب.



 خ کااا ر د سردکااا ب  ااا   ااان عااازسد  ااا   خ کااا ر د ک   راااد  ااار  ش ب خ .کااا ر د سردکااا ب عااار خ کااا ر د  دااا ا  خ 

 زعاان  اان   ااف سظ رااد      عزاار د   اار  م  اان  لااد  اا ر    ناان  اان  اان    ااطن  خ کاا ر د سردکاا ب مدداا  م         

  اا    ممز کااد ب ااا م اا    ناان . م  زعاان م ااق   ناان  اان ب عاا   مااز    بخ  م ناان عااا ک  اار امزاارخ   اار           

ا    رچناا   ب عاا   اار  اان  اان  اا ا     اا    اار ب ااا م اا     بعاا   ماا   خ کاا ر د سردکاا ب   ااا م مااز             

 اااا خ  ب خ    مااا  ژ    واااد ع  اااا بخ  نااارخک   مزعزااارا کااا ر دا مزکااان  رخا ز  اااا م ااار        ااا  ل    

ا  ااان  ااان    اااطن     مددااا  م  زعااان کشاااا سناااز    خ کااا ر د    ر    ماااز   ااارا سردکااا با    دردااان خ ک  ااا 

سردکاا ب ب عاا  ممااز    خ   اان  اازخ بر اا  کاا  ماازخب   خ ااد راا  خ  اا     سردکاا ب   عاار خ  ر اار    ناان .      اا             

   خ   اان    ااطن  خ کاا ر د ک   رااد    دز اان  اان مددراار  عور اا    ااا  اان  ع زاارا م اا   عااار   اان     ب عاا  ممااز        

ماازخب   خ ااد راا  خ  اا  . مدداا  مز اا    ااد   ااا  اان بخ کاا  کاا  براار    اا ر  رزماار   اان ب خ  کاا خ             

خ   اا   عماارش م اا   ب عاا   مااز    خ   اار م اار    خ  رخ کااز  ا   اان   رکااز  ماازخب  خ  اار د راا  خ  اا   .   اا              

م ااار   کااا ر د  خ یااان کااا   منااات مزکااان  ااارخ  ااان   خ کااا ر د سردکااا ب   ااان   ز خ ااارا م نااازسد  ااا  ا   ااا   خ  

کش اا دد ب  اا ر  ماازخب کزداان راا  خ م ا اا    اار  اا  ا م ز ااطن   ز مدداا  م  زعاان     اا  ل  ااا  اار  اا ر ن              

ناا   ب عاا  ممااز    خ   اار ماا  ژ   اار د خ   اا    ناان کاار   اا   خ کاا ر د بر اا  کاا   عماارش           رچ خ  اارخ  زاا    ا اا   

   ن .

ماار کاار   نماار بخ ماازخب  عااز ی  خ کاا ر د صااشوا  اا ب      اا  خ      خ  ماازخب   خ ااد راا  خ ب ب اا  ک  اا    اان            

ر ااار    د ااا    ژ    ر اااد   ژ   خ کااا ر د  ااار م زااازش  خ کااا ر د   اااا .  دناااد مددااا   ااار  ر ااا       ااا  سن ااا    

ب  بخ م اااز    قاااز د  زااا    ا ااا    کااار مااا     م   ااان ب عااا   ماااز    خ   ااان  اااز د مااازخب   خ اااد رااا  خ ب     

ب اا  ر د  اان  اا    اار م ااق   نناا   اان   اار عر اارمد ب عاا   مااز    بخ خ اا     اان  اا    اارا  مز کااد م اار           

 قاار   کاا ک عکاا ب   اازب ب عاا  ممااز     اازب   اار ماا  مدداا  بخ د  اار  کاا خ   برااا د ش خ  ع  کاا    اار               

ن  اان ماار     مش ااز   اان  ااز د     ااد ع اا    اان ب عاا  ممااز    خ   اان  اارا  اا    اار ماا    واا   ماا  د ماا          

 خ کااا ر د  ااان  اااز د   ااا  رب   نااا      رااا     ااار  خ کااا ر د ک ااار   ک ااا ا  عمااارش  ااا    خ ا م   ااات روداااد ا 

خ ا مش ااز اخ ا  اا    اار   خ ک  اار     اار دد  اان  ااان    ااطن     ااد ممز کااد  ع قاار   اا ب    رچنااا              

د  ااان بخ     ااارخ    مااارع ااان    اااطن ع ااار ی  خ کااا ر  ن  ااان مددااا  م  زعااان  ااا   بخر  ااازبک خ  ک   ااا   ااا     

ب عاا  ممز  عاان  اا  ا  اا   درل ااا خ   اا   اار   اارب  ناان . ماا   خ کاا ر د ع اار ی  ااز د خ   اان  اا  مدداا  م اا               

 اا  موناارا     م  زعاان  اازب مدد ا اازب ب عاا   مااز      کاا  کاا  سنرصاا    عرماان بخ ااد     ااد  اازب     ناا             

 ب    رچناا    اارخ  ب  اارا  اان     خ کاا ر د ماازخب ر اار   راا  خ م ا اا  . بخماازخب  عااز ی  خ کاا ر د صااشوا  اا         

 خ کاا ر د م  زعاان ب کاا ن  رکاان خ  ماازخب   خ ااد   ع اا  راا  خ ب ب اا  .ک  اا    اان  اا  ا  خ کاا ر د ب کاار  اارخ  ب             

مط  ااان . ااان    اااطن  خ کااا ر د م  ااازع   م اااز   ب ااا  ر د  ب عااا  مماااز    خ   ااان ع ااار ی د  ااا    خ اااد  نااا   

 . رچن    ص     عرمن خ  بخ مد ب ک ن  رک  

 



24قسمت درس طراحی   

 مسلم آرون دبیری زبان

اینجا در خدمتتون هستیم در ادامه مباحث طراحی آموزشی ،می خواهیم ورود داشته باشیم به طراحی آموزشی و نظریه های 

که مد نظر و یادگیری یعنی می خواهیم اینجا درباره ی رویکردهای رایج و اثرگذار در طراحی آموزشی بپردازیم .از این رو آنچه 

آنچه که هدفِ در این بخش این است که رویکرد رفتارگرایی را مورد بررسی قرار دهیم ،رویکرد شناخت گرایی و هم چنین رویکرد 

و طراحی آموزشی در هر دوره موزشی داشته اند که تاثیر بسیار زیادی بر طراحی آ سازنده گرایی . این سه رویکرد معروف و مطرح

نظریه های پیشگامان هر مکتب بهره زیادی گرفته است. از این رو در نظر داریم که یادگیری را در هر سه رویکرد از اندیشه ها و 

مورد بررسی قرار دهیم ببینیم که رفتارگرایان یادگیری را چی تعریف می کنند .شناخت گرایان و سازنده گرایان تعبیرشان از 

ل یادگیری در هر سه رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد .عناصر نظام آموزشی یادگیری چیست ،عناصر دیگر سپس چگونگی انتقا

مانند :معلم ،محتوی،یادگیرنده ،زمان و ارزشیابی در هر کدام از سه رویکرد چه جایگاهی دارد . از این رو هدفمان این است که ما 

)behaviorism،cognitivism،constructivism  )ث و هدف ها دست پیدا کنیم که هر کدام از ایندر پایان این قسمت به این مباح

رفتارگرایی ،شناخت گرایی و سازنده گرایی چه تاثیری در طراحی آموزشی داشته اند و به عنوان یک طراح رویکرد های سه گانه 

اول:رویکرد رفتار  آموزشی نکات مد نظر در طراحی آموزشی را با اقتباس از هر سه رویکرد به نوعی مورد توجه قرار دهیم .رویکرد

)behaviorism(گرایی 

 رفتار گرایی

 

 

  

 

 

 

 

طرفداران این رویکرد که تصاویرشان در اینجا می بینید واتسون،پائولوف،ثرندایک،اسکینر به مطالعه علوم رفتاری می پرداختند و 

در اندیشه های  این بزرگان در جریان طراحی آموزشی آنچه که قابل مشاهده بود از این رو ما می خواهیم ببینیم تاثیراتی که 

را مورد بررسی قرار دهیم . واتسون را پدر علم روان شناسی رفتار گرا می دانستند با توجه به میزان عالقه ای که به داشته اند 

مطالعه مستدل و مستند داشته ،نه علوم غیر آزمودنی منظور رفتار عالقه مند می شود و بعد وارد حوزه ی روانشناسی رفتار گرا می 

نشناسی باید بر رفتار تاثیر بگذارد .واتسون را پدر علم رفتارگرایی می دانیم .پائولوف آزمایش  هالی شود و این عقیده را دارد که روا

بسیار زیادی را در زمینه ی ایجاد یادگیری،شکل دهی یادگیری انجام داد و بعد نتایج آزمایش خودش را تعمیم داده به حاالت 

ود .اسکینر هم در مطالعات خودش به بررسی محرک و پاسخ و تقویت بین انسانی و به عنوان شرطی سازی نوع اول ازش یاد می ش

محرک و پاسخ پرداخته و شرطی شدن نوع دوم را مطرح می کند اینکه هر کدام ار اندیشه های صاحب نظران را مرور می کنم به 

 بی اف اسکینر ادوارد ثرندایک جان بی واتسون ایوان پائولوف



بهره بگیرد یعنی به واسطه شرطی  که معلم باید با آن ها آشنا باشد و در جریان فرایند کالس خودش از آن ها خاطر ضرورتیست

 ها می تواند تغییراتی را در رفتار دانش آموزان ایجاد کند ،رفتار های جدیدی را برای آن ها شکل بدهد . هم چنین ثرندایک شدن 

فتار یادگیری خدمت بزرگی به علم ردر زمینه گوشش و خطا نظریه ای را مطرح می کند و با ارائه ی قوانین یادگیری یا اصول 

گرایی کرده که بازتاب هرکدام از این نظریات را در طراحی آموزشی ما دیدیم اما اینجا می خواهیم به بررسی تخصصی رفتار گرایی 

 و ویژگی های آن بپردازیم .ابتدا پارادایم فلسفی رفتار گرایی:

 

 

 

 

است. اثبات گرایی یعنی هر چیز قابل مشاهده و عینی مورد بررسی قرار بگیر  positivismپارادایم فلسفی رفتار گرایی اثبات گرایی 

د. یعنی در واقع رفتار گرایان به دنبال بررسی آنچه که عینیت دارد وماهیت خارجی دارد ،هستند . از این رو ریشه و خواستگاه ( 

هم در مقاله ای که به مقایسه ی سه رویکرد رفتار گرایی،"فر دانشهاشمی "(می دانیم .  positivism لسفی رفتار گرایی را ما)ف  

شناخت گرایی و سازنده گرایی چرداخته ،اینطور اذعان می کند که رفتار گرایی ریشه در اندیشه های تجربه گرایان دارد .تجربه 

نند که دانش بیرون ار ذهن انسان است و در دل محیط باید به دنبال یادگیری گشت از گرایان یا رئالیست ها اینطور مطرح می ک

آن جهت که رویکرد رفتارگرایی بر محیط در رشد و شکل گیری رفتار آدمی بسیار تاکید دارد ما می توانیم بگوییم که تجربه گرایی 

تار گرایی:به نوعی اساس فلسفه رفتار گرایی هم هست . اما اهداف در رویکرد رف  

 

 

 

 

.یکرد رفتارگرایی اهداف باید از قبل مشخص باشند رودر   

 یادگیری در رویکرد رفتار گرایی :

 

 

 

 

یاد گیری در این رویکرد مترادف با تغییر در شکل رفتار یا فراوانی عملکرد قابل مشاهده . اگر اون تعریف معروف کیمبل را به یاد 

ببینید که "اصل می  شود یادگیری تغییرات نسبتا پایدار در رفتا یا توان رفتاری افراد است که بر اثر تجربه ح"بیاورید یعنی  

 پارادایم فلسفی

 اثبات گرایی

 تجربه گرایی

 اهداف

 از پیش تعیین شده 

 قابل اندازه گیری رفتاری 

 یادگیری

 تغییر در شکل رفتار یا فراوانی عملکرد قابل مشاهده 

  تغییرات نسبتا پایدار در رفتار یا توان رفتاری بر اثر تجربه 

 اسخپتقویت رابطه ی بین محرک و 

 



یادگیری یک ماهیت بیرونی دارد یعنی به واسطه ی تغییراتی که در رفتار شخص حاصل می شود می توانیم نتیجه بگیریم که 

به شرط آنکه در اثر تجربه حاصل  شده باشد .هم چنین در این رویکرد به تقویت رابطه ی بین محرک و یادگیری حاصل شده 

ی شده و کلید واژه هایی مانند تمییز،شکل دهی رفتار،محو سازی یا خاموش کردن رفتار مورد توجه قرار می پاسخ توجه ویژه ا

 گیرد .

 مدرس یا معلم در رویکرد رفتارگرایی په نقشی دارد؟

 

 

 

 

تعیین و طراحی محیط را دارد که به واسطه ی مشخص از آن جهت که هدف ها از پیش تععین شده است معلم وظیفه ی اصلی 

کردن محیط و پیش بینی یکسری موقعیت ها و محرک ها دانش آموز را به پاسخ دادن مجبور کند و همراه با تقویتی که حاصل 

ان بر مبنای هدف میشود دانش آموز به یادگیری برسد . پس چون معلم از ابتدا تا انتهای مسیر باید موقعیت هایی برای دانش آموز

 های مشخص شده پیش بینی کند می گوییم معلم در رویکرد رفتار گرایی نقش فعال دارد وکار اصلی معلم شکل دهی رفتار است.

در رویکرد رفتار گرایی چه نقشی دارد؟دانش آموز یا فراگیر   

 

 

 

گفتیم که معلم نقش فعال دارد .درسته.یعنی معلم زظیفه ی اصلی پیش بردن جریان آموزشی را بر عهده دارد و دانش آموز نقش 

منفعل دارد . دانش آموزان فقط باید در موقعیت هایی که معلم پیش بینی کرده حضور پیدا کنند و پاسخ هایی که نعلم از قبل 

هند . ار این جهت دانش آموزان در جریان و در فرایند آموزش با داشتن یک نقش انفعالی ممکن انتظار دارد را از خودشان بروز د

 است جریان تدریس برایشان کسل کننده و آزار دهنده باشد .ویژگی بعدی که در رویکرد رفتارگرایی مورد بررسی قرار می گیرد 

 محیط یادگیری است.

 

 

 

 

محیط یادگیری هم در این رویکرد نقش بسیار مهمی دارد چرا که محرک هایی که در جریان محیط یادگیری توسط معلم پیش 

 بینی می شود به عنوان موقعیت ها یا تجارب یادگیری تاثیر مستقیم بر فرایند آموزش و یادگیری دانش آموزان دارد پس ما

 نقش مدرس

 نقش فعال 

 شکل دهی رفتار 

 نقش فراگیر

 منفعل 

 محیط یادگیری 

 نقش مهم محرک های محیط در یادگیری 

 محیط از پیش طراحی شده 



در رویکرد رفتارگرایی می گوییم که به طور مصنوعی محیط از پیش طراحی می شود و دانش آموزان با قرار گرفتن در محیط و  

تقویتی که بین محرک و پاسخ حاصل می شود یادگیری را برای دانش آموزان در پی دارد  تا اینجا ما در مورد بعضی ار ویژگی های 

م چنان همراه باشید ما در ادامه به طور مفصل در مورد این رویکرد و رویکرد های دیگر رویکرد رفتارگرایی صحبت کردیم ه

 صحبت خواهیم داشت.
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 (Behaviorismرفتار گرایی )

 

              

 وابسته به مالک و منطبق برهدف های از پیش تعیین شده 

در این بخش میخواهیم به ادامه مبحث رویکرد رفتارگرایی , شناخت گرایی و سازندگی و تاثیر هرکدام از نظریه های یادگیری در 

ی ن مثل پارادایم فلسفی , یادگیرآبپردازیم . ما در بخش های قبل ورود کردیم به رویکرد رفتار گرایی و ویژگی های اطراحی آموزشی 

, نقش معلم و نقش محیط را در جریان طراحی آموزشی با این نگرش مورد بررسی قرار دادیم و گفتیم که یادگیری در رویکرد 

به تقویت بین محرک و پاسخ توجه ویژه ای باید  معلم حاصل می شود و از این جهت رفتارگرایی , تغییراتی هستند که در رفتار

از دانش آموز انتظار داشته باشد . گفتیم  اتکرار پاسخ مطلوب , واکنش های مطلوب رو داشته باشد و با دادن بازخورد های مناسب 

 گرایی در پی علومی هست که عینیت داره و قابل مشاهده هستندرویکرد رفتار گرایی اثباتی گرایی است و اثبات ، که پارادایم فلسفی

م در رویکرد رفتار . در ادامه در مورد نقش معلم در رویکرد رفتار گرایی صحبت کردیم و این نکته را خدمتتون عرض کردم که معل

پی تدارک موقعیت هایی هست و در  دعهده دار او به نوعی با داشتن نقش فعال تمامی فرآیند آموزشی ر گرای مجری محض است

بعد از آن نقش محیط رو مطرح کردیم و گفتیم که محیط نقش اساسی در  .که دانش آموزان به واسطه آن به  تغییر رفتار برسند

معلمین و طراحان آموزشی با در نظر گرفتن محرک هایی در دل محیط یا موقعیت های که  چرادارد . شکل دهی رفتار دانش آموزان 

ی پاسخ هایی را از دانش آموزان بر می انگیزانند که منجر به تغییرات در رفتارهای آنها خواهد شد و در انتها گفتیم که نقش آموزش

اما اینجا می خواهیم ببینیم که ارزشیابی بعنوان یک عنصر, یک ویژگی  .دانش آموزان در رویکرد رفتار گرایی یک نقش انفعالی است

هدف ها پیش بینی شده است .  و ر این رویکرد هدف ها از قبل مشخص استه چه صورتی است؟ چون ددر رویکرد رفتار گرایی ب

ی م ارزشیابی را در رویکرد رفتار گرایی وابسته به مالک ما یعنی ه باید وابسته به این هدف ها باشد.ارزشیابی هم که صورت میگیر

 ست . اهدف های آموزشی  دانیم و مالک ما در واقع همان

 

 

 ارزشیابی



 عنوان یک طرح آموزشی آنها را مد نظر قرار دهیم :باید به آنها توجه داشته باشیم و به گرایی  ما نکات آموزشی که در رویکرد رفتارا

 (Behaviorismرفتار گرایی )

 

              

 رویکرد سیستمی 

 تجزیه و رفتار 

 تمرین وتکرار 

 یک پاسخ صحیح برای مسائل 

 آموزش انفرادی 

 بازخورد متوالی 

 رسانه 

از نگاه رفتار گرایانه است , گفتیم که در نیمه قرن بیستم که با حادث شدن جنگ  بودن طراحی آموزشی نکته اول : رویکرد سیستمی

ن همی شود.جهانی دوم و ضرورتی که نظامیان به آموزش سریع داشتند همه اینها باعث شد که به طراحی آموزشی توجه بیشتری 

 و گالسر هم با مطرح کردن دقیق تر اصطالح سیستم دکنبه علوم رفتاری وارد  افیل نگرش سیستمی ر جیمزباعث شد   عوامل بود که

تشکیل شده که تک تک این اجزاء  وزشی به منزله یک سیستم از اجزاییکند که یک نظام آم آموزشی یا نظام آموزشی مشخص می

. بی و هدف ها همه باید در راستای رسیدن به یک هدف مشخص و یک خروجی مشخص قدم بردارند مثل معلم , فراگیر , ارزشیا

سی ربر امعلم باید ورودی های خودش ر ,  از این جهت  گوییم یک رویکرد سیستمی غالب است پس در رویکرد رفتار گرایی ما می

و به تحلیل و آنالیز  یک به یک درون  داده ها بپردازد و با در نظر گرفتن یک فرآیند مطلوب به خروجی های مطلوب دست پیدا  دکن

ببینید در رویکرد رفتار گرایی هدف ها به هدف های جزئی تری تقسیم می شوند یا آموزش  ،کند . اما نکته بعدی تجزیه رفتار است 

نامه آموزش باید بصورت بر. اسکیر اینطور اذعان داشت که  داسکیر مطرح میکن امی شود این نگرش ربه گام های کوچکتر تقسیم 

ج در او ایعنی خود آموزش برنامه ای نقطه عطف طراحی آموزشی با رویکرد رفتار گرایی بود یعنی طراحی آموزشی ر ودای پیش بر

 خودش قرارداد . 

ن در این الگوریتم در موقعیت آموزشی گرفتو دانش آموزان با قرار  ودش وچکتر تقسیم میدر آموزش برنامه ای , دانش به گام های ک

 اندن هر کدوم از این مراحل و دادن پاسخ مناسب ,هنگامی که بازخورد مناسبی راباید یک به یک گام ها رو پی بگیرند و با گذر

 نکات آموزشی



کردم  ون عرضتمت. این نکته ای که خد داف کلی برساهداف یا اهد در نهایت به مجموعه ای از و دبه مرحله بعد ارتقاء پیداکن دمیگیر

برگرفته از آموزش برنامه ای بود , اما در جریان رویکرد رفتار گرایی باید به تمرین و تکرار بسیار توجه کرد یعنی معلم باید مدام پس 

 ان راها بتوانند در موقعیت , پاسخ خودش نآکه  داز آموزش های خودش برای دانش آموزان فعالیت ها و تمرین هایی رو در نظربگیر

باید با دادن تکالیف به دانش آموزان از فراموشی تکرار کنند . فراموشی در رویکرد رفتار گرایی تکرار نشدن پاسخ است , پس معلم 

ه نوعی به آموزگار بدهد ب ای رجلوگیری کند , دانش آموز در آموزش برنامه ای باید در هر مرحله و در هر قاب کوچک پاسخ مشخص

یا  نه , اینکه در رویکرد رفتار گرایی یک پاسخ صحیح برای  دبه مرحله بعد راه پیدا کن دناکه آیا می تو شودکه مشخص  ک برنامه, ی

که بعدا جزء محدودیت های رویکرد  دمسائل در نظر گرفته شده یا پاسخ ها محدود هستند باید بعنوان یک نکته مد نظر قرار بگیر

. در رویکرد رفتار گرایی آموزش انفرادی بسیار مورد توجه است چراکه آموزش برنامه ای برای هر  دیرگرفتاری مورد بحث قرار می

 ان بام از دانش آموزان باید بر اساس سرعت شخصی خودشادانش آموز منطبق بر ویژگی شخصیتی آنها در نظر میگیرد و هر کد

به سمت یادگیری حرکت کنند ازاین جهت باز خورد های متوالی در  ،ن به مرحله بعداتبط با عملکرد خودشرگرفتن بازخوردهای م

 دراین رویکرد مدام تقویت کنیم .  اکه دانش آموز ررد مورد توجه است یعنی نیاز است این رویک

ی و , تقویت باید بصورت نسب دتقویت کن ان رآسخ دادن درست ,  معلم البته نه به این صورت که پس از انجام دادن هر فعالیت یا پا

با رویکرد  دیک معلم اگر قرار باشرفتار گرایان به رسانه ها بسیار توجه داشتند از این رو ما بعنوان .  ددر فاصله های زمانی متناوب باش

 داشته باشیم.نه ها , وسایل و مواد آموزشی به رسارفتار گرایانه دست به طراحی آموزشی بزنیم باید توجه ویژه ای 

 (Behaviorismرفتار گرایی )

 

              

 تعریف اهداف آموزشی 

 آماده بودن محیط یادگیری 

, جریان آموزش به نوعی قابل  است رویکرد رفتار گرایی چون هدف ها ازقبل مشخص می شود , هدف ها صریح در : اما مزیت ها 

پیش بینی است یعنی مسیری که قرار است معلم در آن گام بردارد و دانش آموزان را همراه خودش با موقعیت های از پیش تعریف 

 کند . به رو شده و مشخص شده رو

 مزایا



 خاب کند بتواند فعالیتها را برایرا بطور درست انت اازاین رو مشخص بودن هدف های آموزشی به معلم کمک می کند تا بتواند محتو 

رویکرد  این مزیت .م که چون انتهای مسیر مشخص است رسیدن به آن هموار تر استوییپس اینطور بگ .دانش آموزان پیش بینی کند

 رفتار گرایی است و به واسطه همین معلم میتواند محیط یادگیری را بهتر طراحی کند چون هدف ها مشخص است . 

 های رویکرد رفتاری : اما محدودیت 

 (Behaviorismرفتار گرایی )

 

              

 محدودیت های مربوط به هدف های رفتاری 

 منفعل بودن یادگیری 

 یادگیری سطحی 

 وابستگی بیش ازحد به محرک های محیطی 

 

بعنوان یک عیب هم هدف های رفتاری از قبل مشخص باشد بعنوان یک حسن در رویکرد رفتاری تلقی می شود , اگر  همانطور که

وقتی که هدف های رفتاری از پیش تعیین شده باشد دانش آموزان آزادی عمل زیادی ندارند حتی معلم هم  .ان یاد کنیممیتوانیم از 

علمی جدید را در پی داشته یابی به نکات واند آموزش های جدید  و یا دستند و نمی تمجبور است در جریان خطی آموزش حرکت ک

و  معلم باید آنچه که از قبل دیکته شده و تدریس شده برای دانش آموزان را در پی بگیرد چون جریان مشخصه است و بصورت باشد 

 از آن صحبت کنیم منفعل بود ن یادگیریمی توانیم که خطی باید این مسیر طی شود عیب دیگری که برای رویکرد رفتار گرایی 

 است یعنی جریان یادگیری برای دانش آموزان کسل کننده و آزار دهنده است چون نقش انفعالی دارند .

گیری سطحی می رسند که این هم یکی از محدودیت های این رویکرد است و از ادش آموزان در رویکرد رفتار گرایی فقط به یدان

ط یعنی تا محی .وابستگی بیش از حد به محرک های محیطی به عنوان محدودیت در این رویکرد مورد توجه قرار میگیرد جهت دیگر

یعنی یادگیری منوط به بودن  .خ را از خودش بروز نمی دهدسآن پا ، دانش آموز ر نباشدضفراهم نباشد و محرک در این محیط حا

این جهت تا این لحظه ما  رویکرد رفتار گرایی را با ویژگی های مختلفش مورد بررسی  از  .محیط و محرک ما در آن موقعیت استدر 

 قراردادیم در ادامه همچنان در خدمت شما خواهیم بود . 

 

حدودیت هام  



 مریم دارابی دبیری تاریخ خوزستان، تدوین : طراحی اموزشی  44جلسه 

 :(Cognitivismشناخت گرایی ) 

 : در طراحی آموزشی  بررسی رویکرد شناخت گرایی

 Cognitivism concentratationing on the mental به این قسمت توجه کنید: (Cognitivismشناخت گرایی )

activities of the mind) ) .ما رفتارگرایی را در بخش های قبل  یعنی شناخت گرایی تمرکز دارد روی فعالیت های عالی ذهن

دادیم. رفتارگرایی رویکرد غالب تا نیمه اول قرن بیستم بود. از آنجایی که رفتار گرایان به فرایندهای عالی ذهن  ارمورد بررسی قر

ونر و پیاژه  . برسی می کردنراست توجهی نداشتند و فقط رفتار را در انسان بریعنی به تفکر آدمی که وجه تمایز او با سایر مخلوقات 

  گانیه هر کدام با ارائه تئوری های مرتبط با خودشان اومدن به تبیین فرایندهای ذهن پرداختند.بلوم و توسگی، وی ،

نام گذاشت و در حیطه شناختی به حیطه خود را با عنوان حیطه شناختی اولین حیطه های سه گانه را مطرح کرد و   «بلوم»

 و قضاوت پرداخت. فرایندهای عالی ذهن مثل تجزیه و تحلیل استدال

 متا به مفاهی ود عینی ذهن شروع ش هیممفااز آموختن  به سلسله مراتب آموزش توجه داشت و این نظر را داشت که آموزش «گانیه»

 ش برود. یانتزاعی پ ذهنی و 

آموزان این تئوری را مطرح  ه ها را مطرح می کند همچنین پیاژه در مورد ویژگی های رشد شناختی دانشماندپیش ساز «آزوبل»

 می کند. 

 یا شناخت گرایی شد.  (Cognitivismزمینة توجه بیش از حد به مکتبی به نام )آنچه که این صاحبنظران مطرح می کنند 

 پاردایم فلسفی               

 تعبیری                   

 تجربه گرایی                                    

 مدایا. پاریرویکرد شناخت گرایابتدا پاردایم فلسفی  م. ما می خواهیم به طور دقیق تر در مورد این مکتب یا این رویکرد صحبت کنی

فلسفی این رویکرد تعبیری است یعنی به دنبال تفسیر و تشریح فرایندهای عالی ذهن و در واقع در پی  درک مفاهیم ذهن است. 

است. پوزیتیویسم ها به بررسی افعال قابل مشاهده می پرداختند. اما پاردایم تعبیری به  «پوزیتویسم»پارادایم تعبیری نقطة مقابل 

قبال یک صحبت کوتاهی داشتم که من پیشنهاد می از مقالة هاشم فردانش   انسانی یعنی تفکر است. دنبال درک و تفسیر اصالت

رفتارگرایی و سازنده گرایی می پردازد. فردانش اینطور اذعان  ،یکرد شناخت گراییوکنم حتما آن را مطالعه کنید. که به بررسی ر

گرایی دارد چرا که تجربه گرایان این عقیده را دارند که محتوا  و دانش،  دارد که رویکرد شناخت گرایی ریشه در مکتب فلسفی تجربه

این ساخت دانش در ذهن فراگیر حاصل شود و به نوعی  یادگیری بیرون از ذهن انسان است و معلم باید زمینه ای را فراهم کند که 

 مستقل شود. 

 تعبیری و از زاویه دیگر رئالیست است.-گراییاز اینرو ما می توانیم بگوییم که پارادایم فلسفه شناخت 



 اهداف  

  از پیش تعیین شده 

  انتزاعی و ذهنی 

از پیش تعیین شده است. اما هدف ها ، شناخت گرایی هم د رویکرد رفتارگرایی نمان اهدافی که رویکرد شناخت گرایی در پی دارد 

در هدف های رویکرد  انتزاعیعینی مطرح می شد اما اینجا جنبه های ذهنی و  تبا این تفاوت که رویکرد رفتارگرایی هدف ها به صور

 شناخت گرایی مطرح است. 

 یادگیری      

 فرایندهای ذهنی: دریافت، پردازش، ذخیره سازی و بازیابی اطالعات 

  .یادگیری تغییراتی است که در فرایندهای ذهن صورت می گیرد 

 ری مطالب جدید دارند. یادگیری های قبلی نقش مهم در یادگی 

  توجه به فراشناخت به عنوان عالی ترین شکل یادگیری 

یادگیری در رویکرد شناخت گرایی : گفتیم شناخت گرایان به فرایندهای عالی ذهن توجه داشتند مثل دریافت کردن، پردازش 

، ذخیره سازی و بازیابی اطالعات، حافظه کوتاه مدت و بلند مدت، و از این جهت یادگیری در رویکرد شناخت گرایی تغییراتی اطالعات

است که در فرایندهای ذهن صورت می گیرد و در واقع در یادگیری این رویکرد، یادگیری های قبلی این دانش اموز نقش بسیار 

وان یادگیری به دانش اموزان انتقال بدهد با ساخت شناختی ذهن دانش اموزان ارتباط داشته باشد. معلم باید آنچه به عنبسزایی دارد. 

یعنی ابتدا زمینه ذهنی را در ذهن آنها جست و جو کند. طرحواره های ذهنی آنها را مورد بررسی قرار دهد و دانش جدید را بر مبنای 

 دانش پیشین و قبلی دانش آموزان پایه گذاری کند. 

رویکرد رفتارگرایی  در عالی ترین سطح یادگیری به فراشناخت توجه ویژه ای شده است. فراشناخت در واقع عالی ترین شکل  در

بگیرد و به خود  یادگیری است. به واسطه فراشناخت است که شخص می تواند خودش را مدیریت کند. چگونه یادگرفتن را یاد

 تنظیمی دست پیدا کند.

 درسنقش م      

 فعال 

  تحلیل یادگیرنده و آگاهی از کیفیت ساخت شناختی وی 

  

 

 



 (Cognitivism )نقش معلم یا نقش مدرس در رویکرد شناخت گرایی 

معلم در این رویکرد نقش فعال دارد چون که محیط را قرار است طوری طراحی کند که  دانش آموز با قرار گرفتن در محیط به دانش 

تحلیل فراگیر و آگاهی از کیفیت ساخت شناختی  ،ناخت دست پیدا کند. از این رو تحلیل یادگیرندهدست پیدا کند. به آگاهی و ش

ساخت شناختی دانش اموز پایه گذاری کند. از این بر مبنای  دانش اموز که به واسطه این آگاهی معلم می تواند دانش جدیدی را

 ارد. جهت می گوییم معلم می تواند یک نقش فعال در این رویکرد د

 نقش فراگیر  

 فعال 

  توجه به فعال ساختن ساخت شناختی خود 

 

همچنین نقطة مقابلش فراگیر هم نقش فعالی دارد چراکه  دانش آموز باید به ساخت شناختی ذهن خودش توجه کند، آن را فعال 

 و دانش جدید را بپذیرد.کند و از حالت تعادل خارج کند.

مطرح است خیلی کوتاه بهش اشاری می کنم. نظریه خبرپردازی  «خبرپردازی»ظریه نفظه در رویکرد شناخت گرایی نظریه ای به نام ن 

، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت متشکل می داند و از این جهت یادگیری یعنی انتقال ذهن انسان را از سه بخش حافظه حسی

استفاده از پذیرش محرک ها درون حافظه حسی، توجه کردن به آنها و انتقالشان به حافظه کوتاه مدت.  مطالب به حافظه بلند مدت با

سمت حافظه بلند مدت  با تمرین و تکرار می توانیم آنچه که در حافظه کوتاه مدت که گنجایش محدودی دارد مطالب و دانش را به

. این نظریه خبرپردازی بود که به آن پرداختیم. از این جهت دانش اموز در رویکرد و بعدها آن را بازیابی یا بازخوانی کنیم انتقال دهیم

شناخت گرایی باید با توجه کردن و تکرار و تمرین، مطالب و دانش را به حافظه بلند مدت خود انتقال دهد. و یاد بگیرد. برای همین 

 می گوییم در این رویکرد دانش اموز نقش فعالی دارد. 

 ری محیط یادگی

 نقش مهم محرک های محیط در یادگیری 

  محیط از پیش طراحی شده 

 محیط یادگیری در رویکرد شناخت گرایی 

داشتن  و تفکر همانند رویکرد رفتار گرایی اینجا معلم باید محیط را از پیش طراحی کند تا دانش آموزان با روبرو شدن با موقعیت ها

 در بینش ها، با تکرار و تمرین به یادگیری دست پیدا کند. 

 ارزشیابی  

 بر هدف های از پیش تعیین شدهوابسته به مالک و منطبق 



یش هم از پ ارزشیابی چه جایگاهی دارد؟ همانند رویکرد رفتار گرایی گفتیم که هدف ها در این رویکرداما در رویکرد شناخت گرایی 

شده است اما بیشتر جنبة ذهنی و انتزاعی پیدا می کند. قرار است میزان دستیابی دانش آموز بر هدف ها مالک ارزشیابی تعیین 

دستیابی دانش اموزان به هدف های  باشد از این جهت می گوییم در رویکرد شناخت گرایی، ارزشیابی وابسته به مالک است و میزان

 ه موفقیت محسوب می شود. از پیش تعیین شده به منزلة رسیدن ب



  54طراحی آموزشی  قسمت 

 

دا د  رین بخش دیخورنیم ردرده بخنیم آنچه که د  دو د .سالالالمم د خد تخدم  الالالاا ناگرناق رگرن خ   ،به نام یگانه عالم عالم       

  ناتم رگریی   ناتم رگریی دطگح کگدیم ویژری نا یش  ر با نم دگو  کگدیم رین ا دیخورنیم نکات آدوز ی که د   ویکگد   

 .دخ نظگ قگر  بگیگد  ر با نم دیگگ دگو  کنیم ر بایخ آدوز ی 

 

 (cognitivismشناخت گرایی)

 

 
رفتیم که نظگیه . بسالالیا  توجه کنخ رینکه د  رین  ویکگد به حافظه کوتاه دخت دعلم بایخ -1دو نکته  ر توجه در الالته با الالیم   

ساق  ر تبگپگدرزی یا پگدرزش  شکل رز   رطمعات ذنن رن سی  ،بخش  ۳دت دی   و حافظه بلنخ دخت ،حافظه کوتاه دخت،حافظه ح

 shorter یا ,حافظه بلنخ دخت دحخودیم رن ایش نخر د یعنی حافظه بلنخ دخت نادحخود رسالالم ردا حافظه کوتاه دخت درنخ.

memory سم. یعنی به طو  دیانگین دی    دی ش یادم رزحافظه فعال ن که به نوعی نخ تور ود با دحخودیم رن ایش  وبگو ر

دحگک نسالالتنخ  که به عنورق ده رز تصالالاویگ یا بالالحبتخای تودش  اکا رکتگ  ر د  تودش جای بخنخ رز رین  و دعلم با رسالالتف 7

رس تود الالاق و ریگنخه نای حسالالی  ررگ درنش آدوزرق رز طگیق حو ،رطمعات  ر د  حافظه حسالالی درنش آدوز رق ور د دی کنخ

سخ    شود    خادننخ یعنی به آن تود اق به دحگکخا پا شاق دننخ رطمعات به حافظه کوتاه دخت ور د دی د  حافظه کوتاه   .توجه ن

دخت که به طو  دیانگین ت گیبا سالالی نانیه رطمعات دی تورنخ حرالالو  در الالته با الالخ رز جختی نم با دحخودیم رن ایش  وبگو  

تکگر  و تاگین رطمعات  ر به سام حافظه بلنخ دخت دنت ل کنخ د  ورقع  تاکیخ و ین ا ررگ درنش آدوز بتورنخ با نسم ررگ دعلم ر 

 بایخ کاتگ به حور ی بپگدرزد به نم  رز طگف دیگگ دعلم .فعال با خ د  جگیاق آدوزش پس بایخ  .دعلم  ر ریفا کگدهدخای ن ش 

دسائل جانبی به  خت توددر ی کنخ چگر که حافظه کوتاه دخت آددی دحخود     به در ته با خ و رز پگدرتتن   ر ا ه ربل دطلب  

درنش آدوزرق بازرو کننخ تا درنش   بگری به درنش آدوزرق رنت ال بخنخ و ر رسم و دعلم بایخ آنچه که به عنورق ربل دطلب نسم    

سام یادریگی حگکم کننخ  سم د   ویکگد  فتا رگریی ب و نکته بعخی رنگی .آدوزرق تا فگرریگرق با توجه به آنخا به  ه زش د ونی ر

یعنی  ؛آدوزرق تشویق دی  ونخ که تکگر  کننخ پاسخشاق  ر      درنش بیگونی رسم رنگیزش  کهدردق  پادرشورسطه ت ویم کگدق و  

لذتی که درنش آدوز رز یادریگی دیبگد به عنورق یک   ردا د   ویکگد الالالناتم رگریی . فتا   ر بیشالالالتگ رز تود الالالاق بگوز دننخ

  .ری در ته با خ  توجه ویژه  رنگیزش نای د ونی د   ویکگدنای  ناتم رگریی    دعلم بایخ به .گیزش د ونی  دو د توجه رسم رن

 که بگری رین  ویکگد دطگح  خه مزایاییردا 

 

 

سطوح     -1  سطوح باال توجه ویژه ری در م به دخا ت نای تفکگ د  د   د   ویکگد . خه   ری توجه ویژه باال دخا تخای تفکگ د  

چگر که رفتیم جگیاق آدوزش دحخود به نخفخای        .تفکگ ن اد یا حل دسالالال له نیا جایگانی نخر الالالم           تفکگ تمق  فتا رگریی 

آدوزش د  یک دسیگ دشخص و د  یک جگیاق تطی پیش دی  ود ردا رین ا د   ویکگد  ناتم رگریی به دخا ت     . فتا ی رسم 

 توجه به محدودیت های حافظه کوتاه مدت

 انگیزش درونی

 نکات آموزشی

 مزایا

 پرورش مهارتهای تفکر سطح باال-

 نقش فعال یادگیرنده-

 یادگیری از طریق فعال کردن ساخت شناختی-



درنش آدوزت زیه و تحلیل   دسم دی زنخ   آدوز به رستخالل و قراوت   درنش نای تفکگ تمق تفکگ ن اد توجه ویژه ری دی  ود 

بایخ ساتم  ناتتی تودش  ر فعال کنخ و دطالب جخیخ دعلم    ر دعالی د  جگیاق یادریگی دفبا توجه به رینکه ن ش  و کنخدی

ردا دحخودیم   .بسط دنخ   آنخا  ر  ر د  ذنن تودش طب ه بنخی کنخ و با درنش پیشین تودش با طگح ور ه نای ذننی تودش 

 .نایی که  ویکگد  ناتم رگریی در د

 

 

ناانطو  که بگری  ویکگد  فتا رگریی رفتیم رین ا نم نخفخای رز پیش         نسالالالم. نخف نای  فتا ی     دگبوط به  ایدحخودیتخ   

وربسالالتگی به دحگک ،کنخ و آزردی عال  ر رز جگیاق آدوزش دی ریگد دی  دشالالخص  الالخه دحخودیم نایی  ر بگری دعلم ری اد

ستفاده رز دحگکخا  ،آدوزشتکگر  دی کنیم چوق بایخ د  جگیاق آدوزشبازرین ا نم دا  نای دحیطی سم  دحیط با ر دا رین ا باز  ر

ستگی بیش رز حخ درنش آدوز به دحگک نای دحیطی   سخ دردق بگری نم تکگر  دی کنیم ورب ه کرین زدینه  ر ری اد دی کنخ  ،پا

پس به عنورق یک  .بوطه  ر رز تودش بگوز دنخبتورنخ پاسالالالخ نای دگ ،د  حرالالالو  دحیط،درنش آدوز ف ط د حرالالالو  دوقعیم 

دا رز     یم  حخود دا رین ا دی تورنیم و ود   .یاد دی کنیم   شد به     ر یخر کنیم  عخی  ویکگد     پ نخه رگر  ویکگد ب یا    سالالالالاز

(constructivism)  

 سازنده گرایی

 

 

سم ردا با رین    ری سازنخه رگریی  اته      ا   ر به عنورق یک ربزر  ی ذنن تفاوت ببینیخ  ناتم رگریاق رز  ویکگد  ناتم رگریی ر

زنخه  سا  و ح ایق دی درنستنخ ردا سازنخه رگریی به رین نکته توجه در ته با یخ     عوقای  بگری  ناتم ،وسیله بگری  ناتم جخاق   

با  .ق رز آق  د بشالالود نای جخا رسالالم د وق درد نای دحیطی و د وق درد  درنخ که قگر بالالافی دی  ذنن  ر به دنزله یک رگریی

دعنا و    ود دسم کا ی که درنش آدوز بگری آق دحیط رن ام دی دنخ و تفسیگ  خصی که رن ام دیخنخ نتی ه رین پاالیش دی    

درنش  ر  ،بگری تودش  ری اد دی کنخ رین ا فگرریگنش در د   ویکگد سالالازنخه رگریی درنش آدوز  پس .بگ درنش آدوز  یادریگی

ر  اا    رسم  رگرییکسانی که طگفخر رق  ویکگد سازنخه   .رین تفاوت سازنخه رگریی و  ناتم رگریی رسم    .بگری تودش دی سازد 

 .دی بینیخ

 
 
 

(constructivism )سازنده گرایی

آزوبل برونر لوویگوتسکی ژان پیاژه  جان دیویی بارت لت

 محدودیت ها

 محدودیت های مربوط به هدف رفتاری

 محرک های محیطیوابستگی به 

constructivism 



 

سکی وو،لژرق پیاژه  ،جاق دیویی،با ت لم   سم  جالب وبل.آز  و ،بگونگ ،یگوت باحب نظگ بودنخ د   ویکگد  ناتم     ر رفگردی که 

دنخ که رین رفگرد دطالعات تود اق  ر ردرده  رین نشاق دی .رگریی رین ا به عنورق طگفخر رق  ویکگد سازنخه رگریی دطگح نستنخ   

ازنخه رگریی  ر فلسفی س    پا ردریم . خنخ    ویکگد سازنخه رگریی   و تود اق زدینه سازری اد و  کل ریگی    ت ویم کگدنخ ،دردنخ

 .با نم بگ سی دی کنیم

 سازنده گرایی

 

 

 

 

 

ستنخ که چگر بایخ درنش تکنولوژی و علم    د   ویکگد دو د  طگفخر رق رین  ساال ی و ن خ قگر  دی دننخ دعتگض ن رز  که دیورق 

سگدایه در ی نستنخ بایخ   اتصه   رین که رفگرد بایخ دنطبق بگ .فکگی رفگرد   رینگونه رحاطه در ته با نخ بگ جگیاق     نای نظام 

کنخ که درنش   دی حگکم کننخ آزردی  ر رز آنخا دو  دی کنخ یعنی رین رحتاال  ر کم ری چا چوب نای رز قبل دشالالخص  الالخه

طگفخر رق  ویکگد سازنخه رگریی ن خ در نخ پس .سورل بپگسخ   نن ا نا ش نا ور ز د  دو د د س  آدوز بخورنخ د  جگیاق کمس

ریخه آلیسم نا   .ریخه آلیسم نا بخرنیم  تاستگاه  اق  ر دی تورنیم (سازنخه رگریی)رینخا  .به  ویکگد  ناتم رگریی و  فتا رگریی

آق نا   .دحیط دی درنسالتنخ ریخه آلیسالم نا رین ع یخه  ر نخر نخ  د وق   بگتمف  ئالیسالم نا که درنش  ر بیگوق رز ذنن رنسالاق  

رز رین جخم د   ویکگد سازنخه رگریی نخف نا دیگگ به   .دعت خنخ که درنش د  د وق ذنن رنساق رسم و آنخا بایخ یادآو ی بشود   

شخص و رز پیش تعیین  خه دطگح نای  ود       ،بو ت عینی  ستنخ   کلی و نا نخف؛د رین به دنزله رین  رلبته .رنعطاف پذیگن

تا حخی دشخص  .طگح د س در د ولی با رنعطاف بسیا  باال در د. چگر.نیسم که د   ویکگد سازنخه رگریی دعلم طگح د س نخر د 

  نا رز پیش دوقعیمردا  .بگری تود اق  .چگونه تلق دعنا کننخ .پیخر کننخ دسم درنش آدوزآق به چه درنشی   رسم  رسم که قگر  

 ادریگییویژری بعخی   ،نخف نا تعگیف  خه نیسم دثل  ویکگد  ناتم رگریی    ،اننخ  ویکگد  فتا رگرییطگرحی  خه نیسم د  

 رسم.

   یادگیری

 
 یادگیری با فعاالنه دانش از طریق 

 دستکاری محیط و تعامل آن

دا رفتیم  .درنش رز طگیق دسم کا ی دحیط و تعادل با آنخاسمفعاالنه   یادریگی د  ورقع به ساتتن ،د   ویکگد سازنخه رگریی 

ش  ر بگوز دنخ رین نای دحیطی  ر رز توددرننخ که قگر  رسالالم د وق دردهکه سالالازنخه رگریاق ذنن  ر به دنزله یک بالالافی دی 

شی  سیگ  خصی تود فگد     که  ود درنش  بافی د  ورقع دی  رینعبو  رز  نتی ه پاالی ه سازنخه رگریی چ  د ویکگد  ردا  دعلم .تف

 ؟ن شی در د

                                                    facilitator نقش معلم

 

 تسهیل کننده 

 راهنما

 

constructivism 

 پارادایم فلسفی

 انتقادی

 ایده آلیستی

  constructivism سازنده گرایی



 دسم  داننخ یک  نبگ درنش آدوزرق  ر نخریم دی کنخ که به سام تلق دعنا ؛یا تسخیل کننخه در د facilitatorدعلم ن ش  

 دعنا سازی  .کننخ و داننخ یک  نبگ درنش آدوزرق  ر به ساتی نخریم کنخ که تود اق بگری تود اق درنش  ر ری اد کننخ    پیخر

 ؟ن ش تسخیل کننخری در د د  کنا ش درنش آدوز یا فگرریگ چه ن شی در د  پس دعلم د   ویکگد سازنخه رگریی یک .کننخ

 

 

ناینطو  درنش آدوز نم ن ش فعالی در د چگر که قگر  رسالالم به ورسالالطه تفسالالیگ و  وبگو  الالخق با دحیط و تعادل با نانوعاق    

سنخ    س ول  د  رین  ویکگد رز رین جخم درنش آدوز . تود اق و تلق درنش بگ ری رز      د و فعال قلاخرد دی  ود دا تا رین ا بع

 ویالالکالالگد سالالالالازنالالخه رالالگریالالی دالالگو  کالالگدیالالم نالالاالالچالالنالالاق د  تالالخدالالم  الالالالاالالا عالالزیالالزرق تالالورنالالیالالم   نالال الالش نالالا  ر د  

    .                                                                                                                                          بود

  constructivism اییسازنده گر

 نقش فراگیر

 مسئول و فعال



 ) تهیه کننده : زهرا فالحی دبیری فیزیک ( طراحی آموزشی دکتر داوود اکبری 64جلسه 

خو ییج به مدیط رادیی ر در  رن ما در بخش قبل در مورد بعضییا  م موه ه یار رکرد د زییامگرا ی  را  ییدبم   درجا  ر  ا ما 

  رکرد د بپ د مرجا

  ک قعامدیط رادیی ر در رکرد د زییامگرا ی  راش یییبیه مگریا   

 زیییما  رن و اکا ر با یییی اخم ی  را ک رایاری  را د رد  ه در        

رکرد دیار رایاری  را ک ی اخم ی  را معلج به  ورا مص وعا    

زم به  ر اد مدیط ما  زامگرا ی  را بارر با    مگراد  ما در رکرد د 

  اموقعیم یار ک قعا مگریا رکب ک یود

یی د ک د گش پیش مشیییخد ییییرا  ر مال رایار ی  را ک یییی اخم ی  را ق  ر گ ارع ا در  رن رکرد د د گش آموم در ج ران  م 

   را  رن رع ا رادیی ر در مدیط ک قعا ک پ د مگرا رع ا مع ا ر  ب  ر خودیان خلق ما آموم ن با دزیدارر به و سی  یخصا ما     

 در مگریا ک قعا  م گگاا زامگرا ی  راا

ییابا در  رن رکرد د چه وع ر ا   ییابا به  رن   ما  رم د رد؟  رم

وو گ ر خودیان ر   رمرابا    را رع ا    ورا  زم  ه  ا  د ما  

بعر  م  ر ده به خلق مع ا دزییم پیر    دگرش ب   ار خودیییان  

یان ر  مورد بامگگ ر ک بامبی ا ق  ر       ی ر ک خود ییه با وامل د 

 دی را ی چ ین چوگده در رکرد د زامگرا

 (constractivism )سازنده گرایی 

 ارزشیابی          

 خود ارزیابی 

 ارزیابی همتایان 

 ارزیابی معلم 

ب گر وا با دزییییدارر ج ان  ف            ر ک در مدیط ک قعا به زییی  ما  ی  را  ا  د با ردررگ  وعامل د رگر ک در   ار یج ح  م ما       

ز رش ما     زامر ب  یان به مع ا  وو گر به ع و ن رک  رمراب در بری ر ک در گ ارم معلج یج ما وو گ ر ی ررگ  ر  مورد  رمرابا ق  رخود

  رن رکرد د حضور د ییه بایرا

زامگرا ی  ران در ف  حا آمومیا رک ز ر گداا ر  مر گظ  ق  ر 

دی را در  رن رکرد د ب  پ کرش ک وعامل ک مشار م ووجه کرژا ما

زما رع ا بارر د گش آموم ن   ار ردررگ  ق  ر بگی     یرا   رش  گ ر 

  ر ک دزیییم به در ی کا یارا  ه معلج ب  ر آگ ا پیش بی ا ما 

 و سی  یخصا بزگ را پس وعامل ک مشار م به ع و ن رک   ل 

 (constractivism )نکات آموزشی سازنده گرایی 

 پ کرش وعامل ک مشار م 

 ادار یوگایون  

 مذ   ا ک ی م ک یو 

 رادیی ر با وا یر ب  حل مساهه 

  زادا به ز م مسارل پیچیراآمومش  م مسارل 

 رکش یار یوگایون  ر ره 



ییییودا  م  رن رک و د  ک ی  ر ا  یی  ن یی دا به گظ  ا مخیلف در  رن رکرد د ووجه ما  در رکرد د زیییامگرا ی  را مر گظ  ق  ر ما  

وعا  یی گر ک به گو   دن راد ما  دن ک ی م ک ییی دا د گش آموم ن با ردررگ   م ف رق مذ   ا   ی و را مورد واریر ک وقورم ق  ر ما   

زادا               سارل  بیر  به  ورا  زامگرا ی  را بارر م شارا وا یر کرژا  ر د رگرا در رکرد د  شدل ی ساهه ک م ب رادیی ر  م ف رق حل م

ره     را  م  رن رک رکش یار یوگایوگا ر  ب  ر  رمورد ب رزا ق  ر بگی د ک د گش آموم ن   دج به ز م مسارل پیچیرا ح  م ما   

 درس بارر مر گظ  ق  ر د دا

 (constractivism )سازنده گرایی مزایای 

 حل مسارل ک قعا 

 وقورم وعامل در یدل یار مخیلف 

 (constractivism )سازنده گرایی محدودیت های 

 گای ای گا بین رادیی گریان 

 م ازب گبودن ب  ر ی ه ز ین 

 م ازب گبودن ب  ر ی ه موضوعاا درزا 

  رمرابادیو رر  

 

  ر ک ب  وعامل در یییدل یار مخیلف مز رارا  ه رکرد د زییامگرا ی  را د رد  رن  زییم  ه ب  حل ک قعا مسییارل مگریا وا یر ما

وو گیج ب  ر رکرد د زییامگرا ی  را به آن  ما مدرکدرم یارا  ه ما وا یر کرژا  ر د رد ک به دگبال وقورم وعامل با ی  وعان  زییما

 زم  ه بین رادیی گریان م دن  زم رک ز ر گای ای گا بایرا وصور   یر ی کیا  م د گش آموم ن بخو ی ر در        یارا   یج  رن  

 الس موزیقا ی  م    ر ک گگ ش حا ج ب  ف  حا آمومش  رن موزسهش گگ ش زامگرا ی  راگه بایرا رع ا د گش آموم ن مخیار        

زام         شان بخو یر  سی رک  جاما د رگر به ی   ورویده ده زم بگی گرا در گی ه  رن باعث ما ی یود گوعا گای ای گا در  رن  ر  در د

آمومش رخ دیرا رع ا بعضییا جایا گیام  زییم  ه یییدل ک حرر ر  در پیش بگی رج ک د گش آموم ن بحور میدر ک ی ای   ح  م  

بحور  یی   ب  رکرد د زییامگرا      ر ک بعر  م آن ا  ییم ب  ر و د  ا ک ی  ر د گش آموم ن ا  یج یییودا  م  رن ج م  ی  بخو ییج

ی  را ووجه د ییه باییجش با گای ای گا یارا در آمومش مو جه خو ییج یرا رکرد د زامگرا ی  را ب  ر ی ه ز ین م ازب گیسما        

ز ین باالو  ب ی  ما  سی  ک خلق م      مرن ج م د گش آموم ن با  زم به و  زی ادا    ر ک د  ینچ ع ا بزگ را ی وو گ ر  م  رن رکرد د  

 ی  ی ا رک جسی ور مخیص  در اضار م امر  گ ام       وو گیج با زامگرا ی  را مورد ووجه ق  ر دییجا ی ه موضوعاا درزا ر  گ ا  

زما  پس             دییرش ما یرا   ییه  زامگرا ی  راش ف ح درس ب  ر آگ ا گو سی ر  ه ب  مب ار رکرد د  ز ار مدرکدر ی بی یر  ه در

وو گیج  م  رن رکرد د  زی ادا   یجا در رکرد د زامگرا ی  را چون و وع پازخ     یسم  ه ما  بیشی  ب  ر درکزا مال علوم ک ایزرک  

یا مراد  زم ک د گش آموم ن آم در ع ل د رگر ک به گوعا و د  ک ی  ر آگ ا ر  وقورم   درج ک به و اما گظ  ا آگ ا  حی  م یذ یییجش    

  رمرابا در  رن رکرد د دیو رر یار خاص خودش ر  د ردا



 مقارسه زه رکرد د رایاری  راش ی اخم ی  را ک زاخیار ی  را

 ساختار گرایی شناخت گرایی رفتارگرایی رویکرد مولفه

 

 یادگیری

وغیی  رایار بی کگا ب   ث  

 ی فا زامر

  یشا  یخصا مبی ا ب    سب د گش ک وغیی  در زاخیاریار ذین

درراام ی ودر ک خلق 

 مع ا  م ف رق و  به

وقورم مد ک ک پازخش  انواع یادگیری      

 وشخیدش وع یج ک ور عا

ذخی ا  وواا مرا حساش حااظه  وواا مرا 

 ک حااظه بل ر مرا

 مشدل یشارا

عوامل موثر بر 

 یادگیری

عو مل مدیحاش مد ک یاش 

 وقورم یا

عو مل مدیحاش ووضیح یاش گ ارش یاش  ر ره 

 ماال ک غی  ماالش و  رنش بامخورد  فالعاوا

ا دش عو مل مدیحا ک 

 وعامل بین آگ ا

نقش حافظه در 

 یادگیری

گقش م ج د ردش آن چه در حااظه به یدل  مورد بدث گیسم

یود ک گدوا یار مخیلف گگه د رر ما

زامماگریا آن وابع چگوگگا گگ ر رر آن 

  زم

حااظه جارر ک معحو  به 

 حال  زم

 

مقارسه رکرد دیار رایاری  راش ی اخم ی  را ک زاخیار ی  را پ د خیه  زما به بی یر  ه در ک قع به ی ا در  ر  ا جرکها ر  ما

گظ ره م کرر د ییه باییجا رکرد د رایار ی  را رادیی ر ر  وغیی  رایار بی کگا ب  ی فا زامر  3وو گیج ب   رن ک زحه  رن جرکل ما

ر    را زاخیایار ذی ا ر  به ع و ن رادیی ر وع رف مابی ش جررر ک وغیی  در زاخ ما ی اخم ی  رانش  سب د گش ک  د گرا ما

ی  ران گیز رادیی ر ر    یشا  یخصا مبی ا ب  درراام ی ودر ک در ک قع خلق مع ا  م ف رق و  به   دن ک دزیدارر   دن 

 د گ را ما

 د ک ک پازخ خودش گوعا رادیی ر  یج: در رکرد د رایاری  راش وقورم م گو ع رادیی ر در زه رکرد د ر  با ردررگ  مقارسه ما

 زما وشخید د دنش وع یجش و یز ک ور عا ک م اکرا  گو ع درگ ر  م رادیی ر  زم  ه گظ ره پ د م ن  رن رکرد د به آن پ د خی را 

ادیی ر ر د گسی را پس  گو ع ما ی ییج ی اخم ی  ران ذین  گسان ر  مال  گبار حااظه حساش حااظه  وواا مرا ک حااظه بل ر مرا ما

 د گسی را یودا زامگرا ی  ران رادیی ر ر  با وا یر ب  حل مساهه ک مشدل یشارا ما لیر ک ژا به گوعا خال ه ما 3در  رن 

در رکرد د رایاری  را چه عو ملا ب  رادیی ر موث  یسی ر؟ عو مل مدیحا مال مد ک یا ک وقورم یا گقش بسز را در یدل دیا 

 ر د گش  موم ن د رگرا  ما ی اخم ی  ران در   ار  ر ده عو مل مدیحا ب  رادیی ر د گش  موم ن گقش د ردش رایاریا ک در ک قع رادیی



گ ارش یاش زخ   گا یا ک به گوعا  گگیزش درکگا در رادیی ر ی  چه ب ی  دیر )  ر ره محلب ووزط معلج(ووضیداوا  ه معلج ما

ع ص   3ا دش عو مل مدیحا ک وعاملا  ه با یج د رگرش  ر زامگرا ی  را موث   زم؟د گش آموم ن گقش د ردا  ما چه عو ملا در رادیی 

یدل دیا رادیی ر رکرد د زامگرا ی  را  زما  ما در رکرد د ی اخم ی  را حااظه گقش م ج ک حسازا د ردا د گش آموم ن بارر 

ه   ر   ر  ا زامگرا ی  را  ر حور مح ح مااعال بای ر ک زاخم ی اخیا خودش ر  ب  ر پذر ش محلب ک د گش جررر آمادا   ر

ا ی ییج  ه ذین در ک قع به م زهه رک  ااا  زم  ه درکگر دیار ج ان ر   م خودش عبور حااظه جارر  زم ک معحو  به حال  زم

 رزاگرادیر ک د گش  موم ر  به وعبی  ک و سی  یخصا ماما

 ی  را مقارسه زه رکرد د رایاری  راش ی اخم ی  را ک زاخیار

 ساختار گرایی شناخت گرایی رفتارگرایی رویکرد مولفه

 

 یادگیریانتقال 

ب   ث  وع یج ک در موقعیم یار 

 د ر ر ع ا   یبیه ک مشی ک

رادیی ر ی ه جاگبه مورد  گیقال ب ی  

 یودک بیشی  ما

رادیی ر در ممی ه  گ ام 

یود ک  گیقال برکن ممی ه ما

 م دن گیسم

یار رایارر  م قبل وعیین یر   هدف ها      

 یرا

یر  یار  م قبل وعیین یرا ک 

 عبار ا یر  مدور

یر  یا یخصاش موزسه 

  ر ک قابل وو اق

راهبردهای کالن 

 آموزشی

 ر ره آمومش ک  مدان و  رن ک 

 بامخورد

ب گامه ررزر ب  ر ر یب دیار ی اخیا 

 رادیی ر

یای د اعالش خودی د ن  ک 

 می د 

 گو ع رزاگه یاش آمومش با   ک  راهبردهای رسانه ای

 ر راگه

 مدیط یار پازخگو آمومش مبی ا ب  ر راگه

ا آر ریا ک مدصول قابل  ارزشیابی

  رمییابا  زم

 رمییابا وشخیصا  زم ک  م بامگ ارا 

 یا ک پ د مش یار ذی ا یای د

 ا آر ریا ک مدصول یا

 

یور ر ر یب دیار  الن آمومیا ر  مورد ب رزا ق  ر دییجا رایاری  ران ماخو ییج  گیقال رادیی رش یر  یا ک رکرد د ما 3در ی  

یودا رع ا  ی  ا در در رک موقعیم ق  ر بگی د ک  گیقال رادیی ر ب   ث  وع یج در موقعیم یار مشابه با ع ا   مشی ک حا ل ما

اییج  ه وو گیج د ییه به بایرش  رن  گیظار ر  ماام خودش ب کم د دا  زمش د ییآن موقعیم ع ا   مشی  ا با موقعیم قبلا  ه پازخ

بام یج بیو گر رایارر  م خودش گشان دیر ک با  رن وع یج رادیی ر حا ل یودا ی اخم ی  ران به رادیی ر ی ه جاگبه ووجه کرژا 



 ر  در ممی ه جسی و ما ر د ییه  گر ک به  گیقال آن  م ف رق حااظه ر بل ر مرا ووجه خاص د یی را زاخیاری  راش رادیی ر ر  

 ک میگورر  ه  ی  ممی ه ک موقعیم گبایرش  گیقال د گش میس  گخو یر بودا

رکرد د به چه یدل  زم؟  ما  3رکرد د مح ح   درجا ر یب دیار  الن ر  ی ییج ک ی ییج  رمییابا در ی   3ما یر  یا ر  در ی   

رکرد د د یییجش  م  3به ع و ن ف  ح آمومش با م کرر  ه رکر  رن ما خو یج خرمم ی ا ع ض   ج  رن  زم  ه گدیه  ر  ه ما

یا  زی ادا   یج؟ ی ییج  ه ی  مدیب رک ز ر مدرکدرم یا ک مز را د ردا  ی  به ع و ن ف  ح آمومش  ر م مدیب ک  م  ر م گظ ره

 ف  حا آمومیا ما محلوب و  بایرارکرد د به  ورا ول یقا  زی ادا   یج وا به گوعا  3زامگرا یسییجش ب ی   زم  ه  م ی  

 رویکردهای تلفیقی

 

 

 

 

 

 

ساختن گرایی

شناخت گرایی

رفتارگرایی



 )قورتانی طراحی آموزشی) دکتر اکبری 74جلسه 

را  یبخش های قبل . ماوقتتون بخیر باشه .همراهان گرانقدر سالم .الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیمبسم اهلل  

 ورود پیدا کنیم به سر فصل  تاثیر هر کدام در طراحی آموزشی. اما اینجا می خواهیم اختصاص دادیم به نظریه های یادگیری و 

مدنظر قرار دادیم  ماپس قرار می دهیم. رو مورد بررسی و نقد  یاموزش طراحی اموزشی یعنی انواع الگوهای طراحی دیگری از 

آنها را از سه و  میهالمللی و سطح ملی مورد توجه قرار بددر سطح بین ی رو آموزشطراحی در پی این هستیم که الگوهای  و

 هر کدام آشنا بشویم. و با ویژگی های کنیمبندی طبقه  ه گرایانهشناخت گرایانه و سازند، نگاه رفتارگرایانه 

 

 الگوی رفتار گرایی

 بازنگری و اصالح برنامه

    

  تحلیل و تعیین هدف های آموزشی 

    

  تحلیل آموزشی 

    

 تعیین رفتار ورودی تبدیل هدف کلی به جزئی

    

 ارزشیابی تشخیصی تبدیل هدف جزئی به رفتاری

    

 اولین گام آموزشی تعیین تعیین رابطه بین هدف ها

    

  تحلیل و تعیین محتوا، روش و وسیله 

    

  تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی 

    

 

 

 



  

نمونه یا مدل یکی از الگوهای طراحی آموزشی را می  را بررسی می کنیم. شما ابتدا الگوهای رفتار گرایی در سطح بین المللی

 تحلیل و تعیین توجه داشته باشیم .چقدر آشناست می بینید  عناصر و اجزاء و مولفه های آن توجه کنید . اگر به بینید

هدفهای رفتاری و  بههدفهای جزئی  ،که به واسطه تبدیل هدف کلی به هدف جزئی -تحلیل آموزشی  ،هدفهای آموزشی

 ارزشیابی تشخیصی صورت ود وانش آموز تعیین میشدر کنارش رفتار ورودی د  -گیرد تعیین ارتباط بین هدف آن صورت می

همون الگوی می بینید  اینجا که شما  ییالگو حدس زدید.  درست ود.مشخص میش یگیرد و در نهایت اولین گام آموزشمی

الگو در ابتدای کتاب به عنوان یک چرا  یم. معرفی کردبا آن را  مانکه به نوعی ما طراحی آموزشیاست چهار مرحله ای 

چون عناصری که در این الگو بهش است؟  دکتر رضوی مطرح شده (( مبانی طراحی اموزشی )) در ابتدای کتاب ، فردانش 

ه بو حرف از تحلیل آموزشی میزنیم  است. یعنی ما اینجا وقتیوجه اشتراک تمام الگوهای آموزشی ه است به نوعی اشاره شد

و کار ما  دوجود دار د وحضور دارنیز در الگوهای دیگر ها هدف  و تحلیل  این تجزیه، کنیم شاره میا ها  تجزیه و تحلیل هدف

ه در ک است ایالگوی عوامل چهارگانه یا الگوی چهار مرحله است پس اولین الگویی که مدنظر قرار گرفته آسان تر می کند. را 

در مورد مرحله سوم به طور مفصل صحبت کردیم و  .گیردمی وسایل صورتو روش ، تحلیل و تعیین محتوا ، مرحله سوم 

شیابی نظام ارز ،بینی شد اینجا قبل از اجرا باید طراح آموزشیروش و وسایل پیش، گفتیم که پس از اینکه محتوا مشخص شد 

باید بی را چه پرسش و چه سوال و چه ارزشیا، ها مشخص بشه که برای رسیدن به هر کدام از هدفیعنی  درا مشخص کن

عد از ب م. اصالح و بازنگری قرار بدی طراحی آموزشی مان را مورد  ما کل فرآیند ،انجام بدهیم و به واسطه تعیین نظام ارزشیابی

یا  آموزشی است، طراحکه روی نظام ارزشیابی صورت گرفته  یبا تعیین ،و سپس بعد از اجرا دبه مرحله اجرا میرس، نوبت اون 

یاد کردیم و به  آن  که ما در طول دوره از است الگویی .این الگو، گیری خواهد زدقضاوت و تصمیم ،ارزشیابیمعلم دست به 

. تک تک مراحل اون به طور مفصل پرداختیم 

 



وانید که شما می ت در سطح بین المللی است از الگوهای رفتار گراییدیگر یکی  .عدی الگوی عوامل پنج گانه استاما الگوی ب

باحث قبلی، به آن مدل آن را ببینید. بسیار نزدیک و بسیار شبیه به الگوی عوامل چهار گانه است که خیلی دقیق در م

پرداختیم.ببینید از کجا شروع میشه. نقطه شروع رو ببینید.نقطه شروع، تعیین هدف های آموزشی است. دو بخش دارد.باید 

ای و عینی های واسطهسپس هدفهدف های کلی را بر اساس نیاز دانش آموز، به عنوان یک طراح ، تحلیل و تعیین کنیم  و 

 ود.ای و هدفهای رفتاری مشخص بشهدفهای واسطه باید بعد از اینکه هدف های کلی مشخص شد. را تعیین کنیم  یآموزش

الگوی عوامل  که  ای است همون مرحله داولین مرحله طراحی آموزشی در این الگو مد نظر قرار میگیربه عنوان که آن چه 

اصطالحاتی که  . دقیقاچقدر آشناست  مرحله است. این تحلیل موقعیت آموزشی ،دوماست. مرحله پرداخته  آن چهارگانه به

یا ارتباط  دباش اندمی تو سلیکه ارتباط تسل) رابطه بین هدفها  ود.وقایع و تجارب یادگیری تعیین میش .قبال ازش نام بردیم 

  .اینجا مشخص میشه تحلیل میشه د.(باش موازی

آموزان برای شروع یعنی مشخص میشه که دانش ود .آموزان پیش بینی میشرفتار ورودی دانش ،در مرحله سوم از این گام

ه کاست رفتار ورودی  ی این منزله .داشته باشندباید ی را یهانگرشچه  وچه مهارت هایی  ی،درس جدید چه پیش دانسته های

موزی که برای این درس در کالس من نشسته است د و مشخص کند آیا دانش آپیش بینی کن د ومعلم باید آنها را تعریف کن

شناسایی رفتار ورودی به واسطه آزمون آغازین و ارزشیابی  ؟یا خیر داین مهارت ها رو دارآیا این رفتار ورودی را دارد؟ 

مرحله ین این دوم .کندرا تعیین می یکه معلم اولین گام آموزشاست و در نهایت با ارزشیابی تشخیصی  میسر است  تشخیصی

 است.  دقیقاً مشابه الگوی عوامل چهارگانه .الگوی طراحی آموزشی عوامل پنجگانه است زا

، روش و وسیله است.محتوای آموزشی مشخص می شود، روش و در نهایت وسایل آموزشی اینجا تعیین محتوا  مرحله ی سوم،

هار تا اینجا که چاست. انند الگوی عوامل چهارگانه تعیین نظام ارزشیابی به م ،چهارم مرحله ود. تعیین میش تحلیل میشود و 

که اصالح و تقویت برنامه صورت است مرحله آخر بود. فرق آن در مرحله رفتیم دقیقا منطبق با الگوی عوامل چهارگانه 

یا نه ح کطراح آموزشی باید برنامه خودش رو اصال ،تجدید نظرو با بازبینی  دارزشیابی که صورت می گیر . یعنی باگیردمی

 چون دقیقا مشابه الگوی یم شونمیآن از الگوی طراحی آموزشی عوامل پنج گانه است که زیاد وارد  تیاین کلید و کن ریفورم

 .                                    عوامل چهارگانه است
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 ۷شناخته شده است و بین المللی الگو که یک الگوی این  است.  دانشگاه ایندیانا یالگوی بعدی الگوی طراحی آموزش     

در این مرحله ، هدف ها را پیش بینی و تنظیم می آموزشی د. مرحله ی اول مشخص کردنه هدف هاست. طراح مرحله دار

کند. ) به مانند مراحل دیگر الگوهای طراحی آموزشی رفتارگرایانه. ( مرحله دوم باید به تجزیه و تحلیل مخاطب بپردازد. یعنی 

های فرهنگی و اجتماعی جنس و به نوعی تفاوتسن، از نظر . هایی دارهمشخص کند که مخاطبش چه ویژگیطراحی آموزشی 

و در نهایت بر مبنای هدف ها و تحلیلی که روی مخاطب  زیه و تحلیل قرار می گیرد توجه می شود و مورد تجبه دانش آموزان 

ا محتو آن،مشخص میشه و بر مبنای  . محتوامحتوا در مرحله سوم طراحی آموزشی ایندیانا مشخص میشهاست، صورت گرفته 

گیرد و وسایل ن مورد توجه قرار میمرحله سازمایعنی کند که چگونه محتوا ارائه بشه در این مرحله سازماندهی پیدا می

برای رساندن دانش  ،که برای پوشش دادن هر محتوا د یعنی طراح آموزشی مشخص میکن ود .)آموزشی اینجا مشخص میش

مرحله بعدی می رسیم. ارائه به مرحله و در نهایت  د. ( وسایل آموزشی را پیش بینی کن ی ، باید چهآموز به هر هدف آموزش

و  ه است تحلیل کرداست و مشخص کرده رائه است. یعنی معلم باید در جریان کالس خودش، آن چه که این الگو، ا

این یک الگوی تلفیقی طراحی آموزشی است . اجرا کنه و در نهایت ارزشیابی رو انجام بده  ،را ارائه بدهداست سازماندهی کرده 

الگوی  سه مطرح کردیم د. آن چه که تا اینجا طراحی اموزشی دار به عنوان دو گام مکملرا در دل خودش اجرا و ارزشیابی که 

شناخته شده بود که به واسطه اینکه سرفصل های درس طراحی اموزشی برای شما دبیران گرانقدر منطبق بر چهار گام تحلیل 

هدف

مخاطب

محتوا

سازمان

وسیله

ارائه

ارزشیابی



ل و تعیین روش و تحلی، موقعیت آموزشی  تحلیل و تنظیم هدف های آموزشی، تحلیل چهار گام  ،تعیین هدفهای آموزشیو 

ه همچنان همرا .بود آسان برای شما  است  تعیین نظام ارزشیابی صورت گرفته وو محتوای آموزش و در نهایت تحلیل  وسایل 

در ادامه الگوهای بیشتری از طراحی اموزشی شناخت گرایی و سازنده گرایی را مطرح  .بده قوتتونشما خوبان هستیم خدا 

 .کنیممی
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   رایج در دنیا اختصاص دادیم آموزشی طراحی الگوهای  ش های قبلی ما به بررسیبخ

 

 

 

 

 

 

 

 

  .ورود پیدا کردیم به الگوی طراحی آموزشی رفتار گرایانه

خیلی مختصر صحبت کرد و اینجا میخواهیم در مورد یکی از  (Indiana) ایندیانا دانشگاه  در مورد الگوی عوامل چهارگانه و پنج گانه و الگوی

 Robert) را مورد بررسی قرار بدهیم این الگو را هینیچ(Assure) اشورالگوها یا مدل های معروف طراحی آموزشی با عنوان الگوی 

Heinrich)و مولندا (Michael Molenda) و راسل ( James D.Russel) و اسمالدینو(Sharon E. Smaldino) ، این  مطرح میکنند 

و  (process) دارد و به درونداد و فرآیندراحی آموزشی ط به مند نظام نگرشی یک یعنی است سیستمی الگوی یک آموزشی طراحی الگوی

توجه ویژه ای دارد و آنچه که مورد تاکید در این الگو است این است که رسانه های آموزشی نقش حساسی دارند یعنی  (out put) خروجی

 .معلم یا طراح آموزشی رسانه های آموزشی را با حساسیت باالیی انتخاب کنند و آنها را مورد توجه قرار دهد

 این الگوی اشور مناسب موضوعات علمی مختلفیست و بسیار رایج است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الگوهای بین المللی                                                

رابرت هینیچ       (Robert Heinrich)                             

                              (Michael Molenda)                     میشل مولندا   

جیمز دی راسل     ( James D.Russel)                              

شارون ای اسمالدینو    (Sharon E. Smaldino)                      

 سیستمی 

 استفاده از رسانه آموزشی 

  موضوعات مختلفمناسب  

الگوی رفتار 

گرایی 

(ASSURE) 

 (Analyze learners ) مرحله اول : تحلیل یاد گیرندگان

 (State objectives) مرحله دوم : بیان اهداف آموزشی

  مرحله سوم : انتخاب روش ها ، رسانه ها و مواد آموزشی

(Select methods , media and materials) 

  مرحله چهارم : کاربرد رسانه ها و مواد آموزشی

(Utilize media and material) 

  مرحله پنجم: مشارکت یادگیرندگان

(Require learner participation) 

  مرحله ششم : ارزشیابی و بازنگری آموزش

(Evaluate and revise) 

 

 الگوهای رفتاری 

 )ASSURE) 



الگو را به عنوان اشور میشناسند و شناسایی میکنند این است که شش مرحله دارد و اگر سرواژه هر کدام از مراحل کنار هم اما این که چرا این 

 : قرار دهیم به کلمه اشور میرسیم

 (Analyze learners ) مرحله اول : تحلیل یاد گیرندگان

 (state objectives) مرحله دوم : بیان اهداف آموزشی

  نتخاب روش ها ، رسانه ها و مواد آموزشیمرحله سوم : ا

(Select methods , media and materials) 

  مرحله چهارم : کاربرد رسانه ها و مواد آموزشی

(Utilize media and material) 

  مرحله پنجم: مشارکت یادگیرندگان

(Require learner participation) 

  مرحله ششم : ارزشیابی و بازنگری آموزش

(Evaluate and revise) 

 .میرسیم Assure با کنار هم قرار دادن سر واژه ها به کلمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مرحله عنوان مرحله             عمده ترین فعالیت طراح آموزشی  

  تعیین ویژگی های غمومی و کلی

 یاد گیرندگان 

  تعیین ویژگی های اختصاصی

 یادگیرندگان 

  شناخت دانش و مهارت های

 فعلی شاگردان 

  تعیین سبک های یادگیری 

  بررسی ویژگی های شناختی و

 انگیزشی 

 اول                     تحلیل ویژگی های یادگیرندگان 

  تعیین هدف کلی آموزش 

  تدوین هدف های عینی آموزش 

  توجه به معیار های الزم برای

 تدوین هدف های آموزشی

 دوم                     تعیین هدف های آموزشی 

 تعیین رسانه مناسب و موثر 

 تعیین در دسترس بئدن رسانه ها 

  استفاده از رسانه های متنوع و

 متناسب

 انتخاب روش تدریس مناسب  

 

 سوم                   انتخاب رسانه ، مواد و روش آموزشی 

 



ها و مواد آموزشیآماده کردن رسانه   د و روشکاربرد رسانه ، موا چهارم                   

  بررسی شرایط مورد نیاز 

  فراهم کردن شرایط مناسب برای

 اجرای آموزش 

   آماده شدن معلم برای تدریس 

 

تعیین چگونگی مشارکت   مشارکت یادگیرندگان  پنجم

 یادگیرندگان 

  بررسی مهارت های مورد نیاز

 شاگردان برای مشارکت 

 بررسی میزان اثز بخشی تدریس   ارزشیابی و تجدید نظر ششم

 سنجش یادگیری شاگردان 

  اصالح تدریس و  یادگیری بر

 اساس اطالعات به دست آمده

ما در این مرحله به عنوان طراح  (Analyze learner ) مرحله اول را همانطور که خدمتتان گفتیم شامل تحلیل ویژگی های یادگیرندگان

فراگیران را تعیین کنیم مشخص کنیم از نظر سن و جنسیت و تفاوت های فرهنگی و اجتماعی و اموزشی باید ویژگی های عمومی و کلی 

 شاخص های دیگر که به عنوان ویژگی های جمعیت شناختی از آن یاد میکنیم را باید در این مرحله مورد تحلیل قرار دهیم یعنی فراگیر را از

اصی دانش آموز هم باید مورد بررسی قرار دهیم یعنی میزان دانش او و نگرش او و نگاه کلی مورد بررسی قرار دهیم اما ویژگی های اختص

شناخت او نسبت به پدیده ها و موضوعات درسی و مهارت هایی که در پایه های قبلی به دست آورده در این مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار 

دگان به دنبال تحلیل ساخت شناختی دانش آموزان و مهارت های فعلی آنها میگیرد پس ما در این مرحله به عنوان تحلیل ویژگی های یادگیرن

هستیم و همچنین سبک های یادگیری دانش آموزان را باید در تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار دهیم ، این کلید واژه ی سبک ها را فراموش 

 . نیم همه ی این ها در مرحله اول قرار میگیرندنکنید و همچنین ویژگی های شناختی و انگیزشی دانش اموزان را تحلیل میک

گفتیم سبک های یاد گیری ، آیا شما عزیزان از سبک های یادگیری چیزی میدانید ؟ آیا شده در جریان آموزش به شخصی ببینید که چقدر 

ت یادگیری فراگیر توجهی نشده اسآسان و روان صحبت میکنید ولی طرف مقابل مطلب را نمیفهمد ببینید این به علت آن است که به سبک 

تفکر  قباید بدانید که هر کدام از ما سبک های یادگیری متفاوتی داریم بعضی از ما از طریق تجربه کردن بهتر یاد میگیریم و برخی از ما از طری

شوند  آموزش بدهند و سپس وارد جزئیاتشهودی بهتر یاد میگیریم و بعضی باید عینا مطالب را ببینیم یا شاید گاها باید کلیت مطالب را به ما 

 . و یا نه گاهی بالعکس ابتدا باید جزئیات را بشناسیم و سپس وارد کلیات شویم این یعنی سبک یاد گیری

  : برای اینکه به عنوان طراح آموزشی با سبک های یادگیری بهتر آشنا شویم به این اسالید توجه کنید

 

 

 

 

 

 

 

 (Analyze)  تحلیل و بررسی  (1

 (Design)  طراحی  (2

 (Development ) تهیه (3

 (Implement ) اجرا (4

 (Evaluation ) ارزشیابی  (5

 الگوهای رفتار گرایی 

(ASSURE) 



 : ادگیری در اینجا مطرح شده استهشت سبک ی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . کل نگرسبک یادگیری حسی ، شهودی ، تصویری و نقطه مقابلش گفتاری ، فعال رو به روی متفکر و جزنگر رو به روی 

 . این هشت سبک را که به نوعی در دو طرف چهار پیوست قرار میگیرد میخاهیم مختصرا توضیح دهیم

  وس و کاربری را ترجیح میدهند و در واقع به دنبال حقایق هستندمی حسی : فراگیران حسی اطالعات ملسبک یادگیر

دارند اطالعات را به صورت خالقانه و نظری درک کنند ، اینها در واقع به اما نقطه مقابلش آنهایی که سبک یادگیری شهودی دارند و تمایل 

 . دنبال معنا هستند و سبک یادگیریشان سبک یادگیری شهودی است

سبک بعدی سبک یادگیری تصویری در مقابل سبک یادگیری گفتاری که در ان فراگیران تصویری، تصاویر و نمودار ها را ترجیح میدهند و آنها 

 . ال ارائه بصری هستند یعنی از طریق دیدن بهتر یاد میگیرندبه دنب

 

 سبک های یادگیری 

وس و کاربری را مفراگیران حسی اطالعات مل حسی :

  ترجیح میدهند و در واقع به دنبال حقایق هستند

را به صورت مفهومی  اطالعات فراگیران شهودی   شهودی :

، اینها در واقع به دنبال معنا  ترجیح میدهند خالقانه و نظری

 میگردند

 
تصاویر و نمودار ها فراگیران تصویری ،   : تصویری

بصری هستند را ترجیح میدهند و آنها به دنبال ارائه 

. 

 

: فراگیران گفتاری ،اطالعات نوشتاری یا گفتاری را ترجیح  گفتاری

 میدهند . آن ها به نبال توضیح توسط کلمات میگردند 

فراگیران ترجیح میدهند که اجسام را  فعال :

انجام دهند و دستکاری کنند و ازمایش های فیزیکی 

در واقع از طریق آزمایش کردن یاد بگیرند و اینها 

کسانی هستند که از حل مسئله به صورت گروهی 

 لذت میبرند

فراگیران متفکر ترجیح میدهند که روی مسائل تفکر  : متفکر

کنند و گزینه ها را بررسی کنند و از طریق تجزیه و تحلیل یاد 

 بگیرند و اینها ترجیح میدهند مسائل را به طور تنهایی حل کنند

فراگیران جزء نگر ترجیح میدهند که جزء نگر :

در اختیار داشته را به صورت خطی و منظم  اطالعات

باشند آنها جزییات را کنار هم قرار میدهند تا تصویر 

   کلی را بیابند.

کل نگر رویکرد کلی و سازمان یافته را فراگیران  :  کل نگر

ترجیح میدهند و آنها ابتدا تصاویر بزرگتر را میبینند و بعد به 

 جزییات میبردازند



اما نقطه ی مقابلش کسانی هستند که سبک یادگیری شان گفتاری ست در واقع اطالعات نوشتاری و مطالب اورال یا شفاهی را بهتر درک 

 . میکنند تا اینکه بخواهند به تصاویر توجه داشته باشند

مقابل متفکرانه است در این سبک یادگیری فراگیران ترجیح میدهند که اجسام را دستکاری کنند و ازمایش سبک یاد گیری فعال که نقطه ی 

های فیزیکی انجام دهند و در واقع از طریق آزمایش کردن یاد بگیرند و اینها کسانی هستند که از حل مسئله به صورت گروهی لذت میبرند و 

ادگیری شخص مقابل فعال است به کارهای انفرادی کمتر توجه میکند و کمتر دوست دارد که پس اگر طراح آموزشی متوجه شود که سبک ی

 .از طریق گفتار یاد بگیرد یعنی باید در جریان عمل قرار بگیرد تا یادگیری برای شخص اتفاق بیفتد

یل یاد بررسی کنند و از طریق تجزیه و تحل سبک یادگیری متفکر که فراگیران متفکر ترجیح میدهند که روی مسائل تفکر کنند و گزینه ها را

بگیرند و اینها ترجیح میدهند مسائل را به طور تنهایی حل کنند بر عکس کسانی که سبک یادگیریشان فعال بود و دوست داشتند مسائل را در 

 . دل گروه یاد بگیرند

 . سبک یادگیری جزنگر در مقابل سبک یادگیری کل نگر

جز نگر دارند باید ابتدا مطالب را به صورت خطی و منظم مطالب را به صورت جزئی به آنها ارائه دهیم تا مطالب به آنهایی که سبک یادگیری 

 قدورم برایشان جزئیات به دسترسی یادنگیرند را  صورت کلی در ذهن آنها شکل بگیرد اما کل نگرها تا کل یک مطلب یا کل یک مفهوم

 . بود نخواهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله عنوان مرحله             عمده ترین فعالیت طراح آموزشی  

  تعیین ویژگی های غمومی و کلی

 یاد گیرندگان 

  تعیین ویژگی های اختصاصی

 یادگیرندگان 

  شناخت دانش و مهارت های

 فعلی شاگردان 

  تعیین سبک های یادگیری 

  بررسی ویژگی های شناختی و

 انگیزشی 

 اول                     تحلیل ویژگی های یادگیرندگان 

  تعیین هدف کلی آموزش 

  تدوین هدف های عینی آموزش 

  توجه به معیار های الزم برای

 تدوین هدف های آموزشی

 دوم                     تعیین هدف های آموزشی 

 تعیین رسانه مناسب و موثر 

 تعیین در دسترس بئدن رسانه ها 

  استفاده از رسانه های متنوع و

 متناسب

 انتخاب روش تدریس مناسب  

 

 سوم                   انتخاب رسانه ، مواد و روش آموزشی 

 



 آماده کردن رسانه ها و مواد آموزشی  د و روشکاربرد رسانه ، موا چهارم                 

  بررسی شرایط مورد نیاز 

  فراهم کردن شرایط مناسب برای

 اجرای آموزش 

   آماده شدن معلم برای تدریس 

 

تعیین چگونگی مشارکت   مشارکت یادگیرندگان  پنجم

 یادگیرندگان 

  بررسی مهارت های مورد نیاز

 شاگردان برای مشارکت 

 بررسی میزان اثز بخشی تدریس   ارزشیابی و تجدید نظر ششم

 سنجش یادگیری شاگردان 

 تدریس و  یادگیری بر  اصالح

 اساس اطالعات به دست آمده

 باید آموزشی عینی های هدف آن پی در و میکنیم مشخص را کلی های هدف که است آموزشی های هدف تعیین ، اشور  اما مرحله دوم الگوی

  شود نوشته دقیقا

 و کند بینی پیش را  مناسب و موثر  شی باید رسانهمرحله سوم شامل انتخاب رسانه و مواد و روش آموزشی است اینجاست که طراح آموز

 انتخاب آموزش جریان برای را مناسب تدریس روش نهایت در و دهد قرار نظر مد را ان با کردن کار راحت ، رسانه بودن دسترس در همچنین

  کند

رسانه ها و مواد اموزشی و فراهم کردن شرایط مناسب برای اجرای آموزش و  کردن اماده که است  مرحله چهارم کاربرد رسانه و مواد و روش

  بررسی شرایط مورد نیاز و در واقع آماده شدن معلم برای قرار گرفتن جریان تدریس در این مرحله حائز اهمیت است

اینجاست که باید دانش آموزان را درگیر کند و مرحله پنجم این است که معلم در کالس درس حاضر میشود و میخاهد طرح را اجرا کند پس 

مشارکت آنها را طلب کند تا دانش آموز در جریان یادگیری و از طریق تعامل داشتن و مشارکت داشتن به نوعی دستکاری کردن و فعالیت 

  داشتن بهتر یاد بگیرد

مشارکت است یعنی پیشبینی کنیم که دانش آموزان را با آنچه که در این مرحله مد نظر است بررسی مهارت های مورد نیاز شاگردان برای 

  انجام چه سواالتی چه فعالیت هایی میتوانیم درگیر جریان یادگیری کنیم

است باید طراح آموزشی یادگیری فراگیران را مورد  Revise و Evaluate مرحله ششم یا مرحله آخر که ارزشیابی و تجدید نظر یا همان

بخشی تدریس را به نوعی مشخص کند و بر مبنای ارزشیابی و سنجشی که صورت گرفته بتواند در طرح خودش سنجش قرار دهد و اثر 

 بازنگری انجام دهد

عزیزان ما شش مرحله ی الگوی اشور و همچنین سبک های مختلف یادگیری را مورد توجه قرار دادیم و به آنها اشاره کردیم و همچنان در 

 .طراحی آموزشی  خدمت شما هستیم با الگوهای
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ADDIE 

 ( Analysis)تحلیل و بررسی- ۱
 ( Design) طراحی-۲
 ( Development)  تهیه-۳ 

 (  Implementation)  اجرا– ۴
 (  Evaluation) ارزشیابی– ۵

 

 

هم ADDIEاز کنار هم قرار گرفتن سر واژه ها ،نام مدل به نوعی شکل گرفته است الگوی  ASSUREهمانند الگوی  ADDIEالگوی

مرحله دارد: مرحله اول تحلیل و  بررسی، مرحله دوم طراحی ،مرحله سوم تهیه، مرحله چهارم اجرا و ۵  همینطور است. این الگو

 خواهید رسید .ADDIE مرحله پنجم ارزشیابی. اگر سر واژه ها را کنار یکدیگر قرار دهیم به
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 ...جمع آوری اطالعات درباره مخاطبان، نیاز های یادگیری، بودجه، محدودیت های موجود و
 چه کسانی هستند؟ مخاطبان 
  نیاز یادگیری آنها چیست؟ 

 تا چه اندازه بودجه در اختیار ما قرار دارد؟
 به چه روش هایی می توان آموزش را ارائه کرد؟

 های موجود کدامند؟محدودیت
 چه موقع باید پایان پذیرد؟ 

 دست یافته اند؟های مورد نظر فراگیران باید چه کاری انجام دهند تا مشخص شود که به شایستگی
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  طراحی

Design 

 توسعه

Development 

 اجرا

Implementation 

 ارزشیابی

Evaluation 



 حاال بررسی هر کدام از این مراحل،مرحله اول تحلیل و بررسی: 

قرار است که طراح آموزشی در این مرحله درباره مخاطبان، نیازهای آنها ،بودجه ،محدودیت هایی که دارند سواالتی را از خودش 

ن را بپردازد ،اینکه مخاطبان چه کسانی هستند؟ نیازهایشان مطرح کند و در واقع به تحلیل و بررسی و آنالیز هر کدام از این واژگا

چیست ؟در پی چه هستند؟ تا چه اندازه بودجه در اختیار من طراح آموزشی و مجری طرح است ؟و به چه روش هایی ما می توانیم 

نی باید پایان بپذیرد ،و دانش آموزش را ارائه دهیم؟ محدودیت های موجود در فضا و مکان را بررسی می کنیم، اینکه پروژه چه زما

نیازهای شناختی و عاطفی دارد، ساخت شناختی ذهن او را از قبل در نظر می گیریم و از هر نظراینکه به تجزیه و   آموزش چه

قرار گرفته ایم پس با هم همراه باشیم  Analysisیعنی  ADDIEتحلیل موضوع می پردازیم یعنی در واقع ما در مرحله اول الگوی

 میبینیم و می خواهیم در مورد آن بیشتر صحبت کنیم: ADDIEیپ کوتاه از مرحله اول الگوی کل

 Analysis: 

 1.instructional goals 

2. Instructional analysis 

3. Learner analysis 

4. Learning objectives: what is students should be able to do when instruction is completed:- 

skills - attitude- knowledge 

  

ADDIE is an instructional design model that helps instructors, instructional designers and 

training Specialists plan and create instruction. The ADDIE model is used to create all kinds of 

instruction from teaching high school students about calculus to training doctors on how to use 

state-of-the-art medical equipment. In this presentation, however, we will use simpler examples 

to illustrate the ADDIE principles. the ADDIE Model includes five phases: ANALYSIS, 

DESIGN, DEVELOPMENT IMPLEMENTATION and EVALUATION. Let's take a closer look 

at the first phase. The Analysis phase. Doing a thorough analysis before developing and 

implementing training can save a lot of time and resources the analysis phase generally consists 

of four sub phases the development of instructional goals and instructional analysis A learner 

analysis and the development of learning objectives. So let's talk for a minute about the first step, 

developing instructional goals. 

Let's say you have a friend that wants you to teach him how to make pizza better yet, his mom 

wants you to teach him how to make pizza to do this effectively, you would have to clearly 

define what the goal of this little training would be. Does she want him to know how to build 

every type of pizza from for cheese to Alfredo chicken to stuffed crust or does he just have a 

certain type of Pizza in mind? finding out and making a clear instructional goal can save a lot of 



time and effort. In this case, you would simply have to talk to your friend's mom, She's your 

client.  

Once you have Clearly defined what your instructional goals are, you will be better equipped to 

develop the instruction. So let's say that your friend's mom wants him to learn how to make a 

simple pepperoni pizza. That's the instructional goal. Good, now we can move on to the next part 

of the analysis phase, instructional analysis. During the instructional analysis a curriculum 

Creator defines and writes out all of the steps necessary to carry out the instructional goals. Now 

this phase is often not as simple as it seemed and our pizza analogy. It sounds easy enough at 

first just roll out the dough throw on the sauce cheese and pepperoni and toss it in the oven. 

Right? Well, it's actually a lot more complicated your friend has to know how to make dough or 

where to buy it. He needs to know what techniques and tools are required to roll it out. He needs 

to know the ingredients of the sauce and how to spread it out evenly.  

There are basic steps but each step can have its own sub-steps. A finished instructional analysis 

is a chart that looks something like this; it is very specific and outlines the goal steps learners 

need to have to achieve the instructional goal. Many instructional designers are continually 

adding to and refining their instructional analysis as they go through the other steps of designing 

training.  

The next part of the analysis phase is the learner analysis. This is when you find out what your 

learner's already know about the subject at hand when you have a specific set of learners and our 

example, just one guy it's a lot easier to do a learner analysis just call him and talk to him if 

you're learning audiences bigger say 10th grade physics students at the Clark County School 

District. You may have to do more research and even conduct interviews and surveys. Knowing 

where your learner's stand regarding your subject helps you know how much or how little you 

need to teach them say you talk to your friend and find out he's a connoisseur of spaghetti sauces 

and knows how to make a delicious one by heart. Well, then, you know you don't have to go into 

much detail when talking to him about making pizza sauce. 

If you hadn't done a learner analysis and found that out, you could have wasted a lot of time and 

effort teaching him something he already knew about. 

Step four is creating learning objectives. Learning objectives are what students should be able to 

do when instruction is completed. They are usually in the form of skills, attitude or knowledge. 

A good way to write a learning objective is to fill in the following sentence by the time a student 

finishes this course he or she should be able to Blink. This is another time when we have to be 

very specific and use strong verbs that specifically defined student performance and our 

example, we know our Instructional goal is to teach your friend how to make a pizza but we need 

to be more specific with our learning objectives based on what we learned in our instructional 

analysis and learner analysis. We can come up with some good learning objectives like this at the 

end of our course our students should be able to: Describe how to make pizza dough from 



scratch, demonstrate how to roll it out evenly, show how to add sauce, cheese and pepperoni 

correctly, explain at what temperature the pizza needs to be cooked and for how long. Knowing 

what our learning objectives are is going to go a long way in helping us design our course.  

So that's a basic overview of the analysis phase of the ADDIE model. Can you see how doing 

this groundwork before creating instructional materials? Can help you utilize your resources 

better? Good, Next, we'll talk about the design phase. Thanks for watching. 

ADDLE 

یک مدل طراحی اموزشی است که به معلمان طراحان آموزشی و متخصصین آموزش کمک می کند تا یک دوره اموزشی را طراحی 

ی ایجاد و خلق تمام انواع آموزش به کار میرود از اموزش دانش اموزان دبیرستانی درباره ی محاسبات و خلق کنند. این مدل برا

 . گرفته تا آموزش پزشکان درباره ی به کارگیری وسایل و تجهیزات پزشکی

 -1نج مرحله است اما در این ارائه از مثال های ساده تری استفاده می کنیم تا اصول این مدل را نشان دهیم. این مدل شامل پ

 ارزیابی -5اجرا یا پیاده سازی  -4توسعه  -3طراحی  -2تحلیل و بررسی 

بیاید درباره ی  مرحله اول یعنی  توسعه یا تعریف اهداف اموزشی صحبت کنیم . فرض کنیم شما دوستی دارید  و او از شما می 

یم مادرش می خواهد به او یاد بدهدکه چطور یک پیتزا بپزد. خواهد که به او یاد بدهید که چطوریک پیتزا درست کند یا بهتر بگوی

برای اینکه این کار را به طور موثر انجام دهید شما باید به طور دقیق مشخص کنید که اهداف شما از این اموزش کوچک چیست . 

یتزا مد نظر است ؟ پیدا کردن و ایا مادرش می خواهد که او روش پخت تمام انواع پیتزا را یاد بگیرد؟ یا تنها یک نوع خاص از پ

مشخص کردن یک هدف هدف اموزشی دقیق و واضح می تواند در زمان و تالش صرفه جویی بسیاری داشته باشد . در این مورد 

شما تنها نیاز دارید که با مادر دوست خود صحبت کنید. او مشاور شماست . زمانی که شما به طور واضح مشخص کردید که اهداف 

شما چیست بهتر می توانید دستورات اموزش را شروع کنید. پس فرض می کنیم که مادر دوست شما می خواهد که اموزشی 

 . پسرش یک پیتزا ساده پپرونی را یاد بگیرد این یک هدف اموزشی است

 . حاال می توانید به زیر مرحله ی بعدی از مرحله ی تحلیل و بررسی بروید یعنی تحلیل آموزشی

لیل اموزشی یک برنامه اموزشی ایجاد می شود تا تمام مراحل الزم برای اجرای اهداف اموزشی را پیدا کند. اما این در مرحله تح

خمیر را -1مرحله به اندازه ای به نظر می رسد راحت نیست.در مثال پیتزا در ابتدا اسان به نظر می رسد . با دستوراتی مثل اینکه 

 در نهایت در فر بپزید -4سپس پنیر و پپرونی را اضافه کنید  -3روی ان سس بریزید -2پهن کنید . 

اما در واقع مسئله پیچیده تری است.به عنوان مثال دوست شما باید بداند چطور خمیر را درست کند از کجا بخرد چه تکنیک ها و 

ر به طور یکدست سس را پخش کند. ابزار هایی را نیاز دارد . سپس نیاز دارد بداند که مواد تشکیل دهنده سس چیست. اینکه چطو

پس برای هرکدام از این مراحل موارد اساسی بسیاری وجود دارد که زیر مجموعه ان ها هستند. یک تحلیل آموزشی کامل چیزی 

شبیه تصویر زیر می باشد . محصول نهایی چیزی بسیار مشخص است و تمام مراحل هدفی را که فراگیر باید طی کند تا به هدف 

برسد را مشخص می کند. بسیاری از طراحان اموزشی زمانی که سایر مراحل اموزشی را طی می کنند  به طور مداوم به  آموزشی



می تحلیل آموزشی خود مطالبی را اضافه

 ( کنند یا آن ها را اصالح می کنند .)دوستان واضح بودن عکس همین بود و قابل تایپ نمی باشد

بررسی تحلیل براگیر است . این بدان معناست که شما متوجه می شوید فراگیران شما از قبل چه قسمت بعدی از مراحل تحلیل و 

چیز هایی را درباره ی موضوع مورد بحث می دانند . وقتی که شما تعداد محدودی از فراگیران را دارید مانند مثال ما که فقط یک 

توانید با او تماس بگیرید و با او صحبت کنید. اما اگر گروه فراگیران فراگیر دارد تحلیل فراگیران کار بسیار راحت تری است. می 

شما بزرگ تر باشد مثال ده دانش اموز فیزیک در یک منطقه خاص و مدرسه باشد شما باید تحقیق بیشتری انجام دهید حتی باید 

ضوع مطرح شده در کجا قرار دارند )چقدر مصاحبه و بررسی های بیشتری انجام دهید . اینکه بدانید که فراگیران شما نسبت به مو

می دانند ( به شما کمک می کند که بدانید که چه مقدار نیاز است که به ان ها اموزش دهید . فرض کنید شما با دوست خود 

صحبت کردید و فهمیده اید که او میداند که چطور سس ماکارونی را درست کند و اینکه چطور یک سس خوشمزه بپزد . پس می 

 .همید که نیازی نیست که برای یاد دادن درست کردن سس پیتزا وارد جزئیات شویدف

اگر شما یک تحلیل از فراگیر انجام داده باشید و این مطالب را از فهمیده باشید  می توانید در زمان و انرژی خود صرفه جویی کرده 

 .اهید دادو وقت خود را برای توضیح دادن چیزهایی که خود او می داند هدر نخو



قدم چهارم ایجاد اهداف یادگیری است . اهداف یادگیری آن چیزهایی است که دانش اموز باید بتواند پس از اتمام آموزش انجام 

دهد . این اهداف یادگیری معموال در فرم مهارت نگرش )رویکرد( و دانش است . یک روش خوب برای نوشتن اهداف یادگیری این 

 " ... زمانی که دانش اموز این درس را تمام کند باید بتواند "میل کنید. است که جمله زیر را تک

در این نیز باید بسیار خاص و دقیق برخورد کنیم. از افعال محکم و قطعی استفاده کنیم که به طور خاص و مشخص عملکرد دانش 

 . اموز را تعریف کند

به دوست خود یاد بدهیم که چطور یک پیتزا بپزد . اما باید در مورد در مثال پیتزا ما می دانیم که هدف اموزشی ما این است که 

اهداف یادگیری فرد به طور مشخص و دقیق برخورد کنیم .براساس آن چیزهایی که ما در مورد تحلیل اموزشی و تحلیل فراگیر 

ین : در انتهای دوره ی اموزشی دانش اموز اموخته ایم می توانیم با برخی اهداف یادگیری خاص کار خود را به اتمام برسانیم .مانند ا

باید بتواند که : چگونگی درست کردن خمیر پیتزا را از ابتدا توصیف کند. چگونگی پخش کردن خمیر را به صورت یکدست نشان 

مچنین زمان دهد. چگونگی اضافه کردن سس پنیر و پپرونی را نشان دهد ) ارائه دهد (. میزان دمای مورد نیاز برای پخت پیتزا و ه

الزم را توضیح دهد. دانستن و پیدا کردن اهداف یادگیری می تواند به ما کمک کند که قسمت زیادی از مسیر را در طراحی دوره 

  .ها بپیماییم

پس این یک بررسی مقدماتی از مرحله تحلیل در این مدل بود . پس متوجه شدیده اید چگونه انجام این کار زمینه ای و اساس 

ایجاد مطالب اموزشی  می تواند به شما کمک کند که از منابع بهتر استفاده کنید. سپس ما درباره ی مرحله طراحی  پیش از

   . صحبت می کنیم

 

 

عزیزان کلیپ را تماشا کردید اینجا دیدید که در مرحله اول طراحی آموزشی باید این سوال را از خود بپرسیم که ما باید چه 

ارائه بدهیم، چه مطلبی را به او آموزش دهیم ،پس باید به نیاز او توجه کنیم ،بر مبنای نیاز،هدف ها را فراگیر   خدمتی را به

ای که در اختیار ما قرار دجهبومشخص کنید، در انتخاب هدف ها باید به مسائلی از قبیل میزان زمانی که در اختیار ما قرار دارد، 

ید که در بررسی نیازهای فراگیران و مخاطبان و اینکه هر کدام از فراگیران ما چه سبک دارد توجه داشته باشیم. شما در اینجا دید

های یادگیری دارند ،چه ساخت شناختی دارند ،چه پیش دانسته هایی دارند، باید نکاتی را مدنظر قرار دهیم وقتی بخواهیم 

باید به این محدودیت ها نیز توجه داشته باشیم ما  پاسخگوی نیازهای آنها باشیم یکسری محدودیت هایی پیش روی ما وجود دارد

 در ادامه درباره الگوهای یادگیری بیشتر صحبت خواهیم کرد.

 

 

 



 

 

 جلسه پنجاهم درس طراحی آموزشی: 

 تهیه کنندگان: الهام ارجمند دبیر زبان انگلیسی و سعیده رحیم پور دبیر زبان انگلیسی

 

 

)طراحی(، طراح آموزشی باید دست به طراحی بزنه. عمده ترین فعالیتی که  Designیعنی   ADDIEدر مرحله ی دو از الگوی 

)طراحی( صورت میگیره این هست که مناسب ترین محیط آموزشی رو در راستای رسیدن به   Designدر مرحله ی دوم یعنی 

ی باید محیط را در نظر بگیره، هدف ها، بتونیم انتخاب کنیم. یعنی با توجه به هدف های از پیش تعین شده، اینجا طراح آموزش

موقعیت هایی که قرار ایت دانش آموزان با آن رو به رو شوند. در این مرحله، آموزش به صورت یک طرح مبسوط ارائه میشه که 

شامل انتخاب روشها و رسانه های موزشی، تصمیم گیری در باره ی راهبردهای آموزشی و طذاحی هدف های عینی آزمون و نیز 

جریان آموزشی در کجاها صورت بگیره. آیا یک فضای  ِزش است. در این مرحله، ما مشخص می کنیم که قراره اتفاقاتطرح آمو

سنتی را برای تدریس انتخاب می کنیم یا آیا قرار است از طریق آموزش الکترونیکی درس را پیش ببریم؟ ما اینجا رسانه ها رو 

 عمده ترین فعالیتی که در این مرحله انجام می شود:

 انتخاب مناسب ترین محیط آموزشی متناسب با هدف ها

 آموزشی طرح مبسوطی از آموزش را تدارک می بیندکه شاملدر این مرحله طراح 

 انتخاب روش ها و رسانه های آموزشی

 تصمیم گیری درباره ی راهبردهای آموزشی

 طراحی هدف های عینی آزمون و نیز طرح آموزش
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ق فیلم، کتاب،انیمیشن آموزش را پیش ببریم یا قرار است با توضیحات شفاهی، درس مورد بررسی قرار می دهیم، قرار است از طری

باید مدنظر قرار  ADDIEرا به دانش آموزان یاد دهیم؟ این ها نکاتی هستند که در دومین مرحله از الگوی طراحی آموزشی 

زنیم نتایج یادگیری را پیش بینی می کنیم و دهیم. ما برای این مرحله یعنی مرحله ی دوم، دست به انتخاب یک طرح آزمایشی می

 ِبرمبنای پیش بینی نتایج یادگیری،یک استراتژی آموزش را طراحی می کنیم. با همدیگر کلیپ دوم از مرحله ی دیزاین

را مشاهده کنیم و روی آن تامل داشته باشیم، کلید واژه ها را یادداشت کنیم ، زیر مرحله ی هر  ADDIEِآموزشی ِطراحی

 ) طراحی( رو بهش توجه داشته باشیم. همچنان در خدمتتون هستیم.  Designام از مراحل کد

ADDIE is an instructional design model that helps instructors, instructional 

designers and training especialists plan and create an instruction. The ADDIE 

model is used to create all kinds of an instruction from showing call center 

employees how to use a new software system to training military personell to use 

specific tactical strategies. In this presentation, however, we will use simpler 

examples to illustrate the ADDIE principles.  

The ADDIE model includes five phases: Analysis, Design, Development, 

Implementation and Evaluation. Let’s take a closer look at the second phase, the 

design phase.  

 

 

 

During the design phase, curriculum developers design assessments, choose a 

course format and create an instructional strategy.  

It may seem counterintuitive to design the assessment of a course before you begin 

creating the content, but it is actually very helpful to know how you are going to 

test your learners knowledge, attitude and skills about your subject. When you are 

1. Design 
Assessments

2. Choose 
Course 
Format

3. Create an 
Instructional 
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Design Phase > 



creating your instructional materials to design effective assessments, you are going 

to use a lot of what you learned during the previous ADDIE phase, the analysis 

phase. Dick, Kerry and Kerry point out that there are four areas to consider when 

designing a good assessment questionnaire task, the instructions, goals, learner and 

context, as well as the assessment itself. 

It is very important to consider the goals of your instruction as you design your 

assessment. Let's say you are teaching a group of not so computer literate folks 

about how to use email during the analysis phase. You would have created 

performance objectives or what the students would do to demonstrate that they 

learned the content. Now you can use these performance objectives to help you 

create effective assessments. If one of your performance objectives was for 

students to demonstrate how to open up a Web browser and sign into a Web based 

e-mail account, then you should make sure to test that knowledge at the end of the 

course as you write out this question or task. 

Remember to keep in mind what you learned about your learners during the 

analysis phase. In our example, your learners aren't very computer-literate, so you 

should avoid using unnecessarily obscure or complicated terms in your assessment. 

Wherever possible, you should assess skills like this in a context as close to the 

eventual performance setting as possible. Having them answer a multiple choice 

question about how to sign into an email account won't be nearly as effective as 

giving them a task to do so on a physical computer. 

And be sure to be thorough when you research or learners’ performance context. 

Let's say you find out that after your courses over, your students will be using PCs 

to write their emails. Then you would do well to assess them on a PC. It wouldn't 

be helpful to have them do it on a Mac or on a smartphone. Make sure your 

assessment questions and tasks are written clearly with correct punctuation and 

grammar. Also, avoid the temptation to trick learners by intentionally writing 

complicated or misleading questions. 

If your instructional goal is to help students learn to use email, then test them on 

that, not on how good they are at answering trick questions. Once you know how 

your learners are going to be tested, then you can go about choosing a course 

format. The course format also sometimes called the delivery system, is the 

medium by which the course content is presented to learners. Courses can be 

taught in a traditional classroom setting by correspondence as a tele-course through 

a self-paced workbook over the Internet or in a blended course that combines 



different methods. And our example. We know that your students are going to be 

tested using PC computers. 

It would be most effective then to choose a course format that would allow them to 

use PC computers. When you teach them like a computer lab, now that you've 

designed your assessment and pick the course format, you can begin to create your 

instructional strategy and instructional strategies. The collection of lectures, 

readings, discussions, projects, worksheets, assessments and activities to help the 

students learn the course content. Dick, Kerry and Kerry have outlined five major 

learning components that are part of an overall instructional strategy. They are the 

pre-instructional activities, the content presentation, learner participation 

assessment and follow-through activities. 

When planning your pre-instructional activities first include a way to motivate 

your learners.In our example, you can talk to your students about how using email 

could benefit them, perhaps by helping them pay their bills more effectively or 

keeping in touch with relatives. Motivating your learners will help them see the 

value of your material and internalize the instruction. Then find a way to illustrate 

the course objectives. This will help them mentally organize the components of the 

instruction and know how they're going to apply their knowledge. There are a few 

things to keep in mind when planning your content presentation first, make sure 

your content is concise and not filled with unnecessary detail. Just stick to the 

objectives of the class. It may sound fun to relay the history of email and how it 

got started, but it isn't going to help your students reach the objective of the class 

and be sure to include examples. 

This could be as simple as walking students through the process of signing onto an 

e-mail account on a digital projector. 

It is very important to plan plenty of learner participation in your instructional 

strategy. This means allowing your students to practice a task as well as providing 

them with feedback. In our example, you could let students try sending you a 

message on their own computers and then tell them what they did right or where 

they tripped up. You will then want to plan for assessment and your instructional 

strategy. In addition to the final assessment we talked about earlier, you may want 

to include practice assessments as well as a final attitude assessment which asks 

your learners how they felt about the course. 

The final thing you want to include in your instructional strategy is a set of follow- 

through activities. This is a review of the entire course strategy with an eye toward 



helping students internalize and apply the instruction after the class is over. So 

that's the basic overview of the design phase of the ADDIE model. Designing 

assessments, choosing the right course format, and carefully putting together an 

instructional strategy will make developing your course content a lot more easy 

and effective. In our next video, we'll discuss the second D and the ADDIE 

process, the Development phase. 

We'll see you then. 

ADDIEیک برنامه کند تا  یو متخصصان آموزش کمک م شی، طراحان آموز انیاست که به مرب یآموزش یطراح یالگو کی

کارمندان اینکه از نشان دادن  آموزش ها استفاده می شود،انواع  جادیا یبرا ADDIE. مدل نمایندجادیو ا یزیبرنامه رآموزشی را 

 یکیتاکت یها یاستفاده از استراتژ یارتش برا پرسنلتا آموزش د استفاده کنند یجد ینرم افزار ستمیس کیچگونه از مرکز تماس 

 کرد. میاستفاده خواه ADDIEنشان دادن اصول  یساده تر برا ی، از مثالها بهرحال،  مبحثنیخاص. در ا

توسعه ، : Development،  یطراح: Design، لیو تحل هیتجز:Analysisشامل پنج مرحله است:  ADDIEمدل

Implementation  :و و اجرا یساز ادهیپEvaluation :مرحله  یعنیتر به مرحله دوم  قیدق ینگاه دییای. بیابیارز

 .میندازیب Designیطراح

وجود دارد به دوره  course: دوره . و در متن انگلیسی هم میتوان هر جا کلمه 2: درس 1دو معنی دارد .  course) دوستان 

 ترجمه کرد و هم میتوان به درس ترجمه کرد(
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 کیرا انتخاب کرده و  ) یا فرمت یک درس( دوره کیکرده،قالب  یطراحارزیابی را ،  یبرنامه درس سازندگان،  یدر مرحله طراح

 کنند. یم جادیا یآموزش یاستراتژ

 دیاست که بدان دیمف اری، اما در واقع بسممکن از دور از عقل سلیم به نظر برسدمحتوا  دیتول قبل از شروعطراحی ارزیابی یک دوره، 

که شما در حال  ی. هنگامدیکن شیآزما مورد نظردانش ، نگرش و مهارت زبان آموزان خود را در مورد موضوع  دیخواه یچگونه م

آموخته  ADDIEیآنچه که در مرحله قبلدر حال استفاده از ،  دیمؤثر هست یها یابیارز یاحطر یخود برا یمطالب آموزش جادیا

 دیخوب ،با یابیپرسشنامه ارز کییخاطرنشان کردند که در هنگام طراح یو کر ی، کر کی. دلیو تحل هیفاز تجزیعنی  ،هستید دیا

 متن.و  رندهیادگیدستورالعمل ها ، اهداف ،  را در نظر بگیریم،چهار حوزه 

در طول مرحله  که شما فرض کنیمدییای. بدیریخود ، اهداف آموزش خود را در نظر بگ یابیارز یمهم است که هنگام طراح اریبس

. شما استفاده کنند لیمیاز ا هستید که چگونه انهیرادر زمینه  از افراد نه چندان با سواد  یدر حال آموزش گروه تجزیه و تحلیل

 یدهند. اکنون ممیانجام  یمطالب چه کار یریادگینشان دادن  یبرا ندانش آموزا اینکه ایدیکن جادیا یاهداف عملکرد دینتوا یم

بود که دانش آموزان  نیاز اهداف عملکرد شما ا یکی. اگر دیمؤثر استفاده کن یها یابیارز جادیا یبرا یاهداف عملکرد نیاز ا دیتوان

باید مطمِن  بر وب شوند ، پس یمبتن یکیونالکتر لیمیا کیکرده و وارد مرورگر وب را باز  کیتوانند  ینشان دهند که چگونه م

 شوید که این دانش را در پایان دوره آموزشی هنگام نوشتن سوالها یا فعالیت ها تست می کنید.

آموزان شما سواد  ما ، زبان. در مثال دیکن ادداشتیدیگرفته ا ادیلیدر مرحله تحل رانیآنچه را که در مورد فراگ دیداشته باش ادیبه 

. هر جا ممکن دیکن یخوددار یابیدر ارز دهیچیپ ایمبهم  ضروریریاز استفاده از اصطالحات غ دیبا نیندارند ، بنابرا یا انهیرا کامل

 کی. پاسخ دادن آنها به دیکن یابیارز ییعملکرد نها محیطبه  کیتا حد امکان نزد محیطکیرا در  نیمانند ا ییها ارتمه دیباشد ، با

 .کارآمد نخواهد بودوتریکامپ کیرویکار  نیانجام ا به اندازه،  لیمیا یحساب کاربر کیدر مورد نحوه ورود به  یا نهیسؤال چند گز

،  یلیتحص یبعد از اتمام دوره ها دیمتوجه شد فرض کنیم. دیباش قی، حتماً کامالً دق رانیعملکرد فراگ درمحیطقیهنگام تحقو 

. شخصیکار خوبی است انهیرا آنهابا یابیارز یپس مکنند.  یاستفاده م یشخص انهیخود از را لیمینوشتن ا یشما برا انیدانشجو

فعالیت که سواالت و  دیحاصل کن نانی. اطمدنتلفن هوشمند انجام ده ایمک  مجبور کنید که آن کار را با که آنها را ردندا یا دهیفا

گمراه  ایدهیچیسواالت پ ی، با نوشتن عمد نیدرست نوشته شده است. همچن یشما به طور واضح با نگارش و گرامر یابیارزش های

 .دیکن یدانش آموزان خوددار بیکننده ، از وسوسه فر



 شیمامورد آز نید ، پس آنها را در ایکمک کن لیمیاستفاده از ا یریادگیرا دراست که دانش آموزان  نیشما ا یگر هدف آموزشا

 خود راکه چگونه زبان آموزان  دیدان یکه شما م ی. هنگامفریبنده، نه در مورد چقدر خوب بودن آنها در پاسخ به سواالت  دیکن

 یخوانده م زین لیتحو ستمیاوقات س ی. قالب دوره که گاهدید در مورد انتخاب فرم دوره اقدام کنیتوان ی، مدهیدقرار  شیمورد آزما

 یسنت یکالس آموزش کیتوان در  یشود. دوره ها را م یدوره به زبان آموزان ارائه م یمحتوابوسیله آن  است که  یشود ، واسطه ا

آموزش داد که  یبیدوره ترک کیدر  اینترنتیا قیاز طر آموزودکتاب کار خ کیقیاز طر یدوره تلفن کیمکاتبات به عنوان  قیاز طر

 شوند. یم شیآزما یشخص یها انهیشما با استفاده از را انیکه دانشجو میدان یم ،مثال ما در مختلف است. و یاز روش ها یبیترک

مانند  ،در حالیکهدهد ، مؤثرتر خواهد بودبرا  شخصییها انهیبه آنها امکان استفاده از را به گونه ای که انتخاب فرمت دورهپس 

 دیتوان ی، م دیو قالب دوره را انتخاب کرده ا دیکرده ا یخود را طراح یابیاکنون که ارز .دیده یبه آنها آموزش م انهیرا شگاهیآزما

ها ، خوانش ها ، بحث ها ، پروژه ها ، برگه ها ،  یسخنرانای از مجموعه  :دیخود کن یآموزش یاهبردهاو ریاستراتژ جادیشروع به ا

را  یریادگییپنج مؤلفه اصل یو کر ی، کر کیداست.  یمطالب درس یریادگیدر  انیکمک به دانشجو یها برا تیها و فعال یابیارز

مشارکت  یابیقبل از آموزش ، ارائه مطالب ، ارز یتهاینها فعالیآموزش است. ا یکل یاستراتژ کیاز  یکرده اند که بخش حیتشر

 است. یریگیپ یتهایو فعال رندهیادگی

. در را لحاظ کنیدرانیدر فراگ زهیانگ جادیا یبرا یراه می کنید، اول، یزیقبل از آموزش خود را برنامه ر یها تیکه فعال یهنگام

با کمک به آنها در پرداخت بهتر  دی، شا دیصحبت کن برای آنها مفید استلیمیاستفاده از ا هچگون اینکه در مورد دیتوان یم ،مثال ما

ها  آموزشو  نندیکند تا ارزش مطالب شما را بب یبه شما کمک م رانیفراگ یبرا زهیانگ جادیارتباط با بستگان. ا ایصورتحساب خود 

را  آموزشییمؤلفه ها یذهن بطور کند تا یبه آنها کمک م نی. ادیکن داینشان دادن اهداف دوره پ یبرا یکنند. سپس راه یرا درون

چند نکته را در  دیارائه مطالب خود ، با یبرا یزی. هنگام برنامه ررندیگ یدانش خود را به کار م ونهسامان دهند و بدانند که چگ

پر نشده است. فقط به اهداف کالس  یرضروریغ اتیشما مختصر است و از جزئ یکه محتوا دیمطمئن شواول، ،  دیخاطر داشته باش

 وزاندانش آم کمکی به، اما  آن صحبت کنیدشروع  چگونگیو  لیمیا خچهیتار در موردرسد که  یبه نظر مجالب . دیباش بندیپا

 .دیدر آن قرار ده زیرا ن ییو حتماً نمونه ها نمی کندف کالس اهدشمابرای رسیدن بها

 باشد. تالیجیپروژکتور د کیقیاز طر لیمیحساب ایک ورود به  برایدانش آموزان  آموزش مرحله اییتواند به سادگ یم نیا

بدان معناست که به دانش آموزان  نیمهم است. ا اریشما بس یآموزش یدر استراتژ زیاددانش آموزان مشارکت یبرا یزیر برنامه

 دیبه دانش آموزان اجازه ده دیتوان ی. در مثال ما ، شما مدیبه آنها بازخورد ده نیکنند و همچن نیکار را تمر کیدیخود اجازه ده



کجاها ایراد ایرا درست انجام داده اند  یکه چه کار دییارسال کنند و سپس به آنها بگو امیپ اشم یخود برا یها انهیرا قیتا از طر

که قبالً در مورد آن صحبت  یینها یابی. عالوه بر ارزدیکن یزیخود برنامه ر یآموزش یو استراتژ یابیارز یبرا باید. سپس دارند

ه د که چیپرس یرا که از زبان آموزان خود م یینگرش نها یابیارز کینیو همچن تمرینییابیارز دی، ممکن است شما بخواه میکرد

 .دارند را در ارزیابی خود بگنجانید دوره نینسبت به ا احساسی را

کل  ی ازمرور نیاست. ا یبعد یها تیاز فعال یمجموعه ا دیخود بگنجان یآموزش یدر استراتژ دیخواه یکه م یمورد نیآخر

 کینیا نیکالس. بنابرا انیپس از پا ها کاربرد آموزشو  درونی کردندر  انیبه کمک به دانشجو عنایتدوره است با  یاستراتژ

 یاستراتژ کیجادیها ، انتخاب فرمت مناسب دوره و ا یابیارز یحاست. طرا ADDIE مدل یدر مرحله طراح یکل یبررس

 ندیفرآدوم  D ما ، در مورد یبعد یویدیشود. در ومی دوره شما  یساده تر و موثرترمحتوا اریتوسعه بسباعث  دقیقیآموزش

ADDIE  ، مرحله توسعه یعنی Developmentکرد میبحث خواه. 

 .دید میخواه دوباره شما را

 

 درس طراحی آموزشی:  جلسه پنجاه ویکم

 دبیر زبان انگلیسی درودزن -تهیه کننده: سید سجاد هاشمی نژاد

 الگوهای رفتارگرایی
 انتخاب یا تدارک رسانه ها و مواد آموزشی مورد نیاز 

  فعالیت های گروهی یا انفرادیتصمیم گیری درباره 
یکی از کارهای مهمی که در این مرحله باید صورت بگیرد تهیه کتابچه، بروشور، راهنما، سی دی های آموزشی یا یادگیری است 

 که در هنگام اجرای برنامه باید در اختیار فراگیران قرار بگیرد

مرحله اول طراح آموزشی میاید تحلیل می کند فراگیران را، مخاطبان مرحله اول و دوم الگوی ادی را بررسی کردیم، گفتیم در 

خودش را، موقعیت را ، زمان را، مکان را، محدودیت هایی را که پیش راه طراحی های آموزشی هست را بررسی می کند.این مرحله 

دف ها مشخص شدند. اما در ، مرحله طراحی آموزشی بود.در مرحله اول مشخص کردیم که به چه می خواهیم برسیم. یعنی ه

مرحله دوم که مرحله دیزاین یا طراحی بود چگونگی رسیدن به هدف ها را ما بررسی کردیم. این که آموزش ها به چه شکلی قرار 

است انجام شود و دانش آموزان چگونه به نتایج یادگیری برسند مطالبی که در مرحله دوم طراحی آموزشی ادی مورد بررسی قرار 

 Developmentاینجا می خواهیم در مورد مرحله سوم صحبت کنیم. توسعه یاگرفت. 

در این مرحله انتخاب یا تدارک مناسبی روی رسانه ها یا مواد آموزشی صورت می گیرد. همچنین تصمیم گیری درباره فعالیت های 



آموزشی می تواند یک کتابچه، یک گروهی یا انفرادی از قسمتهای مهم مرحله سوم یعنی توسعه است. در این مرحله طراحی 

بروشور، راهنما یا سی دی کمک آموزشی یا نرم افزارهای آموزشی را برای دانش آموزان طراحی کند که آنها هنگام اجرای برنامه در 

 .اختیار داشته باشند و بر مبنای آن راه آموزشی را پیش ببرند

 .کلیپ آموزشی مرحله سوم را تماشا کنید

 

دهنده، طراحان آموزشی و متخصصان تربیت کمک می، یک الگوی طراحی آموزشی است که به آموزش«ادی»پ:( ی کلی)ترجمه

آموزان شود، از اینکه به دانشبرای خلق همه نوع آموزش استفاده می« ادی»ریزی و خلق کنند. الگوی کند که آموزش را طرح

 های پرتاب شاتل را آموزش دهیم.که به فضانوردان دستورالعملند، تا اینتعمیر خودرو نشان دهیم که کاربراتور را چگونه مرمت کن

پنج مرحله دارد: تحلیل، « ادی»را تبیین کنیم. الگوی « ادی»تری استفاده خواهیم کرد تا اصول های سادهدر این ارائه، ما از نمونه

 طراحی، توسعه، اجرا، ارزیابی.

کنند، محتواهای اصلی ی درسی یک نمونه طراحی میتوسعه. در فاز توسعه، طراحان برنامهتر نگاهی کنیم به فاز بیایید از نزدیک

 دهند.کنند و یک اجرای نمونه انجام میدوره را تدوین می

 ایجاد یک طرح آموزشی نمونه -1

اش یاد خواهد به بچهتان میاید رییساید، و وقتی شما به مرخصی رفتهبیایید فرض کنیم که شما یک روزنامه را نوارپیچ کرده

ای از رسید که نمونهبدهید که چگونه این کار را انجام دهد. پس از اینکه فازهای تحلیل و طراحی را طی کردید، به این مرحله می

ای که قصد تان نشان دهید. این نمونه ممکن است شامل بخشی از یک نقشهرا به رییستان مهیا کنید و آنمحتواهای آموزشی

ای که در خواهید بنویسید باشد؛ البته همراه با استراتژی آموزشیرا دارید، یا یک یا دو تصویر از توضیحات مکتوبی که میساختش 

 اید.ی طراحی تدوین کردهمرحله

ی آموزش شما بزند، شما خواهید خواست که پیشرفتتان را به او جا که او کارفرمای شماست و بناست حرف آخر را دربارهاز آن

تان را ی محتوای آموزشیخواهید با این دردسر مواجه شوید که همهها و بازخورد او را دریافت کنید. البد نمینشان دهید و ایده

 اند.پسندیده یا محتواهای شما مشکلی داشتهمهیا کنید و بعد دریابید که او رویکرد شما را نمی

 محتواهای دوره را تدوین کنید. -2

تر و کارفرمایتان به قدر کافی نسبت به طرح آموزشی نمونه احساس رضایت کردید، وقت آن است که عمیق که شماپس از این

های آموزشی را در طرحکه کدام فعالیتی اینبکاوید و محتوای دوره را تدوین کنید. باید پیشتر در فاز طراحی تصمیمتان را درباره

ای که تان را مهیا کردید. از آن، و از محتوای آموزشی نمونهای که استراتژی آموزشیتان لحاظ کنید، گرفته باشید؛ یعنی در مرحله

ی شروع استفاده کنید و مالحظات و بازخورد کارفرمایتان را در ذهن داشته باشید. وقتی تدوین مهیا کردید، به عنوان نقطه

ی مرور با کارفرمایتان بگذارید و ببینید که آیا او مالحظات یا پیشنهادهای محتواهای آموزشی دوره را به پایان رساندید، یک جلسه



 دیگری دارد یا نه.

 .یک اجرای آزمایشی داشته باشید -3

 

ی آزمایشی از ها را با کارفرمایتان مرور کردید، وقت آن است که یک نمونهتان را مهیا کردید و آنوقتی که محتوای آموزشی

هایی ی محتواها و رسانهجا شما به همهی آموزشی شما. در اینبندی واقعی از دورهکنید. این تمرینی است با زمانآموزشتان را اجرا 

اید را به ای که آماده کردهتواند شامل این باشد که توضیحات و نقشهی ما، این میاید احتیاج دارید. در مثال سادهکه مهیا کرده

البته اگر این جزوه بخشی از استراتژی آموزشی شما بوده تان داشته باشید،ر مرور کاملی بر جزوهطودوستتان نشان دهید، و همین

تان، است. فکر ی رییسآموز واقعی شما، و در این مثال بچهای با دوستتان رفتار خواهید کرد که گویی او دانشاست. شما به گونه

ای هست که بتوانید ارتقائش دهید یا نه. در ضمن یا کنید تا بفهمید آیا حوزهخوبی است اگر از پیش یک فرم ارزیابی بازخوردها مه

خواهد فقط یک ساعت به شما وقت دهد تا فرزندش را آموزش تان را هم نگه دارید. اگر رییس شما میباید زمان اجرای آزمایشی

 داده شده انجام دهید.توانید این کار را در زمان تخصیصدهید، شما باید اطمینان پیدا کنید که می

تر بود. اگر یک تحلیل و طراحی جامع انجام داده باشید، فاز توسعه روان« ادی»ی الگوی خب، این یک نگاه اجمالی به فاز توسعه

 بر خواهد بود.ی محتواهای آموزشی زمانپیش خواهد رفت. هرچند که به هر حال مهیا کردن همه

 خواهیم انداخت.تر به فاز اجرا حاال، نگاهی نزدیک

 ممنون که تماشا کردید.

 

 :متن انگلیسی کلیپ

ADDIE is an instructional design model, that helps instructors, instructional designers, and 

training specialists plan and create instruction. The ADDIE model is used to create all kinds of 

instruction, from showing auto mechanic students how to repair carburetors, to training 

astronauts on launch procedures.  

In this presentation however, we will use simpler examples to illustrate the ADDIE principles. 

The ADDIE model includes five phases: Analysis, Design, Development, Implementation and 

Evaluation. 

Let’s take a closer look at the third phase, the development phase. During the development 

phase, curriculum developers create a sample, develop the actual course materials and conduct a 

run-through.  

 

 

1- Create a sample instruction: 



Let’s say you have a newspaper wrapped, and your boss wants you to teach his kid how to do it 

while you’re away on vacation. After going through the analysis and design phases, you’ll want 

to create a sample of your instructional materials and show them to your boss. This may consist 

of a portion of a map you are going to create, and a paragraph or two of the written instructions 

you are going to write as well as the instructional strategy you developed during the design 

phase.  

Since he is your client and is going to have final say on the instruction, you are going to want to 

show him your progress and get his ideas and feedback. You don’t want to go to the trouble of 

creating all your instructional material and then find out that he didn’t like the approach you 

made or that there was something wrong with them. 

1- Develop the course materials 

 

After you and your client are sufficiently satisfied with the sample instruction, it is time to dig in 

and develop the course materials. You should have already decided which instructional activities 

to include during the design phase when you made your instructional strategy. Use that and the 

sample instruction you made as a starting point and keep the comments and feedback from your 

client at mind. When you are finished developing the course materials, hold a review session 

with your client and see if he or she has any more comments or suggestions. 

2- Conduct a run-through 

 

Once you have created your course materials and gone through them with your client, it will be 

time to conduct a run-through of your instruction. This is a real-time rehearsal of the course, you 

need all the materials and media you have created. In our simple example, this could be showing 

your friend the instructions and map you created, as well as a walk-through of your paper out if 

that was part of your instructional strategy. You will treat your friend as if she were the actual 

student, in this case, your boss’s kid. It’s a good idea to prepare a feedback assessment ahead of 

time as well to find out if there are any areas you can improve on. You will want to time your 

run-through as well. If your boss is only going to give you an hour to train his kid, you are going 

to want to make sure you can do it in the allotted time. 

So, that’s a basic overview of the development phase of the ADDIE model. If you’ve done a 

thorough analysis and design, the development phase will go a lot smoother. Though it still takes 

time to create all the instructional materials. 

Next, we’ll take a closer look at the implementation phase. 

Thanks for watching. 

 

Implementation،اینجا مرحله چهارم رو بررسی می کنیم. یعنی اجرا کردن 



 الگوهای رفتارگرایی
 اجرای آموزش و پشتیبانی از برنامه آموزشی 

 رفع مشکالت فنی 

در هنگام اجرای برنامه ممکن است مشکالتی به وجود آید مثال رسانه های آموزشی مورد نظر به خوبی مورد استفاده 

قرار نگیرند یا فعالیت های گروهی به خوبی صورت نپذیرن. در این گونه مواقع مدرس باید با حفظ خونسردی در ثدد 

 های جایگزین را در نظر داشته باشد. رفع مشکل براید و همواره مواد و روش

در این مرحله قرار است طراح آموزشی ، طرحش را اجرا کند و به نوعی پشتیبانی انجام بدهند از برنامه آموزشی و مشکالت 

پیش احتمالی فنی را رفع کنند. پس این نکته باید مد نظر قرار بگیرد که در هنگام اجرای برنامه ممکن است یک سری مشکالتی 

بیاید. مثال رسانه های آموزشی، هنگام کار کردن با آنها به خوبی مورد استفاده قرار نگیرند.یا فعالیت های گروهی به خوبی شکل 

نگیرد. دانش آموزان با همدیگر تعامل خوبی نداشته باشند.و به نوعی در گروه همدیگر را پذیرا نباشند. اینجا معلم باید حفظ 

رفع مشکل نهایت تالش خودش را داشته باشد و روش های جایگزین را با انعطافی که به برنامه  خونسردی خودش در صدد

 .آموزشی خودش به طرح خودشداده است اعمال کند

 ،Implementationتماشا کنید کلیپ مربوط به اجرا کردن یا

 

کند وزشی و متخصصان تربیت کمک میدهنده، طراحان آم، یک الگوی طراحی آموزشی است که به آموزش«ادی»)متن ترجمه:( 

توانند شود، از اینکه به کسانی که میبرای خلق همه نوع آموزش استفاده می« ادی»ریزی و خلق کنند. الگوی که آموزش را طرح

 که به خلبانان هلیکوپتر فنون فرودهای مشترک به چه معناست، تا ایندار بازار بورس شوند آموزش دهیم که سرمایهسهام

 اضطراری را یاد دهیم.

پنج مرحله دارد: « ادی»را تبیین کنیم. الگوی « ادی»تری استفاده خواهیم کرد تا اصول های سادهاما در این ارائه، ما از نمونه

 تحلیل، طراحی، توسعه، اجرا، ارزیابی.

کردن یادگیرندگان، و دهنده، آمادهآموزشِ آموزشتر به فاز چهارم بیاندازیم، فاز اجرا. فاز اجرا سه قسمت دارد: بیایید نگاهی نزدیک

 آماده کردن فضای یادگیری.

 گرآموزش دادنِ آموزش -1

کند. اما در عین دهد، همان شخصی هم هست که تدریسش میی آموزشی را توسعه میدر موارد بسیاری، شخصی که یک دوره

دهد. گر یا مربی دیگر تحویل میطراح(، دوره را به یک آموزشدهنده )و ها توسعههای فراوانی هم هستند که در آنحال موقعیت

که شما بیایید فرض کنیم یک دوست شما را استخدام کرده که محتوای آموزشی کالس گیتار آغازین او را تدوین کنید، بعد از این

ای که تدوین ه با محتواهای آموزشیجا خواهید رسید که دوستتان را در رابطفازهای تحلیل، طراحی و توسعه را طی کردید، به این

ای و سنجشی محتواهای رسانهاید را بداند و با همهریزی کردههایی که برنامهاید آموزش دهید. او باید اهداف دوره و فعالیتکرده

 .هایی که استفاده خواهد کردآشنا شود



کالس محتواها را آماده کنید تا دوستتان فرصت آشنا شدن با ی ای کافی از اولین جلسهاین به این معناست که شما باید با فاصله

گر را ها آموزشگران و طراحان گاهی الزم است دهای، تدوینهای حرفهدست آورد. در محیطمحتواها و احساس راحتی با آنان را به

 های متنوعی تربیت کنند.برای یک دوره یا الگوی آموزشی خاص در حوزه

 آماده کنید:یادگیرندگان را  -2

ها ابزارها و دانش الزم سازی یادگیرندگان برای آموزش است. این به این معناست که اطمینان یابید آنبخش بعدی فاز اجرا آماده

نیازهای ها پیشمعناست که اطمینان حاصل کنید آنها و مراتب باالترِ آموزشی، این بدینبرای شرکت در کالس را دارند. در پایه

افزار مدیریت یادگیری که ها طی شده است، و برای استفاده از هر نرمسازی الزمی برای آناند، هر فرایند آمادهطی کردهالزم را 

 اند.بناست در کالس از آن بهره برده شود، آموزش دیده

داند چنین میاهد شد، و همداند کالس گیتار کی و کجا برگزار خوآموزی میدر مثال ما، دوست شما باید اطمینان یابد که هر دانش

 که چه چیزهایی را باید برای خودش تهیه کند: مثالً یک گیتار، یک تیونر )کوک کننده(، و یک پیک گیتار.

 فضای آموزشی را آماده کنید. -3

سازی آمادهگر و یادگیرندگان آماده باشند، الزم است اطمینان حاصل کنیم که فضای آموزشی آماده شده است. هر وقت که آموزش

گر شما میفضای چیزی بیش از اطمینان یافتن از وجود تعداد کافی میز و صندلی است. مثالً در مثال ما بیاید فرض کنیم آموزش

ی کوک کردن گیتار نشان دهد. او الزم است اطمینان حاصل کند که امکانات تکنولوژیک آموزان ویدیویی دربارهخواهد به دانش

ای را از پیش در فضای اصلی یادگیری رسانهی خوبی است که هر تجهیزات چنددر دسترس اوست. این هم ایده الزم برای این کار

 ای پیش خواهد رفت.کند اطمینان یابیم که فرایند آموزش روان و بدون هیچ دشواریِ فنیامتحان کنیم. این کمک می

آموزان قرار خواهند در اختیار دانشهایی که در طول آموزش میهچنین باید کارهایی از این قبیل کنند که برگگران همآموزش

برد و ماژیک دارند، اطمینان پیدا کنند که این اقالم را در اختیار دارند. دهند را از پیش چاپ کنند و اگر قصد استفاده از وایت

ان را به ادای مناسب محتوای آموزشی دهد که توجه کاملشگر اجازه میترتیب این جزییات را دادن پیش از کالس، به آموزش

 .ی یادگیرندگان متمرکز شوندمعطوف کنند و بر تجربه

سازی فضای گران، آماده کردن یادگیرندگان و آمادهآموزش مناسب آموزش«: ادی»خب، این هم از مرور اصلی فاز اجرا در الگوی 

 .اختی آموزشی را بسیار موثرتر و کاراتر خواهد سآموزشی اجرای دوره

 .، یعنی فاز ارزیابی را مورد بحث قرار خواهیم داد«ادی»در ادامه، فاز نهایی فرایند 

 .بینیمتانجا میدر آن

 

ADDIE is an instructional design model, that helps instructors, instructional designers, and 

training specialists plan and create instruction. The ADDIE model is used to create all kinds of 



instruction, from teaching potential stock brokers about mutual funds, to training helicopter 

pilots on the emergency landing techniques.  

In this presentation however, we will use simpler examples to illustrate the ADDIE principles. 

The ADDIE model includes five phases: Analysis, Design, Development, Implementation and 

Evaluation. 

Let’s take a closer look at the forth phase, the implementation phase. There are three parts to the 

implementation phase: Training the instructor, Preparing the learners, and Arranging the learning 

space. 

1- Train the instructor 

 

In a lot of cases, the person that develops a course of training is also the one that teaches it. But 

there are also plenty of situations where the developer turns the course over to a different trainer 

and instructor. Let’s say a friend hired you to develop the material for his beginning guitar class, 

after you have gone through the analysis, design and development phases, you’ll want to train 

your friend on the instructional material you’ve developed. He’ll need to know the course 

objectives and activities you planned and be familiar with all of the media and assessments he is 

going to use. 

This means you’ll have to have all the materials ready well before the first class session so your 

friend has time to get acquainted with the material and be comfortable with it. In professional 

settings, developers sometimes have to train dozens of instructors on a particular course or 

learning module in many different areas. 

2- Prepare the learners: 

The next part of the implementation phase is preparing the learners for instruction, this means 

making sure they have to tools and knowledge necessary to participate in the class. In higher 

education settings, this means verifying they have taken the proper prerequisites, gone through 

any necessary orientation and are trained on any learning management software that would be 

utilized in the class. 

In our example, your friend will have to make sure each student knew when and where the guitar 

class is taking place, as well as what materials they would have to provide for themselves; like a 

guitar, tuner and pick. 

3- Arrange the learning space: 

Once the instructor and learners are prepared, it is necessary to make sure that the learning space 

is arranged. This means more than just making sure there are enough chairs and desks for 

everyone. Let’s say that in our example your instructor is going to show students a video about 

how to tune guitars. He will want to make sure that he has the technology available to do this. It 

is also a good idea to test any multimedia equipment beforehand in the actual learning space. 

This will help ensure that the instruction will go smoothly without any technical difficulties. 



Instructors should also do things like print out all the handouts they will use during the 

instruction and make sure they have a whiteboard and markers ready if they are planning on 

using them. Getting these types of detail squared away beforehand allows instructors to put their 

full attention to delivering the course and focusing on the learner’s experience. 

So that’s it for our basical review of the implementation phase of the ADDIE model: Properly 

training the instructor, preparing the learners and arranging the learning space will make the 

course delivery much more effective and efficient. 

Next we’ll discuss the final phase in the ADDIE process: The evaluation phase. 

We’ll see you then. 

 

 

 :25قسمت  

 (Evaluation)رو می خواهیم بررسی کنیم. یعنی گام پنجم ادیدر اینجا پنجمین مرحله از الگوی طراحی آموزشی رفتارگرایانه 

 :ADDIEالگوهای رفتار گرایی 
سرتاسر فرآیند طراحی آموزشی ادامه دارد. در مرحله ارزشیابی فرآیند مستمری است که از مرحله ی تحلیل آغاز می شود و در 

ارزشیابی طرح آموزشی از همه ابعاد بررسی می شود) ارزشیابی از عملکرد فراگیران، رسانه ها و روش ها، فرآیند آموزشی، 

یابی پایانی برای بازبینی واصالح(. همچنین اجرای آزمون های الکترونیکی الزم برای اطمینان از کسب معیارهای آموزشی و ارزش

 سنجش برونداد درسی آموزشی و بررسی اعتبار برنامه از فعالیت های این مرحله می باشد.

 

 

ارزشیابی از فرآیندهای مستمری است که در طول اجرای یک برنامه یا در پایان به انجام رساندن یک برنامه، میتوانیم بواسطه ی 

 ینیم که آیا توانسته است که انتظارات و نتایج ما را برآورده کند یا خیر.آن طرحمان را مورد ارزیابی قرار دهیم و بب

ما بواسطه ی ارزشیابی میتوانیم برای کل فرآیندهای سیستم تصمیم گیری کنیم و اجزای سیستم را مورد بررسی قرار دهیم و به 

توجه قرار بدهیم. رسانه ها و روش ها را ارزیابی بازنگری برسیم. بواسطه ی ارزشیابی است که میتوانیم عملکرد فراگیران را مورد 

کنیم و ببینیم آیا فرآیند آموزشی بخوبی انجام شده است یا خیر. اگر نه بازبینی و اصالحات الزم را روی آن اعمال کنیم. همچنین 

ای آزمون های الکترونیکی بواسطه ی ارزشیابی میتوانیم خود فرآیند ارزشیابی را هم مورد نقد و بررسی قرار دهیم. همچنین اجر

الزم برای اطمینان از کسب معیارهای آموزشی و ارزشیابی پایانی برای سنجش برونداد درسی آموزشی دانش آموزان بسیار معتبر 

 است.  

 

 نوشتار متن انگلیسی: شهال زراعت پیشه دبیر زبان انگلیسی
ADDIE is an instructional design model that helps instructors, instructional designers and 

training specialists plan and create instruction. The ADDIE model is used to create all kinds of 



instruction from fifth grade social studies lessons to online computer programming courses. In 

this presentation, however, we will use simpler examples to illustrate the ADDIE principles. The 

ADI model includes five phases: Analysis, Design, Development, Implementation and 

Evaluation. Let's take a closer look at the fifth phase, the evaluation phase. 

 

There are two parts to the evaluation phase, formative evaluation and summative evaluation. 

 

Formative Evaluation: 

Even though what is the final letter in the ADI acronym? 

 

Most of the evaluation phase doesn't come last. You should actually be evaluating your 

instructional materials as you go through each part of the ADDIE process. This continual 

appeasement is called formative evaluation. Dick Kerry and Kerry's instructional model outlines 

three basic stages of formative evaluation one-to-one evaluation, small group evaluation and a 

field trial. Let's say that you and a friend are going to be holding a basketball training camp for 

11 year olds and are showing a short video to help the kids learn the basic rules of basketball 

during your one-to-one evaluation. 

 

You would want to test the effectiveness of this video with a child close to the age and abilities 

as your actual learners. You would then ask them a series of questions about the effectiveness of 

the video. First, about the clarity. Was the message clear and easy to understand? Then, ask 

about the impact. Was it helpful in reaching the objectives and goals of the class? Finally, you 

would assess the feasibility. How practical is the video given the time and context of the class? 

 

When doing all of these assessments, it is important to make sure that you carefully write out 

your assessment questions beforehand, make them clear, consistent and as objective as possible. 

Doing a number of one-to-one assessments for each of the workshops activities will help you 

identify the most and least effective areas of your instruction and improve upon it. 

 

After you have made improvements based on what you learned during your one to one 

evaluations, it will be time to do a small group evaluation. This will help you determine how 

effective those changes were, as well as monitor how well your activities work in a group setting. 

It is best to choose participants that accurately represent the different subgroups that will be 

participating in your actual course. In our example, this would mean choosing children that are 



well-versed in basketball as well as those that aren't as experienced during this small group 

evaluation. 

 

You will once again assess the clarity, impact and feasibility of each of your activities.  

 

Dick, Kerry and Kerry also recommend adding an attitude questionnaire, asking questions like 

this.  

1. Was the instruction interesting?  

2.Did you understand what you were supposed to learn?  

3.Were the materials directly related to the objectives?  

4.Were there sufficient practice exercises?  

5.Did the tests really measure your knowledge of the objectives?  

6.Did you receive sufficient feedback after you use a small group evaluation to further refine 

your instruction? 

 

You'll be ready to do a field trial. This is a real time rehearsal of all the instructional activities 

you have planned for your course. You will want to conduct it in a setting similar to the eventual 

instructional setting to take into account any environmental variables. Once again, you will 

assess the clarity, impact and feasibility of your instruction and make changes accordingly. Then 

you will be ready to deliver your instruction. 

 

Summative Evaluation 

The other stage in the evaluation phase is the summative evaluation. The purpose of a summative 

evaluation is to prove the worth of the instruction after it is completed. 

 

Kirkpatrick's model outlines four types of outcomes to evaluate: 

1.Reaction 

2.Learning  

3.Behavior  

4.Results 

It is wise to document the reaction of your learners. This is most easily done by writing a series 

of statements and having the students indicate how strongly they agree or disagree. Like this: 

Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

1.The basketball camp's objectives were clear to me. 



Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

2. The drills and exercises fit in with the goals of camp.  

Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

 

3.The instructions we were given were clear and easy to understand.  

Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

It is also a good idea to document more specific reactions about the instructor activities, 

assessments and audio visuals like this. 

4.The video on the rules of basketball was helpful and informative. 

Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

5. The passing drill we did helped my passing abilities. 

Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

6. The instructor was kind and treated me with respect. 

Strongly disagree        disagree              neutral                      agree                 strongly agree 

 A few open ended questions can be helpful as well, especially about the overall strengths and 

weaknesses of the course. And make sure to make your feedback survey anonymous. This 

encourages learners to truly express their attitudes without fear of judgment or retribution. All of 

this feedback will once again help you know what will be in the course and what can be 

improved upon. 

The next aspect to evaluate is the learning that took place. This is most typically done in the form 

of a post test that evaluates how well your students achieved your learning objectives. 

Knowledge is typically assessed in achievement tests. In our example, this could consist of 

multiple choice questions. Testing your learners understanding of the rules of basketball skills 

are typically assessed in performance tests. This could mean having students show you their 

passing, shooting and dribbling form while you took notes on a rubric you constructed 

beforehand. 

 

Attitudes are typically assessed on questionnaires similar to the reaction surveys we talked about 

a moment ago. 

 

Behavior evaluation involves measuring the transfer of knowledge, skills and attitudes from the 

training context to the actual performance setting. It is especially important to track this in 

professional settings. If you trained call center employees on a new way of upselling customers, 



you will want to evaluate whether or not they are doing this on their actual calls. In our 

basketball camp example, this could mean seeing whether or not your students utilize the skills 

you taught them as they played basketball games outside your workshop. 

 

Finally, you will want to measure the results of your training in professional settings. This could 

mean seeing how well the training affected things like profits, productivity, morale and job 

satisfaction and our basketball example. This could mean assessing the training effects on your 

players’ confidence, enjoyment and win loss rates. 

 

So that's it for our basic overview of the evaluation phase of the ADDIE model, conducting 

formative evaluations during each stage of the ADDIE process, as well as administering a 

summit of evaluation after the course is implemented. We'll help you make sure your course is 

helping reach your instructional goals. Thanks for watching. 

 

 

 ترجمه: فاطمه خضری ) دبیر زبان انگلیسی یزد(

 «ADDIE»کند که آموزش را ، طراحان آموزشی و متخصصان تربیت کمک میمربیان  گوی طراحی آموزشی است که به، یک ال

مطالعات اجتماعی پایه پنجم تا دوره  شود، ازبرای خلق همه نوع آموزش استفاده می« ADDIE»کنند. الگوی  ابداعو  ریزیطرح

 وتر.یای آنالین برنامه ریزی کامپه

پنج مرحله « ADDIE»را تبیین کنیم. الگوی « ADDIE»استفاده خواهیم کرد تا اصول  تریهای سادهدر این ارائه، ما از نمونه  

 .ارزیابی و تحلیل، طراحی، توسعه، اجرادارد: 

 .تکوینی و ارزیابی نهایید: ارزیابی قسمت دار دو ارزیابی. مرحله ارزیابی مرحلهبیاندازیم، مرحله پنجم تر به بیایید نگاهی نزدیک

 ارزیابی تکوینی:

 به چه معناست؟ "ADDIE"و اما آخرین حرف کلمه ی مخفف 

 میشوید"ADDIE"که وارد هر مرحله از فرآیند  نمی آید.شما در واقع باید همینبیشترین) مقدار( مرحله ی ارزیابی در پایان )کار( 

درحال ارزیابی مواد آموزشی خود باشید.این سنجش مستمر را ارزیابی تکوینی گویند. دیک کری و مدل آموزشی کری سه مرحله 

ی اصلی ارزیابی تکوینی را نام میبرد : ارزیابی یک به یک، ارزیابی گروهی ) گروههای کوچک( و کارآزمایی میدانی. برای مثال شما 

هید و یک ویدیوی کوتاه برا کمک کردن به دترتیب  ساله 11ی آموزشی  بسکتبال برای نوجوانان یک اردو دوستتان میخواهیدو 

 .یادگیری قوانین بسکتبال توسط بچه ها در طول ارزیابی یک به یک خود نشان دهید



راین شما یک ید. بنابنزدیک است بسنجفراگیران شما  به کودکی که از نظر سن و توانایی ها رشما میخواهید تاثیر این ویدیو را ب

سری سواالت را درباره ی تاثیر ویدیو از آنها میپرسید. اول درباره وضوح. آیا پیام ، واضح و قابل فهم بود؟ سپس درباره ی تاثیرش 

ا توجه به کالس موثر بود؟ و باالخره شما امکان پذیری را مورد ارزیابی قرار میدهید. ببپرسید. آیا این ویدیو برای دستیابی به اهداف 

 زمان و موقعیت کالس این ویدیو تا چه اندازه سودمند بود.

 بنویسید وید، مهم است که اطمینان حاصل کنید که سواالت ارزشیابی خود را از قبل یکه تمام این ارزیابی ها را انجام میدهزمان

رزشیابی یک به یک برای هرکدام از فعالیتهای تعدادی ا . انجامآنها را بصورت واضح، ثابت و تا جایی که ممکن است عینی درآورید

 بخشید.و آنها را بهبود  دکارگاه میتواند به شما کمک کند که موثرترین و کم اثر ترین بخشهای آموزشتان را بشناسی

د انجام دادید، زمان انجام ارزیابی در ارزیابی های یک به یک خود دریافتیبعد از اینکه اصالحاتی را بر اساس آنچه در طول 

گروههای کوچک است. این بشما کمک خواهد کرد که مشخص کنید که چقدر آن تغییرات موثر بودند و همچنین نظارت کنید که 

درستی  تا چه اندازه فعالیتهای شما در فضای گروه کارساز بوده است. بهترین کار این است که آزمودنی هایی را انتخاب کنید که به

 ارائه دهند. نقش داشته اندرا که در دوره واقعی شما  ، ویژگیهایی از  زیر گروهها 

 یکبار دیگر وضوح، تاثیر و امکان پذیری هریک از فعالیتهایتان را خواهید سنجید.

 اضافه کردن یک پرسشنامه نگرش را که چنین سواالتی را میپرسد، پیشنهاد کرده اند.دیک و کری و کری هم 

 یا آموزش جالب بود؟آ .1

 آیا متوجه شدید که از شما انتظار میرود چه چیزی را یاد بگیرید؟ .2

 آیا مواد آموزشی مستقیما به اهداف مربوط بودند؟ .3

 آیا تمرینات کافی بودند؟ .4

 هدف آموزشی مورد نظر را اندازه گیری میکردند؟ آیا آزمونها دانش شما .5

گروههای کوچک بازخورد کافی را برای تصحیح آیا شما بعد از استفاده از ارزیابی در  .6

 آموزشتان دریافت کردید؟

اکنون شما آماده ی کارآزمایی میدانی هستید. این یک تمرین واقعی از فعالیتهای آموزشی است که برای دوره تان طرح ریزی کرده 

متغیرهای محیطی را در نظر بگیرید. شما ن را در شرایطی مشابه شرایط واقعی آموزشیتان انجام دهید تا شما میخواهید آ اید.

دوباره باید وضوح، تاثیر و امکان پذیری آموزشتان را بسنجید و تغییراتی را بر اساس آن انجام دهید. سپس شما اماده ی اجرای 

 آموزشتان هستید.

 ارزیابی نهایی

 آن است.ارزش ارزیابی بعد از تکمل اثبات هدف ارزیابی نهایی  قسمت بعدی در مرحله ی ارزیابی، ارزیابی نهایی است.

 ر برامد را برای ارزیابی نام میبرد:امدل کرک پاتریک چه



 عکس العمل .1

 آموختن .2

 رفتار .3

 نتایج .4

 

ن دانش نوشتن یک سری جمالت  و وادار کرد راه برای اینکار، کنید. ساده ترینعقل حکم میکند که عکس العمل فراگیران را ثبت 

 موافقتشان با این جمالت است.آموزان به نشان دادن میزان 

                                                                                     

کامال   

 موافقم

کامال  مخالفم نظری ندارم موافقم

 مخالفم

      اهداف اردوی بسکتبال برایم کامال واًضح بود 1

      تمرینها کامال با اهداف اردو تطابق داشتند.  2

      آموزشهایی که بما داده شد، آسان و قابل فهم بودند. 3

 

 همچنین ثبت واکنش های اختصاصی تر درباره فعالیتهای مربی ، آزمونها و مواد سمعی بصری نیز ایده ی خوبی است.

 

کامال   

 موافقم

کامال  مخالفم نظری ندارم موافقم

 مخافم

      ویدیوی قوانین بسکتبال موثر و آموزنده بود 1

که انجام دادیم به توانایی پاس داد من  نتمرین پاس داد 2

 کمک کرد.

     

      مربی مهربان بود و با من با احترام رفتار کرد. 3

 

دوره. و اطمینان حاصل کنید که بازخورد  تعدادی سوال باز پاسخ نیز میتواند مفید باشد مخصوصا درباره ی ضعفها و قوتهای کلی

. این فراگیران را تشویق میکند نگرشهایشان را مطالعه تان را بدون نام میکنید.) نام و مشخصات نظر دهندگان مشخص نباشد(

تان  ن ترس از قضاوت یا مجازات بیان کنند.تمام این بازخوردها مجددا بشما کمک خواهد کرد که بدانید چه چیز در دورهبدو

 خواهد بود و  چه چیزی باید اصالح شود.



شکل پس آزمونی که میزان دست آوردهای ه جنبه بعدی که باید ارزیابی شود، آموختنی است که اتفاق می افتد. این معموال ب

جیده میشود. در مثال ما این نتحصیلی سدانش آموزانتان را از اهداف یادگیری میسنجد. دانش معموال  در آزمونهای پیشرفت 

میتواند شامل سواالت چند گزینه ای باشد. ارزیابی درک فراگیران شما از قوانین مهارتهای بسکتبال معموال در آزمونهای عملکردی 

کردن باشد سنجیده میشوند. این میتواند شامل واداشتن دانش آموزان به نشان دادن شکل پاس دادن، شوت کردن و دریبل 

 سرفصلی ) روبریک(  که ساخته اید در حال یادداشت کردن هستید.در  یکه شما درحال

 در پرسشنامه هایی که همانند مطالعات واکنشی که درباره آنها صحبت کردیم هستند، سنجیده میشوند.نگرشها معموال 

ی به شرایط اجرایی واقعی است. مخصوصا ارزیابی رفتار دربرگیرنده ی اندازه گیری انتقال دانش، مهارتها و نگرشها از فضای آموزش

اگر شما  به کارمندان) مرکز( صدای مشتری ، روشهای افزایش فروش را  پیگیری این موضوع در شرایط حرفه ای  بسیار مهم است.

ی بسکتبال، آموزش دهید، شما میخواهید ارزیابی کنید که آنها این مهارتها را در تماسهای واقعیشان اعمال میکنند؟ در مثال اردو

این بدین معناست که ببینیم که دانش آموزان، مهارتهایی که به آنها آموزش داده ایم در بازی بسکتبال بیرون از کارگاه شما بکار 

 میگیرند یا خیر.

 آموزش روینهایتا شما میخواهید نتایج آموزشتان در شرایط حرفه ای را بسنجید. این میتواند به معنای دیدن میزان تاثیر 

. این بمعنای سنجش تاثیرات آموزش بر روی تبال ما باشددر مثال بسک یچیزهایی مثل سود، بهره وری، روحیه و  رضایت شغل

 اعتماد ، خوشی و میزان برد و باخت است.

 "ADDIE"که شامل انجام ارزیابیهای تکوینی در هر قسمت از فرآیند  "ADDIE"مرور مقدماتی ما بر مرحله سنجش مدل این بود 

میکنیم که مطمئن شوید که دوره تان به اهداف آموزشی از اجرای دوره است. ما بشما کمک  و همچنین انجام اوج ارزیابی پس

 خود دست یافته است. ممنون که تماشا کردید. 

 



 راحی آموزشط  53قسمت 

 

مراحل  شد.ت مفصل صحب به طور ADDIEدر مورد الگوی بکارگیری رسانه و کلیپ آموزشی، با استفاده از در بخش های قبلی 

  کرده ایم.بررسی  گام آن را پنج
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فرایندی مستمر است که از مرحله ی تحلیل آغاز می شود و  در سر تا  ارزشیابی

از همه  یطرح آموزش یابیارزش سر فرایند طراحی آموزشی ادامه دارد. در مرحله

 ندیرسانه و روش ها، فرا ران،یاز عملکرد  فراگ یابی)ارزش شود یم یابعاد بررس

 یالزم برا یکیالکترون یآزمون ها یاجرا نیو اصالح(. همچن ینیبازب ،یموزشآ

سنجش برونداد  یبرا یانیپا یابیو ارزش یآموزش یارهایاز کسب مع نانیاطم

 .باشد یمرحله م نیا یها تیاعتبارنامه از فعال یو بررس یآموزش یدرس 
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الگوی طراحی آن هم و  قرار دهیمبررسی  را مورددر ادامه یکی دیگر از الگوهای طراحی آموزشی با رویکرد رفتارگرایی اما 

 .نمودندمعرفی  دیک و کری ،رفتارگراییالگوهای ، نامدیک و کری الگویی رو با . استآموزشی سیستمی دیک و کری 

 

 دیک و کری ،رفتارگراییالگوهای 

 کلی در سطح کالنانتظارات  ،شناسایی غایت های آموزشی .1

 تبدیل غایت ها به اهداف جزئی تر  ،نجام تحلیل آموزشیا .2

 آموزش ترمیمی ،تعیین رفتارهای ورودی و ویژگیهای یادگیرنده .3

 اهدافی با وضوح باال و قابل مشاهده تدوین اهداف عملکردی، .4

 آنها  فراگیران و شناسایی نقاط ضعف به منظور جایابی ،تهیه ی پرسش های مالکی .5

 مشخص کردن نحوه دستیابی به اهداف در هر مرحله    ،ن و تدوین راهبرد آموزشیعییت .6

 بکارگیری یا تولید مواد و رسانه ها ،تهیه و انتخاب مواد آموزشی .7

 یک یادگیرنده، یک گروه کوچک، گروه های بزرگتر ،طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی .8

 ارایی سیستم آموزشی و عملکرد آن در موقعیت واقعیبا هدف ارزشیابی ک ،طراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی .9

 



  دارد. مرحله 9الگو این 

و به  دادهمورد بررسی قرار  راکلی طرح  اتانتظارطراح آموزشی در ابتدای کار یعنی  .شناسایی غایت های آموزشی ،مرحله اول

این نظام آموزشی به چه غایت هایی دست در و این دوره آموزشی  باید بداند که در کند.مشخص  رانوعی غایت های آموزشی 

غایی  هدف های است.مشخص کردن غایت های آموزشی  ،اولین گام در الگوی طراحی آموزشی دیک و کری خواهد کرد.پیدا 

دانش آموزان به  تا ،مشخص می کند معلمکه بر مبنای هدف هایی جزیی  .می شوندبه یک سری هدف های جزیی تر تقسیم 

  می کنند.چه هدف های ویژه های دست پیدا 

دف ههدف کلی،  دیدیم.الگوهای قبل هم  درمرحله ای هست که ، ه استیاد شد از آنکه به عنوان تحلیل آموزشی  ،مرحله دوم

 . می شودهدف های عینی تبدیل به های واسطه ای و در نهایت 

با استفاده از معلم  و شودرفتارهای ورودی و ویژگیهای یادگیرندگان تعیین  ،گام سوم در الگوی طراحی آموزشی دیک و کری

اگر دانش آموزان  .هنیا  کندآغاز  رادرس جدید  می تواندکه آیا مشخص کند  می دهدکه بر روی دانش آموزان انجام ارزشیابی 

استفاده آموزش ترمیمی  ازمعلم باید  در اینجا را نداشته باشند،آغاز درس جدید  برایصالحیت الزم یا پیش دانسته های الزم 

به نوعی  دهد و اختصاص در درک مطالب جدید های آنهابه حل مشکالت دانش آموزان و نارسایی   راکالس  زمانیعنی  کند،

توجه داشته  آندر صورت نیاز به  و در آغاز درس بایستیکه  است ی از فعالیت های حساس معلمآموزش ترمیمی یک کند.رفع 

 باشد.

دست  آندانش آموزان به اگر که  آنچیزی یعنی هدف های عملکردی است. تدوین اهداف عملکردی ،در این الگو مرحله چهارم

 است در موزشی یعنی در مرحله دوم صورت گرفتهو آنچه که در تحلیل آ می شود،پیدا کنند به طور سریع و مشخص بازگو 

  می شود.اینجا تکمیل 

مشخص کنند  و به نوعی جایابی کنند رایعنی برای اینکه دانش آموزان  این الگو تهیه پرسش های مالکی می باشد.مرحله پنجم 

 راپرسش هایی الگو، بواسطه این شوند. یا دوره جدید درس جدید وارد  شوند،نند وارد مبحث جدید اتو میدانش آموزان  که آیا

داره یا  رادانش آموز پیش دانسته های الزم آیا  می شود که  مشخص بواسطه این پرسش ها پیش نویس کند. می بایستمعلم 

 بتوانند تا کند به اونها کمک می ،می کندتعیین بر مبنای رفتار ورودی دانش آموزان همچنین پرسش های مالکی که معلم  .نه

را آموزش ترمیمی الگوی  می تواند همچنین معلم .الش کنندتآن نقاط ضعف و درصدد رفع  کردهشناسایی  نقاظ ضعف خود را

 کند. اینجا اعمالدر 

در هر مرحله و به نوعی  رانحوه دست یابی به هدف ها  ،این مرحله طراح در .مرحله ششم تعیین و تدوین راهبرد آموزشی هست

برای فراگیران ا رسیدن به هدف ه تا راه کند مشخص می با پیش بینی یک سری فعالیت ها و به کارگیری روش های تدریس

  شود.آسان 

معلم یا طراح آموزشی با  ،ر این حالتد است.تهیه و انتخاب مواد آموزشی  ،آموزشی دیک و کری طراحی مرحله هفتم الگوی

اگر احیانا در جریان  حمایت میکند. ،بهتر برای یادگیری ،برای درک بهتر مطالب رادانش آموزان  ،بکارگیری مواد و رسانه ها

وسایل  آنمعلم دست به تولید  ،دانش آموزان نبود یا مناسب نبود مطالب بهی برای رساندن هر چه بهتر وسیله آموزش ،آموزش

  می زند.آموزشی 

ین الگوی دیک و کری هم صحبت همانطور که قبال در مورد ا .مرحله هشتم این الگو طراحی و اجرای ارزشیابی تکوینی هست

روی یک فرد به طور آزمایشی یعنی طراح ابتدا  ،گیرد ت میارزشیابی تکوینی در هشتمین گام  طراحی آموزشی صور ایم، هکرد

ارزشیابی تکوینی صورت می  ،نفره پنج یا ششبعد در گروهای صورت گرفته و  آنارزشیابی تکوینی روی  اجرا کرده و را طرح 



ایت و در نه می شودروی ارزشیابی لحاظ بر اصالحات الزم  .یا نه آیا دانش آموزان به هدف ها رسیده اند کند مشخص میو  گیرد

  می شود.گام آخر ارزشیابی تکوینی لحاظ  ،روی دانش آموزان یک کالس یا روی گروه بزرگتربر 

 سه مرحله دارد.  این ارزشیابی تکوینی سه گام یا

ر پایان ارزشیابی تراکمی د ده است.شدر مورد ارزشیابی تراکمی صحبت  .استطراحی و اجرای ارزشیابی تراکمی نهم مرحله 

یعنی از ارزشیابی تراکمی استفاده  می شود،به مجموعه اهداف آموزشی به صورت متراکم انجام  آنهایک دوره و میزان دستیابی 

نقش هر کدام از  عملکرد معلم ودانش آموزان، و همچنین عملکرد  دادهمورد ارزشیابی قرار  راسیستم کارایی یک  تا شودمی 

  .شود میمشخص در این الگو روش ها و وسایل  مانندعناصر در طراحی آموزشی 

الگوی  این مراحل نه گانه، می شود.لحاظ حی آموزشی طراروی نظام آموزشی و تصمیم گیری هایی بواسطه ارزشیابی تراکمی 

  مورد بررسی قرار گرفت.که  می باشد،طراحی آموزشی دیک و کری 

 الگوی دیک و کریو  الگوی ادی ،الگوی اشور ،دانشگاه ایندیانا ،گانه پنج ،گانه چهارالگوی  ،مورداز الگوهای رفتارگراییتا اینجا 

 الگوی کمپ می باشد.احی آموزشی با رویکرد رفتارگرایی، از الگوهای طر یکی دیگر قرار گرفت. بررسیمورد 

 

 کمپ الگوهای رفتارگرایی
 جرالد ای کمپ

 (Jerrold. E. Kemp) 

 

 گری ظار موریسون

 (Gary. R. Morrison) 

 

 استیون ام راس

 (Steven. M. Ross) 

 

 مناسب رویکردهای مختلف 

 مناسب موضوعات مختلف 
 
 

می یعنی  است،این الگو مناسب رویکردهای مختلف مطرح می کنند. به همراه موریسون و ام راس جرالد ای کمپ  کمپ راالگو 

  استفاده کنیم. از آن مختلفدر درس ها و موضوعات  توانیم

 

 الگوهای بین المللی

      برنامه ریزی     

      بازنگری     
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ویژگی های 

 یادگیرنده
  ارزشیابیابزارهای   

 تهیه آموزش     تحلیل وظیفه

  طراحی پیام   هدف های آموزشی 

   آموزشی اهبردهایر محتوادهی سازمان  

            

      ارزشیابی تکوینی     

      مدیریت پروژه     
 



 و آنهابه پیش دانسته های  ویعنی به ساخت شناسی ذهن دانش آموزان  دی شناسایی ویژگیهای فراگیران می باشد.مرحله بع

یهای فراگیران چه به صورت و طراح آموزشی با درنظر گرفتن مجموعه ای از ویژگمی شود توجه  به سبک های یادگیری آنها

  .یعنی تحلیل وظیفه یا تحلیل کار ،می شوداختصاصی وارد مرحله بعدی  کلی چه

به عنوان تحلیل برسند. به مهارتی  بایدو دانش آموز داریم یک پروژه عملی یعنی  شودصورت عملی انجام  بهکار  اگردر اینجا 

به عنوان تحلیل محتوا ، دسری مفاهیم دست پیدا کن می بایست به یکدانش آموز اما اگه  نامیده می شود.وظیفه و یا تحلیل کار 

  نامیده می شود.

 ه نوعی تحلیل وظیفه صورت می گیرد. بروی محتوا تحلیل و سازماندهی الزم الگوی کمپ  مرحله سومدر 

دوباره بر مبنای هدف های آموزشی سازماندهی محتوا می شوند و و مشخص تجزیه و تحلیل مرحله بعدی هدف های آموزشی 

سازماندهی و چگونگی ارائه آنها  این الگو شده است درکه به عنوان محتوا از قبل مشخص  آن چیزییعنی  دفصورت می گیر

با و مشخص می کنیم که  می کنیماستفاده آموزشی  شی طرح هایاز راهبردهای آموز شود. پیش بینی می برای دانش آموزان

  شوند.دانش آموزان با درس رو به رو  ،استفاده از کدامیک از روش های تدریس

از چه  و چه کانال هایی، از چه طریق که کند میآموزشی مشخص  یعنی طراح می گیرد.در مرحله بعد طراحی پیام صورت 

  .شودچگونه مطالب به دانش آموز منتقل  ،حامل هایی

 آنکه نیاز دانش آموز با  هر آنچهمواد رسانه های آموزشی در قالب فایل صوتی رسانه فیلم و تهیه  ،آموزش در آخرین مرحله

آموزشی کمپ  طراحی الگوی ه مشخص میکنه گام آخر در دلاین مرحلطراح آموزشی در  می شود. مشخص ،مواجه شود

 ارزشیابی صورت  نحویاز ابزارها و به چه  کدامیکفاده از طراح با است می کنند کهیعنی مشخص  .ابزارهای ارزشیابی هست

 .ارزشیابی انجام گیرد نحویبه چه  گرفته و

 استمراحل در سرتاسر این الگو جاری سری  یک .مراحل الگوی طراحی آموزشی کمپ هست ،مالحظه کردید آنچه تا اکنون

ارزشیابی تکوینی، بازنگری، برنامه ریزی، اجرا کردن، ارزشیابی تراکمی، مدیریت و خدمات پشتیبانی. اینها مفاهیمی هستند  مانند

پشتیبانی الزم طرح  و که با مدیریت انتظار داشته باشدنیز و  توجه داشته باشد نهاآکه طراح آموزشی باید در هر لحظه به 

 می رسد.آموزشی به ثمر 

وهای طراحی آموزشی با الگاهلل در بخش های بعدی شاءمطرح کردیم ان رو اینجا الگوهای رفتارگرایی در طراحی آموزشی تا

 .تان خواهیم بود در خدمتشناخت گرایانه 

 

 

 تهیه و تدوین و بازنگری: ارجمند



  54 طراحی آموزشی جلسه

ما میخواهیم وارد بررسی الگوهای  طراحی . با سالم و احترام، خدا قوت خدمت شما خوبان. بسم هللا الرحمن الرحیم

آموزشی این بار با رویکرد شناخت گرا بشویم یعنی الگوهای بین المللی را بررسی میکنیم، الگوهای رفتار گرای مشهور را 

 با هم مرور کردیم

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

را با الگوی طراحی آموزشی شناختی گانیه و بریگز که به اینجا می خواهیم اولین الگوی طراحی آموزشی شناخت گرایی  

خب این الگو که گانیه به همراه همکار خودش بریگز . عنوان الگوی رویدادهای آموزشی شناخته  شده است بررسی کنیم

و صاحب  نگفتیم که گانیه یکی از پیشگاما. مطرح می کند به نوعی تاکید دارد بر نظریه شناختی  فرایند پردازش اطالعات

نظران به نام مکتب شناخت گرایی است از اینرو الگوی طراحی آموزشی که مطرح می کند برگرفته از نظریه های شناختی 

البته ناگفته نماند که در این الگوی خودش بر روی اصول یادگیری رفتارگرایانه .و هم چنین نظریه پردازش اطالعات است 

کرار و تمرین هم تاکید می کند پس یک الگوی تقریبا تلفیقی از آن می توانیم یاد کنیم  مثل تقویت کردن، مثل مجاورت، مثل ت

ولی به خاطر اینکه گانیه بیشتر جنبه های ذهنی رو مد نظر قرار داده ما این الگو را در زمره الگوهای شناخت گرایانه معرفی 

 .احی آموزشی  یادگیری باید به صورت سلسله مراتبی باشدنکته ای که اینجا باید مد نظر قرار بگیرد اینکه در طر. می کنیم

 . تئوری که گانیه از آن یاد کرده و ما هم در این طراحی آموزشی به وفور به آن اشاره کردیم
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نظریه شناختی و رابرت گانیه 

فرایند پردازش یادگیری سلسله 

 مراتبی

 

تاکید بر اصول یادگیری 

رفتار گرایانه مثل تقویت، 

 مجاورت و تکرار
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 مهارت های 

 حرکتی 

 نگرش ها 

 یادگیری

کلمات    

 مفهوم 

 عیتی 

 مفهوم 

 تعریف شده 

 قاعده 

 قاعده 

 سطح باال 

 یادگیری 

 حقایق 

 یادگیری 

دارمعنا  



ت یادگیری را مطرح می کند، مثل مهار یادگیری به صورت سلسله مراتبی باشه یعنی چی؟ ببینید گانیه یک سری بازده های

اینها پنج بازده یادگیری است که گانیه . های ذهنی، راهبردهای شناختی، اطالعات کالمی، مهارت های حرکتی و نگرش ها

خب، یادگیری باید به صورت سلسله مراتبی  باشد یعنی ممکن است بعضی از .از آن در طراحی آموزشی خودش نام برده

توجه داشته باشید برای مثال اگر دانش آموز بخواهد به مفهوم قاعده در . دگیری پیش نیاز بازده های دیگر باشدبازده های یا

سطوح باال دست پیدا کند پیش نیاز آن اینست که ابتدا تمییز بدهد، بتواند مفاهیم عینی را خوب درک کند، مفهوم تعریف شده 

 .ا قاعده ها آشنا باشد و در نهایت از قواعد در سطوح باالتر درکی داشته باشدرا به عنوان یکی از سلسله مراتب درک کند، ب

همین طور اگر قرار است فراگیر ما به یک یادگیری معنادار دست . این یعنی یادگیری به صورت سلسله مراتب صورت بگیرد

 .دا درک کند و در نهایت به یادگیری معنادار برسپیدا کند باید ابتدا کلمات را بداند، آنها را بشناسد، معنایش را بداند، حقایق ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گانیه و بریگز م

در  شرایط یادگیری. کدام از بازده های یادگیری باید یک سری شرایط را در نظر بگیریم عتقدند که برای کسب و درک هرم

این شرایط در دو دسته شرایط درونی و شرایط بیرونی . واقع  به مجموعه عواملی که بر یادگیری اثر می گذارند می گویند

و سری دیگر را شریط بیرونی به خاطر نقشی  اینکه چرا ما یک سری شرایط را شرایط درونی می دانیم.طبقه بندی می شوند

اگر شرایط در درون ذهن آدمی وجود داشته باشد مانند حاالت عاطفی مطلوب، انگیزه ای که . است که در ذهن بازی می کند

یک فراگیر در شروع درس دارد یا توجه به ساخت شناختی ذهن خودش مطالب قبل تر، طرح واره های ذهنی خودش اینها 

اما شرایط بیرونی، منظور تمامی فعالیت های . شرایط درونی است که یادگیری را برای دانش آموز آسان تر می کندمنظور 

است که در بیرون از ذهن انسان صورت می گیرد مثل مثال هایی که معلم می زند، توضیحاتی که می دهد، طبقه بندی که 

راگیر صورت می گیرد اینها منظور همه شرایط بیرونی هستند که در انجام می دهد و ارایه محتوایی که از طریق معلم به ف

گفتیم که اساس این الگوی آموزشی، الگوی آموزشی گانیه و بریگز نظریه ی پردازش . یادگیری دانش آموز نقش دارند

 درست است؟.اطالعات است و فرایندهای شناختی ذهن 
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 شرایط یادگیری 

 مجموعه عواملی که بر یادگیری تاثیر دارند 

 شرایط 

 درونی 

 شرایط 

 بیرونی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مرورش می کنیم بر مبنای این نظریه مراحل یادگیری را نه مرحله می داند که با همدیگر 

توسط گیرنده های حسی، یعنی دانش آموزی که در کالس نشسته است ممکن است در دریافت محرک ها مرحله اول، 

ثانیه ماندگاری دارند  3رویای خودش غرق باشد و خیلی از مطالب، صداها و تصاویر را ببیند اینها فقط در حافظه حسی 

اما درسی که معلم میدهد، صحبتی که معلم برای  دانش آموزان دارد اگر . ی کنیمو اگر مورد توجه قرار نگیرند فراموش م

هرگاه که محرک ها مورد توجه . جذاب باشد وقتی وارد حافظه حسی دانش آموز شد مورد توجه ممکنست قرار بگیرد

یق گیرنده های حسی، قرار بگیرد در واقع به سمت حافظه کوتاه مدت منتقل میشود پس مرحله اول دریافت محرک از طر

 .از طریق حواس پنجگانه

صورت بگیرد یعنی دقیقا توجهی که  ادراک انتخابیاما مرحله سوم باید . در حافظه حسی است ثبت اطالعاتمرحله دوم  

فراگیر به محرک ها اینجا انجام می دهد منظور ادراک انتخابی است خودش می خواهد که اطالعاتی که در حافظه حسی 

در حافظه کوتاه مدت که . است  ذهنی مرورمرحله چهارم . گرفته را به سمت حافظه کوتاه مدت انتقال بدهد اش قرار

کاراکتر هست قرار است که دانش آموز  7محدودیت مکانی دارد یعنی گنجایش آن محدود است و تقریبا به طور میانگین 

هدایت کند و وقتی که اطالعات به سمت حافظه بلند مدت با تکرار کردن، با مرور کردن انرا به سمت حافظه بلند مدت 

صورت بگیرد یعنی بتواند آنها را به صورت معنا در ذهن خودمان به یاد  معنایی رمز گذاریهدایت پیدا می کند اینجا باید 

باشد  هر جا نیازاست،  بازیابی اطالعاتمرحله ششم یادگیری، . یعنی در حافظه بلند مدت از آنها نگهداری کنیم . بسپاریم

اطالعات از حافطه بلند مدت بازخوانی کنیم، آنها را  فراخوانی کنیم به سمت حافظه کوتاه مدت و آنها را از طریق محرک 
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است، بیان کردن اطالعات است که از حافظه کوتاه مدت یا حافظه  تولید پاسخمرحله هفت همان . های حسی مان بیان کنیم

تبدیل می شود و آنچه که در حافظه بلند مدت نهادینه  عملکرده هشت اینجا پاسخ تبدیل به مرحل. فعال صورت می گیرد

اینجا به عنوان آخرین  کنترل فرایندها،شده ممکنست از طریق یک واکنش یا فعالیت خودش را نشان بدهد و مرحله نهم 

رد، اطالعات جدید را درک می کنیم، مرحله یادگیری روی کل فرایند یادگیری، پردازش اطالعات کنترلی صورت می گی

توجه می کنیم، آنها را به سمت حافظه کوتاه مدت و در نهایت حافظه بلند مدت منتقل می کنیم و این جریان یادگیری یا 

 . مراحل یادگیری همواره در جریان است
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 گانیه و بریگز

(ی)رویدادهای آموزش  

 رویدادهای آموزش

جلب توجه یادگیرنده -1  

بیان هدف های آموزشی -2  

فراخوانی یادگیری های گذشته -3  

عرضه مطالب محرک -4  

ارائه راهنمای یادگیری -5  

فراخواندن عملکرد  -6  

ارائه بازخورد -7  

سنجش عملکرد -8  

تسهیل یادآوری و انتقال یادگیری -9  



ی اول. این سه رویداد اول مربوط به همان شرایط درونی است. یاد می کننداما رویدادهای آموزشی که گانیه و بریگز از آن 

یعنی فراگیر باید توجهش را به سمت جریان درس، به سمت اطالعاتی که معلم دارد انتقال می دهد،  جلب توجه یادگیرنده

را مشخص ای آموزشی هدف همعلم انتظارات خودش را از دانش آموزان بگوید، : مرحله دوم. ارایه می دهد جلب کند

پس این یک شرایط درونی است، دانش آموز خودش را آماده . کند، بگوید که قرار است در پایان این دوره به کجا برسد

فراخوانی یادگیری های : مرحله سوم. می کند و می داند که کاربرد درس امروز  در زندگی روزمره خودش چیست؟

الگوی گانیه مطرح می شود باید اطالعات گذشته خودش را فراخوانی کند و در  است در این مرحله که مرحله سومگذشته 

سه رویداد اول مربوط به . واقع دانش جدید را بر مبنای ساخت شناختی خودش، اطالعات قبلی خودش پایه گذاری کند

م درس را آغاز می ، معلعرضه مطالب محرک. شرایط درونی است آنچه درون ذهن اتفاق می افتد اما رویدادهای بعدی

 راهنماهای. کند از طریق گفتمان، از طریق صحبت، پرسش و پاسخ، نمایش فیلم درس جدید را به بچه ها آموزش می دهد

را به آن ها ارایه می دهد، چگونگی یاد گرفتن را به آنها می آموزد، چگونگی کار کردن با یک وسیله و آنچه که  یادگیری

دانش آموزان . فراخواندن عملکرداما ششمین رویداد . ار می گیرد ارایه راهنماهای یادگیریدر این مرحله مورد توجه قر

درس را یاد گرفتند معلم از آنها می خواهد درس را پاسخ بدهند به نوعی آنچه را که فراگرفته اند به کالس انعکاس بدهند 

له هفتم و در نهایت عملکرد دانش آموزان به روی آن صورت می گیرد در مرح بازخورداینجا . به همکالس های خودشان

اینها رویدادهای آموزشی است و در نهایت به . واسطه ازمون ها ، به واسطه مشاهده کردن مورد سنجش قرار میگیرد

واسطه ارزشیابی و سنجشی که در شناخت دانش آموزان درس جدید حاصل شده معلم باز هم مطالب را برای دانش آموزان 

د و زمینه انتقال یادگیری را در موقعیت ها و محیط های مناسب و محیط های جدید برایشان فراهم می کند و مرور می کن

آنچه که اینجا مطرح شد نه رویداد آمورشی از نگاه . در واقع در این مرحله یادگیری برای دانش آموزان آسان می شود

ت گرا بود را با هم مطرح کردیم هم چنان در خدمتتان هستیم گانیه و بریگز بود الگوی گانیه و برگز که یک الگوی شناخ

 .با الگوهای بعدی



 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 سجاد یزدان پرست دبیری ریاضی

سالم و خدا قوت خدمت شما عزیزان یکی دیگه از الگوهای شناخت گرایی را مطرح می کنیم. الگوی بین المللی رایگلوث که با نام 

که یادگیری باید به رایگلوث این الگو را مطرح می کند و این عقیده را دارد  ط هم شناخته شده است. چارلزالگوی شرح و بسو 

و در نهایت وارد جزعیات بشیم. این الگو  ت مفاهیم برای فراگیران ارائه بشودمورد توجه قرار بگیره یعنی لبتدا کلیکل نگرانه صورت 

و کمترین کاربرد را در حیطه شناختی و روانی حرکتیه  مناسب حیطه هایو  مورد توجه قرار می گیردسطح کالن الگوییه که در 

. ردعاطفی دا  

 

 

محتوای عملی منظور چگونگی کار کردن با یک وسیله و آشنا شدن با مراحل انجام کار مثل خیاطی، آشپزی،  محتوا بر دو نوع است

اما محتوای نظری یا محتوای را بیاموزند. یا پرتاب سه گام در بسکتبال نمونه هایی از محتوای عملیه که ممکنه فراگیران آنها

. برای مثال یک رشته تخصصی مثل ادبیات یا داردتاکید روی مفاهیم موضوعی، خود بر دو نوع است. محتوای نظری یا موضوعی 

وقتی میگیم امواج  یک پدیده است.منظور چیستی . اما مفاهیم در محتوای نظری، یک محتوای نظری به ما نشان می دهد فیزیک

لرزه ای را تعریف کنید یعنی چیستی امواج در محتوای نظری را مورد بررسی قرار دادیم. اما وقتی به دنبال چرایی یک پدیده 

هستیم این که چرا امواج لرزه ای اتفاق می افتد در واقع ما داریم قانون یک محتوای نظری را مورد بررسی قرار می دهیم. پس 

عملی و نظری.اه رایگلوث دو نوعه، محتوا از نگ  

 

 



 

 الگوی سازمان دهی آموزشی:

 ترتیب ساده به پیچیده .1

 ترتیب ارائه پیش نیازهای یادگیری .2

 جمع بندی )مثال، نمایش فیلم، توضیح، تصویر و ...( .3

 ترکیب قسمت های مختلف آموزشی با تعمیم و آزمون تشخیصی .4

 تمثیل .5

 ر و سازمان دهنده هافاده از یادیاای شناختی مانند استفعال کردن راهبرده .6

 کنترل یادگیرنده .7

 

 

 

 

کنداین اصول رار با هم مرور می رایگلوث اصولی را برای سازماندهی آموزش مطرح می کنه   

.ی دانش آموزان آموزش داده بشوداطالعات و مفاهیم باید از ساده به پیچیده برااصل اول ترتیب ساده به پیچیده:   

ارائه پیش نیاز های یادگیری یعنی توجه داشته باشیم به ساخت شناختی دانش آموزان. این پیشنیازها را به آنها اصل دوم ترتیب 

 ارائه دهیم و زمینه آموزش درس جدید را برایشان فراهم کنیم.

، تدریس را دمطلبی را که به دانش آموزان یاد می ده ایان هر قسمت که معلم آموزش می دهداصل سوم جمع بندی، یعنی در پ

با مثال زدن باشه، با نمایش یک فیلم باشه یا  د نیاز است که معلم جمعبندی انجام بدهد حاال این جمعبندی می تواندانجام می ده

.بک اصل فراموش نشدنی است که رایگلوث از آن یاد می کندتوضیح باشه دادن یا نمایش تصویر. در هر صورت جمعبندی   

. یعنی بخش های مختلفی که دانش آموز فرا گرفته را اینجا باید معلم ای مختلف آموزش می باشدهارم ترکیب قسمت هاصل چ

از آزمون تشخیصی استفاده کند و  د. اینجا معلم می تواندن را تعمیم بدهت و معلولی آنها را مشخص کند و آ، رابطه علدارتباط بده

 مشخص کند آیا دانش آموزان مفاهیم را فرا گرفته اند یا نه. 

اصل پنجم اصل تمثیل: معلم موفق معلمیه که برای هر بخش که ارائه می دهد بتواند مثالهای مناسبی را به عنوان یک چاشنی 

بگیرد. پس این اصل باید مد نظر قراربرای آموزش خودش به کار بگیرد.   

فعال کردن راهبردهای شناختی فراگیران: یعنی زمینه ی به یاد سپاری هر چه بهتر مطالب را برای دانش آموز، معلم  اصل ششم

باید فراهم کند. حال می تواند از طریق پیش سازمان دهنده ها باشد یا نه، به کار گیری یادیارها و استفاده از فرایند کدینگ یا کد 

بهتر مطالب. گذاری برای حفظ  



در این اصل معلم باید توجه داشته باشد به فرایندهای دانش آموزان و این فرصت را برایشان فراهم اصل هفتم کنترل یادگیرنده: 

آموزش بهتر از معلم کمک بگیرند.کند که هر کجا الزم باشد به معلم رجوع کنند و در راستای   

مطالب را معرفی می کند ابتدا سازمان دهی موضوعی و سپس سازمان دهی  ازمان دهیرایگلوث در الگوی خودش دو راهبرد س

 مارپیچی را بررسی می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اون موضوع را انتخاب کنیم و تا جایی  را به فراگیران یاد دهیم.سازمان دهی موضوعی یعنی وقتی می خواهیم مطلبی یا موضوعی 

 که ممکن است دانش آموز آن را درک کند بهش آموزش دهیم. 

 

 

  

 

 

 

 

 

حالت است که موضوع های متعدد را کنار هم قرار می دهیم و به صوت مارپیچی از هر کدام از اما سازمان دهی مارپیچی به این 

موضوع ها بصورت سطحی مطالبی را ارائه می دهیم و همین طور در مراحل بعدی پیش می رویم. در مورد موضوع بیشتر صحبت 

راهبردهای 

 سازمان دهی

 سازمان دهی موضوعی

 آموزش یک موضوع تا زمانی که شخص مطلب را درک می کند

راهبردهای 

 سازمان دهی

 سازمان دهی مارپیچی

 تسلط یاد گیرندگان بر موضوع به تدریج و در مراحل مختلف



و به نوعی در سازمان دهی مارپیچی مجموعه ای از  درسنوآنها را در مورد موضوع بیشتر آگاه می کنیم تا به سطح عمیق ب می کنیم

 موضوعات مد نظر قرار می گیرد.

 در ادامه رایگلوث برای الگوی طراحی خودش سه تا روش برای ایجاد توالی مطرح می کند روش اول شرح و بسط مفهومیه.

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

وقتی مناسبه آموزش تخصصی یک موضوع این شرح و بسط مفهومی که یک روش برای ایجاد توالی و سلسله مراتب آموزشه برای 

بخواهیم مفاهیم را به دانش آموز یاد بدهیم، به فراگیر رامفاهیم را بیاموزیم. حال به صورت جامع باشه یا جزئی ما از یک سلسله 

یم. ون میشبازگو می کنیم سپس وارد جزئیات آمراتبی استفاده می کنیم. ابتدا کلیت مفهوم را برای دانش آموز   

 

    

 

 

 

  

 

  

  

روش های ایجاد 

 توالی

 شرح و بسط مفهومی

ص تخص 

یموضوع  

مفاهیم   

(جامع و جزئی)  

مفاهیم   

جزئیجامع و   

روش های ایجاد 

 توالی

و بسط نظریشرح   

تخصص  

 موضوعی

 اصول

اصول عام و )

(خاص  

تحلیل نظری   

)رابطه علت و 

 معلولی(



 

 آموزشاما روش ایجاد توالی نوع دوم شرح و بسط نظریه این شرح و بسط نظری هم یکی از روش های ایجاد توالیه که برای 

موضوع استفاده میشه و به نوعی وقتی بخواهیم اصول را برای فراگیر آموزشی بدهیم. ابتدا اصول عام را بررسی می کنیم و  تخصصی

پدیده ها و علت و معلولی استفاده می کنیم یعنی رابطه تحلیل نظری سپس وارد اصول خاص می شیم. در این روش ایجاد توالی از 

 اصول با هم دیگه مشخص میشه.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

در  برای آموزش تخصصی عملی یا به کار گیری یا به دست آوردن مهارتروش سوم در ایجاد توالی ساده سازی شرایطه این روش 

فراگیر آموزش بدیم ما از این روش وقتی می خواهیم روش کار یک موضوع یا یک وسیله را برای  یک زمینه مد نظر قرار می گیرد.

ایجاد توالی استفاده می کنیم و به نوعی با تحلیل مسیر و مشخص کردن گام به گام فرایند ها آموزش را برای فراگیر تسهیل می 

آموزشی را از نگاه رایگلوث مطرح کردیم.روش های سازمان دهی و در نهایت شرح و خب تا اینجا اصول سازماندهی محتوای بخشیم.

 بسط مطالب و اینکه چگونگی مطالب را سلسله وار به دانش آموز در حوزه های مختلف آموزش بدیم را مطرح کردیم.

 

 

 

روش های ایجاد 

 توالی

 ساده سازی شرایط

تخصص  

 عملی
روش کار  تحلیل مسیر    



 تعیین نوع محتوا ) عملی است یا نظری( -1

 تجزیه و تحلیل موضوع اصلی)بررسی کل درس( -2

 تعیین مفاهیم و اطالعات الزم برای آموزش هر بخش)زمان ارائه هر بخش( -3

تعیین عمق و دامنه ی ارائه هر یک از مطالب محتوایی)با توجه به توانایی  -4

 فراگیران(

 طراحی ساختار داخلی هر یک از درس ها با توجه به اصول هفت گانه -5

بررسی کنیم. پنج مرحله داره این الگو. مرحله اولی تعیین نوع محتوا.  اینجا می خواهیم مراحل طراحی آموزی رایگلوث را با هم

مشخص کنیمکه آیا این محتوا باید از نوع عملی باشه یا نظری. گفتیم که رایگلوث محتوا را بر دو نوع عملی و نظری می داند که 

 خود نظری بر دو دسته ی مفاهیم و قوانین، چیستی و چرایی مربوط بود.

طراحی آموزشی رایگلوث تجزیه و تحلیل موضوع اساسیه یعنی یک بررسی کلی روی درس صورت می گیرد، مشخص  گام دوم در

می شود که دانش آموزان قرار است به چه مفاهیمی دست پیدا کنند و در نهایت در گام سوم مفاهیم تعیین بشوند. اطالعات و الزم 

ان ارائه هر بخش مشخص می شود.برای آموزش هر بخش پیش بینی می شود و در واقع زم  

در گام چهارم رایگلوث طراحی آموزشی را اینگونه مطرح می کند که باید تعیین عمق و دامنه ی ارائه هر یک از مطالب محتوایی 

که آیا باید به صورت موضوعی مطالب را به دانش آموزان آموزش بدهیم، آن را سازمان دهی بکنیم یا به صورت مشخص شود 

در این مرحله باید به توانایی های فراگیران توجه ویژه ای داشته باشیم و در مرحله ی پنجم طراحی ساختار داخلی هر ی. مارپیچ

یک از درس ها با توجه به اصول هفتگانه ای که رایگلوث مطرح می کند باید صورت بگیرد. اینها پنج مرحله ی الگوی طراحی 

به طراحی آموزشی داشت.شناخت گرایی ناخت گرایی به طراحی آموزشی داشت. که نگاه آموزشی از نگاه رایگلوث بود که نگاه ش  

 

 

 

 مراحل طراحی



مریله. الگوی مریل یکی الگوی طراحی نمایش اجزای در ادامه یکی دیگر از الگوهای طراحی آموزش را مطرح می کنیم و آن هم 

دیگر از الگوهای طراحی آموزشی شناخت گرا می باشد. مریل معتقد است نوع هدفهای آموزشی روش یادگیری و چگونگی آنها را 

 تعیین می کند پس توجه ویژه ای دارد به هدف های آموزش. 

 

 

 انواع محتوا

 

 

 انواع عملکرد

حقیقت

مفهوم

روش کار

اصول و قوانین

یادآوری

کاربرد

(ابداع)کشف



 

ع عملکرد را مریل مشخص می کند. مدلی که شما می بینید نوع محتوا و انوا 

مریل عقیده دارد که محتوا چهارگونه است یا به صورت حقیقته یا بصورت مفهومه یا روش کاره یا نه، اصول و قواعد می باشد. پس 

است از خود بروز بدهد یا به صورت محتوا از نظر مریل چهار نوع است. اما انواع اینکه چگونه دانش آموز بایدمحتوایی را که آموخته 

یادآوریه یا به صورت کاربرد آنها در موقعیت های عملی و موقعیت های شبیه سازی شده است و یا نه به صورت کشف و ابداع می 

را به ما  پس تا اینجا ما انواع محتوا و انواع عملکرد را از نگاه مریل آموختیم که ترکیب محتوا و عملکرد می تواند ماتریسباشد. 

آن ارزشیابی را انجام بدهیم.بدهد که او به واسطه ی آن بتوانیم سازمان دهی کنیم مطالب را برای فراگیران و بر مبنای   

 تا اینجا ما ورود پیدا کردیم به الگوی طراحی آموزشی مریل در بخش بعد این الگو را ادامه می دهیم.
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65جلسه   

ادامه می دهیم الگوی طرای آموزشی مریل را، مریل عقیده دارد که اجزای آموزشی بر دو نوع است، یا به صورت تعمیم هستند یا 

 نمونه 

یف مفاهیم رجزای آموزش                                                    تعا  

تعمیم ، شرح کلی مراجل انجام کار و شرح کلی یک اصل یا قانون         الگوی های شناخت گرای                               

  

 مریل ) نمایش و اجرا(                                        نمونه مثال یا مورد

در مورد جز منظور از تعمیم ها،تعریف مفاهیم، شرح کلی مراحل انجام کار یا نه شرح کلی یک اصل یا قانون است. برای اینکه بهتر  

آموزشی تعمیم صحبت کنیم برای هرکدام یک مثالی می زنیم، برای مثال تعریف حکومت به عنوان یک مفاهیم در اجرای آموزشی 

گی طراحی یک جدول در محیط اکسل و برای مثال قانون باالبری ، اما جز یم مد نظر قرار می گیرد یا نه چگونمریل از نوع تعم

هایی که از آنها یاد کردیم یعنی حکومت.نه یا مثال زدن است، خب حاال می خواهیم برای هرکدام از تعمیم از نگاه مریل، نمو دیگر  

طراحی جدول در اکسل و قانون باالبری، برای مثال حکومت دیکتاتوری مثالی از مفهومی است که در باال به آن اشاره کردیم یا نه 

در محیط اکسل طراحی کنیم  و مراحل کارش را نشان می دهیم با مثالی می شود شرح کلی 3 ×4وقتی می خواهیم یک جدول

مراحل انجام کار همراه با نمونه، وقتی از قانون باالبری صحبت کردیم می توانیم چگونگی اوج گرفتن هواپیما و باالرفتن آن را با 

نیم توضیح دهیم همراه با مثال و نمونه، این در واقع جز دیگری از اختالف فشاری که باال و پایین هواپیما صورت می گیرد می توا

آموزش است یعنی مطالبی که معلم سر کالس ارائه می دهد به صورت تعمیم هستند یا مفاهیم هستند یا شرح کلی انجام یک کار 

آموزان مطلب مثال ها را برای دانش یا نه شرح کلی یک قانون یا یک اصل است که معلم می تواند در ادامه همراه با نمونه ها و 

نگاه مریل آموختیم،گفتیم یا به صورت بیانی است یا به صورت پرسشی، اجزای آموزشی هم روشن تر کند؛ تا اینجا انواع ارائه را از 

بیانی و سوالی همین طور یا تعمیم است یا نمونه و مثال، اگر ما این دو بخش را با هم ترکیب کنیم تعمیم و مثال و در ستون های 

سوال از تعمیم، بیان مثال، سوال از مثال ،چهار حالت ممکن است ایجاد شود، بیان تعمیم می بینیم که  

: بیانی) توضیحی( و سوالی) پرسشی(ئه اولیه اانواع ار                             ئهاانواع ار  

 الگوهای شناخت گرایی  

 مریل ) نمایش اجزا(

بیانی  سوالی  

سوال از تعمیم  بیان تعمیم    

بیان مثال  سوال از مثال  
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ئه اولیه مریل از آن یاد می کنیم تو لیستی که اینجا حاصل شده و به عنوان ارائه الگوی اولیه در الگوی اچهار حالتی که به عنوان ار

باشد. مریل مطرح است می تواند برای معلمان، آموزش مفاهیم بسیار کارآمد  

به مثال ما توجه داشته باشید معلم می خواهد)) فعل(( را برای دانش آموزان آموزش بدهد پس می آید ابتدا تعریفی از فعل را 

اال در حمطرح می کند، )) فعل، قسمتی از جمله است که به انجام دادن کار اشاره دارد(( این در واقه همان بیان تعمیم است، 

از فعل می گوید، بیان مثال، رفتن، خندیدن، شنیدن، گفتن نمونه هایی از فعل هاست که به آنها  بخش بعدی می آید مثال هایی را

اما قسمت بعدی یا بعد بعدی سوال از تعمیم. از دانش آموزان می پرسند بچه ها فعل چیست؟ دانش  باید توجه داشته باشیم،

، در بخش دیگر دانش آموز با این سوا روبرو می شود که فعل آموزی که باید فعل را تعریف کند در این مرحله قرار گرفته است

 چیست؟

یک پرسش روبرو می شود اینجا یعنی سوال از تعمیم و در آخر سوال از مثال، از دانش  دانش آموز باید فعل را تعریف کند چون با 

ئه اولیه مریل بود که به صورت یک اآموز می خواهیم چند فعل را برای شما مطرح کند، آن چه که اینجا مطرح شد، الگوی ار

ئه می توانیم مطالبی را برای دانش آموزان آموزش بدهیم.اماتریس مطرح شد  از ترکیب اجزای آموزشی و انواع ار  

خب، ارائه اولیه الگوی مریل را مطرح کردیم، اگر جریان کالس درس و آموزش فراگیران فقط تکیه برا ارئه اولیه باشد جریان 

ی دانش آموزان حوصله سر بر و کسل کننده است از این رو مریل می آید ارائه ثانویه هم در کنار ارائه اولیه مطرح می آموزش برا

 کند. باهمدیگر به بررسی اجزای انواع ارائه ثانویه می پردازیم.

 انواع ارئه

ثانویهالگوی شناخت گرایی                                               انواع ارئه   

                                           مریل) نمایش اجزا(                

شرح و بسط کمکی  شرح و بسط حافظه  

 ای 

 شرح و بسط واژگانی  شرح و بسط شکل ارئه

 شرح و بسط پیش نیاز شرح و بسط بازخورد

 شرح و بسط زمینه ای  شرح و بسط راهنمای

 

: این که معلم بتواند به واسطه ی یاد یارها و یا پیش سازمان دهنده ها جریان آموزش را برای ای(شرح و بسط حافظه 1

ئه ثانویه استفاده می کند ادانش آموزان هموار تر کند به آنها کمک کند بهتر مطالب را به ذهن بسپارند یعنی در واقع دارد از یک ار

 مثل کدینگ ها
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درس مجموعه ای از واژگان دارد که برای دانش آموزان به نوعی جدید است و تازگی دارد اگر این و بسط واژگانی:   حشر (2

واژه نامه ای را برای این درس تعریف کند و دانش آموزان را با واژه های  و می تواند مجموعه ای از واژگان را کنار هم قرار بدهد و

 جدید این درس آشنا کند.

ئه بدهد و به نوعی ااند در شروع درس جدید پیش نیازهایی را برای دانش آموزان ارمعلم می تو(شرح و بسط پیش نیاز: 3

 آنها را برای درس جدید آماده کند، دانش پیشین آنها را با دانش جدید باهم وصل بدهد.

موقعیت : یکی دیگر از انواع ارئه ثانویه است وقتی معلم می آید در مورد کاربرد درس جدید در ( شرح و بسط زمینه ای4

های واقعی در زندگی برای دانش آموزان صحبت می کند و به آنها می گوید آنچه را که شما می آموزید این فواید را برای شما 

خواهد داشت و به نوعی کاربرد آن مطالب را برای آنها بازگو می کند در واقع دارد از طریق شرح و بسط زمینه ای به ارائه می 

 پردازد.

خیلی از کتاب ها و متون و محتواها قسمت هایی از مطالب درسی که اهمیت  ما دیده اید درتحمکی: (شرح و بسط ک5

بیشتری دارند یا حساس ترند بولد) ضخیم( نشان داده شده یابه صورت رنگی و درشت مشخص شده است این یعنی استفاده از 

ئه ثانویه آموزش مطالب است.اشرح بسط کمکی در ار  

وقتی مجموعه ای از مفاهیم کنار هم قرار گرفتند درس را دانش آموز یاد گرفته است معلم می ئه: اار (شرح و بسط شکل6

تواند با استفاده از یک مدل یک چارت طبقه بندی که انجام می دهد ارتباز بین مفاهیمی که فرا گرفته  را بهتر درک کند این نوع 

شکل ارئه از آن یاد کردیم.  دیگری از ارئه ثانویه است که به عنوان شرح و بسط  

صورت گزارش از آن چه فرا گرفته دانش آموزان مطالب را یاد گرفته اند از آنها می خواهیم که به ( شرح و بسط بازخورد: 7

انویه اند مطالبی را بازگو کنند نشریه ایجاد کنند تکلیفی را انجام بدهند این در واقع نوع دیگری از ارائه است در زمره ی ارئه ی ث

 که دانش آموزان را به سمت یادگیری بهتر هدایت می کند.

این که دانش آموزان می گوییم در هرکدام از مراحل آموزش شما می توانید به معلم خودتان  ( شرح و بسط راهنمایی:8

مایی جای می گیرد.رجوع کنید  و اشکاالت خود را رفع کنید نوعی ارائه ثانویه قلمداد می شود و در گروه شرح و بسط راهن  

 مریل در الگوی خودش برای طراحی چهار قاعده را مطرح می کند

( همتاسازی4(دشواری 3(تنوع 2(تفکیک 1قاعده   

 الگوهای شناخت گرایی                             قوائد طراحی
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یعنی قاعده تفکیک:   

باشد که این قسمت  از آموزش مربوط به ارائه اولیه است یعنی تعمیم  ها و نمونه هایی که برای دانش آموزان مشخص 

مطرح  می شود و در ادامه ارئه های ثانویه برای دانش آموزان بازگو شود،  یعنی قسمت اصلی و کمکی درس برای دانش 

 آموزان مشخص باشد  این یعنی تفکیک به عنوان یک قاعده در طراحی

است نیاز است که معلم مطالب درسی خودش را همراه کندبا مثال ها تا دانش آموزان  دوم، قاعده ی تنوعقاعده 

 بهتر آنها را یاد بگیرند.

است یعنی معلم بیاید هم از مثال ها استفاده کند و هم از غیر مثال ها، قاعده ی بعدی، قاعده ی همتا سازی 

اینها مثال  2،3،6،7،11،13،17،11زان می آموزد وفتی می گوید وقتی معلم دارد اعداد اول را به دانش آمو

این ها غیر مثال هستند. 8،12،5، 4هایی از اعداد اول هستند و   

غیر  بیان مثال ها واست یعنی نیاز است که معلم چه در قاعده آخر در الگوی مریل، قاعده ی دشواری 

مثال ها یا غیر مثال هایی که مطرح میکند به صورت مثال ها ابتدا مثال های آسان را مطرح کند تا اینکه 

 پیچیده باشد.

خب تا اینجا در مورد اجزای آموزش از نگاه مریل آشنا شدید گفتیم محتوا چه اقسامی دارد و عملکرد چگونه است و 

 قواعد طراحی را از نگاه مریل بررسی کردیم حاال می خواهیم مراحل طراحی آموزشی الگوی مریل را اینجا

 بررسی کنیم.

( تحلیل گیرنده: ویژگی ها، پیش دانسته ها، سبک ها ی 1                 لگوی شناخت گراییا

 یادگیری و........

 

(تعیین نوع مطلب آموزشی:) حقیقت، مفهوم، روش 2             مریل) نمایش اجزا(      

 کاراصول و قوانین

ر) یادآوری، کاربرد، کشف و ابداع(( تعیین نوع عملکر مورد انتظا3                                           

( تعیین انواع ارائه ی اولیه: بیان تعمیم، بیان مثال، سوال از 4                                         

 تعمیم، سوال از مثال

(تعیین انواع ارائه ثانویه: توجه به شرح و بسط ها ثانویه5                                           

(تعیین فرمول آموزش:مشخص کردن مسیر راه 6                                           

 تفکیک

 تنوع

 دشواری

 همتاسازی
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(به کارگیری قواعد طراحی:تفکیک،تنوع، همتاسازی، دشواری7                                           

 

تحلیل یادگیرنده: یعنی ویژگی های یادگیرنده پیش دانسته های آن، سبک های یادگیری او مشخص  اولین مرحله :

 شود به نیازهای آن ها توجه شود.

: تعیین نوع مطلب آموزشی، یعنی مشخص می کنیم که محتوایی که قرار است ارائه بدهیم برکدام یک از مرحله دوم

صورت حقیقت است یا مفهوم است یا نه روش کار است یا اصول و انواع چهارگانه محتوا استوار است آیا به 

 قوانین است.

مشخص کنیم که انتظار ما از دانش آموز این است که چگونه عملکردی تعیین نوع عملکرد مورد انتظار:مرحله سوم: 

ا نه به باشد یدر زندگی را از خودش بروز دهد آیا به صورت یادآوری باشد یا نه به کارگرفتن یک مهارت 

 صورزت کشف و ابداع باشد.

که مطرح کردیم بیان تعمیم، بیان مثال، 2 ×2تعیین انواع ارائه ی اولیه، مشخص کنیم آن را ماتریس مرحله چهارم: 

 سوال از تعمیم، سوال از مثال ها

ه کردیم توجه داشته باشیم تعیین انواع ارائه ثانویه:یعنی به هرکدام از شرح  و بسط های ثانویه که اشارمرحله پنجم:  

 و آنها را به کار بگیریم برای یادگیری بهتر دانش 

تعیین فرمول آموزش: یعنی در این مرحله است که مشخص میکنیم مسیر راه را، تمامی اجزا  و محتوا ها و  له ششم:حمر

 رمول پیش بینی می کنیم عملکرد ها را میچینیم، آنها را مکتوب میکنیم و به نوعی مسیر راه را به عنوان یک ف

از الگوی طراحی آموزش مریل، به کارگیری قوائد طراحی است یعنی قواعد چهارگانه تفکیک،  در نهایت هفتمین مرحله

تنوع همتاسازی و دشواری استفاده کنیم تا دانش آموزان بتوانند مطالب را بهتر در ذهن خودشان نهادینه کنند،  این هم الگوی 

 یل بود که با هم بررسی کردیم.طراحی آموزسی مر

 



  ۷۵طراحی جلسه 

 برومند هستم دبیرشیمی

 

، الگوی اشور  ADDIEما تا اینجا چند نمونه از الگوهای طراحی آموزشی رفتار گرایی را مطرح کردیم از جمله الگوی ادی   

ASSUREالگوی دیک و کری، الگوی کمپ و همچنین الگوی دانشگاه ایندیانا، بعد رفتیم سراغ الگوی طراحی آموزشی شناخت ، 

اینجا  اما.  گرایانه، مثل الگوی رایگلوث، الگوی نمایش اجزایی مریل، همچنین الگوی گانیه و بریگز، در مورد هر کدام صحبت کردیم

میخواهیم ورود کنیم به الگوهای طراحی آموزشی سازنده گرایانه، گفتیم که سازنده گرایان یا کانستراکتریسم ها به دنبال طراحی محیط 

کند، یعنی شناسایی محیط یادگیری که دانش آموزان با قرار گرفتن در آن محیط یادگیری و تعاملی که با محیط ایجاد می. یادگیری هستند

دستکاری که با محیط حاصل میشه، بتواند دانش را برای خودش معنادار کند و با تفسیر و تعبیر شخصی که انجام میدهد بتواند خلق معنا 

ده گرایانه به یادگیری بود و اگر به یاد داشته باشید، در جلسات اولیه گفتیم که بهتر است برای سازنده گرایان این نگاه، نگاه سازن. کند

چراکه طراحی آموزشی یعنی مشخص کردن . اصطالح طراحی آموزشی را مطرح نکنیم، بهتر است بگوییم طراحی محیط یادگیری

اما  .کنیم تا دانش آموزان با قرار گرفتن در آموزش به هدف هایی مشخص برسندآموزش از پیش، یعنی جریان آموزش را از قبل تدوین 

در الگوی سازنده گرایی که هدف بصورت کلی هست و به نوعی با یک طرح درس انعطاف پذیر، معلم جریان آموزش را آغاز می کند 

 . گیریو از پیش گام ها را برای فراگیر مشخص نکرده، بهتر است بگوییم طراحی محیط یاد

 

 الگوهای بین المللی

 

 الگوهای ساختن گرایی              محیط های یادگیری ساختن گرایانه  

 (David jonassen)دیوید جوناسن        
  

 

جوناسن در این الگو عقیده دارد که . یکی از الگوهایی که در طراحی آموزش سازنده گرایان مطرح هست، الگوی دیوید جوناسن هست

 .های یادگیری باید سازنده گرایانه باشد، با هم به بررسی این الگو می پردازیممحیط 

 طرح سوال در مورد مسئله یا پروژه -۱

 :ویژگیهای مسئله مطرح شده 

 جذاب و جالب بودن  ●

 مربوط به یادگیرنده   ●

 (ساخت شناختی یادگیرندگان را از حالت تعادل خارج کند) درگیر کننده   ●

 به صورت ناقص مطرح کردن مسئله  ●

 

 

در واقع دانش آموزان، با سوال یا پروژه . مراحلی که این الگو مطرح کرده است، اولین مرحله، طرح سوال، مورد، مسئله یا پروژه است 

انش دبه نوعی  تعادل ساخت شناختی ذهن . آموزان با یک چالش روبرو بشونددر گام اول این الگو باید دانش. یا مسئله ای روبرو بشوند

ها در باالی سر آنها شکل بگیرد و در واقع آنها با یک از آن تعادل خارج بشود و عالمت سوالی فراتر از ذهن بچه. آموزان بر هم بخورد

آموزان جذاب باشد و فراگیران را تحریک مساله مطرح شده باید ویژگی های داشته باشد که جالب باشد و برای دانش. مساله روبرو بشوند

مورد دیگری که در شرح مساله مد نظر هست، اینست که مساله مطرح شده مربوط به . آنها را نسبت به موضوع عالقه مند کند کند و

مربوط به نیازهای آنها باشد، به نوعی مربوط به زندگی واقعی دانش آموزان باشد، برای همین اگر این اتفاق بیفتد نسبت . فراگیران باشد

 .نشان می دهند و برای همراهی شما آمادگی خود را اعالم میکنند به موضوع واکنش مطلوبی

ان را از حالت ساخت شناختی یادگیرندگ. برانگیز باشدگفتیم مسئله باید چالش. مسئله ای که مطرح میشود باید به نوعی درگیر کننده باشد 

معلم نباید مساله را طرح کند و در انتها جواب را . دهمچنین مسئله ای که مطرح میشود باید بصورت ناقص باش. تعادل خودش خارج کند

جان دیود نظر جالبی دارد، می گوید معلمی که خود مسئله را مطرح . این دیگر خلق معنا توسط دانش آموز نیست. هم خودش مطرح کند

پس مرحله اول در . آنها می گیرد چون تفکر کردن را از . آموزان خیانت میکندمی کند و خود پاسخ آن را می گوید در حقیقت به دانش

 .الگوی سازنده گرایی جوناسن طرح مسئله، سوال، پروژه یا یک  مورد چالش برانگیز برای فراگیران هست

 



 :ای از موارد مربوططرح مجموعه -۲

 .ای از تجارب مسئله مربوطه را در اختیار یادگیرنده ها قرار دهدمحیط یادگیری ساختگرا مجموعه  ●

 ی از حافظه شاگردپشتیبان  ●

 بهبود انعطاف پذیری شناختی  ●

 

 

ای از تجارب مربوط اما مرحله دوم در این الگو، طرح مجموعه ای از موارد مربوطه، یعنی محیط یادگیری سازنده گرایانه و مجموعه 

، آنها بهتر مسئله را درک کنند و در واقع های مختلف مسئله روبرو کندبه مسئله را در اختیار یادگیرندگان قرار داده و آنها را با موقعیت

با ارائه مجموعه ای از موارد و تغییر نگرش دانش آموزان و تغییر زاویه دید دانش آموزان نسبت به یک مسئله، باعث میشود که فراگیران 

فاق حاصل میشود که دانش آموزان پشتیبانی از حافظه خودشان ایجاد کنند و با ارائه طرح مجموعه ای از موارد مربوط به مسئله، این ات

این اتفاق منجر میشود که انعطاف پذیری . از زوایای مختلف به مسئله نگاه کنند و در ادامه پشتیبانی از حافظه شاگردان را فراهم کنند

 .ساخت شناختی دانش آموزان بهبود پیدا کند

 منابع اطالعاتی -۳ 

 برای تفسیر هرچه بهتر مسئله توسط شاگردان... صویری و ارائه اطالعات به صورت نوشتاری، صوتی، ت  ●

 منبع باید توسط طراح آموزشی مورد ارزیابی قرار بگیرد  ●

 

 

زان آمواینجا معلم باید مطالب را به دانش. ارائه اطالعات به صورت نوشتاری، صوتی و یا تصویری. مرحله سوم، منابع اطالعات هست 

ت به آموزان تفسیر بهتر و درک بهتری نسببروشور، کتابچه یا فایل های صوتی و تصویری باشد که دانش ارائه بدهد که میتواند در قالب

آموزان از این رو منابع باید توسط خود طراح آموزشی، مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت داشتن شایستگی به دانش. مسئله پیدا کنند

ی یعنی ارائه منابع اطالعاتی برای به دست آوردن اطالعات بیشتر نسبت به مسئله این مرحله سوم الگوی طراحی آموزش. ارائه شود

 .آموزان می باشدتوسط دانش

 

 :ابزارهای شناختی  -۴

تشکیل )ای به منظور ایجاد تسهیل و پردازش شناختی فراگیران و بازنمایی بهتر مسئله ابزار های قابل تعمیم رایانه  ●

 (تصویر ذهنی مسئله

 

 

یعنی بتوانیم دایره المعارف ها را در اختیار فراگیران قرار دهیم، یا در . چهارم، ارائه ابزارهای شناختی به دانش آموزان هستمرحله 

در . فضای سایت مدرسه این امکان را فراهم کنیم که دانش آموزان در مورد مسئله در مورد موضوع جستجوهای بیشتری انجام دهند

آموزان بتوانند تحصیل بهتری داشته باشند، پردازش بهتری باید ای برای اینکه دانشرهای قابل تعمیم رایانهواقع با دادن یک سری ابزا

 .در این مرحله مورد توجه قرار بگیرد

 

 ابزارهای مباحثه و همکاری  -۷

 به منظور مشترک ساختن ساختار دانش  ●

 

 

آموزان بتوانند ساخت یعنی معلم باید محیطی را فراهم کند که دانش. باشدمرحله پنجم ابزارهای مباحثه و همکاری دانش آموزان فراهم 

دست آورده اند را با هم به اشتراک بگذارند و با این تبادل اطالعات، دانش اطالعاتی که به. شناختی ذهن خودشان را به اشتراک بگذارند

 .را کم کم برای خودشان معنادار کنند

 

 

 



 

 ینه ایزم/ پشتیبانی اجتماعی  -۶

 :  فعالیت های آموزشی 

 به دو شکل رفتاری و شناختی انجام میشود: الگوسازی  ●

 راهنمایی مناسب و بازخورد به موقع: مربیگری  ●

 حمایت از فراگیر در تمامی مراحل سخت و دشوار: پشتیبانی  ●

 

 

به آنها  یعنی. فعالیت های یادگیری را گفتیمما در مرحله قبل . نوع دیگری از پشتیبانی اجتماعی زمینه ای فعالیت های آموزشی هست

ا گیرد یاجازه بدهیم که روی رفتار خودشان و کنش هایی که انجام داده اند تامل کنند، اما فعالیت های آموزشی به سه حالت صورت می

 شکل رفتاری و شناختیالگوسازی به دو . دهیمکه در مورد هر کدام مختصر توضیح می. الگوسازی یا مربی گری یا پشتیبانی هست

مربیگری، راهنمایی مناسب و بازخورد به موقع به فعالیتهای . آموزان بتوانند از آنچه آموخته اند، الگویی بسازندیعنی دانش. شودانجام می

. دهدا فیدبک بمعلم اینجا باید به طور دقیق بر فعالیت دانش آموزان نظارت کند و هر جا که نیاز باشد به آنه. که باید صورت بگیرد

الگوی طراحی آموزشی جوناسن را اینجا . پشتیبانی، حمایت از فراگیر در تمامی مراحل سخت و دشوار در این مرحله مدنظر هست

در ادامه الگوی طراحی آموزشی فایوای؟ را با همدیگه مورد بررسی قرار . مطرح کردیم که الگویی سازنده گراست و شش مرحله داشت

 . می دهیم



 ) فرشته اسکندری دبیر زیست شناسی (طراحی  85قسمت 

 گرایانه با نگاه سازنده یی طراحی آموزشهاالگویکی دیگر از  معرفیعزیزان در خدمتتون هستیم با

 ی  وفاییا  5Eالگوی معروف  

 

 

 Rodger. W. Bybee) بایبی راجر دبیلو

 (5Eبایبی) :ساختن گراییالگوهای 

 
 

 

مرحله دارد که هر کدام از این  5. ببینید که این الگو که میبینید شخصی بنام بایبی مطرح میکند این الگو را همانطور

  شروع می شود. Eمراحل با 

 
 (5Eالگوهای ساختن گرایی: بایبی )                    

5E

Engage

فعال  
سازی

Explore

اکتشاف

Explain

توضیح

Elaborate

شرح و  
بسط

Evaluate

ارزشیابی



 فراگیر فعال سازی  درگیر کردن، یا Engageمرحله اول 

 یا اکتشاف کردن  Exploreمرحله دوم در این الگو 

 یا توضیح دادن  Explainمرحله سوم 

 یا شرح و بسط دادن 5E ،Elaborateمرحله چهارم الگوی 

 کردنیابی یا ارزش  Evaluate ،الگوی طراحی آموزشی فایویمرحله پنجم 

نمای کلی این الگو را دارید می بینید که از پنج مرحله ایجاد شده. مرحله اول دانش آموزان باید درگیر شوند مرحله دوم به 

یافته های خودشان مرحله بعدی شرح وبسط انجام بدهند و در نهایت توضیح بدهند روی اکتشاف دست بزنند مرحله سوم 

اهیم این الگو را با مثال براتون توضیح بدهم این الگو برای اموزش درسهای مثل علوم تجربی وارزشیابی صورت میگیرد. میخ

 ها یا صفات یا خصوصیات یک مورد یا یک پدیده راکشف کنند یعنیاست که قرار است دانش آموزان خودشان ویژگی 

 .خودشان معنا دار کنند  دانش را برای

ی از موجودات برای مثال حشرات آشنا در نظر دارد که دانش آموزان را با گروه به این مثال توجه کنید فرض کنید معلمی

کنند اینجا باید ایجاد انگیزه  Engageکنند گام اول در این الگو این است که فراگیران را درگیر کند یعنی اصطالحا اونها را 

ل خارج کند پس معلم می تواند با آوردن ساخت شناختی ذهن اونها را از تعاد صورت گیرد به نوعی آنها را تحریک کند

کردن یا درگیر کردن را برای دانش آموزان به ارمغان آورد. یا نه  Engageکلکسیونی از حشرات خشک شده سر کالس این  

یا مستند را برای فراگیران پخش کند خب مرحله ی اول دارد صورت میگیرد. دانش آموزان در می تواند یک کلیپ آموزشی 

ایجاد  حاضر شدند معلم با نمونه ای از یک حشره اونها را ترغیب و تشویق میکند و انگیزه الزم را برای فراگیرانکالس 

 میکند.

و دانش آموزان در حیاط مدرسه به دنبال مرحله دوم معلم از دانش آموزان می خواهد که در آن حیاط مدرسه قرار بگیرند 

 آموزشیی که در آن به فراگیران داده می شود که به هر کدام از گروهها یا فضانمونه ای از یک حشره بگردند. خب فرصتی 

را کشف کنند تا در مرحله دوم روی آن کاوشگری انجام بدهند، اکتشاف کنند  دارد بگردند و نمونه ای از یک حشره جریان

ر چه را می بینند از حشره که خودشان و با استفاده از ذره بین و دفترجه یادداشت ه بچه ها درون گروه خود قرار میگیرند

. اینجا مرحله اکتشاف کردن هست یعنی تمام ویژگی ها وجزییات یک حشره را یادداشت پیدا کردند یادداشت می کنند

 میکنند وطبقه بندی می کنند .

که یکی از اعضای که یکی از اعضای گروه انتخاب می شود و معلم از آن می خواهد مرحله بعدی، مرحله توضیح دادن هست 

که در زمینه بررسی این حشره انجام دادند را  گروه را معلم انتخاب می کند وتوضیح دهد یافته ها ومشاهده ی خودشان را

برای همکالسی های خودشان بازگو کنند. حشره را به همکالسی ها نشان دهند و بگویند ویژگی هایی که  این حشره دارند 

 است. یا توضیح دادن Explainاینهاست این مرحله 

مرحله بعدی شرح وبسط دادن هست. دانش آموزان در گروههای مختلف ارتباط میگیرند اطالعات خودشان را به اشتراک 

دهند آنچه به دست آورده اند. یعنی یافته های علمی خودشان را شرح و بسط می دهند  سط میمی گذارند و به نوعی ب

مراجعه کنید واطالعات بیشتری  درباره حشرات فضای مجازی و به دایره المعارف ها  اینجا دانش آموزان می توانند به

. در مرحله چهارم است که فراگیران به این اشتراک می رسند که چه جالب تمامی هم گروههای ما در بدست آورند



که ما آن را پیدا کرده ایم ای یادداشت های خودشون نوشته اندکه حشره ما شش پا دارد  همه آنها نوشته اند که حشره 

ومورد بررسی قرار داده ایم بدنش سه قسمت دارد. اطالعاتی که اینجا باهم به تبادل می گذارند در واقع اونجایی است که 

عبور میدهد و با تفسیری که انجام می دهند به نتیجه ودانش می رسند که حشرات  ناذهن آنها دارد درونداد را از خودش

موجودات روی کره زمین هستند که شش پا دارند وبدنشان سه قسمت دارد. اینجا دانش را برای خودشان ساخته اند ببینید 

معلم الگوی شناخت گرایانه  دره ،یا طراحی آموزشی با نگرش شناخت گرایانخیلی تفاوت دارد با رویکرد شناختی رایانه 

فراوانترین موجودات کره زمین هستند. مطالب را برای دانش آموزان بازگو میکند، مشخص می کند که حشرات مستقیم 

بدن آنها سه قسمتی هست وآنها شش پا دارند. اما سازنده گرایان وساخت گرایان به این سمت دانش آموزان را هدایت 

 .داشته باشنداکتشافی  روی حقایق و وقایع معنا برسند خودشان که خود به خلقمیکند 

. اینجاست که معلم دانش آموزان را مورد ارزشیابی کردن قرار می دهد یا ارزشیابی کردن  Evaluate اما مرحله پنجم، مرحله

 ای شناخته شده است.  ولی پنج مرحله که صورت گرفته به عنوان پنج گام در الگوی مطرح پنج 

حاال می مطرحش میکند جانوسن دو مورد از الگوی طراحی سازنده گرایانه مطرح کردیم. الگوی پنج ای والگویی که  اینجا تا

که الگوی طراحی آموزشی با رویکرد ،ورود پیدا کنیم دکتر زارعی زوارکی را شما میبینیدبه الگوهای بومی خودمان خواهیم 

 تلفیقی را مطرح میکند.

 زوارکیاسماعیل زارعی 

 رویکرد تلفیقی

 

 : دکتر زارعی زوارکیالگوهای بومی

 رفتار گرایی، شناخت گرایی و سازنده گرایی این الگو پنج مرحله دارد .برگرفته از سه رویکرد یعنی رویکرد تلفیقی 

 الگوهای بومی: دکتر زارعی زوارکی

ارزشیابی، و در نهایت اصالح وتجدید نظر  مرحله چهارم،   مرحله سوم اجرا،  مرحله دوم طراحیمرحله اول تجزیه وتحلیل، 

 به بررسی هرکدام از این مراحل در این الگوی بومی می پردازیم.

 

 

تجزیه  
وتحلیل

طراحی

ارزشیابیاجرا

اصالح 
وتجدیدنظر



 تجزیه و تحلیل

 تعریف مشکل .1

 شناسایی منبع مشکل .2

 تعیین راه حل های ممکن .3

       گزارش نتایج .4

در این مرحله طراح آموزشی یا معلم باید مشکل را برای خودش تعریف کند و منابع مشکل را مرحله اول تجزیه وتحلیل: 

پرسش های احتمالی و فرضیه ها برای پاسخ دادن به اون  شناسایی کند. یعنی در واقع مسئله اصلی مشخص شود و راه حل

معلم در پاسخ ای ممکن، یعنی در واقع همان فرضیه های ممکن مشخص شود. گام سوم در این مرحله تعیین راه حل ه

گویی را مشکل پیشنهاد می دهد و در نهایت گزارش نتیجه مشخص میکند در این مرحله طراح آموزشی نمونه ای از فرضیه 

 .ها و یا راه حل هایی که می تواند با آن مشکلی که پیش بینی کرده پاسخ بدهد 

مرحله دوم مرحله طراحی هست. مرحله اول مشکل شناسایی شد. منابع مشکل تعیین شدند و راه حل های احتمالی برای 

معلم یا طراح آموزشی درس تجزیه وتحلیل یادگیرندگان و یا فراگیران می شد. اما در مرحله دوم  مشخصپاسخ به مشکل 

مورد  ن عالبق و نگرش ها ونیازهای روحی و روانی آنها رازند. ویژگی های اختصاصی مثل ساخت شناختی دانش آموزا

روی یادگیرنده صورت میگیرد است که بررسی قرار میدهد گام دوم هدفهای آموزشی برمبنای تجزیه وتحلیل است که 

 مشخص میشود.

 آموزشی در راستای هدف ها تهیه می شود.درگام سوم محتوای 

معلم مشخص شده اند. آموزشی یعنی هم راستا با هدف های آموزشی که از قبل های  گام چهارم دراین مرحله تعیین روش 

محقق شدن هدفها، برای پوشش دادن محتوا، برای ارائه هر چه بهتر محتوا را معرفی روش های آموزشی مناسب برای 

 و در واقع آنها را تعیین می کند.میکند 

 یعنی منطبق برآموزشی است. وادین رسانه ها و مزارعی تعی گام پنجم در دومین مرحله ی الگوی طراحی آموزشی دکتر

هدفهایی که بر اساس نیاز فراگیران مشخص شده اند اینجا باید وسایل و رسانه های آموزشی مشخص بشود که بتواند 

 جریان یادگیری را برای معلم تسهیل ببخشد .

ادگیری یعنی معلم در اینجا باید مشخص کند دانش تعیین فعالیت های ی گام ششم در طراحی آموزشی الگوی دکتر زارعی

تجارب یادگیری برای رسیدن به نتایج یادگیری  آموزان چه فعالیت هایی باید سرکالس انجام بدهند. در واقع در این مرحله

 پیش بینی می شوند.

رسمی است یا سنتی گام هفتم تعیین فضای آموزشی اینکه جریان آموزش در چه محیطی صورت بگیرد آیا محیط بصورت 

  .باشد یا نه بصورت مجازی آموزش انجام بشود و در این مرحله مشخص بشود

 را بر مبنای هدفها مشخص می کند نظام ارزشیابیگام هشتم تعیین نظام ارزشیابی طراح آموزشی در این مرحله 

اهداف طراحی آموزشی مشخص می کند نیروی انسانی مورد نیاز را تعیین میکند. یعنی در راستای پیش برد گام نهم 

 ن مرحله مشخص می شوند.منشی و کسانی که در طراحی اجرا و ارزشیابی نقش داشته باشند در ای ،مجری

 الگوهای بومی: دکترزارعی زوارکی



در نهایت آخرین گام طراحی باید چگونگی مدیریت فرایند ومنابع پشتیبانی تعیین بشود مشخص بشود پشت یبانی های 

در این مرحله مشخص ارزشیابی لحاظ بشود  بر مبنایبگیرد بازنگری هایی که باید  الزم که از طراحی آموزشی باید صورت

  میشود.
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تجزیههه   ،اخااگاتی ااهلا  ا دتواا اا  ا اینجااما ااما هیااتامهلاکنیهاالاونااهلاا اااتشا داتاازاا ت راازا و اادا ا  اازا  

  اا اااتشا داتاازاا ت راازا  ایاا اکی ااهداااگهه ه یهه ا ی   هه تا هاهاادوا ا  ا دتواا ا  اا داتاازاصاات اتحلیهه 

،ااینجااماااااداا جهه   کویهقاازا و اادا ا  اازا حااه یلاا اااتشا داتاازاا ت راازا طاادکاوااد یل،اا اامااینجااماحاات ه ا دتواا 

صت تا هاهدوای اصات تاامیت ایایاماا  میبازایمیا ا دتازاوا ا بایرارا وااااداایبا اکج یا ا اکیوهالا  شا  امی ااااااااااااااا

ا جاامااااااادااراا واصاات تایاهاادوا  اامی اید حاازایباا اکج یاا ا صاادا اا یاام ااصااحتمتاو اا  اایاا ا دتواا ا  شا اادکا

ا.اصطحتم هنهنلا وهشا هننهلاااادا همیهلاا ما د وا ا یت زا دکا   هب ا ا  ا همییای اصت تات 

ا

ا  راهمیزا  اا وا ایا ا  اصات ک اا  راهمیزا    ازا اا  راهمیزایهد  ازاوا ایمیا اا جاماایبا .اااااااااااا رزشهی ییه شا دتوا ایدا اا

یم خت  ممشاو اا  ایا ا ادکایا وا دتازاوا اای ا اایا اصات تاا  میبازاا جاماارا وا ا  اا  هاما یات زاااااااااااااااو ا اقعاقدا و

زارا وا ایا اصات تا ایا ا ا وااااداا هبا ،ایا ا احاط اا  راهمیزا اما ه ات هلااصاحتمتاو اا  ایامااحا یم واا اااااااااااااااور واو

ا    زا ایهد  زاصت تا هاهدو.ای ا  صت تا رهمیزا  می او اا اا  رهمیزای ا حیا هم یلاا جماای یلاو ا

ا



 صادوا،اکااتاایاا ا دتواا ا اداکاا ت راازایمیاا ا  امی اا  رااهمیزا  ایاا اواام ااااا  تجدیههد  صهه  خاادادتواا ا  ا ا  ا همیایاا

اینهامااا ایاماکیات ا ایام  ادشا  یا ا  اونا ااااا ا ا داتازاا ت رازاخات  ا ااااا یم ااصاحتمتاونا ا امدااماوا او اااایاهدوا ا

ایت زایت ناو اخ    تناارم وار .اان ا دتو اا اا اتشا داتزاا ت رز

ا

 طادکاوناهلاایا اا اات،اا اتیها اوا ااااااااا  ا هیتایهلاینازا یاا اا اا اتمامشایات زا داتازاا ت رازا  ایامامی یاا ااااااااا ا  

ا:ا و دافد ا شا ا و دات ه ا  ان ا طدکا هنن 

ا

:اهاما  ایممی یاا ا اد  ا هنناهلااااوا اا  ااینجماریمای اریمشاووازاا ا داتازاا ت رازا و ادافاد ا شا  ا ا یا ا ه هنها اااااااا

تجزیه   تحلی ، تعیین ی زدیه  ،یی ن مفهوه   ی فت، ییه ن یهین ای زیه ، تهد را فکه ا ته ر، تونیهد مع ه            

 داتازاا ت رازاابا ه م زاک اههلاتادشااااااکیام زا داتالاااا  .یه ،  اقاه ی یه دگی ا   در اه یهت  رزشهی ی      ر یطه

کتا ای ا نمیعا اای ا ممشاو گاا ح متا ا ا صاداقادا ا هاهادو.ایا ا احاط اایا اا ااتا ه ات هلایا اکت ها ا ا اشایدحاهلاااااااااااااا

امدو  ااا ا داتلا  اید حزا هننهل.ااایموا



ا

 امیچناه ا نامیعاااای اتاایاما تعاترا  حازاصات تا هاهادواااااا:اکج یا ا اکیوهالاوا ا  شایم تهد ا و،ا ااااتجزیه   تحلیه  

ا ت ره .تهدیزاو ا  ااخ هم ا دولا ا داکا یم 

ا

:ااینجمحاایاواا ا باایرا هباا ایاام  وایاام تهدشاا ا ااترا یااممهلایمراا ااااایهه ا یهه دگی اتعیههین یهه زد تااماا  اا

امیاتنااان ایام  وااا ام د ممشارنمخ زایمر ا اد امامایمرا اا ح امتاوح ازایمرا ایاما ا ا هام تامامشاتدو ازایمرا اااااااااااا

ا.ا اا  همایم ا هنن ا دیلاو ایم تهدش



 

 ا اشاا ات انا  اکتاهبات تااواگاونا ا بایراونا اا چا اوا ااااااااااایدنازااییه ن مفههوه   ی فهت    دتو احتااایا اا ااتااا

قدا وااینجامایام ایاهد ا ا  اوجامشا  ا تزاا  اماوام ید ا ا وایدنازا  ا اقاعا طواگایاما  اهو ا بایرارا وایا ا ات زااااااااااااااااا

دانا بایرایبا ااینجامهاوا اکتاا ا ا اشاا ات اناخاتاوااااااااایاداشافداتهااااقدازاا  هن ایمیزایب ا اوم ید اا نا   تقدهایا ا

اما مختاوای ا  هو ااوگاختام ار .ی

 

حایا اداکاا ت رازااینجامایمیا اااهشا هم مامشاو اا  ایاداشا ا اشاا ات انا طادکاونا ااااااااااااا ییه ن یهین ای زیه     دتو ا

 هم کهاامیزا  اا اراایمایااداشا    ایاا ا  هاا یاا اواا  اا طم ااگا  اا اق االا ا  اا  ایمرااه ا ا اا اایمیاا ا باایراوناا ا

ااهشا ار  ایمره .اا



 

اماما  اید حازاونا ایمیا اااا:اکتاایا ا دتوا ا اداکاا ت رازایمیا اا ا صادافه ینازا تقدهایااااااااتد را فک ا ت را دتو اانجل

مامشایام تهدشاا  اماکتاا اونا ااتا اااااااا ات انا احا  ااایدنزایا احامخیارانمخ زا ا اشااااافضمشاوم ا  ا ت  اکتا اقدا ای و

کصام یداوا ایام تهدشایداراتنااااا هم واو ا ا شاا ت انایمارانلایامااراهمایه ادایام یاهدنا ی اتاا  امیاداواونا ایامااراهما ااااااااااا

 ااقاا ا متایمیاا ااینجاامامیااتا کدایباا ا هاام واواا ا ا ااشاا اات اناا ا دیااکاکدم االا ا باام ویا طم ااگا  ایاام یاهدناایااااا

ااصت تایاهدو.

ا

:ااینجمحایاوا ایمیا ا ام د مامشا   تاسا شاحام وا ااهچها وا ات  اکتاا اقادا اااااااااااتونید مع ه    ر یطهه یه     دتو اید شا

 ا  هنا ا ا اتقده زا  افاداملاونا اااااا اداکاا ت رازایهاشاکتاا ا ارا  ایمرا اااااا  اافدارانمخ زاایاهدوا ام د ممشاا ات  ا

ا.ااو ا ا شاا ت ای ت  ای ارنمخیا ا  ا همییافدارنمخیا حیااه ااون 



ا

مامشا اقدازایمیا ای ات  ایا اوام ایاهادنا اااااااا چا افداتهادانایم تدف ا اا ا ا  ا تقدهایااااا:ایدنازا ا اقا ی ی دگی ااماامی لت

ایا اا نامنا  افاداملاوناهلاوا ا ا اشا  ات اناااااااااحام شارا واامامشارا ه اا داکاا ت رزایمااهشایهنزای احادشا تقدهایاا

مااما ایاام تهدشاخت راات تایاا اواام ای ن  اا ا  اایاا ا دتواا ا قاا ا  شافدایناا اا ت راازاصاات تا هاهاادو، ا شای اات  ایمف اا 

ا.ا ای ا ت زا  ا ت  ایمف  امما اا چ ایم تدف  اا  ای اک م  اا ح متایپد ا نان  ت انای اییثا هپد ا 

ا

 جیت ا اوم ماماید حازاااات ا رازاا افداینا اوام اتمصالا هبا ا اااااا:ااینجامایامااحا یم واا اا  راهمیزااااا رزشهی ی   دتو اید ا

ینادام ا ن اامحااا ا وا هبا .ایا ا احاط اا  راهمیزا امایا ا   ام ااصاحکااااااااااااک هب ا ای ا ت زای احتاوکزاوا ا   نازایاداااا

ا ایم  ادشا  ا داتزاا ت رزاا جماار وام  هل.



 

ح امتاااهشایهنازایبا ا  ااااا:ا نامیعا اای ا مامشاو اگاا ااام ه ی     یز ریه ا تسهط  ی  ه      ا ا  ا همییا  ا دتوا ا

ا  هاما ا اشاا ات ایا اکت ها ااااااامامشاا ت رازاصات تایاهادواکاما  ااااااب ه م زاممشاو اایاداشااااداشایه ادا ادکااااصت تا هم 

ا.ادح  ا شای

 

 امااینجامااا و اداممرالافاد ا شا ا و ادات اه ا  انا ایات اا اماااااااااا ا  ت رازاا داتوزاو ااینجما طدکار ا داتلا داتازا

  اایا اییاشاایا ایات اوا اا اتمامشا داتازا اا ت رازا  خا  یارایما ددفازاوناهلاکامااااااااااااااای ایت ا  ی اناو اقص  تنا

مامشا هنازا ا اقدازایام  تنا ادوا  ام زاوا اا ا داتازاا ت رازا های اهلا ااااااااااای ت هلاا اا  هامااحا یم واوناهلا  ا تقدهایاااا

ددیفا هند یلا داکاا ت رازا  ا اقاعایا ا ناتانایا ا والایا امنادایاداشا دوالاو اا اعاد  ی اکامای ت ا اا اا نااااااااااااااا  تاک

مامشا یوازایا اوام ای نا و.اما یا اماایا ایات اوا ا  اایا ا   واااااااااااااح یم واون اکمایمف  امامشا صادشاخت راتا  ا تقدهایاااا

ت رازایااهلاعاد  تاا  اتایاداشارایمایهامناااااااافبد وا  اای ا واحام  زاوا ا  اخا  یارایما  یا انایات یلاا ا داتازاا ااااااا

 داتازاا ت رازا  اای ا اا  اقم اگاااااا اوام ایزامامیزا ه ت ا ا ارا  ایمرا اااااونهلا ا بیراونهلاو ا داتازاا ت رازا اااا

تدایم اا ایاام ود یلا  اا  هااما  یند ماامشا ف م تدایم اا اراانمخیاتدایم اا ا احاام   ویااداشاراایمایاا اا اااتا هاام ا دتواا ااشا

تااسا ایاات نا  ایاام اوااد یلایهااشااااد اخ هلایاام تهدشا  ا  امدواا  ااا اایاا ا  یند ماامااااادواا ایاادا داتاازاا ت راازاا ا

ا ت رازا احادزا اماایا ایات اوا ایاماا اتمامشاا ت رازااااااااااا داتازاا طدکاود یلا ا  اا  هما    ااها ااواد یلایا اا اتمامشاااا

احا یم وایننها ایاداشااااامامشا یوازایا اخاتیزاااا  حازا  ا تقدهایااا اتا اارنمایبه ا ای ت ه ااناراما اا ایمف ا امامشاایا ااااا



  اکیااماا داتاالا  اا تزاخصتصااما  ا تقدهاایاواام شاااواا امااما  اا   ا ا اا اا هاا  ا ااراایمامیناام انا  یاا ایه اادی ا

اخت کتنا دویزای  خبه ا احح یایمره ارم ا ا م مایمره ایماتک.


