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  گزینش محتوا و تعیین خط مشی آموزشی: 

ها و وسایل آموزشی است. مسلم است کـه چنانچـه روش و   حله سوم تحلیل و تهیه محتوا، روشمر
وسیله متناسب با هدفها انتخاب و تنظیم نشوند و حتی اگر هدفهاي آموزشی دقیق و صـریح هـم   

  هدایت نخواهد کرد. باشند فعالیت آموزشی، هرگز دانشجویان را به آنچه باید برسند
عبارت است از روشهایی که آموزش دهنده به کار می برد تـا فراگیـر بـه هـدف کلـی       خط مشی

  .برسد
  تحلیل و گزینش

محتواي درس مجموعه اي است از شناختها، تعاریف، اصول و قواعـد و   انتخاب محتواي درس:
ارش یک عنـوان درس کـه در   ..... و مهارتها در روشهاي انجام گام به گام یک عمل و عوامل نگ

تا آنها بـه هـدفهاي آموزشـی مـورد      ،ها یا وسایل گوناگون به فراگیران ارائه می شودترکیبها، قالب
نظر دست یابند پس از گردآوري مطالب و محتوي درس باید به توالی آنها اقـدام ورزیـد. مطالـب    

ر بگیرند که فراگیـر بـا مطالعـه    تهیه شده باید به گونه اي منطقی و نظم سازمانی به دنبال هم قرا
به هدف آموزشی کلی مورد نظـر دسـت یابـد. یکـی      آنها به انجام فعالیتهاي خواسته شده و نهایتاً

دیگر از نکاتی که هنگام طراحی درس باید مورد توجه طراح یـا معلـم قـرار بگیـرد انتخـاب خـط       
  مشی یا شکل کلی ارائه محتوي هر درس است. 

  ن بندي آن:تولید محتوا و سازما
  محتوا ممکن است به دو صورت تهیه شود:

 توسط استاد -1

  به صورت متمرکز -2
در صورتی که محتوا توسط استاد تعیین می شود، استاد باید تعیین کند که دانشجویان بـه منظـور   
انجام صحیح وظایف حرفه اي الزم است چه میزان دانـش مـوردنظر را دریافـت دارنـد برخـی از      

همه چیز را آموزش دهند. این نه فقط غیر ممکـن اسـت بلکـه غیـر ضـروري      اساتید می خواهند 
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است. یک استاد خوب باید وظایف جزئی مرتبط هر تکلیف را در نظر گرفته و تعیـین نمایـد بـراي    
هر تکلیف جزئی چه میزان از اطالعات باید ارائه شـود. پـس بایـد ایـن موضـوعات در دو مقولـه       

  فهرست شوند:
  .این مقوله بایستی اطالعاتی را در برگیرد که فراگیران باید یاد بگیرندگیري: الزم براي یاد -1
این مقوله اطالعاتی را در برمی گیرد که ممکن است بـراي فراگیـران    مفید براي یادگیري: -2

مفید باشد ولی براي اجـراي وظـایف اساسـی نیسـت، اسـتاد نبایـد وقـت زیـادي را صـرف ایـن           
ید دانشجویان را راهنمایی کند که در کجا مـی تواننـد آن اطالعـات را    موضوعات نماید او فقط با

 پیدا کنند.

  :معتقد است که (Abbatt) آبات
محتواي اصلی: بخشی از محتواي آموزشی است که باید حتما آموخته شود زیرا دانشجو بـراي   -1

ري نیز دربرگیرنـده آن  احراز شایستگی و تبحر در کار آینده خود به آن نیاز دارد و اهداف ویژه رفتا
  .است

واقعیتها و مهارتهاي فراوان دیگري نیز وجود دارند که براي آموختن مفید مـی باشـند و بهتـر     -2
است که آموخته شوند دانشجویان را راهنمایی کنید که آنها را از کجـا و چگونـه بیاموزنـد (کتـب     

  .مربوط را معرفی نمایند)
د دارند کـه آمـوختن آنهـا جالـب اسـت دانشـجویان را بـه        واقعیتها و مهارتهاي بیشتري وجو -3

آموختن آنها تشویق کنید آنچه مسئولیت اصلی استاد است اینکه تصمیم بگیرید دانشجویان بـراي  
  این دوره آموزشی چه محتوایی را باید یاد بگیرند.  

ا یاد گرفتـه  بنابراین محتواي اصلی را طوري باید تعیین نمود که مطمئن شد همه دانشجویان آن ر
  و در شغل آینده خود به آن مهارتها و مفاهیم نیاز دارند.

دانشجویان را تشویق به استفاده از منابع و کتـب علمـی فـراوان     3و  2اساتید براي دانستن موارد 
  موجود در کتابخانه ها می نمایند.
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شها به یـاد مانـدنی   زیرا رو ،مسلما اساتید روشها را آموزش می دهند نه آگاهی از مطالب علمی را
هستند در حالی که مطالب علمی فراموش می شوند  دانشجویانی که روش  یاد گرفتن را آموختـه  
باشند می توانند بقیه عمر خود را به کسب دانش بپردازند و با مفهوم واقعی کلمه دانشجو باشـند و  

  از استاد جهت راهنمایی و به عنوان کسب اطالع استفاده کنند.
تعاریف، اصول و قواعـد مهارتهـا و روشـهاي     ،لی محتواي درس مجموعه اي از شناختهابه طور ک

  است و باید داراي شرایط زیر باشد:انجام گرفته گام به گام یک عمل 
  .با اهداف کلی، جزئی رفتاري مطابق و همسو باشد (نه کمتر و نه بیشتر) محتوا باید دقیقاً -
  .تدریس و طول دوره آموزشی تهیه و تدوین شود حجم محتوي باید در رابطه با زمان -
  .مطالب درست، علمی و جدید باشد -
  .مطالب براي استاد و دانشجو قابل فهم باشد و با بیان خوب تهیه شود -
  .منظم و سیستماتیک باشد و توالی و تناسب مطالب حفظ شود -
  .قادر باشد رفتار مورد نظر را پرورش دهد -
  .را در دانشجو تقویت نماید روحیه پژوهش و ... -
  .بین تجارب قبلی و یادگیري فعلی پیوستگی وجود داشته باشد -
  .دانشجو را فعال نموده و در امر یادگیري دخالت دهد -
در صورت اقتضاي زمان براي شرح مفاهیم پیچیده از تجـارب ملمـوس و محسـوس مثالهـایی      -

  فراهم آورد.
مهم می توان از تصاویر، طـرح، نمـودار یـا جـدول اسـتفاده      براي تشریح بیشتر مطالب اصلی و  -

  .نمود
در انتهاي هر مطلب براي کسب اطمینان از فراگیري مطالب و یا تکـرار مـی تـوان تمرینهـاي      -

  .مناسبی را ارائه کرد
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با طرح پرسش هاي مرتبط در انتهاي هر مطلب می توان دانشجویان را درگیر و فعال نمـوده و   -
  عالقه وي جهت دنبال کردن مطالب کمک کرد. به جلب و حفظ

  فعالیت هاي یاددهی یادگیري:
شامل تعیین فضاهاي آموزشی، گروههاي یادگیري، منابع آموزشی می باشـد کـه منـابع آموزشـی     

  شامل نیروي انسانی و روشهاي تدریس می باشد.     خود 
  فعالیتهاي یادگیري باید طوري طرح شوند که دانشجو:

  ر آن شرکت داشته باشد نه فقط مستمع باشند.فعاالنه د -
  هاي برنامه ریزي شده آموزش را بداند.طه بین اهداف تعیین شده و فعالیتراب -
  در امر یادگیري تشویق گردد و به خاطر عدم یادگیري تنبیه نشود. -
  از به کار بردن تجربه آموخته شده احساس خشنودي نماید. -
  صمیم گیریهاي آن شخصاً دخالت داشته باشد.در تعیین اهداف آموزشی و ت -
  بتواند آنچه را از یک موضوع خاص آموخته به موارد عام تعمیم دهد. -
  پس از انجام عملی از آنچه که آموخته تشویق شود یا انتقاد سازنده را بپذیرد. -
  نماید. از ابتدا آگاه باشد که چه مطالبی را باید فرا گیرد و مناسبت فراگیري آن را درك -
  بتواند ارتباط منطقی بین هدفهاي آموزشی و روشهاي ارزشیابی را درك نماید. -

  تعیین فضاهاي آموزشی:الف) 
منظور از فضاهاي آموزشی اماکنی نظیر کالس، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق پراتیـک، بیمارسـتان و ...   

شـی بیشـتر از آن   است که محلی براي آموزش محسوب می شوند. بحث در مـورد فضـاهاي آموز  
نظر است که محیط یادگیري از راههاي مختلف بر کار فراگیران تـأثیر مـی گـذارد. بـدون شـک      
اماکنی که از حیث نور، درجه حرارت، آرامش شرایط مطلوبی نداشته باشد، مـی توانـد بـر کیفیـت     

  یادگیري تأثیر بگذارد.
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  گروههاي یادگیري:ب) 
به و یکسانی را دارا نیسـتند، بنـابراین محتـوي درسـی و     از آنجایی که اهداف آموزشی کیفیت مشا

نیز تجارب یادگیري مربوطه نیز یکسان نبوده و نمی توان انتظار داشت که از طریق یک گـروه بـا   
تعداد معین و یکسان به تمامی اهداف دست یافت. دستیابی به پاره اي از اهداف آموزشی ایجـاب  

  گروههاي کوچک تقسیم نموده و کار را ادامه داد.می کند که گروه متوسط یک کالس را به 
  به طور کلی گروههاي تدریس و یادگیري را می توان به انواع زیر تقسیم کرد:

  .گروههاي بسیار بزرگ (تماشاچیان یک شبکه تلویزیونی در سطح یک منطقه یا تمام کشور) -1
  .ده اند)گروههاي بزرگ (از صد تا هزاران نفر که در یک سخنرانی جمع ش -2
       نفر از دانشـجویان یـک کـالس کـه بـه سـخنان معلـم گـوش          40گروههاي متوسط (حدود  -3

  .می دهند)
نفر از دانشجویان یک کالس که مشغول یـادگیري یـک مهـارت     1گروههاي کوچک (شامل  -4

  .خاص می باشند)
  تک شاگردي -5

، کیفیت، حیطه، طبقه اي کـه هـدف   مسلماً تعیین تعداد دقیق شاگردان مورد نظر نیست، بلکه نوع
ه و دآموزشی در آن قرار می گیرد و نوع و کیفیت تجارب یادگیري از اهمیت ویژه اي برخوردار بـو 

  از عوامل مهم در انتخاب گروههاي تدریس و یادگیري می باشند.
  تعیین منابع آموزشی:ج) 

  تید و فراگیران قرار می گیرد.منظور از منابع آموزشی کلیه امکاناتی است که مورد استفاده اسا
  نیروي انسانی -1

دعوت از اساتید گروه در مـواقعی کـه موضـوع درس جنبـه اختصاصـی تـري دارد و یـا چنانچـه         
فراگیران را جهت بازدید از مراکز ویژه می برید افرادي از طرف مرکز براي فراگیران شما صـحبت  

  منظور شوند. می کنند، بایستی جزء نیروي انسانی شما پیش بینی و
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و یا زمانی که شما از مواد و وسایل آموزشی در تدریس خود استفاده می کنید متصدي یا مسـئول  
تدارکات و به کاراندازي آنها نیز بایستی به عنوان نیروي انسانی مـورد توجـه و پـیش بینـی قـرار      

ن آمـوزش اخـتالل   گیرند و باید قبل از شروع کالس با آنها هماهنگی الزم انجام شود تا در جریـا 
  ایجاد نشود.

  شیوه تدریس -2
براي اغلب اساتید این سوال طرح می شود که براي آموزش یـک موضـوع، کـدام روش تـدریس     
مناسبتر است و چگونه می توانند آن را به کار گیرند تا بتواننـد دانشـجویان را بـه هـدف برسـانند.      

عرفـی نمـوده انـد. مسـلماً بـراي      صاحب نظران امر آموزش روشهاي مختلفی را بـراي تـدریس م  
تدریس یک موضوع درسی، ممکن است تلفیقی از آنها با یک روش خاص و متناسب با موضوع و 

  حیطه یادگیري آن به کار گرفته شود.
شیوه هاي تدریس ممکن است در یک جلسه تدریس چندین بـار تغییـر یابـد. ایـن امـر از ایجـاد       

  عث افزایش یادگیري می شود.یکنواختی و کسالت پیشگیري نموده و با
باید توجه داشت که تدریس یک فرآیند پیچیده اي است که فقـط بـه معلومـات مـدرس بسـتگی      
ندارد، بلکه عوامل زیر نیز دخالت دارند: ارتباطات، روانشناسی، امکانات (فضـا، تجهیـزات، منـابع)،    

طـه هـاي آن،   تجربه کاري، شخصیت معلـم، موضـوع درس، اهـداف رفتـاري تعیـین شـده و حی      
  .ویژگیهاي یادگیران و تجارب یادگیري

روشهاي آموزش در سالهاي اخیر دستخوش تحوالت عمده اي شده است. روش سـنتی آمـوزش   
به وسیله سخنرانی در برابر تخته سیاه اکنون جاي خود را به روشهایی داده اسـت کـه بـه عنـوان     

استاد یـادگیري دانشـجویان را بسـیار     یادگیري شناخته می شوند و از طریق آن _فرآیند یاددهی 
  تسهیل می کند، هر کدام از این روشها محاسن و معایبی دارند.

  در این قسمت تعدادي از این روشها معرفی شده و بعضی محاسن و معایب آن بیان می گردد.
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قابل توجه است که در جزوه شماره یک به بعضی از این روشها با ذکـر معایـب و محاسـن اشـاره     
  است. هشد
  روش توضیحی: -1

  .عبارت است از انتقال مستقیم اطالعات به دانشجویان با استفاده از مطالعه کتاب و جزوه
  روش سخنرانی: -2

در کالسهاي معمول در دانشگاهها اغلب اساتید ترجیح می دهند سـخنرانی کننـد زیـرا آسـانترین     
  کاري است که می توان انجام داد.

  مختصر باشد داراي سه مرحله است: سخنرانی هر چقدر مفصل یا
در مهارت آماده سازي استفاده مـی شـود و موضـوع سـخنرانی      بخش مقدماتی سخنرانی: )1

  مشخص شده، مسأله طرح می گردد.
اطالعات و نکات الزم درباره موضـوع ارائـه شـده و اطالعـات بـه       بخش میانی سخنرانی: )2

  یکدیگر ربط داده می شود.
  مطالب جمع بندي و خالصه می شود. انی:بخش پایانی سخنر )3

  در چه مواردي می توان از روش سخنرانی استفاده کرد:
وقتی استفاده از روشهاي دیگر ممکن نباشد، تعداد دانشجویان زیاد باشد، دانش جدید پدیدار شـده  
و در کتاب نیامده باشد، براي ارتباط دادن یک موضوع جدیـد بـه مطالـب گذشـته بـراي توضـیح       

  .لیت هاي آموزشی، بیان تجارب شخصی معلم براي دانشجویانفعا
  محاسن:

، بـراي تقویـت مهـارت گـوش دادن     ، براي تقویت قوه بیان معلـم ، انعطاف پذیرياقتصادي بودن
  .دانشجویان
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  محدودیتها:
 و دانشـجو  » سـخنگوي مطلـق  «ارتباط معلم و دانشجو یک طرفـه اسـت و بیشـتر اوقـات معلـم      

می باشد. براي مهارتهاي عملی مناسب نیست، اطالعات فردي دانشجویان » ساکت و غیر فعال«
انشـجویان  بیشتر به نفع معلم است تا دانشجویان، جلب توجه و تمرکـز د  ،در نظر گرفته نمی شود

برد و .... مناسـب  ، براي ایجاد مهارتهاي ذهنی سطوح باال مانند درك و فهـم و کـار  مشکل است
قال دانش و اطالعات دارد تا کاربرد آن به دلیل ارتباط یکطرفـه و بـروز   کید بر انتنیست و بیشتر تأ

  خستگی به تدریج توجه و عالقه دانشجو کاهش می یابد.
  چند راهنمایی براي بهتر شدن سخنرانی

  .) پیش از سخنرانی موضوع و هدف آن به خوبی مشخص باشد1
  .) مطالب سخنرانی را از قبل تهیه و تنظیم کنید2
  .ز سخنرانی یکبار آن را اجرا نمایید) پیش ا3
  .) به تن صدا و صراحت بیان مطالب توجه نمایید4
  .) مطالب را به طور واضح، روشن و مستدل توضیح دهید5
  .) مدت زمان سخنرانی طوالنی نباشد6
) حتماً یک برگه که عناوین و نکات مهم که نباید فراموش شوند در آن نوشته شود تا مطالـب از  7

  .زوه یا کتاب خوانده نشودروي ج
  .) با عجله سخنرانی نکنید و بگذارید هم خود و هم مستمعین از آن لذت ببرید8
  .) مثالهاي مناسب و مستدل و گاهی بذله گویی لطف خاصی به سخنرانی می دهد9

  .) از اعمال نظرات شخصی و متعصب بی مورد خودداري نمایید10
  .الت شنوندگان در نظر بگیرید) وقت کافی براي پاسخگویی به سوا11
) از واژه هایی استفاده کنید که براي فراگیران قابل فهم باشد و نکات مهم و مفـاهیم پیچیـده   12

  .را با استفاده از مثال، تشبیه، عالئم غیرکالمی و وسایل آموزشی توضیح دهید
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  .) سرعت بیان مطالب را با توجه به میزان دریافت فراگیران تنظیم کنید13
  .) محیط فیزیکی، محل سخنرانی را از نظر سرما، گرما، میز، صندلی و .... مناسب گردانید14
  سخنرانی برنامه ریزي شده -3

روش سخنرانی برنامه ریزي شده براي تعداد نسبتاً زیاد دانشجویان مناسب اسـت در ایـن روش از   
لـف هـر جلسـه    شیوه سخنرانی، بحث، گروههاي کوچک، پرسش و پاسـخ در قسـمت هـاي مخت   

  تدریس استفاده می شود.
  روش اجرا

  .معلم در ابتدا اهداف آموزشی را بیان می نماید -
  .دانشجویان به گروههاي کوچک تقسیم می شوند -
  .معلم ضمن بیان توضیح مختصر در رابطه با درس، چند پرسش مطرح می نماید -
  .پس از پاسخ دانشجویان، معلم مطالب را جمع بندي می نماید -
        با نشان دادن یک فـیلم یـا طـرح چنـد سـوال، دانشـجویان در گروههـاي کوچـک بـه بحـث            -

  .می نشینند
معلم با اداره وقت جلسه در جمع گروهها حضور یافته و دانشـجویان را در یـافتن پاسـخ کمـک      -

  .می نماید
  .در انتها با کمک گروهها، مطالب جمع بندي و نتیجه گیري می شود -

  :مزایا
  .با مشارکت دانشجویان در جریان یادگیري، ارتباط دو طرفه خوبی برقرار می شود -
  .با فعالیت همه دانشجویان، یادگیري تسهیل می شود -
  .باز خورد فوري از میزان یادگیري دانشجویان امکان پذیر است -

  محدودیتها:
  .نیست بدون برنامه ریزي قبلی براي فعالیت هاي مختلف آموزشی قابل اجرا -



  
  

١٠ 
  

  .جمع بندي پاسخ هاي همه دانشجویان مشکل است و نیاز به تجربه و تمرین دارد -
  .کنترل زمان و سرعت کار به راحتی امکان پذیر نیست -
  روش پرسش و پاسخ -4

با فن پرسش و پاسخ معلم، دانشجویان را به تفکر درباره مفهومی جدید یا بیان مطلبی فـرا گرفتـه   
ین شیوه ممکن است براي مرور کردن مطالبی که قبالً تـدریس شـده انـد    شده تشویق می کند، ا

  مفید باشد یا وسیله خوبی براي ارزشیابی میزان درك دانشجویان از مفهوم مورد نظر باشد.
  طرز سوال کردن

سوال باید روشن و واضح بوده و اصطالحات و مطالب نامـانوس نداشـته باشـد تـا دانشـجویان       -
  .برداشت ننمایندمعنی دیگري از آن 

سوال نباید طوري مطرح شود که پاسخ آن بله یا خیر باشد زیـرا بایـد دانشـجویان را بـه تفکـر       -
  وادارد.

  .سوال نباید حافظه و معلومات حفظی را بسنجد -
سوال نباید جوابی را بخواهد که عین جمـالت کتـاب باشـد زیـرا دانشـجویان را بـه یـادگیري         -

   .دطوطی وار ترغیب می نمای
جمله اي که براي سوال مطرح می شود حاوي چند سوال نباشد و وقت کـافی بـراي تفکـر بـه      -

   .دانشجویان داده شود
سوال نباید جواب را در برداشته باشد و حتی االمکان سعی شود همه دانشجویان در پاسخگویی  -

  .به سواالت شرکت کنند
  مباحثه -5

ید و احساسات بین معلـم و دانشـجویان اسـت و باعـث     بحث شامل تبادل دو جانبه اطالعات، عقا
  که موارد زیر را شامل می گردد: ،آموزش تفکر مفهومی و خود تحصیلی در دانشجویان می گردد
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در بحـث   .روش بحث گروهی: این روش براي آموزش رو در رو روش مناسـبی مـی باشـد   الف) 
  گروهی باید موارد زیر رعایت گردد:

  .فر استن 6-20تعداد افراد  -
موضوع مورد بحث باید در زمینه اي باشد که شرکت کنندگان درباره آن اطالعاتی داشته باشند  -

  .یا بتوانند اطالعاتی کسب کنند تا به این وسیله براي آنان معنی و مفهوم داشته باشد
  .موضوع باید براي شرکت کنندگان قابل فهم و آسان باشد -

  :ده می شوداز این روش در موارد زیر استفا
  .وقتی بخواهیم افرادي را نسبت به مسائل مربوط و مشترك آگاه و عالقمند سازیم -
    .براي ایجاد توانایی اظهار نظر در حضور جمع -
  .براي آموختن موضوعاتی که مورد عالقه مشترك افراد است -
  .به منظور ایجاد توانایی رهبري و قدرت انتقاد در افراد -
  .ئل و پیدا کردن راه حل براي آنهابراي شناخت مسا -
  .براي تصمیم گیري در زمینه انجام یک کار -

  اعضاي بحث گروهی
  رهبر گروه -1

رهبر گروه می تواند معلم، یکی از افراد مطلـع یـا یکـی از دانشـجویان باشـد. رهبـر گـروه کمتـر         
به مسـیر   صحبت می کند و هنگامی که تشخیص دهد گفتگوها از موضوع خارج می شود بحث را

اصلی باز می گرداند. همچنین باید مراقب باشد که افراد بخصوصی بحـث را بـه خـود اختصـاص     
  .ندهند و همه افراد را به شرکت در بحث و گفتگو تشویق نماید

بهتر است یک نفر هم به عنوان معاون انتخاب شود تا به رهبر کمک کنـد معـاون مـی توانـد در     
تن نوبت افراد، نوشتن سـوالها روي تختـه سـیاه، بـه کـار بـردن       موارد زیر همکاري کند (نگهداش

  .وسایل، نقشه، چارت و ...)
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  وظیفه رهبر گروه:
  وع مورد بحث و یادداشت نکات اصلی.مطالعه پیرامون موض -
  .طرح و تهیه سواالتی که براي شروع و ادامه بحث الزم است -
تدارك امکانات الزم مانند محل تشکیل بحث گروهـی، نظـم و ترتیـب، جـاي نشسـتن افـراد        -

  .وسایل الزم و دعوت از فرد مطلع
  ف و مسئولیت هاي سایر اعضاي گروه.تعیین وظای -
  .از افراد گروه بخواهد که با مطالعه و آمادگی قبلی در جلسه حاضر شوند -
د، مطالب گفته شده را بـه هـم ارتبـاط دهـد و خالصـه      مراقب باشد بحث از موضوع خارج نشو -

  .نماید
  .از هیچ فردي طرفداري یا مخالفت نکند -
  .سعی کند همه افراد در بحث شرکت کنند و از تسلط یک یا دو نفر بر سایرین جلوگیري کند -
  شرکت کنندگان اصلی -2

  .نندباید به موضوع عالقمند باشند، شرکت فعال داشته و مسئولیت قبول ک
  وظایف شرکت کنندگان:

  .مطالعه و تفکر راجع به موضوع قبل از جلسه -
  طرح عقاید و تجربیات خود. -
  .گوش دادن به جریان بحث و گفتگو با دقت -
  .به طور خصوصی با یکدیگر حرف نزنند -
  .انتظار نداشته باشند که نظرات آنها حتما پذیرفته شود -
  .ندنظر و پیشنهاد خود را عرضه دار -
  منشی -3
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تصمیمات و نتایج مهم بحث را یادداشت می کند. منشی باید موارد موافق، مخـالف، پیشـنهادات،   
  .توصیه ها را یادداشت کند

  شخص مطلع یا مهمان -4
چنانچه موضوع مورد بحث نیاز به اطالعات فنی داشته باشد می توان فـرد مطلعـی را بـا دعـوت     

تواند اطالعات الزم را عرضه کنـد و بـه سـواالت پاسـخ      قبلی در بحث گروهی شرکت داد او می
  دهد.

  ناظر یا ارزیاب -5
می توان یک نفر را به عنوان ارزیاب یا ناظر تعیین کرد تا جریان بحث را مشاهده کند و انتقـادات  
  خود را در مورد چگونگی بحث یادداشت و عرضه نماید. رهبر گـروه هـر گـاه الزم بدانـد از نـاظر      

  تا نظر انتقادي خود را اظهار نماید. می خواهد
  ناظر باید خارج از گروه باشد تا بتواند جریان بحث را مشاهده کند.

  محاسن:
احساس دوستی در بین اعضاء تقویت می شود، فرصتی ایجاد می شود تـا افـراد خـود را مـورد      -

    .ارزیابی قرار دهند
  .اعتماد به نفس در افراد تقویت می شود -
  .اد کم رو و خجالتی براي صحبت کردن در جمع کاهش می یابدهراس افر -
  .روحیه انتقادي در افراد ایجاد می گردد -

  محدودیتها:
  .نفر مشکل است 20اجراي آن در گروههاي بیشتر از  -
چنانچه درست سازمان نیابد و افراد نقش خود را به خوبی ایفا نکنند نتیجه مفیدي عاید نخواهـد   -

  .شد
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موضوعات درسی نمی توان آن را به کار گرفت و در زمینه هـایی کـه جنبـه اجتمـاعی     در تمام  -
  .دارد بیشتر قابل استفاده است

  مطالعات انجام شده در مورد کاربرد روش سخنرانی و گفتگوي گروهی نشان می دهد که:  
  .هر دو روش در یادآوري و تشخیص مطالب، موثر و باارزش است -
طالب، ترکیب مطالب، تکمیل نگـرش در زمینـه تفکـر انتقـادي بـر روش      مباحثه در نگهداري م -

  سخنرانی برتري دارد.
  .براي آموزش حل مساله، روش سخنرانی پیشنهاد نمی شود و روش بحث گروهی ارجح است -
روش مباحثه براي دانشجویان مناسب است و موجـب بـرانگیختن روحیـه انتقـادي، نگهـداري       -

  و ایجاد رابطه بهتر بین معلم و دانشجو می شود. طوالنی مطالب، فهم عمیق
  ب) میزگرد (پانل):

در این روش ارائه اطالعات بین دو یا تعداد بیشتري از افراد صورت می گیـرد، بحـث پانـل بـراي     
  اظهار موضوعات واقعی و نیز براي تقسیم تجربیات و عواطف به طرز مؤثري به کار می رود.

  (مبادله بحث در کالس): ج) بحث کنترل شده توسط معلم
  .معلم شاگردان را به طرح مسأله یا سؤال ترغیب می کند -
  .یکی از شاگردان موضوعی را مطرح می کند -
  .معلم پاسخ می دهد، شاگرد دیگر وارد بحث می شود -
  .معلم عهده دار هدایت بحث است و کنترل کامل به آن دارد -
  .ضیح می دهدمعلم با جمع بندي نظرات، موضوع را تو -

  کاربرد:
وقتی قرار است مفهوم جدیدي را به دانشجویان آموخت به طوري که همه آنهـا، مفهـوم را بـه     -

  طور مشترك و واحد دریابند.
  وقتی که معلم بخواهد ذهن دانشجویان را به کنکاش و تکاپو وا دارد. -
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  محاسن:
را بـه سـوي هـدف مـورد نظـر       اختیار بحث از معلم سلب نمی شود، بر کالس احاطه دارد، بحث

  هدایت می کند، وقت کالس با سؤال و جواب بی مورد گرفته نمی شود.
  د) بحث آزاد:

  معلم با طرح یک سوال یا بیان مطلب بحث را آغاز می کند. -
  .دانشجویان براي مشارکت در بحث آزادند -

  .در پایان معلم با جمع بندي نظرات نتیجه گیري می کند
  محاسن:

  جویان با عالقه در بحث شرکت می کنند.دانش -
  کالس پرهیجان و فعال است و دانشجویان به راحتی عقاید و نظرات خود را بیان می کنند. -
  زمینه سنجش عقاید دانشجویان کالس وجود دارد. -

  محدودیتها:
  .صدا می شود موجب شلوغی و سر و -
  .کنترل کالس براي معلم دشوار است -
  .س به گفتگوهاي بی مورد می گذردمدتی از وقت کال -
  زمینه براي شیطنت هاي احتمالی وجود دارد. -
  آموزش گروهی -6

یکی از روشهاي جدید تدریس، آموزش گروهی است بدین ترتیب که تدریس یک معلم فقـط بـه   
یک کالس محدود نمی شود و گروهی از معلمان در یک کالس تدریس می کننـد و نیـز گـاهی    

مورد یک موضوع واحد تدریس یا تبادل نظـر مـی نماینـد. گـاهی بـراي معلمـان       چندین معلم در 
سلسله مراتب قایل شده و یکی از آنها در رأس قرار می گیرد و بقیه زیر نظر او کار مـی کننـد، یـا    

  این که سلسله مراتب وجود نداشته و همگی در موقعیتی یکسان انجام وظیفه می نمایند.
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باشد که در صورتی دانشـجویان نتواننـد ارتبـاط الزم را بـا یکـی از       از محاسن این روش این می
معلمان برقرار کنند معلمان دیگر این نقص را جبران می کنند. از محدودیت هاي ایـن روش ایـن   
است که گاهی اوقات رقابت و تضاد بین معلمان ایجـاد شـده و اغلـب موجـب عـدم همکـاري و       

  پیشرفت می گردد.
  آموزش انفرادي: -7

اغلب روانشناسان تربیتی عقیده دارند که آموزش باید به گونه اي باشد که هر دانشجو بـه تنهـایی   
به امر یادگیري و خود آموزش مشغول شود. روش یادگیري فردي با سطح توانـایی و عالیـق هـر    

  دانشجو مطابقت دارد.
  روش گردهمایی کوچک -8

  فـرانس، سـخنگو را بیشـتر تحریـک     آموزش به روش گروههاي کوچک نسبت به سـخنرانی و کن 
می کند. دانشجویان در گروههاي کوچک مطالب را تجزیه و تحلیل می کنند و خیلی سـریع یـاد   
می گیرند که سؤالها و پاسخها را به صورت کوتاه و انتقادي دسته بندي کنند. در این روش معلـم  

  انتقال دهنده دانش نیست بلکه نقش هماهنگ کننده را دارد.
ک از دانشجویان می توانند نقش فعالی بپذیرند این گروهها را مـی تـوان بـا بهـره گیـري از      هر ی

  روش بارش مغزي بسیار فعال و پربار نمود.
  واحد کار (پروژه) -9

روش واحد کار مستلزم بررسی، جمع آوري اطالعات و یافتن راه حل، مطالعه و انجام کـار عملـی   
  ی انجام می شود.است و اغلب در خارج از محیط آموزش

در این حالت روال معمول کالس از بین رفته و دانشجویان با هم همکاري می کننـد کـه موجـب    
  توسعه عالیق شخصی دانشجویان می گردد.

این روش از جایی شروع می شود که درس خاتمه می یابد. معلم باید دانشجویان را تشـویق کنـد   
ه طور فردي یا گروهی انجام دهنـد. بـراي ایـن کـار     که براساس عالیق و تمایلشان واحد کار را ب
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معلم می تواند فهرستی از موضوعاتی را که قابل بررسی و مربوط به درس کالس است تهیه کنـد  
تا دانشجویان براساس ذوق و عالقه خود آن را انتخاب نمایند و سـپس پیرامـون آن موضـوع بـه     

  کتب و منابع مراجعه کنند.
  روش شبیه سازي -10

با هدف کسب تجربه و تمرین توسط دانشجویان قبـل از ارتبـاط    Skill labشبیه سازي و  روش
مستقیم با بیمار و کار با تجهیزات و دسـتگاههاي پیشـرفته و گـران قیمـت مـی باشـد. مـدلها و        
عروسکها براي اهداف روش شبیه سازي بسیار مناسبند و افراد می تواننـد مهارتهـاي خـاص را از    

  آنها کسب نمایند.طریق کار روي 
  مزایا:

دانشجویان اجازه می دهد بدون اینکه اثري بر بیمـار داشـته باشـد تمـرین کننـد و بـازخورد       به  -
  فوري درباره کار خود به دست آورند.

دانشجو می تواند مرحله به مرحله و طبق دستورالعمل تمرین کند تـا بـه مرحلـه اي برسـد کـه       -
  الینی انجام دهد.بتواند عملکرد حقیقی در آموزش ب

سرعت یادگیري در اختیار خود دانشجو است و با توجه به تفاوتهاي فـردي، بـراي دانشـجویان     -
  کندتر امکان تمرین بیشتر و یادگیري را ایجاد می کند.

  محدودیتها:
  نیاز به امکانات و تجهیزات پرهزینه دارد. -
  ود ندارد.احساسات و برخورد بیمار و تأثیر آن بر کار دانشجو وج -

  نمایش کلینیکی: -11
روش نمایش بر اساس مشاهده و دیدن استوار است. افراد مهارتهاي خـاص را از طریـق دیـدن و    
مشاهده فرا می گیرند. در این روش معلم طرز کاربرد وسیله یا چگونگی سـاختن شـیئی یـا روش    

ام مـی دهـد و آنگـاه    انجام آزمایش یا یک پروسیجر را عمالً در برابـر چشـمان دانشـجویان انجـ    
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دانشجویان همان کار را شخصاً تکرار کرده و انجام می دهند. با استفاده از این روش مـی تـوانیم   
  مهارت را به تعداد زیادي از افراد در طی زمان کوتاه ارائه نماییم.

این روش اولین روش تدریسی است که بشر به کار برده است و براي آموزش مهارتهـا بهتـرین و   
  ب ترین روش است. این روش براي درسهایی که جنبه عملی و فنی دارند استفاده می شود.مناس

  مراحل:
  وسایل کار را باید آماده نمود. ) آمادگی:1
  هدف را تشریح نموده و آنچه را که باید انجام دهند توضیح دهید. ) توضیح:2
نتایج یادگیري انجـام  روش صحیح کاري که دانشجویان باید جهت رسیدن به  ) نمایش دادن:3

  دهند را نمایش دهید.
به دانشجویان اطمینان دهید که پس از مرحله توضـیح و نمـایش آنـان     ) آزمایش و سنجش:4

  عمالً آن کار را انجام خواهند داد.
  گزارش موارد کلینیکی: -12

روش معرفی و گزارش موارد کلینیکی با نشـان دادن و معرفـی بیمـاران حقیقـی جهـت آمـوزش       
ول تشخیص افتراقی به کار برده مـی شـود. در بعضـی مـوارد ممکـن اسـت بیمـار بـه سـالن          اص

  کنفرانس یا کالس درس آورده شود و از وي خواسته شود تا مشکالت خود را شرح دهد.
  مزایا:

به دانشجو امکان می دهد از طریق مشاهده مستقیم واقعیت ها و بیماران واقعی تجربـه عملـی    -
  به دست آورد.

  انشجو را فعال می کند تا همواره به دنبال یادگیري و کسب مهارت باشد.د -
   Patient management  problemپی ام  -13

این روش به منظور تسهیل در کسب مهارت ها، نشان دادن روشهاي متـداول، ارائـه بـازخورد در    
ه هـاي رایانـه اي   زمینه مهارت کسب شده و ارزشیابی عملکرد دانشجویان ، بـا اسـتفاده از برنامـ   
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مورد استفاده قرار مـی گیـرد. بـه عنـوان مثـال مـی تـوان پاسـخ نارسـایی کلیـوي بـه تغییـرات             
  فیزیولوژیک و دارویی را به صورت گرافیکی یا تصویر سازي متحرك نشان داد.

  مزایا:
  دانشجویان براي حداکثر یادگیري حداقل احتمال خطر را براي بیمار ایجاد می کنند. -
  هارت هاي بالینی تسهیل می شود.کسب م -
  ارائه بازخورد در زمینه مهارت کسب شده و ارزشیابی عملکرد فراهم است. -
  به فرمان مشخص نیاز ندارد. -

  محدودیتها:
  اجراي این روش به هزینه زیادي نیاز دارد.

  گزارش یا بازدید علمی -14
ق مشـاهده، پرسشـنامه، مصـاحبه،    مطالعه مستقیم درباره یک مسأله، جمع آوري اطالعات از طری

نمونه برداري و سایر فنون تحقیقی در این مبحث مورد نظر می باشـد. تـا از ایـن طریـق دربـاره      
  اعتبار فرضیه، تشخیص، تغییرات یا درستی و صحت شرایط و موقعیتها اطمینان حاصل شود.

حدودیتهاي ذهنی و گردش علمی می تواند به صورت دیدار از یک مرکز نگهداري کودکان با م -
  ... باشد.

  محل مورد مطالعه را قبالً انتخاب کنید و مجوزهاي کتبی را قبالً تهیه و ارسال نمایید. -
  درس مربوط به گردش علمی را قبالً تدریس نموده باشید. -
  بین تعداد بازدید کنندگان و گنجایش محل بازدید باید تناسب برقرار باشد. -
ي جهت یادداشت مشاهدات خود همراه داشته باشند و در پایان هر مرحلـه  دانشجویان باید دفتر -

  گزارش تهیه نمایند.
  روش آزمایشگاهی: -15
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اساس این روش آزمایشگاهی بر اصول یادگیري اکتشافی استوار است و فلسفه آن (خودت کشـف  
مسـائل را  کن) است. در این روش موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا دانشجویان خود راه حـل  

  از طریق پژوهش و آزمایش با کمک وسایل الزم بیاموزند.
  روش ایفاي نقش: -16

روش ایفاي نقش روشی است که می توان آن را براي تجسم عینی موضـوعات و درسـهایی کـه    
براي نمایش مناسب هستند به کار برد. در این روش فرد یا افرادي از دانشجویان موضـوعی را بـه   

و  و مشاهده کنندگان عملیات نمایشی همکالسان خود را دیـده  ه اجرا می کندصورت نمایش کوتا
  .(مانند آموزش فنون مصاحبه) خود را در صحنه احساس می کنند

  محاسن:
  دانشجویان را برمی انگیزد تا شور و اشتیاق و هیجان جریان نمایش را مشاهده کنند. -
  ند.مشاهده گران در احساس ایفاگران نقش سهیم می شو -
  می توان زمینه را براي بحث گروهی فراهم ساخت. - 
  براي افراد کمرو و خجالتی مفید است. -

  محدودیتها:
  .براي تحقیق هدفهاي پیچیده مناسب نمی باشد -
چون به صورت ظاهر شبیه کار نمایشی و هنري است بـه عنـوان یـک روش آموزشـی، جـدي       -

  .گرفته نمی شود
کافی و گاهی تهیه تدارکات الزم (گریم، وسایل و ...) نیـاز دارد و  به اجراي درست، صرف وقت  -

  وقت گیر است.
  روش اکتشافی -17



  
  

٢١ 
  

اکتشاف یک جریان منطقی فکر است که انسان در تمام مراحل رشد و مناسب بـا میـزان رشـد از    
آن برخوردار است. از طریق این جریان فکـري، انسـان روابـط تـازه اي بـین پدیـده هـاي مـورد         

  .ده خود کشف می کندمشاه
  روش تدریس اکتشافی فرآیندي است که در طی آن دانشجو باید:

  .مسأله مورد نظر را مشخص کند -
  .راه حل هاي ممکن را در نظر بگیرد -
  .راه حل ها را با توجه به شواهد آزمایش کند -
  نتیجه گیري مناسبی را به دست آورد. -
  جدید به کار گیرد.این نتیجه گیري ها را در موقعیت هاي  -
  به قوانین کلی و قابل تعمیم برسد. -

  محاسن:
  .توانایی ذهنی دانشجویان را تقویت می کند -
  .انگیزه درونی دانشجویان را افزایش می دهد -
  .فنون اکتشاف را به دانشجو می آموزد و او را خالق و کاوشگر بار می آورد -

  آموزش بر مبناي طرح مسأله -18
یافتن پاسخ ، فرآیندي است براي کشف توالی و ترتیب صحیح راههایی که به یـک   طرح مسأله و

هدف یا راه حل منتهی می شود. در این روش دانشجو در شرایطی قرار می گیرد که فرضیه هـاي  
خود را از طریق مطالعه، پژوهش و کاوش و با توجه به شواهد موجودي که خود فـراهم مـی آورد،   

  فتن پاسخ مسأله مورد نظر نتیجه گیري می کند.می آزماید و براي یا
  گامهاي روش آموزش بر مبناي طرح مسأله

  .نفره 5-7تشکیل گروههاي  -
  .طرح کردن مسأله آموزشی توسط معلم -
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  .حدس زدن یا مشخص کردن علل مسأله توسط دانشجویان -
  .جمع آوري اطالعات در مورد راه حل هاي ممکن توسط دانشجویان -
  .مطالب جمع آوري شده توسط هر گروه در جلسه بعديارائه  -
  .تجزیه و تحلیل اطالعات در رابطه با مسأله جهت انتخاب بهترین راه حل -
  .اجراي راه حل انتخابی و نتیجه گیري -

  مزایا:
  .افزایش مهارت یادگیري از طریق خودآموزي -
  .نتقویت قدرت استدالل، تفکر منطقی، افزایش کنجکاوي دانشجویا -
  .تبادل اطالعات و آموخته هاي جدید با دیگران -

  محدودیتها:
  .تأمین امکانات براي تعداد زیاد دانشجویان مشکل است -
  زمان بیشتري باید صرف شود. -

  کامپیوتر به عنوان معلم -19
افزایش حجم دانش و کهنه شدن مطالب، تغییرات سریع جوامع و غیرقابل پیش بینی بودن آینـده،  

موزش پیوسته و مداوم به جاي آموزش مقطعی را ایجاب می کند. از سوي دیگـر یـادگیري،   لزوم آ
شیوه یادگرفتن را می طلبد یعنی فرد باید بتواند به طور خودگردان و مستقل براي تمـام عمـر بـه    
مطالبه دانش و استفاده از آن بپـردازد و ایـن دو ضـرورت اسـتفاده از فنـآوري پیشـرفته تـر را در        

  ایجاد می نماید.آموزش 
 با استفاده از کامیپوتر در روش خود آموزي، دانشجویان تجربیات تحصـیلی قابـل تـوجهی کسـب     

  .می کنند و از طریق اینترنت می توانند تجربیات مشترکی با سایر دانشجویان داشته باشند
  آموزش از طریق اینترنت -20



  
  

٢٣ 
  

رسانی ماننـد رایانـه و نـرم     ت نوین اطالعبه موازات توسعه فن آوري اطالعات، استفاده از تجهیزا
بـه   هاي آموزشـی ضـرورتی تـام یافتـه اسـت،     هاي مختلف، شبکه جهانی اینترنت در زمینه افزار

صورتی که در حال حاضر بدون استفاده از فن آوري اطالعات، امکان اجراي برخی از امـور میسـر   
ی به علت هزینه باال و صـرف  نیست در بعضی موارد حتی در صورت امکان انجام روش هاي سنت

  وقت مقرون به صرفه نیست.
روش کار به گونه اي است که در آن اسـتادان بـا اسـتفاده از فـن آوري هـاي ارتبـاطی و اطـالع        
رسانی جدید به تعلیم پرداختـه و مطالـب و منـابع درسـی را از سراسـر جهـان تهیـه و در اختیـار         

و تکالیفشـان را بررسـی نمـوده از آنهـا آزمـون       دانشجویان در نقاط مختلف جهان قرار می دهنـد 
گرفته و سطح علمی دانشجویان را هر روز مورد ارزیابی قرار می دهند و بالعکس دانشـجویان نیـز   
این امکان را دارند تا استاد را ارزیابی کرده و اشکالش را یادآوري کنند. عالوه بر آن ضـمن طـرح   

  می کنند.پرسشهاي خود، فاصله خود را با استاد کم 
  انتخاب روش آموزش

گاهی اوقات مدرسین براي انتخاب روش تدریس با مشکل مواجه شده و نمـی داننـد کـدام روش    
مفیدتر است در انتخاب روش تدریس باید موضوع درس، توانایی و تعـداد دانشـجویان، نگـرش و    

  عالقه آنها، مدت زمان دوره و عوامل دیگر نیز در نظر گرفته شود.
ی نمی توان گفت کدام روش مؤثرتر است ولی اگر هر کدام بجا و صحیح انجام پـذیرد،  به طور کل

     معلم به هدف آموزشی خود خواهد رسید، گاهی اوقـات بعضـی از روشـها تـوأم بـا یکـدیگر بکـار       
  می روند تا نتیجه مطلوبتري حاصل گردد.
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  (ع):حضرت علی 

  

آن آموزگار که هنوز کس 
ته ، خویشتن را نیاموخ

آموخته باشد شایسته 
تقدیس و احترام عمومی 

  است.
  


