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Abstract 
 

Teaching is teacher-student interaction in the classroom which is done with the aim of 

creating sustainable learning. This issue has been studied from different angles in recent 

years. The choice of appropriate teaching-learning approach in the classroom depends on 

many factors, one of which is the student. However, the teacher’s point of view and his 

educational philosophy have a great influence on the selection and implementation of the 

teaching-learning approach. It is expected that in the Islamic educational system and 

especially in Farhanghian University, the teaching and learning approach is selected, 

implemented and evaluated based on the characteristics of the system and the university. This 

issue becomes more important since apprenticeship is at the center of teaching-learning 

process in Farhanghian University and has received the attention of educational leaders and 

recently been emphasized by the leader of the revolution. Given this, the current research 

which adopts a descriptive-analytical design introduces various teaching-learning 

approaches. Then, an appropriate model is discussed in Farhanghian University at three levels 

of Design, Implementation and Evaluation. 
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 چکیده
 

 نی. اردیگیانجام م داریپا یریادگی جادیکه با هدف ا ندیدانشجو در کالس درس گو-را تعامل استاد سیتدر

از  یریادگی-سیمناسب تدر کردیشده است. انتخاب رو یادیز یکردهایرو یدارا ریاخ یهادر سال ندیفرا

 ی. از سوباشدیدانشجو م ،عوامل نیاست که از جمله ا یادیزاستاد در کالس درس وابسته به عوامل  یسو

دارد. انتظار  یادیز ریتأث یریادگی-سیتدر کردیرو یاو در انتخاب و اجرا یتیاستاد و فلسفه ترب دگاهید گرید

با  یریادگیو  سیتدر  کردیرو ان،یدر دانشگاه فرهنگ ژهیو به طور و یاسالم تیو ترب میدر نظام تعل رودیم

مضاعف  تیموضوع از آن جهت اهم نیشود. ا یابیانتخاب، اجرا و ارز گاهنظام و دانش نیا یهایژگیتوجه به و

مورد توجه  انیدر دانشگاه فرهنگ یریادگی-سیتدر ندیبه عنوان مرکز ثقل فرا یکه شاگرد پرور کندیم دایپ

 اس،اس نیواقع شده است. بر ا دیرهبر انقالب مورد تاک یاز سو زین رایقرار گرفته و اخ تیوتربمیبزرگان تعل

و  یریادگی-یاددهی یکردهایرو یشده، ضمن معرف نیتدو یلیتحل-یفیتوص وهیدر پژوهش حاضر که به ش

 ،یدر سه بخش طراح انیدر دانشگاه فرهنگ ندیفرا نیمناسب ا یالگو ،یریادگی-سیگوناگون تدر یکردهایرو

 .است دهیگرد یو معرف نیتدو ،یابیاجرا و ارز

 
 
 

 

 

 یشاگرد پرور ان،یدانشگاه فرهنگ ،یریادگی-سیتدر کلمات کلیدی:
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 مقدمه

را  ینقش بارز یریادگیو  ندآموزشیاست و در فرا یبرنامه درس یاز عناصر اصل یریادگی-یاددهی یندهایفرا

. اگر در برنامه ابدی یامکان م سیکاربرد روش ها و فنون تدر قیاز طر یآموزش یهاهدف. تحقق کندیم فایا

ارائه  وهیشود، ش جادیمطلوب ا فتارر رییو تغ یریادگیمناسب،  یاست که با انتخاب محتوا نیبرا یسع یدرس

-یاددهی سیشود، روش تدر جادیا رندهیادگیمورد نظر در  راتییتغ شودیم یآن سع یکه ط یروش ایمحتوا 

چون نحوه  ی(، به مواردسی) تدریریادگی-یاددهی یها(. در روش1380،یگیرزابی)مشودیم دهینام یریادگی

مشارکت  زانیاستاد به شاگرد، نحوه و م یمورد نظر از سو یاهنگرش و آموزش مهارت رییارائه دانش، تغ

 یمواد، وسائل و امکانات آموزش ط،یو با مح گریکدیبا  رندگانیادگیارتباط  یچگونگ ،یریادگیدر امر  رندهیادگی

 .شودیتوجه م

(. 2001کند) تاکر،  فراهم یریادگیبخش لذت طیمح کی رانیفراگ یآن است که برا سیتدرروش  نیبهتر

 «دنیشن» مهارت تیبه تقو یتوجه،کمینبودن مواد آموزشچون دردسترس  ی( عوامل2004کامرون حسن) 

 یابیدر دست یناکام لینادرست را از دال یابینادرست ارزش یها وهیو ش یابیدرجهت ارزش سیدادن تدرسوق

مناسب،  یو آموزش یدرس( برنامه1991)  لکنسونیزووی. ارتکنندیعنوان م شدهنییتع یبه اهداف و استاندارها

و  دیاسات و دانش ییکارا ،یریادگیمناسب  طیمح جادیا ،یریگ ادیو  ندآموزشیدر فرا انیکردن دانشجو ریدرگ

شده،  نییبه اهداف تع یرا از عوامل مؤثر در دسترس انیدانشجو یلیتحص شرفتیمداوم و نظامند از پ یابیاررش

 .کنندیقلمداد م

 یهانسبت به علم و روش یدیجد یکردهایرو ،یریادگیدر  دیجد یهاهینظر شیدایو پ یعلم و فناورتحول  با

با  ندهایفرا نیدر ا ریاشاره دارد که فراگ یریادگیو  سیتدر یندهایبه فرا سیتدر آموختن آن طرح شد. روش

 یها(. روش1387سرشت ، اند) پاکشده ینیبشیپ یدرسکه در برنامه شودیآشنا م یاژهیو یهامهارتها و دانش

ها به منظور کمک دانشگاه دیرهگذر اسات نیدارند که در ا کیرابطه نزد یدرس برنامه اتیبا اهداف و غا سیتدر

 کند،یاز معرفت، از آنها استفاده م یاطهیح یریخود در کسب تجارب، تسلط در مهارت، با فراگ انیبه دانشجو

 .شودیو راهکارها محسوب م اکه در حکم ابزاره

ارتباط  یبرنامه درس ایاستاد و محتوا  ر،یفراگ انیبه نحوه تعامل سازنده م یشناختروش لیآنجا که مسا از

 .دارند ییباال تیاهم یریادگی-یادهی ندیمسائل در فرا نیا ن،یبنابرا بابد،یم

است)  یریادگیمحسوب و هم محصول  رندهیادگیشاگردهم  ،یریادگی-سیکردتدریدررو  وزینظرمات به

 کیموضوع(،استاد و شاگرد چون هر  ایسه عنصر محتوا) مهارت  یریادگی–یاددهی ندی(. در فرآ1999وز،یمات

 ندیدارند. فرآ یاژهیو تیو الو تیدهد، اهم یم لیرا تشک یآموزش تیفعال ای سیتدر یذات یاز اجزا یعنصر

در نظر گرفت.  توانیحاصل تعامل هر سه عنصر استاد، شاگرد و محتوا م ،یریادگی-یاددهی یعنیآموزش، 

-یاددهی یروش شناخت یراهبردها ریها تحت تأثتعامل و نحوه کارسازشدن هرکدام ازآن نیا یچگونگ

از  یکی نی( . بنابرا1387) پاک سرشت، ردیگ رقرا ینظام آموزش نیا یهااز مولفه گرید یکیعنوان  ،بهیریادگی

 فیبرخودار است. از وظا ییباال اریبس تیشاگرد بوده و از اهم یریادگی -یاددهی ندیعوامل موثر در فرآ نیمهمتر

 .جامعه دهند لینموده و تحو تیاست که شاگرد خوب ترب نیا زین انیدر دانشگاه فرهنگ دیاسات
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 کردند و افزودند:  هیتوص «یشاگردپرور» ها، استادان را به دانشگاه استادان داریدر د زین یاسالم انقالب رهبر

است که با  یااست؛ به شاگردان برجسته جیرا زین هیعلم یهادرحوزهگونه که ارزش و اعتباراستاد،  همان» 

 یشتریمهم، توجه ب نیها به انخبگان دانشگاه وو الزم است استادان  شوندیم تیاهتمام و تالش آن استاد، ترب

خواندند  تر دانشجو و استادو گسترده قیها را، باعث ارتباط عمحضور منظم استادان در دانشگاه شان،یکنند. ا

(. 1386 ،یرهبرمقام معظم«) کمک خواهدکرد زیحضور به پرورش شاگردان نخبه ن نیو خاطرنشان کردند: ا

-یاددهی یکردهایرو یشده، ضمن معرف نیتدو یلیتحل-یفیتوص وهیحاضر که به ش وهشاساس، در پژ نیبر ا

در سه بخش  انیدر دانشگاه فرهنگ ندیفرا نیمناسب ا یالگو ،یریادگی-سیگوناگون تدر یکردهایو رو یریادگی

 دانشگاهدر  یمناسب شاگرد پرور یزالگوین انیاست. در پا دهیگرد یو معرف نیتدو ،یابیاجرا و ارز ،یطراح

 .ارائه شده است انیفرهنگ

 سیتدر تیو ماه یستیچ -1

 سیتدر فیتعر-1-1

بتوان گفت که  دیشناخت آن است. شا یصاحب نظران برا ریاز تالش چشمگ یحاک سیتدر فیتعار تعدد

باشد. تفاوت در عرصه  دیواحد مورد تاک فیتعر یباره آن بوده است که جستجو نیحاصل کار دهها متفکر در ا

کم و  ینظر یتفاوتها رشی. پذشودیکردن( م ی) معلمی( منجر به تفاوت در عرصه عملی) مفهوم پردازینظر

( از انواع 1987،  نگیصاحبنظران) هل یبرخ لیدل نیست و به همداشته ا یرا در پ یعمل یتفاوتها شیب

و  ستیچ سیاست که تدر نیشود ا یمطرح م نجایکه در ا یاند. سوالآورده انیخوب سخن به م یهاسیتدر

 اطالع حاصل کرد؟ سیتوان از نوع خاص تدر یچگونه م

با ابالغ  سیعامه مردم تدر نیدر ب یخی(. به طور تار1987ت،یارائه شده است) اسم یمختلف فیتعار سیتدر از

 یگرید فیتعار سیخواص، از تدر نیمهارت همخوان شده است، اما، در قرن حاضر و در ب ایافاضه  دانش  ای

که منظور از آن  "داندیم یخاصاالش نیاز ارتباط ب یهر شکل"را سی( تدر96، ص1963) جیشود. گ یارائه م

( 1، ص 1967 "وهانتر دونیام "بدان طرق رفتار کنند. خواهندیم ای توانندیافراد م گریاست که د یطرق رییتغ

 نیو ب ردیگیکالس درس را در بر م یگفتگو ،ییدر شکل ابتدا "که  دانندیم"تعامل  انیجر کی"را  سیتدر

 تیفعال"را  سی. آنان تدررودیم شیشده به پ فیکامال تعر یهاتیفعال یو در ط دهدیاستاد و شاگردان رخ م

) "رابرتسون"اند. دانسته "رسد یچند نفر به انجام م ای کیاست و توسط  یریادگیکه معطوف به  یاالشخاص نیب

 "شود یم یگریدر د یریادگیکه موجب  یتعهدآور همراه با قصد تیفعال یبه معنا "سی(از تدر15، ص1987

 .کرده است ادی

 :هستند دیمف سیدرک مفهوم تدر یاستنتاج کرد که برا توانیرا م یچند نکته اساس فیتعار نیا از

 تیواقع کیبود و آن را به عنوان  سیشاهد تدر توانیاست. م  انیجر ای تیفعال کی سیآنکه تدر نخست

را که  یمشکالت سیاز تدر یریتصو نیرفت. چن یریادگیاستنتاج آن به سراغ  یبرا ستین یازیمشاهده کرد. ن

را  فیحال تعر نیو در ع وردنخواهد آ دیپد کندیبه عنوان فروش  اشاره م سیاز تدر( در بحث 1979) زنریآ

بودن  انیجر ای تی( بر فعال1987رابرتسن)  دینخواهد کرد. تاک د،یگویبودن، چنانچه کلوئر م یدچار دور

شخص دارد  نیا " مییگویکه م ی: وقتدیگو یباره م نیدارد. جکسون در ا یژگیو نیاز هم تیحکا سیتدر
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 "تالش کردن "نیا "اموزاندیب کندیشخص تالش م" هاست ک نیا میآنچه که در نظر دار "کندیم سیتدر

 .(11، ص1986قابل فهم است) 

 س،یاست که تدر یبدان معن یاالشخاص نیاست. ب  یاالشخاص نیب انیجر ای تیفعال کی سیآنکه تدر دوم

 دونیهستند) ام یاغلب از نوع کالم سیتدر انیجر یها. تعاملردیگیچند دانشجو را در بر م ای کی نیتعامل  ب

شود. منظور از روردرو بودن آن است که استاد با شاگرد  یانجام م  هیحال دو سو نی( و در ع1967و هانتر ،

 .کندیزند و بر او اثر م یبا استاد حرف م زیو شاگرد ن کندیو بر او اثر م زندیحرف م

وجود دارد.  یهدف ایاز هدفها  یمجموعه ا فتد،یاتفاق ب سیآنکه تدر یاست. برا  یتعمد سیآنکه تدر سوم

 رییتغ س،یکه تدر کندی( ادعا م1963) جیاست. گ " یریادگیمعطوف به  "سیکه تدر دیگوی( م1985کلوئر)

 .خواهند رفتار کنند نشانه گرفته است یم ایتوانند  یاشخاص م گریرا که د ییدادن روشها

احتمال  ایفرض "( نام آنرا1986است که جکسون )  یزیمربوط به به آن چ یبه نحو سیبودن تدر یتعمد

بر  ایو  دانستهیشاگرد آنرا نم ،یزیچ سیمعناست که قبل از تدر نیبه ا ینهاده است احتمال نادان " ینادان

و  کندیم یرا مهم تلق مهم یژگیو نیهدفها هم نی( در تدو50، ص1371انجام آن قادر نبوده است. ولف ) 

 یمطلوب را بروز م یرفتارها ،یاز تجارب آموزش یاقبل از گذراندان مجموعه رانیاز فراگ یاگر گروه"دیگویم

 ."رفتارها ابلهانه است نیدهند هدف قلمداد کردن ا

انجام  یریادگیبتوانند انجام دهند  ایآموخته شود را قبال بدانند و  خواهدیواقع اگر شاگردان آنچه که م در

است که  ی. او مدعافتی( بهتر در1987بر اساس نظر رابرتسون)  سیدر تدر توانیمعنا را م نینخواهد شد. ا

مورد قضاوت  "کندیم جادیدر شاگرد ا ادگرفتنی یکه برا یمقدار کوشش"توان بر اساس  یرا م سیتدر قیتوف

 سیکوشا گردد، تدر ایو  ابدیبه استاد توجه کند، تمرکز  سیمعنا که اگر شاگرد به هنگام تدر نیقرارداد. به ا

 .بوده است زیآم تیموفق

گفت  توانیاساس م نیآورد. بر ا دیرا پد سیواحد از تدر فیتعر کی تواندیمطرح شده م تیسه خصوص قیتلف

 رییتغ ای یریادگیو معطوف به  یبر ارتباط کالم یاست که مبتن یو تعامل یاالشخاصنیب یتیفعال سیتدر

 .(1376 پور،یچند شاگرد است) موس ای کیرفتارکردن  یروشها

 سیتدر تیماه -1-2

و  یاشاره کرد: وجه علم ندیفرا نیبه دو وجه بارز ا توانیحداقل م بارهنیاست. درا یچندوجه یتیفعال سیتدر

 "است. یرفتار دگاهید ژهیبه و یعلم به طور عمده متاثر از دانش روانشناس کیبه عنوان  سی. تدریوجه هنر

 یمبان ،یشناسعلم روان شرفتیرفتارگرا معتقد است که با پ یشناسروان شگامانیاز پ یکیبه عنوان  " کیثرندا

استادان  یشخص یدگاههایبه د یحرفه از اتکا نیفراهم خواهد شد و ا سیو تدر تیوترب میتعل یالزم برا یعلم

 سیشده تدر ی(. علم44، ص1380،یو عابد ی) مهرمحمدافتیخواهد  ییآزمون نشده آنان رها یهاو حدس

ها بوده است تا با  تیفعال نیا انیعوامل موثر در جر ییمنظور شناسا بهفراوان و  یهامرهون انجام پژوهش

( به نقل 46کند) همان، ص کسب یشتریب تیعوامل، استاد بتواند در کالس موفق نیشناخت و کاربرد ا

را ذکر  ریموارد ز شود،یم افتیرا که درکار استادان  سیموثر تدر یاز رفتارها یامجموعه " نیروزنشتا"از

 :انددهکر
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 ،یریادگیتجارب  یساخت ده -

 ع،یسر یکوتاه اما با آهنگ یدر گام ها شرفتیپ -

 د،یمطالب جد یریادگی هیدر مراحل اول ژهیخطاها به و حیارائه بازخوردها و تصح -

 نظارت مداوم، یاجرا یبرا یطرق ریکوچک تر و تدب یبه بخش ها یکالس فیتکال میتقس -

 .ابندیدرصد دست  100تا  90 تیبه نرخ موفق کهیطورشاگردان به یمداوم برا یهانیعرضه تمر -

 شیمشخص واز پ یهایتابع قانونمند یمجموعه رفتارها کیبه  هیکه درس را قابل تجز یدگاهیمقابل د در

 داندیو منحصر به فرد م دهیچیپ یکنش انسان کیرا  سیوجود دارد که تدر یگرید دگاهید داند،یشده م نییتع

منافات  سیتدر ندیفرا تیبا ماه تواندیآن، م یمجموعه قواعد و اصول خاص برا یریبه کارگ یکه جستجو برا

 یعواطف انسان دگاه،ید نی. در اشودینام برده م سیهنر تدر س،ازیعلم تدر یبه جا دگاهید نیداشته باشد. در ا

 یهنر دگاهیدارد. از جمله طرفداران د یاژهیو گاهیاستاد و شاگرد، جا یعنی سیتدر ندیدر فرا ریدو طرف درگ

 .باشدیم " زنریآ "س،یدر تدر

آن  لیدل نیدانسته است: نخست یهنر صهیواژه خص ل،یرا به چهار دل سی( تدر175-176صص، 1994) زنریآ

شاگرد و استاد،  یرا بتوان برا سیانجام داد که تجربه تدر یبا چنان مهارت و ظرافت توانیرا م سیاست که تدر

 دهدیدرس آنچه که استاد انجام م یهااز کالس یشناسانه قلمداد کرد. در برخ ییبایاحترام ز یبه حق، نوع

 یکه برا یاست، به طور یخاطر درون تیرضا ینوع ان،یجر نیا جهیاست. نت یهنر شینما ینوع یتجسم بخش

هنر  لیدل نی. دومروندیبه کار م بایز یکه معموال در هنرها میریگیبهره م یمیاستاد از صفات و عال فیتوص

را به عمل  ییقضاوت ها گران،یهمانند نقاشان، آهنگ سازان و باز داننکته است که استا نیدر ا سیبودن تدر

بر بعد  لیدل نی. سومکنندیعمل بروز م انیهستند که در جر یاتیفیبر ک یمبتن یادیکه تا اندازه ز آورندیم

 ازبلکه متاثر  شود،ینم نییمقررات راهوار تع ای زهایاستاد به واسطه تجو تیآن است که فعال سیتدر یهنر

 اتیمقتض نیرو به رو شدن با ا یبرا دیو استاد با ستندیشده ن دهیشیاند شیاست که از پ یو احتماالت اتیفیک

را اغلب  شیهنر، اهداف خو کیدر مقام  سیآن است که تدر زیچهارم ن لیدست بزند. دل یابتکار وهیش کیبه 

 اینکته نهفته است که در حرفه  نیا در زیشغل ن ایهنر و حرفه  نیو تفاوت ب کندیعمل مشخص م انیدر جر

 یها براکه در هنر، مهارت یروند، در حال یشده به کار م نییبه اهداف از قبل تع یابیدست یشغل، مهارتها برا

 .روندیبه کار م هاتیفعال قیکشف اهداف از طر

 کیعلم و نه  کی یینه به تنها سیگفت، تدر توانیم سیتدر تیماه انیفوق و ب یها دگاهید یبندجمع در

را  سیتدر گر،ید یوجه و رهاکردن وجه کیبر  هیاساس تک نیاز هر دو وجه است. بر ا یبیهنر است بلکه ترک

سو مستلزم آموختن  کیاز  سیدارد. تدر یباز م باشد،یشاگرد م یریادگیبه هدف خود که همان  دنیاز رس

 ندیفرا نیا یباشد که به وجه علم یفنون خاص خود م زیها، روش ها و ن هینظر ن،یقوان م،یاز مفاه یامجموعه

 نیدارند، هم چن یمهم گاهیاست که در آن عواطف جا یارتباط انسان کیمتضمن  گرید یمربوط است و از سو

 یها نهیاست که استاد بر اساس آن با استفاده از زم یمهم سئلهم س،یتدر ندیفرا تیریاستاد در مد تیخالق

آن روبرو  یهابتواند با چالش یرا درک کند و به خوب یکار کالس یهایدگیچیبتواند پ دیشناسانه با ییبایز

 :دهد یرا نشان م سیوجوه دو گانه تدر یوستگی، پ1 ریشود. تصو
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 سی: وجوه دو گانه تدر1شکل 

 سیعوامل موثر بر تدر-1-3

توان در  یرا م رهایمتغ نیباشند. ا یم لیدرآن دخ یادیز یرهایاست و متغ یادهیچیپ ندیفرا سیتدر

          ندیمشارکت کننده در فرا یدانست. عوامل انسان یرانسانیو غ یشامل عوامل انسان یکل یبنددسته

 ،یآموزش یفضا شامل ندیفرا نیمرتبط با ا یرانسانی. عوامل غباشندیهمان استاد و شاگرد م یریادگی–سیتدر

کامال مشهود  ینقش عوامل انسان زین یرانسانیهستند. البته در عوامل غ یآموزش یو فناور سیمورد تدر یمحتوا

موجود درآموزش، ساخته و  یهایدروس و فناور یمدرسه، محتوا یعموم ی. به عنوان مثال فضاباشدیم

 :میپرداز یم سیازعوامل موثر در تدر کینقش هر  یبه بررس ری. در زباشندیم یپرداخته عامل انسان

 یریادگیو  سینقش استاد در تدر -2

باشد: دسته  تیصاحب سه دسته صالح دی. استاد خوب باباشدیم سیعوامل موثر بر تدر نیتراز مهم یکی استاد

که در آن  شیخو یدر رشته تخصص یعنیباشد  یفرد باسواد دیاستاد با کیاست.  یدانش یهاتیاول، صالح

به شغل  دیاست. استاد با یرشنگ یهاتی. دسته دوم، صالحاشدیاطالعات جامع  یمشغول است، دارا سیبه تدر

که  شودیموجب م هاتیصالح نیکند. ا تیشاگردان احساس مسئول یریادگیمند باشد و نسبت به خود عالقه

 یم دایپ یشتریب تیما موضوع ینید یهادر آموزه ژهیموضوع به و نیاز تقدس برخوردار شود. ا یشغل معلم

و  سیتدر یهااستاد، مهارت کی یها تیدوم از صالح دستهاست.  اءیشغل انب یمعلم"اساس  نیکند . برا

نکته  نجایوآنها را در کالس به کار ببرد. ا اموزدیب یرا به خوب یدارفنون کالس دیاستاد با کیاست.  یریادگی

مسلط شود.  یبر فنون معلم دیلذا استاد با ست،ین یالزاماً استادخوب یکه هر فرد با سواد شودیمطرح م یمهم

 یاساس فرد نیاست. بر ا ریاجتناب ناپذ یضرورت "معلم تیترب یبرا یزیبرنامه ر "مراتب، نیبه ا وجهبا ت

 یتیترباستاد و علوم تیترب یهاها و دانشکدهاز دانشگاه ایبه عنوان استاد در کالس درس حاضر شود که  تواندیم

 سیو ضمن خدمت تدر شیآموزش پ یاهدوره ایشود و  سیتدر نامهیباشد و صاحب گواهدانش آموخته شده 

دارند و تجارب آنها  یقیمساله توجه دق نیموفق مانند ژاپن به ا یآموزش یها. نظامکندیرا به طور کامل ط

 .(1383استاد در کشور ما در بر داشته باشد) آقازاده،  تیمسئوالن ترب یرا برا یدیمف یدرس ها تواندیم

 دیبا نشیآموزش و نگهداشت استاد باشد. در بخش گز نش،یشامل سه بخش گز دیاستاد با تیترب یزیربرنامه

 تیترب یها. در بخش آموزش، برنامهندیبه استخدام درآ تیو قابل تیفراهم شود که افراد صاحب صالح یطیشرا

هم در  دیبا یاستاد یشده برا نشیفرد گز یعنیواجرا شود.  فیتعر یتیو ترب یدر دو نقش موضوع دیاستاد با

کند.  یالزم را ط یهاکند، صاحب سواد گردد و هم در حرفه خود دوره سیتدر ندهیکه قرار است در آ یارشته

 تیوضع ژهیبه و مختلف یازهایفراهم شود که استادان احساس کنند. ن یطیشرا دیدر بخش نگهداشت با

 .شود نیآنان تام یشتیمع
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. با شودیآموزش ضمن خدمت استادان مطرح م ،یررسمیاستاد است. در شکل غ تیترب یشکل رسم ن،یبنابرا

آموزش ضمن  یهادوره یابیاجرا و ارز ،یزیرو....، برنامه نینو یهایو ظهور فناور یعلم عیسر راتییتوجه به تغ

عوامل موثر بر شرکت  یبررس ،یزیربه شکل مطلوب برنامه دنیرس یاست. برا ریاجتناب ناپذ یخدمت ضرورت

 ازین شرفت،یبه پ ازیشامل ن تواندیعوامل م نیخدمت راهگشا خواهدبود. اآموزش ضمن یهااستادان در دوره

 .(1387زاده،  یو قاض یزرامحمدیباشد) م یعوامل اقتصاد ایو  یبه مهارت در شغل، عوامل فرهنگ یابیبه دست

بر نظام  دیاستاد را که با تاک کی یاو حرفه یشخص یهایژگیپژوهش که و کی یهاافتهی، 1جدول شماره  در

 :شودیکرده، ارائه م نیکشور تدو یآموزش
 

 استاد خوب کی یهایژگی(: و1شماره)  جدول

 هاویژگی
بندی اولویت

 ها در ایرانویژگی
 های اساسیتشریح ویژگی

 اولویت اول شخصیهایویژگی

 روانی برخورداری از سالمت جسمی و-

 اجتماعی اصول انسانی و ارزشها و هپایبندی ب-

 تحصیالت خوب قوای ذهنی و برخورداری از استعداد و-

 ایهای حرفهویژگی

 و....( خالق، انتقادی، فلسفی) های تفکر: به کارگیری انواع مهارت آشنایی و- اولویت دوم

 های نوین آموزشیروش به کارگیری راهبردهای جدید یادگیری و آشنایی و- اولویت سوم

 آموزش قدرت به کارگیری آن در جریان ارتباطات و آشنای با فناوری اطالعات و- اولویت چهارم

 مهارت های ارتباط با دانش آموز مدیریت کالس و- اولویت پنجم

 مهارت سنجش پیشرفت تحصیلی - اولویت ششم

 مهارت پژوهش - اولویت هفتم

 ( 140الف،ص1387،یرزامحمدی:)ممنبع

 

 یریادگی– سینقش شاگرد در تدر -3

منظور  ،یاددهی مییگویم یوقت یشاگرد است. به عبارت ،یریادگی –یاددهی ندیاز عوامل موثر در فرا گرید یکی

. باشدیشاگرد م یریادگی یدانشگاه برا یهامنظور شاگرد است. تمام تالش ،یریادگی مییگویم یاستاد و وقت

 میبه دو بخش تقس توانیرا م هایژگین وی. اباشدیشاگردان م یهایژگیمهم استاد، شناخت و فیاز وظا یکی

 .(ی)روحیروان یهایژگی( و وی)جسمانیکیزیف یهایژگیکرد: و

 یاقتصاد گاهیجا ه،یتغذ تیسن، قد و وزن، وضع ت،یجنس ،یشاگردان شامل سالمت جسمان یکیزیف یهایژگیو

 یآمادگ شیهوش و استعداد، نگرشها، پ ق،یها، انتظارات، عال زهیشاگردان شامل انگ یروان یهایژگیو.. هستند. و

کنند. هر شاگردان عمل یریادگیمانع  ای لبه عنوان عام توانندیم یژگیدو دسته و نیها، تمرکز،... هستند. ا

 یها یساز آمادگ نهیزم توانندیم یکیزیف یهایژگیخاص خود را دارند اما و تیاهم ،یژگیدو و نیاز ا کی

 دی(، باانجامدیب یریادگیبه  یعنیداشته باشد)  یموفق سیتدر نکهیا یبهتر باشند.استاد برا یریادگی یبرا یروان

و  یگرید ایمبحث در بخش  نیکند. ادامه ا تیریو متناسب با آنها، کالس خود را مد اسدرا بشن هایژگیو نیا

 .خواهد آمد یریادگیعنوان عوامل موثر بر  ریز

 لینفر دخ کیاز  شیب سیدر تدر س،یتدر تیقلمدادشدن فعال یاالشخاصنیب یقبل یتوجه به بحث ها با

اشاره  یو پرورش یآموزش یهاتیفعال یبه دو عنصر اصل یتیترب تی( در بحث از وضع1370) "االرهیم "است.

فکر  سیاست که به تدر یالبته مورد موافقت اغلب کسان ینظر نیکه عبارتند از استاد و شاگرد. چن کندیم
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استاد و  نکهیصاحبنظران درباره ا نیب ی(. اما توافق1989اند) اندرسون و بورتر، کرده و درباره آن نظر داده

، 1959)  "گود"است. ذکر شده یمختلف فیشاگرد تعار ( هستند وجود ندارد. از استاد وی) چه کس"شاگرد

 :است دهاز کلمه استاد را ارئه کر فی( چهار تعر586ص

 انیدانشجو ایشاگردان  یریادگی اتیتجرب تیو هدا ییبه منظور راهنما یرسم تیکه با صالح یشخص -

 .کندیم فهیانجام وظ یخصوص ای یدولت یموسسه آموزش کیدر 

حوزه مشخص قادر است به  کیهر دو در  ایو  تیترب ایمعمول  ریغ ای یتجربه غن لیکه بدل یشخص -

 .کمک رساند کنندیکه با او تماس حاصل م یگریرشد و تحول اشخاص د

او با  یاستاد گذرانده است و حرفه آموزش تیموسسه ترب کیرا در  یاحرفه یکه برنامه درس یشخص -

 .شناخته شده است تیبه رسم سیتدر نامهیگواه یاعطا

 .دهدیآموزش م گرانیکه به د یشخص -

 :شود فیمختلف تعر یهابه شکل تواندیاستاد م فیبه تناسب تعر زین شاگرد

ثبت نام کرده و در  یبه طور رسم یخصوص ای یموسسه دولت کیدر  یریادگیکه به منظور  یشخص -

 .کند یدرس شرکت م یهاکالس

 .پردازد یم ادگرفتنی یبرا یسخت یهاخود به کوشش یریادگیتوسعه  یکه برا یشخص -

 .به آموختن مشغول است تیصالح یدارا یکه تحت نظارت فرد یشخص -

 .است یریادگی یکه درپ یشخص -

 دیاستاد و شاگرد پد یاست که برا یمتفاوت یهانقش ،یآموزش تیمذکور در فعال یهافیاز تعر کیهر  امدیپ

علت گاه فقط به  نیمرتبط است و به هم یگریبا نقش د رندیپذ یدو م نیاز ا کیرا که هر  یآورند. نقش یم

استاد در نظر گرفته  یرا که برا ییها( نقش146، ص1952) "بار"دو بسنده شده است.  نیاز ا یکینقش  انیب

 :شرح خالصه کرده است نیبد شوند،یم

که در  ید( شهروند یاگروه حرفه کیاز  یمشاور شاگردها ج(عضو ایب(دوست  یریادگی گرتی( هداالف

 .کندیمشارکت م یالمللنیو ب یمل ،یامنطقه ،محلی –گوناگون اجتماع یها تیفعال

 نیدارد و بر ا یخوانده شد همخوان سیکرده است با آنچه تدر انیاستاد ب یبرا "بار "را که  ینقش نیاول تنها

 اتیتجرب تیو هدا ییبه منظور راهنما یرسم تیاست که با صالح یگفت که استاد شخص توانیاساس م

است که به  یشاگرد فرد و کندیم فهیانجام وظ یخصوص ای یدولت یموسسه آموزش کیشاگردان در  یریادگی

درس شرکت  یهاثبت نام کرده و در کالس یبه طور رسم یخصوص ای یموسسه دولت کیدر  یریادگیمنظور 

 .استاد و شاگرد هستند سیتدر تیدر فعال ریافراد درگ نی. بنابرادیجویم

ها و اقدامات خود را محور  تیفعال تواندیاستاد م سیکه در هر چهار مرحله تدر دهدیشد نشان م انیب چهآن

از چهار  کیاستاد در هر  کی نکهیا هیفراخواند. بر پا تیشاگردان را به مشارکت و فعال ایقرار دهد و  تیفعال

 سیتدر یهاروش توانیکه آنها را م ردیگیمبه خود  یمتفاوت یهاشکل سیکند، تدرمرحله مذکور چگونه عمل

را  یروش خاص کندیم یباز سیاز چهار مرحله تدر کیکه استاد در هر  ینوع نقش گرید رینام نهاد. به تعب

علم  ندیبه عنوان فرا سیشد و تدر انیب سیتدر یستی. اکنون اگر به آنچه که در چسازدیظاهر م سیتدر یبرا

توجه  دیمطرح گرد یریادگیگر  تیاستاد ذکر شد و استاد به عنوان هدا فیتعر درو آنچه که  دیقلمداد گرد
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 یعلم ندیفرا سیروشن ساخت. اگر تدر سیتدر انیاز استاد و شاگرد را در جر کیسهم هر  توانیشود، بهتر م

. دینما تیو فعال دیمشارکت جو سیباشد الزم است که شاگرد در همه مراحل تدر یریادگیگر  تیو استاد هدا

حاصل آمده اند، به اکتشاف  یکه دانش و معارف بشر یقیشود از طر یاست که شاگرد موفق م یحالت نیدر چن

سازد.  ینظر در تجربه بپردازد و آن چه را به دست آورده است درون دیبه تجد بیترت نیو بد دیمجدد آنها نائل آ

شوند  یکیآموخته ها با عمل  یعنیبود  تیشاهد وحدت شخص توانیاز آموختن است که م یسطح نیدر چن

 .نشده تفاوت کند تیشده با فرد ترب تیو فرد ترب

 یریادگی-سیدانشگاه و کالس در تدر یعموم ینقش فضا -4

 یها. در سالباشدیم یریادگی -سیتدر ندیاز عوامل موثر در فرا یکیکالس درس،  یعموم یدانشگاه و فضا جو

 یریادگی ریفراگ طیمح"طرح مفهوم هاینوآور نیاز ا یکیصورت گرفته است،  ییهاینوآور نهیزم نیدر ا ریاخ

و  دهدیآنها اجازه حضور م یهااست که به همه صرف نظر از تفاوت ییجا ریفراگ طی. محباشدیم"پسند 

 :است ریز یهایژگیو یدارا طیمح نیآور است. ا اقیاستاد و شاگرد اشت یاست که برا یکالس پسند–یریادگی

مرسوم بودن نحوه نشستن شاگردان در کالس درس، ج( تنوع  ریرابطه استاد و شاگردان، ب( غ تیمی(صمالف

 دیجد یهابا روش یریادگیه(سنجش مستمر  ،یریادگیدر عرضه منابع  انید(مشارکت دانشجو ،یریادگیمنابع 

 یهاندیکنند: استفاده از فرا ینیتوانند نقش آفر یم ری(از طرق زرپسندیادگی) یریادگی یفضا نیا جادیدر ا استاد

پسند  اددهندهیپسند و  رندهیادگیکالس درس  جادیآموزش، ا ازمندیفعال، جذب شاگردان ن یمشارکت یریادگی

 (1386مناسب کالس درس) بازرگان، تیریو مد

 تیفیمنجر به بهبود ک یهمکار نیدارند. و ا یاستاد و شاگرد نقش اساس یهمکار ،ییفضا نیچن جادیا در

 .و پژوهش به دنبال خواهد داشت قیعلم و تحق دیتول تیدر کالس درس شده ودر نها سیتدر

 یریادگی -سیدرس در تدر ینقش محتوا -5

و  سر،یم یآموزش یهاتیتا ورود آنان را به فعال شودیاست که به شاگردان ارائه م یمیمحتوا، اصول و مفاه"

بر  دیبا یآموزش ی(. محتوا2111، ص1371،ی) شعبان"سازد ریامکان پذ ییاجرا یهاآنان را به هدف دنیرس

 میتنظ رمتمرکزیبه دو شکل متمرکز و غ تواندیشود. محتوا م میو تنظ هیته ن،یمع یآموزش یهااساس هدف

است،  یبرنامه درس یمحتوا نیدار تدوعهده یدر سطح وزارت آموزش عال یشود. در شکل متمرکز نهاد خاص

استاد در سطح کالس درس انجام  لهیبه وس یمتعدد و حت یمحتوا توسط نهادها نیتدو رمتمرکزیو در شکل غ

 .ردیگیم

 یریادگیو  سیتدر یکه روشها یابه گونه کندیم فایا یریادگی-سیتدر ندیدر فرا یمحتوا نقش مهم ن،یبنابرا

گردند. اگر استاد و شاگردان در  یابیشود، انتخاب، اجرا و ارز سیکه قرار است تدر ییبر اساس محتوا دیبا

کالس درس و  یهایژگیمتناسب با و وابود که محت دواریام توانیصورت م نیکنند، در اآن مشارکت  نیتدو

 .شود نیتدو انیدانشجو

عالقه، رغبت و  زانیدر نظر گرفته و اجرا شوند: م دیبا ریاصول ز ،یبرنامه درس یمحتوا نیهر حال در تدو به

موضوع، گنجاندن  یمطالب، تازگ یهر علم، ساخت علوم مختلف، توال نیاصول و قوان م،یشاگردان، مفاه ییتوانا

 یبرا یاهیروز، انطباق با زمان آموزش، پا ئلها، ارتباط با مساو روش یاساس میپروراندن مفاه ،یفرهنگ راثیم

 .(1368ونسکو،یچندگانه)  یریادگی یها تیفعال یآموزش مداوم و فرصت مناسب برا
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 یریادگی-سیدر تدر یآموزشینقش فناور -6

 یرا به کل یریادگیو  سیتدر ندیاطالعات و ارتباطات، فرا یفناور ژهیبه و نینو یهایفناور ر،یاخ یهاسال در

از  یداشته باشد. برخ یادیز راتییتغ زیتحوالت موجب شده است که نقش استادان ن نیدگرگون کرده است. ا

 :باشندیم ریشامل ز دیجد یهانقش نیا

 طیدر شرا یآموزش یاز فناور از،استفادهیو کسب اطالعات مورد ن یفناور یریبه کارگ یبرا یاز جهت فن یآمادگ

و  یگروه یها یریادگی یاطالعات، طراح دیتول ،یبرنامه درس یازهایبر ن یحساس و مبتن یهاتیو موقع

 ق،یطر نیو اصالح آنها از ا یموزشآ یمتون و برنامه ها با فناور قیتلف ،ییو راهنما یگرلیتسه ،یمشارکت

 نهیدر زم یو انسان یقانون ،یارائه دهنده موضوعات اخالق ران،یدر فراگ زهیانگ جادکنندهیو پژوهش، ا یریادگی

با  یدر برنامه و مواد و مطالب درس یو بازنگر یابیارزش ،یآموزش ینظارت و رهبر ،یآموزش یاستفاده از فناور

 .یآموزش یفناور یریکنننده بکارگ هماهنگو  ابیارز جیتوجه به نتا

 یحوزه، شکست خورده است. فناور نیبدون آموزش استادان در ا یآموزشیتوجه داشت که ورود فناور دیبا

 یآموزش یازسنجیبه ن دیمورد با نیدر ا نی. بنابراردیاستاد قرار بگ تیترب یهادر بدنه برنامه دیبا یآموزش

ها نشان پژوهش جینمود. نتا ختهینگدر کالس ا یکاربرد فناور یآنان را برا دیاستادان اقدام شود سپس با

 یآموزش نینو یهایآنها به کاربرد فناور ازین ر،یدر دهه اخ دیاسات یآموزش یازهاین نیتراز مهم یکی دهدیم

در دانشگاه  دیآموزش اسات یهانهیاز زم یکی(. 1383،یرزامحمدی) مباشدیم یریادگی-سیتدر ندیدر فرا

احساس کنند  دیبا دی. اساتباشدیم نهیزم نینگرش آنان در ا رییتغ س،یتدر یکابرد فناور یکشور برا انیفرهنگ

دانشگاه قرار  تیریمد تیبر کارشان داشته باشند و مورد حما یبهتر تیریمد توانندیم یکه با کمک فناور

 .رندیگ

 سیتدر یهاالگوها و روش -7

 سیتدر یالگوها- 7-1

 یدر درون آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاه سیاست که عناصر مهم تدر یاژهیچارچوب و س،یتدر یالگو

، 1371،یکند ) شعبان کمک سیمناسب تدر یهااستاد را در اتخاذ روش تواندیاز عناصر و عوامل مذکور م

از  یارائه شده است که در ادامه به برخ یریادگیو  سیتدر یبرا یادیز یالگوها ریاخ یها(. در سال255ص

 :شود یآنها اشاره م

  سیتدر یعموم یالگو

و  " زریگل"توسط  ستمیاست که در دهه هفتاد قرن ب سیتدر یعموم یالگو س،یتدر یالگو برا نیتر معروف

و به استاد در  کندیم فیتوص یرا به خوب سیتدر ندیفرا ،یسادگ نیالگو در ع نیبه وجود آمد. ا " نسونیراب"

به پنج مرحله به شرح  سیتدر ندیفرا س،یتدر یعموم ی. در الگودینمایکمک م سیتدر ندیفرا یدهسازمان

 :(275-259شود) همان، صص یم میتقس ریز

 یرفتار یو هدف ها سیتدر یهاهدف نییاول: تع مرحله

 یصیتشخ یابیو ارزش یرفتار ورود نییدوم: تع مرحله

 سیتدر لیها و وسا وهیش نییسوم: تع مرحله

 یآموزش تیو موقع طیشرا یدهچهارم: سازمان مرحله
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 و سنجش عملکرد یابیپنجم: ارزش مرحله

 یدکتر شعبان یشنهادیپ یالگو

سه  سیتدر یالگو "(سیها و فنون تدر)روش یو پرورش یآموزش یهامهارت "( در کتاب1371) "یشعبان"

 :کرده است شنهادیپ ریرا به شرح ز یامرحله

. پردازدیطرح درس م نیمرحله، استاد به تدو نی. در اسیقبل از تدر یو پرورش یآموزش یهااول: مهارت مرحله

 .است سیتدر یمرحله ، مهندس نیدر واقع در ا

در  سیتدر یهاروش یمرحله، استاد به اجرا نی. در اسیضمن تدر یوپرورش یآموزش یهادوم: مهارت مرحله

 .پردازدیکالس درس م

و  سیتدر ندیفرا یابیمرحله استاد به ارزش نی. در اسیپس از تدر یو پرورش یآموزش یهاسوم: مهارت مرحله

 .کندیم افتیرا از عملکرد خود و شاگردان در ییپرداخته و بازخورد نها یریادگی

 " دلیبا"و " نیدانک" یلگوا

کردند.  یطراح سیتدر یرا برا یی( الگو1960) تزلیم یبر اساس فرمول بند دلیو با نی، دانک1974سال  در

 :الگو قرار داده اند نیرا در ا ریآنها چهار طبقه متغ

 .موثر هستند سیو...که در رفتار تدر یآموزش سوابق ات،یاستاد، تجرب یهایژگینشانه : شامل و یرهای( متغالف

 دانشگاه و جامعه ان،یو امکانات دانشجو هایژگی: شامل و یانهیزم یرهای( متغب

 :شامل مشاهده اعمال استاد و شاگرد در کالس یندیفرا یرهای( متغج

            و ..شاگرد یعاطف ،یاجتماع ،یبر رشد عقالن سیو بلندمدت تدر یمحصول : شامل اثرات آن یرهای( متغد

 .(1376،یورک ی) شعبان

  شولمن یالگو

آن، استاد و  یاساس یرهایاست که متغکرده نیتدو یریادگیو  سیتدر یرا برا یگرید ی( الگو1986) شولمن

. به نظر رندیگیمدرسه مورد مطالعه قرار م ایگروه بزرگتر، کالس  یشاگرد هستند و به عنوان افراد و اعضا

تفکر و عمل  نیکار شامل تمر نیاست که متضمن کار مشترک استاد و شاگرد است و ا یتیفعال سیشولمن تدر

 یم ادی زین یو دانشجو ردیگیم ادیاستاد هم  ،یطرز تلق نیا هی. بر پاباشدیتوسط هر دو) استاد و شاگرد( م

 :عبارتند از -الگو نای در –در کالس یریادگیو  سیبالقوه تدر یدهد. مشخصه ها

 ت،یشخص ،ییتوانا رینسبتاً ثابت نظ یهایژگیعباتنداز و هاتیاعمال  وافکار استاد و شاگرد. ظرف  هاتیظرف

رفتار  ایعملکردها  ها،تیهستند. اعمال شامل فعال رییرشد قابل تغ ای یریادگیحال به واسطه  نیدانش که در ع

 ای) به صورت دانش  تیبه ظرف تواندیهر دو م فتار. افکار و رشودیاستاد و شاگرد م یکیزیف ای یو اعمال کالم

کالس، مدرسه و  ) فرد، گروه،نهیتوانند در چند زم یم سیتدر یهاتیشوند. فعال لیمهارتها( تبد ایعادت و 

 ،یجنبه سازمان یدهد که اول یدو نوع عمل متقابل  رخ م هانهیزم نیاز ا کی. در هر وندندیجامعه( به وقوع بپ

 فهیعبارت است از وظ یپنهان را دارد و دوم یو بعضا برنامه درس یکالس یزندگ تیریو مد یاملتع ،یاجتماع

 یتیاقدام ترب نیتریدو برنامه اصل نیا یآشکار. محتوا یکالس و برنامه درس یمحتوا ،یمدرس فیتکال ،یعلم

 .کند یم فیآمده، تعر دیآن چه را که مدرسه به خاطر آن پد رایاست، ز
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 لریتا یالگو

( است، که در آن چهار عنصر 1956) لریتا یعقالن ی،الگویمطالعه نظام آموزش ای یبررس یالگو برا نیترمتداول

 :عناصر عبارتند از نیاست. امشخص شده یآموزش درباره نظام یریگمیتصم یبرا ییبه عنوان مبنا یاساس

 تحقق آنها بکوشد کدامند؟( یبرا دیکه مدرسه با یاهداف) اهداف آموزش -

 اهداف مناسب هستند؟( نیتحقق ا یبرا یتی) چه تجارب تربیفرد انیروابط م -

 کرد؟( یرا به طور موثر سازمانده یتیتجارب ترب نیتوان ا ی) چگونه میسازمانده -

 (ر؟یخ ایشده است  نیاهداف مورد نظر تام ایمشخص کرد که آ توانی) چگونه میابیارزش -

  مک دونالد  ، ولفسون  و زرت یالگو

ها ناند. آکرده نیآن را تدو ییو انسانگرا ییرفتارگرا یآموزش یکردهایرو سهیمقا یالگو برا نیا طراحان

خودمان )  یارزش یو پس از مبان میرا مطرح کن لریکه سواالت تا میکردیسازند که: ما تصور م یخاطرنشان م

که واقعا  میکه متوجه شد دینکش یطول کمع ذال م،یمتفاوت استفاده کن یهابه پاسخ لین ی( براییگراانسان

. آنها ردیگیرا در بر م یترعیوس یو فرهنگ یاجتماع یکه مبان میااز سواالت متفاوت را مطرح کرده یامجموعه

 نیدر ا "سیتدر" یتعب زیانها و ن یو روان شناس یاز مواضع فلسف دیجد یالگو نیکنند که ا یاضافه م

 زیو ن یدانشگاه، تعهدات ارزش یسوال درباره اهداف آموزش یالگو به جا نیا رگرفته است. د یچهارچوب نشان

که افراد جامعه  یو فرهنگ یاجتماع یروهاین قیتحق یریهت گو ج ردیگیانسان مورد سوال قرار م تیماه

 تیعشود تا وض یم یالگو سع نی. به عالوه در اردیگ یمورد پرسش قرار م زیآنها هستند ن یخواستار جاودانگ

 تیماه یو به و طور کل ستیچ یریادگیمنظور از  لیاز قب یسواالت نیروشن شود و بنابرا هادگاهید یروانشناس

الگو  نیا یعناصر اصل ای رهایشود. متغ یمطرح م زیشود ن یمربوط م یریادگیو چگونه به  ستیچ یتجربه بشر

 :شامل

( زاتی) اعم از زمان، مکان و تجهیتیترب طیمح ،یریادگیمفهوم  ،یتعهدات اخالق ،یو فرهنگ یاجتماع یهاارزش

 .باشندیم یابیو ارزش

 " و کالهون " لیو"، " سیجو" یا سهیمقا -یلیتحل یالگو 

 کسانیطور ( به2004)"سیتدر یالگو "کتاب نیو کالهون، مولف لیو س،یکه جو یالگو بر اساس چارچوب نیا

هر  یالگو برا نیبه کار بردند استنباط شده است. در ا سیتدر یالگو کیمباحث مربوط به  یبندجمع یبرا

 :مورد توجه قرار گرفته است ریز یهاشاخص کردیرو

 :الگو با توجه به پنج مفهوم فیتوص م،یاصول و مفاه ،یمفرضات نظر اهداف،

 م؟یرا شروع کن سیالگو در عمل ،مثال چگونه تدر فیالگو و توص یهاگام ای: مراحل سیمراحل تدر -

نامند و معتقدند که  یآنها را گام م نیشده و مولف فیتوص هاتیفعال یتوال یدهد؟. مراحل بر مبنا یچه رخ م

 .باشد یها ماز گام زیمتما یانیجر یدارا ییهر الگو

مورد نظر را  یآنها و نوع هنجارها نیشاگرد و معلم و روابط ب یهانقش ی: نظام اجتماعینظام اجتماع -

 یر برخمتفاوت است. د گرید یبه الگو ییالگو(از الگو نیاستاد) به اعتقاد طراحان ا یکند. نقش رهبر یم انیب

 تیالگوها فعال ی(، برخری)انعطاف پذستا تیمنبع اطالعات و سازمان دهنده موقع ت،یالگوها استاد مرکز فعال
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شاگرد را مرکز  گرید یالگوها ی( و باالخره برخافتهی) سازمان کنندیم عیاستاد و شاگرد توز انیرا به طور برابر م

 .(ری) انعطاف پذزانندیانگیبرم یادیرا تا حد ز یواجتماع یدهند و استقالل عقل یقرار م تیفعال

وچگونه به آنچه آنها  ردیرا در نظر گ انیچگونه دانشجو دیگو یاصول واکنش: اصول واکنش بهاستادم -

 .پاسخ دهد دهند،یانجام م

کند، به کار گرفته نشده  فیمفهوم از ان جهت که ا لگو را توص نی(: ایبانیو منابع) نظام پشت طیشرا -

 اتیالگو استفاده شده است. الگو به چه ضرور یوجود تیحما یالزم برا طیاست بلکه از آن به عنوان شرا

 .دارد ازین یفن التیوتسه یانسان یمعمول یجز مهارتها  یگرید

شود  نیچنان تدو یعنیباشد،  میمستق تواندیم سیتدر یالگو کی: اثرات یو پرورش یاثرات آموزش -

 ریادگی طیمح کیدر یضمن ای میرمستقیغ ای شود،یبر آن است ناش یمبتن تهایکه فعال ییکه از محتوا ومهارتها

 یطیاز مح میبه طور مستق نیدر جهات مع ریفراگ تیهستند که با هدا ییآنها میمستق ای ی. اثرات اموزشباشدی

 .دیآیالگو بوجود م لهیشوند که به وس یتجربه م

در کسب اطالعت،  انیدر واقع همان الگوهای یادگیری هستند. ما درحالی که به دانشجو آموزشیالگوهای

کنیم، نحوه یادگیری را نیز به آنان می آموزیم. در واقع نظرات، مهارتها،راههای تفکر و ابراز نظر خود کمک می

میتواند مهمترین نتیجه آموزش به علت  دهبرای یادگیری آسان تر و موثرتر در آین انیاستعداد افزوده دانشجو

، ص 1380دانش و مهارتی که کسب می کنند وبه علت چیرگی آنان برفرآیندهای یادگیری باشد) بهرنگی ، 

31 ) 

 سیتدر یهاروش -7-2

 یشتریکه کاربرد ب سیتدر یهاروش یقسمت برخ نیفوق، در ادامه ا یریادگی–سیتدر یتوجه به الگوها با

 :شوند یم یدارند، به اختصار معرف انیدر دانشگاه فرهنگ یدر شاگردپرور

  یسخنران روش

روش استاد مطالب  نیاست. در ا سیتدر یهاروش نیترو ارزن نیپرکاربردتر ن،یتریمیاز قد یکی یسخنران

. کندیم یبردار ادداشتیرا  یدهد و احتماال نکات یو شاگرد به آن مطالب گوش م دهدیم حیرا توض یدرس

 م،یمفاه توانیم یروش سخنران قیاست. از طر یبیمحاسن و معا یدارا س،یروش تدر کیبه عنوان  یسخنران

مطرح  یشناخت طهیح نییها و تمام آن چه در سطوح پا خیاصطالحات، روال ها، قراردادها، فرمول ها، تار

 کی یحال روش سخنران نیموارداست، در ع نیآموزش ا یروش برا نیآموزش داد وب هتر یهستند را به خوب

 .باشدیازاستاد به شاگردان( م یعنی) هیسو کی تباطروش استادمحور است و شاگرد درآن منفعل هستند و ار

  حل مساله روش

 ،یروش برعکس روش سخنران نی. در اباشدیم یریادگیو  سیدر تدر یهاروش نیاز بهتر یکیمساله  حل

تا درباره مساله فکر کنند، اطالعات را از  کندیم ییو راهنما قیشاگردان کامال فعال هستند. استادآنها را تشو

روش که منتسب  نی. اندینماحل راخود را آزمون کنند و مساله  یها هیکنند، فرض یمختلف جمع آور یراهها

توان در  یشود. روش حل مساله را م یدر شاگردان م یو نوآور تیساز پرورش خالق نهیاست، زم" ییوید"به 

 .باشد یم هیموارد کاربرد آن را در علوم پا نیشتریهمه علوم به کار برد اما ب
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  یشیآزما روش

شده  شنهادیپ "برونر "است که توسط " یاکتشاف یریادگی"کردیبرگرفته از رو یشگاهیآزما ای یشیآزما روش

را از  یعمل یها و کارها شیانجام آزما یچگونگ نکهیا یروش آن است که شاگردان به جا نیاست. اساس ا

خود به انجام آنها پرداخته  مایمستقدهد، آن را مشاهده کنند،  یاستادآن را انجام م یوقت ایزبان استاد بشنوند 

 یریادگیبا موضوع مورد  میروش شاگردان به طورمستق نی. در ارندیگیم ادیمستمر  یآزمون وخطاها قیو از طر

 .برند یپردازند و از تجربه خود لذت م یشده و به تجربه م ریدرگ

  یبحث گروه روش

 سیروش تدر نیاست. ا یبحث گروه ان،یدر دانشگاه فرهنگ یجهت شاگردپرور دیمف یهااز روش گرید یکی

 یبرا ژهیبوده،و هست.روش بحث به و دیقبل و درحال حاضر مورد توجه اسات یدر سال ها یعلم یهادر حوزه

وجود  یآنها نظرات متفاوت هدربار ای میبه آنها بپرداز میتر است که از جهات مختلف بخواهمناسب یموضوعات

بحث مطرح  یرا برا یموضوعات ایکند و موضوع  یم میتقس ییروش استاد، کالس را به گروهها نیدارد. در ا

به بحث وگفتگو  یوکار جمع یهمکار قیکرده و از طر یکند سپس شاگردان درباره آن اطالعات جمع آور یم

روش آن است که شاگردان در آن  نی. از محاسن ممتاز ا ردیگیصورت م یریادگیپردازند و  یدرباه موضوع م

 هیساز پرورش نظر نهیزم ،یانمهم در علوم انس نهیزم نیو ا کنندیم دایجرات اظهار نظر  و نقد و انتقاد پ

 .شودیپردازان و دانشمندان جوان م

 یعلم دیبازد روش

روش  نی. اردیگ یاست که به قصد مطالعه جامعه انجام م یشده ا یزیسفر برنامه ر ،یعلم یاردو ای دیبازد

چه شاگردان از  د،آنیبازد قی. از طرباشدیم انیدر دانشگاه فرهنگ یشاگردپرور یروش ها نیدتریاز مف یکی

و  نندیبیم ینیبه صورت ع د،سپارن یم شیوبه ذهن خو شنوندیاستاد م انیو ب یکتاب درس یمحتوا قیطر

 تیریمشترک است که توسط شاگردان و مد تیمستلزم سه دسته فعال یعلم دی. بازدکنندیم هیتجر کیاز نزد

است. قبل  یعلم دیقبل، ضمن و بعد از بازد یها تیشامل فعال تیسه دسته فعال نی. ا شودیدانشگاه انجام م

پرداخت. ضمن  یعلم دیحضور موثر در برنامه بازد یامکانات و... برا ن،مکان، زما یزیربه برنامه دیبا دیاز بازد

 زاستادین دیبپردازند. پس از بازد دیمکان وموضوع مورد بازد قیبه مشاهده ومطالعه دق دیبا د،استادوشاگردانیبازد

 یگزارش از سو ارائهتواد شامل  یم یابیارزش نیبپردازند. ا دیبازد تیموفق زانیاز م یابیبه ارزش دیدان باو شاگر

 .آزمون و... باشد یبرگزار ان،یدانشجو

 هاهیرویکردها و نظر یریادگیعوامل موثر بر  -8

 یریادگیعوامل مؤثربر -8-1

وا گر  ردیگیانجام م یریادگی یبرا سیاست. اصوال تدر یا دهیچیپ ندیفرا سیمانند تدر زین یریادگی

 یریادگی ندیاست. در فرا دهیبه هدف خود نرس سیتدر فتد،یرفتار است ( اتفاق ن ریی)که همان تغیریادگی

 :شود یعوامل پرداخته م نیا نیاز مهم تر یبرخ یبه معرف نجایباشند. در ا یم لیدخ یادیعوامل ز
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 یآمادگ

. یروان یو آمادگ یجسمان یدو نوع است؛ آمادگ یبه طور کل یآماده باشد. آمادگ یریادگی یبرا دیدانشجوبا

 ،یبه سالمت روح یروان یآن اشاره دارد. آمادگ رامونیپ طیدانشجو و شرا یکیزیبه سالمت ف یجسمان یآمادگ

 .شودیمربوط م یریادگیشاگرد در هنگام  یو عاطف یفکر

 وهدف زهیانگ

در  یرونیب زهیباشد. انگ یرونیب ای یدرون تواندیم زهیاست. انگ یریادگی یحرکت دهنده شاگرد برا زهیانگ

به  یرونیپاداش ب افتیدر یاست که بر اساس آن شاگرد برا یرفتار دگاهیبه طور عمده متاثراز د یریادگی

 یریادگیاست که  یشناخت یدگاههاید رازمتاث دعمدتایریادگیدر  یدرون زهی. انگردیگیادمیو  پردازدیم تیفعال

 .دانند یم زانندهینفسه انگ یرا ف

 تجارب گذشته

که توسط استاد  یدیجد یمحتوا نکهیا ی. برا دهدیم لیرا تشک یو " یساخت شناخت "شاگرد، گذشتهتجارب

و مطالب را  ردیآنان را در نظر بگ یشناختساخت دیشود، استاد با ادگرفتهیتوسط شاگردان  شود،یم سیتدر

نوع  نیخود دارند، هماهنگ کنند. ا نکند تا شاگردان بتوانند آن را با آن چه از قبل در ذه سیتدر یبه گونه ا

 کندیم سیباشد. اگر شاگردان نسبت به آنچه استادتدر یم "معنادار  یریادگی"همان  "آزوبل "به نظر یریادگی

معنادار اتفاق نخواهد افتاد و  یریادگیداشته باشند،  یندیشاناخو یذهن نهیزم اینداشته باشند و  یسابقه ذهن

 .بر عکس

 سیروش تدر

فراوانند.  سیتدر یهاشاگردان دارد. روش یریادگی یرو یادیز ریمورد استفاده استاد تاث سیتدر یهاروش

مورد  سیتدر. اگر استاد روش باشدیشاگردان م یهایژگیها، در نظرگرفتن وروش نینکته مهم در انتخاب ا

صورت خواهد گرفت.  داریپا یریادگیانتخاب کند،  س،یرا با توجه به عوامل موثر در تدر شیاستفاده خو

 توانیاستادمدار م یهاروش انی. از مکنندیم میرا به دو دسته استادمدار و شاگرد مدارتقس سیتدر یهاروش

توجه به  ر،یاخیاشاره کرد. در سالها یشگاهیشاگردمدار به روش ازما یروش ها انیو از م یبه روش سخنران

 .(1386،یو محمد یرمضان ان،یشتر است) احدیشاگرد مدار ب سیتدر یالگوها و روشها

 وتکرار نیتمر

 –یروان طهیدر ح ژهیوتکرار به و نیآن دارد. تمر تیوتثب یریادگیدر  یادیز ریوتکرار تاث نیتمر دیترد بدون

و  یندگیبا تفکر باشد و فزا دیاست. تکرار با یریادگیعوامل  نیاز مهم تر یکیها، و آموزش مهارت یحرکت

 .توسعه مطلب را موجب شود

 یادگیری -یاددهی ییکردهارو -8-2

 شود؛یها پرداخته ماز آن کیهر یبه معرف ریکه در ز رگذارندییادگیری تأث -رویکرد اصلی در یاددهی چهار

کند. تدریس از نقش اصلی در یادگیری داشته و محتوی را کنترل میرویکرد انتقالی: که در آن استاد  - 1

 . گیردطریق تعامل استاد و شاگرد انجام می

ها بوده و استاد هدایت ای از امکانات و ابزار در اختیار شاگردان جهت کشف پدیدهرویکرد اکتشافی: مجموعه- 2

 . گراست
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 -ها مورد توجه است . که این مهارتها عبارتند از مشاهده رویکرد فرآیندی: برنامه درسی و شناخت مهارت - 3

 فرضیه سازی و سازماندهی آزمایشات -پیش بینی -طبقه بندی -برقراری ارتباط

و فراهم آوردن امکانات جهت کارآزاد گروهی و  رانیرویکرد تعاملی) مشارکتی (: تبعیت از عالئق فراگ - 4

(. اگر 1382و همکاران، یتهران ی) امانگریبا یکد رانیط مستقیم فراگهمـــکاری در نوشتن گزارش کار و ارتبا

 میتوانیم یهای تدریس در نظر بگیریم در صورتهای اصلی روشیادگیری  قطب -چهار رویکرد اصلی یاد دهی

که،به جای تاکید بر یک رویکرد خاص  میمند شوبه صورت مطلوب بهره انیدر دانشگاه فرهنگ کردهایرو نیاز ا

موقعیت و مخاطبین بهترین رویکردها را به مقتضای حال  -ویکردی تلفیقی را با توجه به محتوای درسیر

 . انتخاب کنیم

 یریادگی یهاهینظر -8-3

 فیط کیکرد و در  میتقس کردیدر قالب دو رو یمفروضات فلسف یبر مبنا توانیرا م یریادگی یها هینظر انواع

سال  ییگراتینی. عردیگیقرارم  ییساخت و سازگرا کردیآن، رو یو انتها  ییگرا تینیآن، ع یگنجاند که ابتدا

 یهاهیرا که بر اساس نظر سیو تدر یریادگیبه  یسنت یکردهایداشته و رو طرهیها بر حوزه آموزش و پرورش س

واقع گرا هستند. در تقابل با  یبنا ریز یدارا کردیدو رو نی. اردیگیبوده، دربر م ییو شناخت گرا ییرفتارگرا

است که  نیآن ا یادیو بن یقرار دارد که فرض اساس ییساخت و سازگرا ف،یط یو در آن سو دگاهید نیا

و مهر  کنامیدارد) ن یبنا شدن یتیماه یریادگیندارد بلکه دانش و  وجود رندهیادگیدانش، مستقل از 

 .(33، ص1385،یمحمد

متفاوت  یکردهای. رودهدیم لیرا تشک یاددهیمربوط به  یهاتالش یبنا ریز رنده،یادگیراجع به ذهن  مفرضات

راجع به  یمختلف یها و باورهافرض شیهرکدام منعکس کننده پ س،یو اشکال مختلف تدر یریادگینسبت به 

به فهم  افتنیدردست  شرفتیپ ت،یوترب میدر تعل یبخش یهرعمل بهبود ازینشیپ نیاست. بنابرا رندهیادگی

 ی(، چهار مدل برا1385 ،یو مهر محمد کنامیبه نقل از ن 1996اساس، برونر)  نیاست. بر ا انیاذهان دانشجو

 یتیکه هر کدام بر اهداف ترب کندیم یمعرف یو متناسب با آن، چهار مدل پداگوژ رانیذهن فراگ فیتوص

 :میپرداز یهر کدام م بهدارد.در ادامه به طور اختصار  دیتاک یخاص

به روش  یمدل، فرد مبتد نیاست. در ا یشاگرد-استاد یمدل مبتن نیمقلد : ا ریشاگرد به عنوان فراگ -

که  پردازدیم یو فرد متخصص به انتقال مهارت به فرد مبتد شودیافراد متخصص، سوق داده م یها تیفعال

 .عمل مکرر فرا گرفته است قیآن مهارت ها را از طر زیخود ن

به شاگردان، امور واقع، اصول و قواعد عمل  دیاست که با نیبر ا یمبتن کردیرو نی: امیآموزش مستق -

دانستن، به دست  س،ینگاه به تدر نیبه خاطر بسپارند وعمل کنند. در ا رند،یبگ ادی دیرا ارائه کرد و آنان  با

آن است که ذهن  دگاهید نیفرض ا شی. پباشدیمشخص م یذهن یها ییبه کمک توانا دیآوردن دانش جد

 .ودر انتظا ر پر شدن است یفرد، انفعال

 شدیاندیآن چه شاگرد م دنیمند به فهماستادعالقه کرد،یرو نی: در ا شمندیشاگرد به عنوان اند -

سازد که به او در ساخت تجاربش  یاز جهان م ییاو به آن چه باور دارد، است. شاگرد الگو یابیدست یوچگونگ

 یبه ساخت معان گرانیبا د داللبا است تواندیبلکه او م ستین یاطالع و ظرف خال یب یشاگردفرد. کندیکمک م

 .باشدیشاگردمحور م کرد،یرو نیبپردازد. ا
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 قیدق یاست که در معرض بررس نیدانش به ا تینینگاه، ع نیمطلع : در ا یشاگردبه عنوان فرد -

 به شاگرد کمک سیتدر کرد،یرو نی. در اردیشواهد موجود، مورد آزمون قرارگ نیبهتر لهیو به وس ردیقرارگ

 یاستاد برا ناتی. تمرندشود را بدان یم یتلق ،دانستهیآنچه از نظر فرهنگ یدانش شخص نیب زیکه تما کندیم

 .دانش گذشته، ارتباط برقرار کنند یایتا از نظرات خود فراتر روند و با دن کندیشاگردان، به آنان کمک م

 یو مالک مورد استفاده در طراح ینظر کردیبا توجه به رو یستیو نگاه به شاگرد با یریادگیاز  فینوع تعر هر

 .شوند یم یمعرف یریادگیعمده  یها هی. در ادامه نظرردیانجام گ یریادگی

رفتار توجه  امدیاست. آنان بر پ رندهیادگیدر رفتار قابل مشاهده  رییتغ یریادگی، مالک " انیرفتارگرا " یبرا

حالت، استاندارد  نی. در اآورندیم یشاگردان رو یرفتارها یرونیب قیبه تشو امد،یبه پ دنیرس یداشته و برا

 .ردیگیقرار م یهمورد کم توج یمعناساز ،یی. در رفتارگراشودیم فیرفتار تعر

 یحافظه کوتاه مدت و رمزگذار لهیبه وس یحس یپردازش درون دادها ،یریادگی، مالک " انیشناخت گرا"یبرا

 یریادگی ندیبه فرا ان،یباشد.انان بر خالف رفتارگرا یم رندهیادگیدر حافظه بلند مدت ، توسط  یده یانها از جا

 .توجه دارند

. باشدیم "ییوید"و "برونر"، " یگوتسکیو"،" اژهیپ "مانند یروان شناسان هیبرخاسته از نظر ییو سازگرا ساخت

را به  ییساخت وسازگرا ی( اصول معرفت شناخت37، ص1385،یو مهرمحمد کنامی) به نقل از ن"وسیمات"

 :کند یم انیب ریشرح ز

 افتیدر طیو دانش به صورت منفعل از مح شودیدانش به صورت فعال، توسط فاعل شناسا شناخته م -

 .شودینم

از  ییای. دانستن، کشف دندهدیتجارب فرد سامان م یایاست که به دن یسازگار ندیفرا کیدانش  -

 .ستیقبل موجود، مستقل و خارج از ذهن داننده ن

در دانشگاه  یشاگردپرور یبرا تواندیم "یکیالکتید ییساخت و سازگرا"، ییانواع ساخت و سازگار انیم از

 کند،یجدا م کردهایرو ریرا از سا یکیالکتید ییداشته باشد. آنچه ساخت و سازگرا یشتریتناسب ب انیفرهنگ

را به صورت  دیکرد، شاگردان دانش جدیرو نیدانش است. در اساخت یاالذهاننیو ب یتوجه توامان به بعد ذهن

خره ساخت کارآمد باشد وباال دیاست، دانش با یسازند، دانش موقت یخود م نیشیفعال و بر اساس دانش پ

 .افتدیاتفاق م یدانش در بستر اجتماع

 یریادگی -سیتدر ندیفرا یابیارزش -9

 یابیمفهوم ارزش -9-1

تعریف شده است )معین، « بررسی کردن ارزش چیزی» )ارزیابی( آموزشی در اصطالح به معنای ارزشیابی

آوری و کاربرد اطالعات به منظور تصمیم گیری درباره یک برنامة ارزشیابی آموزشی را جمع« کرانباخ(.» 1368

داند که در شواهدی میدار  ظامآوری و تفسیر نارزشیابی آموزشی را فرایند جمع« بیبای»آموزشی می داند. 

ارزشیاب آموزشی را عبارت «  استافل بیم» نهایت به قضاوت ارزشی با چشم داشتی به اقدامی معین می انجامد.

کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطالعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش پاسخگویی از فرایند تعیین

ارزشیابی آموزشی « پاتون»( و در نهایت 1370د) کیامنش، دانمی یهای مورد بررسو درک بیشتر از پدیده
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گردآوری اطالعات دربارة فعالیت ها، ویژگی ها و بروندادهای برنامه به منظور قضاوت دربارة برنامه، » راعبارت از

 .(1997پاتون ، «)داندبهبود اثر بخشی برنامه و یا اطالع رسانی جهت برنامه ریزی آینده می

 یآموزش یابیارزش یالگوها  رویکردها و-9-2

« پاپهام» آموزشی، رویکردهای مختلفی برای آن تعریف شده است. به عنوان مثال جریان پیشرفت ارزشیابی در

این الگوها را به سه دسته؛ الگوهای مبتنی بر تحقق هدف، الگوهای قضاوتی و الگوهای تسهیل درهدف تقسیم 

 :(88، ص 1383می کند. )بازرگان، 

شدن بین الگو و مدل، دو الگوی کلی) الگوی عقالیی و الگوی طبیعت گرا( را در ارزشیابی با تفاوت قایل «بوال»

برد و سپس با توجه به دو الگوی فوق، چهارده مدل را در ارزشیابی آموزشی مورد بحث قرار آموزشی نام می

 . (1375، 1990دهد) بوال، می

ترین دسته بندی از رویکردهای ارزشیابی ( معروف2004« )ورتن» و  «سندرز» ، «فیتز پاتریک» سوی دیگر از

را شامل؛ رویکرد مبتنی بر هدف، رویکرد مبتنی بر مصرف کننده ،رویکرد مبتنی بر نظر متخصصان، رویکرد 

 .مبتنی بر اختالف نظر متخصصان، رویکرد طبیعت گرایانه و مشارکتی ارائه کرده اند

توان ارزشیابی را به دو بخش: ارزشیابی برنامه و ارزشیابی مؤسسه تقسیم بندی بندی دیگر مییک تقسیم در

نمود. ارزشیابی برنامه عبارت است از قضاوت در خصوص یک برنامه آموزشی، پژوهشی که در یک مؤسسه 

در خصوص اجزاء و  وتضا(. ارزشیابی مؤسسه عبارتست از ق1994آموزشی به اجرا درمی آید) گولیکسون ، 

عناصر اصلی یک مؤسسه آموزشی ) مدرسه/ دانشگاه/ دانشکده و ...( با استفاده از روشهای مختلف ارزیابی) 

 (1383سیف، 

 یآموزش یابیانواع ارزش -9-3

با توجه به زمان استفاده و هدف استفاده از آنها به چند دسته تقسیم می شوند.  د،یمورد استفاده اسات ارزشیابی

ای دیگر در ضمن جریان آموزش استاد و گیرد. دستهیک دسته از آنها پیش از آموزش مورد استفاده قرارمی

یادگیری دانشجویان به اجرا در می آیند و دسته ای دیگر نیز پس از پایان یافتن واحد یا دوره آموزشی اجرا 

نامند و ن  یا سنجش آغازین میآغازی می شوند. ارزشیابی مورد استفاده پیش از آموزش را ارزشیابی

های مورد استفاده درضمن آموزش را ارزشیابی تکوینی  و ارزشیابی تشخیصی  و ارزشیابی پایان دوره ارزشیابی

 .(2005( و)استوکروکی، 1382اند ) سیف، هادهرا ارزشیابی تراکمی  نام ن

 یریگ جهیبحث ونت

 نی. اردیگیانجام م داریپا یریادگی جادیکه با هدف ا ندیدانشجو در کالس درس گو-را تعامل استاد سیتدر

 یاز سو یریادگی-سیمناسب تدر کردیشده است. انتخاب رو یادیز یکردهایرو یدارا ریاخ یهادر سال ندیفرا

 گرید یباشد. از سو یعوامل، دانشجو م نیاست که از جمله ا یادیاستاد در کالس درس وابسته به عوامل ز

رود  یدارد. انتظار م یادیز ریتاث یریادگی-سیتدر کردیرو یاو در انتخاب و اجرا یتیاستاد و فلسفه ترب دگاهید

با توجه به  یریادگیو  سیتدر کردیرو ان،یدر دانشگاه فرهنگ ژهیو به طور و یاسالم تیو ترب میدر نظام تعل

 کندیم دایمضاعف پ تیموضوع از آن جا اهم نیشود. ا یابیانتخاب، اجرا و ارز هنظام و دانشگا نیا یهایژگیو

 میمورد توجه بزرگان تعل انیدر دانشگاه فرهنگ یریادگی-سیتدر ندیبه عنوان مرکز ثقل فرا یکه شاگردپرور

 .قرار گرفته است تیوترب
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اسالم  لیدل نیعلم عبادت است. به ا زیآموختن دارد و ن ییبرآن است که انسان توانا یاسالم تیترب یمبنا

در اسالم، تقرب به خداست. کمال انسان در شناخت  تی. هدف تربکندیم هیآموختن را زگهواره تاگور توص

اهداف باشند. استاد و  نیدنبال ا دبهیبا انیو دانشجو دیاسات زین انیخود است. در دانشگاه فرهنگ یخود و خدا

 یهااحترام باشد. روش یشاگرد و انتخاب او دارافعال هستند. عالقه  یریادگی-یاددهی ندیشاگرد هر دو در فرآ

 ه،یتوأم بودن علم و عمل، اجتناب از تنب ؛یعنی یاسالم تیترب یبرمبنا دیبا انیدر دانشگاه فرهنگ سیتدر

 دازیبا یریادگی–یاددهی ندیفرآ دیاسات انیرا شامل شود. در دانشگاه فرهنگ سیردر تد یفرد یهاتفاوت تیرعا

بوده و منطبق  دیشامل تمام انواع دانش مف دیبا انیدر دانشگاه فرهنگ سیتدریدرون شاگرد شروع شود. محتوا

 .زمان باشد یازهایبا ن

 یریادگی نیآن پردخته شد و همچن یاصل یبه مولفه ها سیمختلف از تدر فیپژوهش ضمن ارائه تعار نیدرا

 انیضمن ب س،یتدر یمورد بحث قرار گرفتند. در قسمت الگوها و روشها یریادگی-سیتدر ندیاز فرا یابیو ارزش

 .اشاره شد یمؤثر درشاگردپرور یها و الگوانواع الگوها و روش ها به روش

و در  کندیم دیمطرح شد اما آنچه پژوهش حاضر بر آن تاک یریادگیمختلف  یها هینظر ،یریادگی دربخش

کامال  یتلق دگاهید نیاست. ا ییگراسازنده هیدارد، نظر ینقش اساس انیدر دانشگاه فرهنگ یشارگردپرور

 .دارد یریادگی -سیتدر ندیدر فرا لیبه همه عناصر دخ یاشده رفتهیپذ

 کردهایرو خچه،یتار ف،یمانند تعار یآموزش یابیمباحث موجود درحوزه ارزش انیبه ب ،یابیدر بخش ارزش باالخره

امر منجر  نیاست که ا یریادگیو  سیتد ندیمستمر فرا یابیمطالعه حاضر بر ارزش یاصل دیو.... پرداخته شد. تاک

در دانشگاه  یمناسب شاگردپرور یزالگوین انیخواهدشد. و در پا انیدر دانشگاه فرهنگ یبه شاگردپرور

 گردد. یارائه م لیبه شرح ذ انیفرهنگ
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در شاگردپروری الگوی 
دان گاه فرهنگیا 

 مادگی ا     ت فن ی ب رای ب ه     -
کارگیر ی فناوری وک ب ا  ع ا   

مورد نیا 
اس    اده ا  فن  اوری  مو ش  ی در  -

ش  رای  ومو  ی  ت ه  ای     ا    
ومب نی بر نیا های برنامه درسی

 ولید ا  عا -
 را ی ی ادگیری ه ای گروه ی    -

وم ارک ی
   ی  گری و راهنمایی-
 ل ی  م و  وبرنامه ها ب ا فن اوری   -

 مو شی واص    ن ا ا  ای   ری 
یادگیری وپژوهش-
ای ادکننده انگی ه در فراگیرا -
ار ش  یابی وب  ا نگری در برنام  ه   -

ومواد وم الب درسی ب ا  و  ه ب ه    
ن ای  ار یابی

هماهن     کننن   ده بک   ارگیری  -
فناوری  مو شی

بر ورداری ا  س مت   می وروانی-
پایبندی به ار ش ا واصول ان انی وا  ماعی-
بر ورداری ا  اس  داد و وای  هنی -

و حصی    و 
 شنایی وبه کارگیری انوا  م ار  های -

     فل  ی       ان  ادی و     کر
 شنایی وبه کار گیری راهبردهای  دید  -

یادگیری وروش ای نوی   مو شی
 شنای با فناوری ا  عا  وار با ا  -

و در  به کار گیر ی    در  ریا   مو  
مدیریت ک   وم ار  های ار با  با -

دان  و
م ار   سن ش پی رفت  حصیلی -
م ار  پژوهش -

    مانی شام  س مت   مانی فی یکی های ویژگی-ال 
ا  صادی  ایگاه    یه  و  یت و    و  د س    ن یت 

  ها انگی ه شام    رو ی روانی های ویژگی و- 
 پیش نگرش ا  اس  داد  و هو  ع ی     ان ظارا 
 مرک  ها   مادگی

.

اس ادهای  ویژگی
ویژگی های شاگردا 

ن ش فناوری  مو شی

می ا  ع  ه   ر بت و وانایی شاگردا -
م اهی  اصول و وانی  هر عل -
سا ت علو  م  ل -
 والی م الب-
 ا گی مو و -
گن اند  میرا  فرهنگی-
پروراند  م اهی  اساسی ورو  ها-
ار با  با م ائ  رو -
ان با  با  ما   مو  -
پایه ای برای  مو   مداو -
فرصت مناسب برای ف الیت های یادگیری -

چندگانه
 ما  دانش م ید-
       علو   بی ی ال ی ا  ماعی و 

لگوی شاگرد پروری در دان گاه فرهنگیا ا-2 دول شماره 

 و   بود  عل  -
وعم 

ا  نا  ا   نبیه-
رعایت   او  -

های فردی
بح  گروهی-

روش ای  دری  

 
 
 

 

 منابع
 .تهران:انتشارات سمت ،یقی(؛آموزش وپرورش تطب1383آقازاده،احمد) -

از  ،یدرس یزیبا توجه به اصول برنامه ر دینظام جد رستانیاول دب  هیعلوم پا یکتاب ها یمحتوا ی(؛بررس1377آقازاده،احمد) -

 .ییارشد، دانشگاه عالمه طباطبا ینامه کارشناس انیودانش آموزان شهر تهران، پا رانینظر دب

 .ژییتهران:انتشارات آ ،یآموزش ی(؛مقدمات تکنولوژ1386)ان،محمدوهمکارانیاحد -

 (راهنمای تدریس علوم تجربی، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران1382امانی تهرانی محمودو همکاران) -

 .( تهران، انتشارات سمتیاتیعمل ندیوفرا م،الگوهای)مفاهیآموزش یابی(؛ارزش1383بازرگان،عباس) -

 یتیوعلوم ترب یروان شناس هیدر آموزش وپرورش،نشر یاز نوآور یپسند: مورد یریادگی ریفراگ طیمح"(؛1386)بازرگان،عباس

 .دانشگاه تهران

 .تهران:انتشارات آگاه ،یبه فارس یسی(؛فرهنگ واژگان انگل1375)،محدرضایباطن -

: الگوی شاگرد پروری در دانشگاه فرهنگیان2شکل   
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ومتوسطه،  ییبه دانش آموزان مدارس ابتدا کیزیدر آموزش ف ییواستقرا یاسیق سی(؛کاربرد روش تدر1375)نیبذرافشان،مه -

 .رازیارشد، دانشگاه ش ینامه کارشناس انیپا

، تهران:انتشارات موسسه 1375،یلیاب اریتوسعه، ترجمه خدا یبرا یآموزش یطرح ها وبرنامه ها یابی(ارزش1990بوال،اس،اچ) -

 .آموزش بزرگساالن یالملل نیب

زبان  یبرنامه درس یابیوارزش یریادگی-یادددهی یها ندیفرا یکارآمد زانیم یبررس"(؛1387وهمکاران) یپور،عل یرمیب -

دانشگاه الزهرا،دوره  یوروان شناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیترب نینو یها شهیاند راز،یمقطع متوسطه شهر ش یسیانگل

 .73-95،صص 4،شماره4

 .تی:انتشارات کمال تربس،تهرانیتدر دیجد ی(؛ الگوها1386)یلیوکالهون،ام ل،مارشای.وس،بروسیجو -

حل مساله در درس علو م  یبر پرورش مهارت ها یمبتن سیاستفاده معلمان از ورش تدر زانیم ی(؛بررس1383راستگو،اعظم) -

 .تاستادتهرانیارشد، داشگاه ترب ینامه کارشناس انیتهران، پا 6چهارم منطقه  هیپا

 .(؛ ارزشیابی در خدمت آموزش، تهران: انتشارات منادی تربیت1382رستگار، طاهره )  -

تهران: انتشارات  ،یدانشگاه شیدوره متوسطه و پ کیزیف یبرنامه درس ی( راهنما1379)یآموزش یزیسازمان پژوهش وبرنامه ر -

 .مدرسه

 .انتشارات آگاهاسی یادگیری و آموزش. تهران:(؛روانشناسی پرورشی: روانشن1379سیف، علی اکبر ) -

 .نشر دوران(؛روشهای اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی. ویرایش سوم، تهران:1379سیف، علی اکبر ) -

 .(، تهران:انتشارات سمتسی)روش ها و فنون تدریوپرورش یآموزش ی( ؛مهارتها1371)،حسنیشعبان -

 ییوانسان گرا ییشناخت گرا ،ییمکاتب رفتارگرا یریادگی – یاددهی یکردهایرو گاهیجا نیی( تب1376)اری،بختیورک یشعبان -

 .مدرس تیترب ،دانشگاهیآنها،رساله دکتر یمعرفت شناخت یبا نظر به مبان یدر نظام آموزش

بی پرونده (؛مقدمه ای بر ارزشیابی کیفی آموخته های فراگیران با تأکید بر سنجش عملکرد ) ارزشیا1383فراهانی، مهدی)  -

 .ای(، تهران: انتشارات موسسة فرهنگی منادی تربیت

کتاب علوم  سیتدر یشده در راهنما هیفعال توص سیروش تدر یریبه کارگ زانیم ی( ؛بررس1379فرانک) ،یپورطالم یقنبر -

ارشد،دانشگاه  ینامه کارشناس انیآن بر عملکرد دانش آموزان شهر رشت، پا ریتوسط معلمان وتاث ییپنجم ابتدا هیپا یتجرب

 .معلم تیترب

 .تیوترب میتهران:پژوهشکده تعل ،یپژوهش مز،طرحیمطالعات طرح ت یهاافتهی(؛ گزارش 1376)رضایامنش،علیک -

 .(؛ روشهای ارزشیابی آموزشی )رشته علوم تربیتی(.انتشارات دانشگاه پیام نور1381کیامنش، علیرضا ) -

-137،صص 1-4(؛ارزشیابی آموزشی چه هست و چه نیست، مجله علوم تربیتی دانشگاه تهران، شماره 1375)کیامنش، علیرضا  -

117. 

مقطع متوسطه شهرستان قروه  رانیفعال توسط دب سیتدر یروش ها یریو به کارگ ییآشنا زانیم ی(؛بررس1380)،رضایکوثر -

 .معلم تیارشد، دانشگاه ترب ینامه کارشناس انیکردستان، پا

سازمان آموزش وپرورش  ،یپژوهش الن،طرحیدر استان گ یشناس ستیآموزش ز تیوضع ی( ؛بررس1384منش،معصومه) یک -

 .النیاستان گ

 .(تهران: نشر دانا1374(؛اصول طراحی آموزشی، ترجمه خدیجه علی آبادی،)1993گانیه، رابرت وهمکاران ) -

 .،.تهران انتشارات سمت1374آموزشی.ترجمه هاشم فردانش،(؛اصول طراحی 1992لشین،سی.بی و همکاران ) -

 .، مشهد:انتشارات آستان قدس1380(؛روانشناسی برای آموزش. ترجمه......... فرجامی، 1991لفرانسوا،گای. آر) -

 یزیمتخصصان دفتربرنامه ر دگاهیازدیدوره متوسطه برکتب درس یدرس یزیبرنامه ر تیفیک ی(؛بررس1377)دی،سعیمازندران -

 تیارشد،دانشگاه ترب ینامه کارشناس انیدرگرگان، پا رستانیوزبان(سال سوم دب ی،عربیمیک،شیزیدروس)ف رانیودب یدرس

 .مدرس

(؛ ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی )مفاهیم، اصول، روشها، معیارها(، تهران: 1384محمدی.رضا،میرزامحمدی ،محمد حسن ) -

 .انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور
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 .(؛فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیر کبیر1368معین،محمد ) -

 .43-57، صص3، شماره5آن مدرس، دوره یباشناختیوابعاد ز سیتدر تیماه”(؛1380)ی،لطفعلی،محمود،عابدیمهرمحمد -

ان (؛ارزشیابی آموزشی )نظریه ها، مفاهیم ، اصول، الگوها(. شیراز، انتشارات ساس1376مهجور، سیامک رضا )  -

 .محمد کاردان، تهران:انتشارات دانشگاه تهران ی،ترجمه عل یتیو حدود علوم ترب ی)؟(؛معناالره،گاستونیم

 لیآنها به تحص شیعوامل موثر بر گرا نهینگرش معلمان در زم یبررس "(؛1387)یزاده،مصطف یقاض ،محمدحسن،یرزامحمدیم -

دانشگاه الزهرا،دوره  یو روان شناس یتیعلوم ترب ،دانشکدهیتیترب نینو یها شهی، اند"آموزش ضمن خدمت یدر دوره ها

 .193-208صص2ٌو1،شماره 4

:از منظر فلسفه تعلم یقیدرآموزش وپرورش تطب یالف(؛چند مبحث اساس 1387حسن) ،محمدیرزامحمدیم -

 .سطرونی:انتشارات ت،تهرانیوترب

دانشور رفتار، "استان تهران یوحرفه ا یمراکز آموزش فن انیمرب یآموزش یازهاین یبررس"(؛1384)،محمدحسنیرزامحمدیم -

 .49-62د،صصیدانشگاه شاهد،سال دوازدهم،دوره جد

 یگروه هنر آموزش فن یرشته ها یلیتحص شرفتیپ یابیمناسب ارزش ییالگو ی.ب( طراح1387)،محمدحسنیرزامحمدیم -

 .یآموزش یزیمه رسازمان پژوهش وبرنا ،یپژوهش ،طرحیقیبر اساس مطالعه تطب یوحرفه ا

درس روشها وفنون  یابیآن در ارزش یریوبه کارگ یبرنامه درس یابیارزش یبرا ییالگو ی(؛طراح1376پور،نعمت ا...) یموس -

 .مدرس تیترب ،دانشگاهیدوره دکتر ران،رسالهیا یدانشگاهها ریدب تیترب یدروه ا سیتدر

آموزش علوم  یبر آن برا یمبتن یو ارائه چارچوب نظر یکیالکتید ییساخت وساز گرا"(؛1385)،محمودیکنام،زهره،مهرمحمدین -

 .24-54،صص2اول،شماره ،سالی،فصلنامه مطالعات برنامه درس"یتجرب

در دوره متوسطه استان همدان،طرح  سیفعال تدر یروش ها یریعوامل مرتبط با به کارگ ی(؛بررس1382همت،شکوفه) یوحدت -

 .آموزش وپرورش استان همدان ،سازمانیپژوهش

 .(.تهران:انتشارات مرکز نشر دانشگاهی1371(؛ارزشیابی آموزشی.ترجمه علیرضا کیامنش )1984ولف،ریچارد ) -

 .تهران: انتشارات مدرسه خ،یمشا دهیترجمه فر ،یآموزش یزیبرنامه ر ندی(؛فرا1368)ونسکوی -

 .ی آموزشی. تهران: نشر پارسا(؛زمینه ارزشیابی برنامه ها1375هومن، حیدرعلی )  -

یادگیری درنظام  -های یاددهیشناسی برفعالیت(؛تأثیردیدگاههای معرفت1387پاک سرشت محمدجعفر،رضایی، محمدهاشم) -

 .9-36صص  4دانشگاه الزهراء.ش  یتیترب نینو یها شهیآموزش بازو ازراه دور، مجله اند

 .سطرونی،تهران،  یانسان یروین تیوترب یوطرح درس در اموزش رسم یدرس یزی(؛برنامه ر1380)،عیگیب رزایم -
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