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 .دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک:1

 چکیده

عدم  یجهو در نت یکاهش اعتماد به نفس، احساس حقارت، افسردگی، اقتصاد یانهایمؤثر، عالوه بر ز یرغ یادگیری

 یازهایعلوم ن یشرفتپ با .داشت خواهد یرا در پ یلخورده در تحص فرد شکست های ییها و توانا استعداد ییشکوفا

را به  که یادگیریقادر نخواهند بود  یگرآموزش د یسنت یبنابراین روشها ؛تر شده است گسترده یزن یو اجتماع یفرد

در . هایی برای تحقق یادگیری، آموش و تربیت هستند های تدریس راه روش .یندنما یلتسه یرنحو مطلوب در فراگ

های جدیدتر تدریس، تالش شده است تا اصول روانشناسی، نظیر توجه به عالیق و استعدادها، فعالیت فراگیران و  شیوه

مدار و مبتنی بر  محور، تجربه های فراگیر بنابراین اخیراً بر روش. رآیند تدریس، مورد توجه قرار گیردشرکت آنان در ف

هایی متناسب، برای تدریس مطالب  پژوهش حاضر، با هدف جستجوی روش. فکری و پژوهش تأکید شده است هم

ه و با تکیه بر تجربه تدریس خود، در های گذشت پژوهشگر با مطالعه و بررسی روش. پیچیده انتزاعی صورت گرفته است

های پیشنهادی در تحقیق  شیوه. هایی پرداخته است جهت ارتقای بیشتر و بهتر تدریس مفاهیم انتزاعی، به ارائه روش

 . آوری و روش ترکیبی روش مفاهیم کلیدی، روش آموزش کلیات، روش مثال: حاضر عبارتند از

 های جدید، آموزش دانشگاهی نتی، شیوههای س تدریس، روش فرآیند:کلمات کلیدی

 

 مقدمه. 5

هر ساله تعداد بسیاری از دانشجویانی که وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی میی شیوند، تیرک تحصییل میی      

عالوه بر این، برخی دیگر بیا افیت تحصییلی    . کنند و یا نمی توانند دوره تحصیلی خود را در زمان مقرر به پایان برسانند

یلی می شوند، اما توفییق ایشیان در ییادگیری دروس و    روبرو می شوند که هر چند در نهایت موفق به گذران دوره تحص

این در حالی است که بیشیتر ایین فراگییران از اسیتعداد و توانیایی  زم و      . موضوعات درسی پایین تر از حد انتظار است

عملکرد تحصیلی از این جهت اهمییت دارد  (. 1811حقانی و خدیوزاده، )کافی برای موفقیت کامل تحصیلی برخوردارند 

بسیاری از مواقی   . ه بر یادگیری اثر گذار است و یادگیری نیز به نوبه خود عملکرد تحصیلی را تحت تأثیر قرار می دهدک

عدم تسلط فراگیران در استفاده از مهارتها و شیوه های مطالعه و نیز راهبردهای شناختی و یادگیری، مشیکالت عدییده   

پیشیرفت تحصییلی، توانیایی آموختیه شیده ییا اکتسیابی        (. 1811نژاد، شعاری )آموزشی را برای آنان به وجود می آورد 

حاصل از دروس و موضوعات آموزشگاهی ارائه شده است که در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده و مطلوب 

اما افت تحصیلی، افت عملکرد تحصییلی از حید رضیایت بخیش بیه      . است و به روش های مختلف اندازه گیری می شود

 زم به ذکر است کیه در تحقیق پیشیرفت تحصییلی و عملکیرد مطلیوب یادگیرنیده، عیالوه بیر          . حی نامطلوب استسط

مجموعه شرایط و عوامل دخیل در یادگیری اعیم از محییط ییادگیری، محتیوا و تناسیب آن بیا نییاز، عالقیه و اسیتعداد          

، انگییزه و تیالش او نییز اهمییت فیراوان      یادگیرندگان و همچنیین آمیوزش دهنیده و توانیایی او، خیود فیرد یادگیرنیده       

مهمترین راهبردهای شناختی و فراشناختی که در مجموع به مهارتهای مطالعه و یادگیری معروف هستند، عبارتند .دارد

برقراری ارتباط درونی بین مطالب برای ذخیره سیازی در حافظیه   )راهبردهای مرور و تکرار، بسط یا گسترش معنایی : از

، راهبیرد دانیش و   (شامل کمک به یادگیرنده برای گزینش اطالعات مناسیب اسیت  )، راهبرد سازماندهی (بلندمدت است

شامل برنامه ریزی، ارزشییابی  )، راهبرد دانش و کنترل فرآیند (شامل مؤلفه های تعهد، نگرش و توجه است)کنترل خود 

را  ییادگیری  ی، راهبردهیا 1111در سیال   1ستینیر و وین می(. 1811به نقل از عبدخدایی و غفاری، (. )و نظم دهی است

                                                             
1- Mayer & Weinstein 

mailto:j.shirkarami@yahoo.com
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 ییا بسیط   یراهبردهیا ی، میرور ذهنی   یراهبردهیا ی، عاطف یراهبردها :عبارتند ازکردند که  یبند رسته طبقه یندر چند

از بین روش هایی که آموزش راهبردهای مفید و کارآمید   .نظارت یراهبردهای و سازمانده یراهبردهایی، گسترش معنا

، 8، مردر ، کاپس1(پی کیو چهار آر)یادگیری را به فراگیران آسان می سازند، می توان به روش های پس ختام مطالعه و 

،  ، سیؤال  روش پس ختام شامل مراحل پیش خیوانی . و روش هم شاگردی اشاره کردآموزش متقابل، مطالعه مشارکتی 

چهار مرحله شخصیت ها، هدف، مشکل و حیل   روش کاپس شامل. است 1و مرور کردن 1، از حفظ گفتن ، تفکر1خواندن

و   1، بسط و گسترش18، کشف و هضم 1، یادآوری11، درک و فهم11روش مردر نیز از مراحل حال و هوا. حل کردن است

با استفاده از روش آموزش متقابل، می توان راهبردهای سؤال کردن، خالصه کیردن  . تشکیل شده است  1و مرور و پاسخ

در شیوه مشارکتی، فراگیران به صورت دو نفری مطالب را برای یک دیگر بییان و توضییح    .و توضیح دادن را آموزش داد

سییف،  )در روش هم شاگردی، یک دانش آموز توسط دانش آموز ماهرتر و آگاه تر از خود آمیوزش میی بینید    . می دهند

181  .) 

یادگیری میی پردازنید هیم بهتیر ییاد میی       اعتقاد کارشناسان تعلیم و تربیت فراگیرانی که از طریق یادگیری فعال به به 

گیرند و هم از یادگیری لذت می برند، به این دلیل که به جای شنونده منفعل بودن، در جریان یادگیری مشارکت فعال 

نشان داد که رابطیه  (  111) 11نتایج تحقیق پروس و همکاران(. 111 گاردنر و جولز، )دارند و خود را مسئول می دانند 

همچنیین  . ین معدل تحصیلی و ابعاد انگیزش، راهبردهای آزمون، مدیریت زمان و خودآزمایی بر قرار اسیت معنی داری ب

نتایج تحلیل رگرسیون در این پژوهش، قدرت پیش بینی کنندگی عامل تمرکز و متغیرهای زمینه ای همچون جنسیت 

در بررسیی تیأثیر   ( 1818)و مشیکالنی   نتیایج پیژوهش فروغیی   . و نژاد را برای وقوع پیشرفت تحصیلی نشان داده اسیت 

آموزش با شیوه بحث گروهی بر روی خالقیت و پیشرفت تحصیلی فراگیران، نشان داد که روش بحث گروهیی بیه طیور    

نتیجه پژوهش سیرین و  . معنی داری بیش از روش سخنرانی بر خالقیت، پیشرفت و عملکرد مطلوب تحصیلی مؤثر است

که برای تحلیل مقایسه ای عوامل مؤثر بر استراتژی های یادگیری و مطالعیه در دانشیجومعلمان در   ( 111 )  1همکاران

دانشگاه بین المللی یونان انجام گرفت، نشان داد که تفاوت معناداری در حیطه های انگیزش، اضیطراب، انتخیاب اییده و    

 .راهنمای مطالعه میان دو گروه مردان و زنان بر قرار است

ارضای نیازهای پیچیده نیز احتیاج . ا پیشرفت علوم و فنون، نیازهای فردی و اجتماعی نیز پیچیده تر می شوندب

بیه  . کسب چنین علوم و فنونی تنها در سایه روش های آموزشی پیچیده امکان پذیر اسیت . به علوم و فنون پیچیده دارد

اه ها نسبت به گذشته بسیار سینگین تیر شیده اسیت، بیه      این سبب، امروزه رسالت، وظیفه و مسئولیت مدارس و دانشگ

طوری که دیگر نمی توان با روش های سنتی، جامعه و افراد آن را به سوی ییک تحیول پیچییده و پیشیرفته سیو  داد      

بعد از انتخاب محتیوی و قبیل   . انتخاب روش تدریس، یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است(. 1ص 1811شعبانی، )

                                                             
2- PQ4R 
3- CAPS 
4- MURDER 
5- Preview 
6- Question 
7- Reading 
8- Reflect 
9- Recite 
10- Review 
11- Mood 
12- Understand 
13- Recall 
14- Detect & Digest 
15- Expand 
16- Review & Respond 
17

- Prus et al 
1- Serin, Serinb, & Sahinc 
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بیه مجموعیه تیدابیر منظمیی کیه بیرای       . له، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخیاب نمیود  از تعیین وسی

 (. 1811بختیاری، ) گویند "روش تدریس"رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود 

 

 

 سیاستگذاری آموزشی                                                                                                                                               

                                                                                                         

 

 بازخوردهای آموزشی                      




                                                       محیط آموزشی 

     و آموزشگاهی                                                                                                  

                                                                                                     

                                                                    

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                        
 (.5931شیرکرمی، )نمودار ترکیب هماهنگ اجزاء در فرآیند آموزش و یادگیری . 5شکل 

همچنان که در مدل فو  مشاهده گردید، برنامه ریزان و سیاست گذاران به تنظیم محتواهای مصیوب آموزشیی   

سپس این محتواها وارد محیط های آموزشیی شیده و در رونید تعیامالت آموزشیی      . در سطوح ملی و محلی می پردازند

دگیرنده، یعنی همیان فرآینید ییادگیری، میورد     حاصل یا نتیجه تعامل میان یاددهنده و یا. مورد استفاده قرار می گیرند

ارزشیابی قرار گرفته و نتایج یا بازخوردهای این ارزشیابی در مورد میزان موفقیت ها و شناسیایی نقیاط قیوت و ضیعف،     

همچنین طی ایین فرآینید و چرخیه پوییا، سیاسیت گیذاران و       . موجب آگاهی بخشی به شاگردان و مدرسین خواهد شد

پیژوهش  .روشن بینی و آگاهی، در جهت تعدیل و مناسب سازی هر چه بهتر محتواها اقیدام میی نماینید   برنامه ریزان با 

بنیابراین  . حاضر، با هدف جستجوی روش هایی متناسب برای تیدریس مطالیب پیچییده انتزاعیی صیورت گرفتیه اسیت       

ارتقای بیشتر و بهتر تیدریس  پژوهشگر با مطالعه و بررسی روش های گذشته و با تکیه بر تجربه تدریس خود، در جهت 

 .مفاهیم انتزاعی، به ارائه روش هایی پرداخته است

 روش های تدریس. 2
اگر چه اصطالح تدریس مفهومی آشنا به نظر می رسد، اما اکثر مدرسان و مجریان برنامه های درسی با معنی و ماهییت  

، در نگرش ها نسبت بیه افیراد تحیت تعلییم و     برداشت های گوناگون از مفهوم تدریس. درست آن آشنایی دقیقی ندارند

گاهی به دلیل آشیفتگی در درک مفیاهیم تربیتیی، بسییاری از کارشناسیان و      . نحوه ی کار کردن با آنها تأثیرگذار است

اگر چه ممکن اسیت کیه ایین مفیاهیم در     . دانشجویان مفاهیمی مانند پرورش، آموزش و تدریس را یکی تصور می کنند

امری بسییار کلیی   ( یا تربیت)پرورش . وجوه مشترکی داشته باشند، اما اصو ً مفاهیم مستقلی هستند برخی از جنبه ها

مفهیوم   .تر نسبت به دیگر موارد است، به طوری که می توان گفت تدریس و آموزش وسایلی برای رسیدن به آن هستند

آمیوزش در  . فا  می افتد، گفته می شودتدریس به فعالیت های آموزشی که با حضور مدرس یا مربی در کالس درس ات

مقایسه با پرورش، یک فعالیت مشخص و با طراحی دقیق است؛ بنابراین هدفهای آن دقیق تر، مشخص تر و زودرس تیر  

آموزش ممکن است با حضور معلم و یا بدون حضور معلم از طرییق فییلم، رادییو، تلویزییون و     . از هدفهای پرورشی است

بنابراین، می توان گفت که آموزش مفهومی کلی تر از تیدریس دارد و هیر تدریسیی را میی     . گیردسایر رسانه ها صورت 

ییا  )روش هیای سینتی   ( 1: روش های تدریس را می توان به دو دسته اصیلی تقسییم نمیود   . توان آموزش به شمار آورد

 تنظیم محتوای آموزشی

 آموزش گیرنده

 آموزش دهنده ارزشیابی  

 روشها یادگیری
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گیری و فیراهم شیدن شیرایط و    با توجه به اینکه تدریس و آموزش به قصد یاد.روش های جدید تر تدریس(  ؛ (تاریخی

یادگیری به معنی کسب دانش . سهولت تحقق آن صورت می گیرد،  زم است که به توضیح مختصر این مفهوم بپردازیم

معروف ترین تعریف ییادگیری ایین   . و اطالعات، عادات گوناگون، مهارت های متنوع و راه های مختلف حل مسائل است

است کیه حاصیل تجربیه اسیت و     ( یا توان رفتاری)غییرات نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه یادگیری فرآیند ایجاد ت: است که

 (.  181به نقل از سیف، )نمی توان آن را به حالت های موقتی و ناپایدار نسبت داد 

یری همچنیین ییادگ  . کسی که مطلبی را می آموزد یا عملی را یاد می گیرد، در او تغییر به وجود آمده اسیت : برای مثال

در . ایجاد نوعی توانایی و تغییر در توان رفتاری فرد است؛ بنابراین در اینجا تفاوت یادگیری و عملکرد آشیکار میی شیود   

عملکیرد  . حقیقت عملکرد نشان دهنده یادگیری واقعی نیست و انسان ممکن است یادگیری را به عملکرد تبدیل نسیازد 

همچنیین بیرای سینجش    . ها، خستگی و سایر شرایط محیطی متأثر است از عوامی نظیر انگیزه، هیجان، آمال و خواسته

یکی از قدیمی تیرین روش  .واقعی یادگیری،  زم است که ارزشیابی با استفاده از وسایل دقیق اندازه گیری صورت پذیرد

ت و گیوش  اساس این روش بر ارائه شفاهی اطالعات و مفاهیم از طرف مربی و میدرس و دریافی  . ها شیوه سخنرانی است

در روش سخنرانی، میی  . در این روش، مربی فعال و فرد تحت تعلیم منفعل است. دادن افراد تحت آموزش، استوار است

در ایین شییوه، معمیو ً محتیوای     . توان معلم را با عنوان پیام دهنده و دانش آموز را به عنوان پییام گیرنیده تصیور کیرد    

شیوه پرسش و پاسخ، شیوه ای است که مدرس به وسیله آن فراگییر را  . دسخنرانی قبل از ورود به کالس تعیین می شو

وقتی که بخواهیم مفهیوم  . به تفکر درباره مفهومی جدید یا بیان مطالبی که در گذشته فرا گرفته است، تشویق می کند

ش و پاسخ مناسب دقیقی را در کالس مطرح نماییم یا توجه فراگیران را به موضوعی جلب کنیم، به کارگیری شیوه پرس

عیالوه بیر ایین، روش    . همچنین بدین وسیله فراگیر تشویق می شود تا اطالعات خود را درباره موضوعی بیان کند. است

پرسش و پاسخ، برای مرور کردن مطالبی که قبالً تدریس شده اند نیز مفید باشد و وسیله خوبی برای ارزشییابی مییزان   

شیوه حفظ و تکرار یکی از قدیمی تیرین روشهاسیت و   (. 1818ترکمندی، )باشد  درک فراگیران از مفهوم مورد نظر می

عبارت است از ارائه مفاهیم شفاهی و کتبی از طرف مربی و مدرس و تکرار، حفیظ و پیس دادن آن توسیط افیراد تحیت      

ابیط رسیمی و   ایین روش دارای رو . در حقیقت هدف این روش پرورش و افزایش توانایی ذهنی یادگیرندگان است. تعلیم

روش . انضباطی سرسختانه است و می توان با استفاده از پیاداش و تنبییه، بیه ایجیاد انگییزه در یادگیرنیده اقیدام نمیود        

به عنیوان مثیال، اگیر    . افراد مهارت های خاصی را از طریق دیدن فرا می گیرند. نمایشی بر مشاهده و دیدن استوار است

د کار کردن با یک وسیله را به شاگردان یاد دهد، آموزش از طریق ایین روش  مدرس یا معلم در کالس درس تصمیم دار

مهمترین حسن این روش، به کارگیری اشیای حقیقیی و واقعیی در آمیوزش اسیت و بیشیتر بیرای       . می تواند مفید باشد

لیب بیا ماشیین    این روش، در مدارس فنی که اغ(. 1811بختیاری، )درس هایی که جنبه عملی و فنی دارند کاربرد دارد 

روش بحث گروهی برای تدریس علوم اجتماعی، اقتصاد، تاریخ، فلسیفه، علیوم   . آ ت سر و کار دارند، روش مناسبی است

سیاسی و روان شناسی مناسب است، در حقیقت گفتگویی است سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقیه  

اگردان فرصت می دهد تا عقاید و تجربیات خود را بیا دیگیران   این روش، به ش. مشترک شرکت کنندگان در بحث است

 .در میان بگذارند و به این ترتیب، از حالت منفعل خارج شده و مشارکت فعالی در کالس درس داشته باشند

از میان روش های جدیدتر تدریس می توان به روش آموزش انفرادی، روش حل مسأله، روش دریافت مفهیوم و  

در روش آمیوزش انفیرادی، مربیی زمیان     . دگیری اشاره کرد، که مختصراً هر یک را توضیح خواهیم دادروش واحدهای یا

بنیابراین میی تیوان    . بیشتری را صرف تک تک شاگردان می کند و افراد بر حسب توانایی خودشان پیشرفت میی کننید  

و اجیرای امیور آموزشیی، میورد      گفت روشی شاگرد محور است و روحیه استقالل طلبی شاگردان را در حیطه ییادگیری 

ییادگیری تیا حید تسیلط، آمیوزش      : روش های آموزش انفرادی انواعی دارد، از جمله انها عبارتند از. تأکید قرار می دهد

روش حل مسئله، در حقیقت نوعی آمیاده کیردن فراگییران بیرای     . برنامه ای، آموزش انفرادی تجویز شده و هدایت شده

در این روش آموزش و پژوهش با هم انجام می شوند که در نهایت موجب یادگیری عمییق  . حل مسائل و مشکالت است

این روش با طرح مسئله آغاز می شود و بعد از جم  آوری اطالعات بر اساس اطالعات بیه  . و پایدار در شاگردان می شود
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در روش دریافیت مفهیوم،   . ددست آمده، فرضیه سازی صورت گرفته و در نهایت فرضیه ها مورد آزمون قیرار میی گیرنی   

مدرس با هدف ماندگاری طو نی تر مطالب در ذهن فراگیران به ارائه نمونه های مثبت و منفی برای مفهومی کیه قصید   

« خییر  » و نمونه های منفی را با عبیارت  « بله » می توان نمونه های مثبت را با عبارت . آموزش آن را دارد، می پردازد

در ادامیه بیرای   . باشیند « بله ها » ز فراگیران می خواهد تا به دنبال کشف ویژگی مشترک سپس مدرس ا. مشخص کرد

« بلیه هیا   » کم کم فراگیران متوجه می شوند که مقصود از  .راهنمایی بیشتر، می توان مثال های دیگری را مطرح نمود

مثالً در درس ریاضی، منظور از بله ها اعدادی است که فقط بیر خیود و بیر ییک قابیل      )دسته ای از مفاهیم خاص است 

شییوه واحیدهای ییادگیری،    (. غیر از خود بر عدد یا اعداد دیگری نیز بخش پذیر هسیتند « خیرها » اما . تقسیم هستند

این فعالیت ها در . یک دسته فعالیت هایی را شامل می شود که به منظور تحقق یک هدف کلی در نظر گرفته می شوند

حقیقت، مهارت های گوناگونی را شامل می شود که از ابعاد مختلف به جسیتجوی راه حیل هیای مسیئله واحیدی میی       

اجتماعی، سیاسی و اقتصیادی جامعیه اییران در زمیان      مثالً استادی از دانشجویش می خواهد تا در مورد اوضاع. پردازند

. اجرای صحیح این روش، می تواند منب  ارضاء کننیده عالییق و خواسیته هیا باشید     . هخامنشیان بررسی و تحقیق نماید

روش واحید موضیوع؛ در ایین روش، معمیو ً دروس و     ( الیف : روش واحدها، به چند دسته به شرح زیر تقسیم شده است

مبحث تعلیمات اجتمیاعی را میی تیوان در دروس    : به طور مثال. ناگون به صورت افقی هماهنگ می شوندرشته های گو

؛ در ایین روش، کیالس درس بیدون    (یا پیروهه )روش واحد کار ( ب. تاریخ و جغرافیا وارد ساخته و مورد مطالعه قرار داد

بررسی و جم  آوری اطالعات، مطالعیه و انجیام   واحد پروهه، مستلزم . محدودیت زمانی، به صورت یک کارگاه در می آید

روش واحید  ( ج. همچنین واحد کار موجب گسترش عالقه و بروز استعدادهای ویژه فراگیران می گیردد . کار عملی است

تجربی؛ در این روش، رغبت و تجارب گذشته فراگیران، نقطه تمرکز فعالیت هاست و افیراد بیه طیور پیوسیته، بیه حیل       

بنابراین در این روش نیز ارتباط موضوعات و رشته ها، هم به صیورت افقیی و هیم بیه     . قمند می شوندمسائل متنوع عال

 .صورت عمودی مورد تأکید قرار دارد

 آموزش رشته علوم تربیتی. 9
این رشته شامل گرایش های متنوعی . رشته دانشگاهی علوم تربیتی، یکی از رشته های وابسته به علوم انسانی است

برخی از آنها با رشته های دیگر نظیر رشته های روانشناسی، علوم اجتماعی و فلسفه نیز ارتباط پیدا می است، که 

از جمله گرایش های این رشته می توان به رشته گرایش های برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، . کنند

دوره آموزش رشته علوم . آموزشی اشاره کردتکنولوهی آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت، آموزش بزرگسا ن و تحقیقات 

تربیتی معمو ً در مقاط  کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و در برخی از گرایش ها نظیر آموزش ابتدایی، در دوره 

آموزش های علوم تربیتی بیش از آن که جنبه عملی داشته باشند، جنبه نظری و انتزاعی  .ودکاردانی نیز ارائه می ش

پیچیدگی فرآیند تدریس در آموزش مطالب انتزاعی خصوصاً با توجه به تفاوت استعدادها، عالیق، نگرش ها و . دارند

بنابراین . عادات مطالعه فراگیران، آموزش در رشته هایی نظیر علوم تربیتی را با مسائل و مشکالتی مواجه ساخته است

.برخی از دروس رشته علوم تربیتی ارائه دهیم تالش داریم تا چند شیوه متناسب و قابل اجراء برای آموزش  

 شیوه های پیشنهادی پژوهشگر. 1

روش مفاهیم کلیدی  .1.5

، برای هیر مکتیب،   « مکاتب فلسفی » به طور مثال، در درس . تدریس دروس بر اساس مفاهیم و کلمات کلیدی

پنج کلمه کلیدی نوشته و سپس در مقابل هر کلمه یک جمله مناسب بنویسیید و بیرای دانشیجویان تکیرار کنیید و در      

بیرای تیدریس   . برای یک مکتب تکرار نمیود می توان این وضعیت را هر جلسه . نهایت یک جم  بندی کلی بیان نمایید

.. حق انتخیاب و دموکراسیی و   ( 8حق مالکیت و آزادی (  مخالفت با کلیسا ( 1لیبرالیسم، می توان اصطالحات  "مکتب

می توان دانشجویان را به جلوی کالس و پای تابلو احضار . را به کار برد، که در واق  پایه های اساسی این مکتب هستند

متحان یا ارزشیابی را به طور شفاهی اجرا نمود، تا با نوشیتن کلمیات کلییدی ییک مکتیب فلسیفی و توضییح و        نمود و ا
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 . ارتباط دادن این مفاهیم، به ارائه کنفرانس درس بپردازند

 آموزش کلیاتروش  .1.2

ارائه یک سیؤال، تسیت،   )مطالب مهم و کلی را با استفاده از شیوه هایی ابتکاری، نظیر کابرد یک روش ارزشیابی 

می توان یک یا چند تست را که هر گزینه آنها نماینده مطالیب مهیم،   . آموزش می دهیم..( یا مطرح نمودن یک بحث و 

نه ها بحث کالسی را اجرا و در نهایت پاسخ یا کلید نهیایی  یا یک بخش از کتاب است را پای تابلو نوشت و در مورد گزی

. می توان مجدداً به صورت معکوس اقدام کرد و تست را و توضیح گزینه ها را از دانشجویان پرسیش نمیود  . را بیان نمود

تی را مطرح و در مبحث ابعاد ارتباط فلسفه با علوم تربیتی، می توان چنین تس« فلسفه تربیت » به طور مثال، در درس 

به عنوان یک مربی، اگر بخواهیم از روش های فلسفی برای حل مسائل تربیتی اسیتفاده کنییم، در کیدام حیوزه از      :نمود

 ابعاد ارتباط فلسفه با علوم تربیتی، وارد شده ایم؟

 تعلیم و تربیت فلسفه( فلسفه برای علوم تربیتی    د( فلسفه در علوم تربیتی    ج( ب  فلسفه و علوم تربیتی ( الف

روش مثال آوری  .1.9

پس از بیان مطالب اساسی درس، مثال هایی را مطرح نموده و از دانشجویان می خواهیم پاسخ دهنید کیه ایین    

بیه  . می توانیم به دانشجو فرصت دهیم تا مطالب را مطالعه و پاسخ را بیابد. مثالی مناسب برای کدام قسمت درس است

ایین  . و در مبحث احتیاجات اساسی افراد، احتیاجات روانیی مطیرح اسیت   « اصول تعلیم و تربیت » طور مثال، در درس 

احتیاج بیه  ( احتیاج به ابراز وجود د( احتیاج به تعلق به گروه ج( احتیاج به محبت ب( احتیاجات به چند دسته نظیر الف

فرادی برای تبریک سال نو و دییدار بیا آشینایان    در جریان عید دیدنی و دید و بازدیدها، ا: مثال. امنیت، قابل طرح است

و گروه دیگری و عموماً کودکان، از بزرگترها عیدی، که معمیو ً پیول اسیت، دریافیت میی      ( ابراز وجود)اقدام می نمایند 

این روش می تواند موجیب ییادگیری اصییل و عمییق     (. احتیاج به محبت)کنند و این امر سبب خوشحالی آنها می شود 

به طور مثال، پس از بیان مراحیل حیل مسیئله از    . عالوه بر این، عکس این روش را نیز می توان به کار برد. ودمطالب ش

روشین سیاختن مسیئله ییا      -8مشخص کردن و تعریف مسئله  - موقعیت ابهام آمیز یا مسئله  -1)دیدگاه جان دیویی 

خواهیم تا این مراحل را به دقت مطالعه و بررسی ، از دانشجویان می (آزمایش فرضیه - فرضیه سازی  - وارسی دقیق 

  .1کرده و برای حل مسائل و مشکالت آموزشی و حتی سایر امور زندگی خود از آنها استفاده کنند

  روش ترکیبی. 1.1
ابتدا سرفصل های اصلی مطالب را به صورت کلی و طبقه بندی شده و بر حسب تشیابه و تفیاوت هیا ارائیه میی      

 11تیا    بنابراین . می پردازیم( واحدها و اهداف درسی خاص)توضیح مطالب شاخص تر و اختصاصی تر کنیم، سپس به 

اگر دانشجو مطالیب را خیوب   . پیدا کرده و برای هر یک توضیحی کوتاه ارائه می شود( بر حسب ضرورت)مفهوم کلیدی 

وی کالس می تواند بیرای هیر ییک توضییح     خوانده باشد، تنها با حفظ کردن چند مفهوم کلیدی و نوشتن آنها روی تابل

حتیی میی تیوان بیا     . مختصری نوشته و با استفاده از این اطالعات کنفرانسی کوتاه از مبحث میورد نظیر را ارائیه نمایید    

این روش قدرت بییان و تمرکیز را   . )تهیه کرد  استفاده از حروف ابتدایی هر مفهوم، برای مفاهیم کلیدی نیز یک سرواهه

در ایین  . می توان با همکاری استاد با استفاده از روش مثال آوری، به ارائه مثال های مرتبط اقدام کرد(. هدافزایش می د

ارائیه توسیط   )مورد می توان مفاهیم یا تأکیدات هر مبحث را مورد توجه قرار داد و از شیوه مثال هیای مثبیت و منفیی    

                                                             
: بر طبق مراحل با ، می توانیم به بررسی مواردی از این قبیل بپردازیم .مثالً در محیط آموزشی و آموزشگاهی با شاگردی نامنظم مواجهیم -1

این (  عدم انجام تکالیف و رعایت نظم کالسی ( 8عدم حضور فراگیر در محیط آموزشی در زمان مقرر (  مشکل بی انضباطی فراگیر ( 1

بنابراین با همکاری سایر همکاران و اولیای فراگیر، به بررسی هر  ( فراگیر با مشکل خانوادگی، یا معیشتی و یا با دوستان ناباب سروکار دارد 

 .می پردازیم( که در مورد قبل ذکر گردید)یک از این فرضیه ها 

 .ساختن سرواهه، در حقیقت یک شیوه رایج است که البته کاربرد صحیح، بجا و مکمل با شیوه های دیگر آن نتایج مؤثر تری خواهد داشت - 
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اسیتفاده  ( شتباه بودن مثال هایی که دانشیجویان میی آورنید   خیر استاد و بحث در مورد درست یا ا -دانشجو و پاسخ بله

برای رویکردهای فکیری  ( و بر حسب ضرورت بیان د یل)نمود و همچنین استاد نیز می تواند با ارائه مثال های مناسب 

 .و دیدگاه های ارائه شده در هر مبحث به دانشجویان یاری رساند

 یشنهادیپ یها وهیش یاثربخش یابیارز. 1
روش های پیشنهادی فو  روی نمونه ای از دانشجویان دوره کارشناسی علوم تربیتیی کیه در دسیترس محقیق     

 زم به ذکر است این نمونه متشکل از دانشجویان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی بوده انید  . بوده اند اجراء گردید

و نیز ( یا وابسته)گروه های همتا  tا و اطالعات از آزمون برای تحلیل داده ه. مدرس آنها بوده است( نویسنده)که محقق 

 81کیه تعیداد آنهیا    )قبل از ارائه آموزش بر اساس شیوه های پیشنهادی، آزمونی از نمونه  . مستقل استفاده شد tآزمون 

روش  سپس به مدت یک ماه از شیوه ترکیبیی . به عمل آمد( دانشجوی مرد بوده است  1دانشجوی زن و   1نفر شامل 

بعید از دومیین اجیراء آزمیون، تغیییری محسیوس در نمیرات        . های پیشنهادی استفاده شد و مجدداً آزمون به عمل آمد

دانشجویان مشاهده گردید، به طوری که بین میانگین نمرات در اجرای دوم نسبت بیه اجیرای اول در حیدود سیه نمیره      

فیر  زییر میورد آزمیون قیرار       1/1همتا و در سطح معناداری  برای گروه های tبا استفاده از آزمون . اختالف بوده است

 :گرفت

 .میانگین نمرات دو نوبت آزمون اجراء شده متفاوت است
 D 

   =T  

    ( D)  -   D n 

 مقادیر محاسبه شده آزمون : 5جدولt وابسته 

 
D  D2 n df 

11- 111 81  1 

 
بزرگ تر از مقدار بحرانی جدول می باشد، فر  صیفر رد و فیر    ( 11/8)دست آمده با توجه به اینکه مقدار به 

با توجه به نمرات بیه دسیت    .بنابراین می توان نتیجه گرفت که اختالف دو آزمون معنی دار است. خالف تأیید می شود

 : بررسی قرار گرفتگروه های مستقل، فر  زیر مورد  tآمده در نوبت دوم اجرای آزمون، با استفاده از آزمون 

 

 

 .میانگین نمرات آزمون برای دانشجویان مرد بیش از دانشجویان زن است
         X2  -  X1  

T=            

      S2
2     S1

2  
           + 
       N2       N1  
  

 برای نمرات دو گروه زنان و مردان دانشجو خالصه داده های حاصل از آزمون : 2جدول       

(X2- X2)2  (X1- X1)2 X2 X1 

(X2-X2)2=95     (X1-X1)2= 37/32  X 2= 16         X 1= 16/20 
 

کوچک تر از مقدار بحرانی در جدول است، بنیابراین فیر  صیفر تأییید و     ( 1/  )با توجه به اینکه مقدار به دست آمده 
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بنابراین این فر  که میانگین نمرات دانشجویان مرد بیش از دانشجویان زن اسیت معنیی دار   . شود فر  خالف رد می

 .نیست

 جمع بندی و نتیجه گیری. 6
روش های سنتی تر تدریس، عموماً موضوع محور بوده اند، اما اخیراً تالش شیده اسیت تیا فرآینید روانشناسیی،      

در شیوه های جدید، فعالیت هیای فراگییران و شیرکت آنیان در فرآینید       .عالیق و استعدادهای افراد در نظر گرفته شود

بسیاری از اساتید و مربیان در تالشند تا فرآیند آمیوزش را از حالیت منفعیل بییرون آورنید و      . تدریس، مورد تأکید است

این امروزه شیوه هیا  بنابر. فراگیران را ترغیب کنند تا به صورت فعا نه در یادگیری مطالب درسی مشارکت داشته باشند

که عموماً بر تجربه و گفت و گو متکی هستند، مورد تأکید قیرار  « دانشجو محور»یا « شاگرد محور»و الگوهای آموزشی 

در روش های پیشنهادی پژوهش حاضر، تالش شده است تا حد امکان حاصل فرآیند تیدریس، یعنیی همیان    . گرفته اند

های پیشنهادی پژوهشگر در ارائه فرآیند تدریس شامل روش مفاهیم کلییدی، روش  شیوه . یادگیری، ارتقاء و بهبود یابد

، می توان نتیجه گرفیت  (11/8)با توجه به مقدار به دست آمده . آموزش کلیات، روش مثال آوری و ترکیبی از روشها بود

همچنیین بیا    .متفیاوت اسیت  بنابراین میانگین نمرات دو نوبت آزمون اجیراء شیده   . که اختالف دو آزمون معنی دار است

گیروه هیای مسیتقل، ایین فیر  کیه        tتوجه به نمرات به دست آمده در نوبت دوم اجرای آزمون، با استفاده از آزمیون  

واقعیت این است که روش ها و حتی نیوع   .میانگین نمرات دانشجویان مرد بیش از دانشجویان زن است معنی دار نیست

مربی، بر روند شرکت فراگیران در جو کالسی و افزایش دقیت و توجیه آنهیا، اثیری     صحبت ها و پیوستگی کالم استاد یا 

در آموزش مفاهیم و مطالب انتزاعی، باید تالش نمیود تیا بیا تحرییک شیاگرد ییا دانشیجو، او را بیه         . غیر قابل انکار دارد

شویق زبیانی نیزد دوسیتان و    در این مسیر می توان از ت. مشارکت در کالس و بهره گیری از فضای آموزشی ترغیب نمود

در ارزیابی از آموخته ها، هر مدرسی، با توجه به صالحدید و خالقیت خیویش، شییوه    .وعده کمک نمره ای نیز، بهره برد

انجام ارزشیابی مکرر و یا برگزاری امتحانات کوچک کالسی با تعداد کم سیؤا ت میی   . های خاص خود را به کار می برد

بی از فعالیت های آموزشی را در اختیار استاد و دانشجو قرار دهد، تیا آگیاهی بیشیتری از نقیاط     تواند بازخوردهای مناس

در پایان  زم به ذکر است که آموزش دهنده باید به مجموعه ای از دانش هیا مجهیز باشید،    .قوت و ضعف به دست آورند

ئه مطالب و آگاهی از عیواملی کیه موجیب    ، دانش آموزشگری؛ چگونگی ارا(تسلط بر محتوا)نظیر دانش مربوط به محتوا 

، دانش مربوط بیه یادگیرنیده و ییادگیری؛ شیناخت     (111 اگن و کاوچاک، )تسهیل و سخت شدن موضوعات می شوند 

  .رشد، استعدادها، توان شناختی فراگیران، و همچنین شناخت شرایط، ماهیت، روش ها و فنون یادگیری
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