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   مه   ّ مقدّ
عداملی اسدت کده بدر جامعده تد ثیر        تدرین  مهدم  وپدرورش  آمدوزش بر این باورند که  نظران صاحب

. بدر ایدن   شدود  مدی  مت ثرالت جهانی                از تغییر و تحو  حال درعینو  کند می، آن را هدایت گذارد می

ه بده اژزامدات                      این تحوالت و با توج  موازات  به وپرورش آموزش های برنامهاساس، ضروری است که 

درسی،  های برنامهل و تعاژی در                                     بنابراین الزم است از رهگذر ایجاد تحو . شوند دهی سازمانجامعه 

آموزان  آموزشی، تجهیز دانش های نظاموظایف  ترین عمدهیکی از  .شودنسل تحت تربیت توانمند 

تدریس یکی از عناصدر  . بنابراین ر تدریس است            مناسب و مؤث  های روشبه دانش روز با استفاده از 

 بدا  .کندد  مدی ایفدا   مدؤثر نظام آموزشدی، نقشدی    کارآییاست که در  وپرورش آموزشاصلی فرآیند 

م به شاگرد است. در این                                                         تدریس در بیشتر مدارس به معنای انتقال معلومات از ذهن معل  حال این

متناسدب نیسدت و    وانیداز  و  فکرکه با  شود می انباشتهاز مطاژبی  آموز دانشذهن  تدریج بهحاژت 

اخیدر، بدرای اسدتفاده از     هدای  دهده تکرار کندد. در   وار طوطیآنچه را آموخته است  شود میباعث 

اسدت تدا بده شداگردان کمدک کندد        یافتده  تکاملاژگوهای تدریس  ،تدریس های روشراهبردها و 

دات       و تعه  ها مهارتد و خود بیفزاین ۀروشن و اندیشمندانر                       یافته، بر توانایی تفک افراد رشد عنوان به

   اجتماعی خود را توسعه دهند.

تعلدیم و  وظیفدۀ  یکی از نهادهای اصدلی جامعده اسدت کده      وپرورش توان گفت که آموزشمی

ر را در جامعه به عهده دارد. برای پرورش افراد مطلوب، به       و مؤث  فرهیختهتربیت و ساختن انسان 

م،           د   آمدوز، معل     اعم از مواد درسی، دانش ،عناصر آن است که اجزاء ونیاز یک نظام آموزشی کارآمد 

تا اهداف مدورد انتظدار تحقد      باشند شتهوسایل آموزشی، فضا و غیره با یکدیگر ارتباط متقابل دا

و مدرسده   هستندیک نظام ارتباطی متقابل  ،ت         نظر ماهی  یابد. از طرف دیگر، تدریس و آموزش از

 تدر  دهدن افراد برای ورود به جامعه در سطح بسیار گسدتر کر گروه پویا، درصدد آمادهیک ان عنو به

بده                        شدده تدا چده حدد      های انجام یعنی اینکه تعیین کنیم آموزش ؛است. مفهوم اثربخشی تدریس

اسدت. ارزیدابی از    صدورت عملدی و کداربردی منجدر شدده       نیاز سازمان به های مورد تایجاد مهار

مشداهده از   تعیدین نتدایج قابدل    ؛اهداف آموزشدی                   تعیین میزان تحق به معنای  وزشاثربخشی آم

آمدوزان بدا انتظدارات     تعیین میزان انطباق رفتار داندش  ؛شده های داده موزان در اثر آموزشآ دانش

های ایجادشده در اثر تدریس برای دسدتیابی بده    تعیین میزان توانایی همچنین پرورش وو آموزش

 نظر است.  اهداف مورد

آمدوزان خدود    کده بده داندش    مان درحداژی           اند و معل  اژگوهای یادگیری ،اژگوهای تدریس درواقع

تدریس، بر روی تواندایی   ۀآموزند. نحو ها می را نیز به آن یادگیری درست ۀنحو ،دهند العات می   اط 

      طدی  ژدین دیددگاهی کده       او  (.29: 2966 ،همکاران )تورانی و دارد یاثربخشی بسیارآموزان   دانش

بسیار سداده بدود. در ایدن دیددگاه اثربخشدی              احتماال   ،اثربخشی ارائه گردیدراجع به  2968 ۀده
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ا بدا          د   بدود؛ ام     شدده   تعریدف سدازد     مدی                              د   ی که یک سازمان اهددافش را محق                      عنوان میزان یا حد  به

تدر گردیدد. اگدر مدا هددفی را کده        ت این تعریف روشن       محدودی  ،ت و سازمان                گسترش علم مدیری 

ت یدک سدازمان      د قی                                            نظدر دارندد و شدرط ضدروری بدرای موف        فاق      آن ات  قان سازمانی بر          بیشتر محق 

آن هددف، بقاسدت.    ؛گردد تر می وقت نقطه نظرات روشن  نظر قرار دهیم، آن شود مد محسوب می

، است که حیاتش را تداوم بخشد. بقدا ت آن       به عل  ،هایی مشغول است ت    اژی                        اگر سازمان به انجام فع 

یشتر ب ،درواقع .میرند ها نمی ه انسانشبیها  سازمان .مرگ است ۀپدید ارزیابی از تکامل حیات و یا

هدا روی   بدا دیگدر سدازمان    گداهی بده ادغدام   . شدوند  تجدید ساختار میبلکه میرند،  ها نمی سازمان

شدوند و یدا در قاژدب سدازمان دیگدری شدکل        ت جدیددی وارد مدی      اژی    فع  ۀ         ا  به حوز      یا کل  آورند می

ژوحانده اسدت چندین     سداده  ،عدالوه  هسازد. ب را دشوار می بقا ۀخود تشخیص معادژ گیرند و این می

هدایی   یا فرض نمائیم سدازمان  ؛به دنبال بقا نیستند ،هایی که اثربخش نیستند فرض کنیم سازمان

گرفتده پیرامدون    د. تعداد معدودی از تحقیقدات صدورت  نیستن                                که اثربخش هستند عمدا  در پی بقا

های عمدومی نظیدر    اند و خود معیارها نیز از مقیاس از معیارهای چندگانه استفاده کرده ،اثربخشی

اندد   شده های حوادث و میزان غیبت در کار تشکیل صی نظیر نرخ                 ه و معیارهای تخص         ت، روحی      کیفی 

 معانی مختلفی پیدا کند. ،و این امر باعث گردیده که اثربخشی برای افراد مختلف

آمدوزش،  مزایایی همچون انفدرادی کدردن   ب برخورداری از های تدریس اثربخش به سب روش

هدا در  تدرین روش  ، در حال حاضر رایجو قدرت استدالل ر انتقادی                        ه به عالی  فردی، رشد تفک     توج 

هدای قابدل   ه داشت که همیشه نگراندی            ا باید توج    ام ، هستندپرورش و آموزش عاژی و موزشنظام آ

شناسددی یددادگیری و کاربردهددای آن در    هددای تدددریس، مبددانی روان  تددوجهی در مددورد روش 

بدا   ستادانگیری وجود دارد. بنابراین الزم است تا اهای سنجش و اندازه و شاخص پرورشو آموزش

هدای   ی و کاربردهدای آن در تددریس، شداخص   های تدریس، نظریدات یدادگیر  اصول و انواع روش

هدف و به منظدور کسدب داندش     این کتاب حاضر با .گیری آشنایی داشته باشند سنجش و اندازه

هدای  های تدریس بدا ت کیدد بدر فنداوری     ساسی دربارۀ اصول و مبانی روشهای اعمومی و مهارت

 است.  شده تنظیمنوین 


