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مقدمه
قال على عليهالسالم
زََكاةُ العِِلمِ بََذلُهُ لِمُُستَحِقِّهِ وََإجهادُ النََّّفسِ فِِى العَمَلِ بِ ِهِ؛ زكات دانش ،آمووز
كه شایسته آناند و كوشش در عمل به آن اسو

بوه كسوانى

(غوررالحكم و درر الكلوم ،ص  ،۴۴ح

)۲۳۱
تدریس اثربخش یكي از دغدغههاي بسيار مهم نظامهاي تعليم و تربي

اس

و منظوور

از آن ،فرآیند دوسویه یاددهي یادگيري اطالعات ،مهارتها و نگر هاي مثبو
موضوعي اس

كه متناسب با گروه سوني اواص و در شورایم زمواني معويا بوه اجورا

درآمده اس  .هدف از تعليم و تربي
نسل جدید نيس  ،بلكوه رسوال
نگر ها ،شناا

دربواره

و در نهای

تنها انتقال ميراث فرهنگوي و تاوارب بشوري بوه
نظوامهواي آموزشوي را ایاواد ترييورات م لووب در

رفتار انسانها دانستهانود .شوناا

نظریههاي یادگيري و الگوهاي تدریس اهميو

و آگواهي معلموان از

ویوژهاي دارد ،زیورا كوالسهواي درس

جایگاهي براي هدای  ،نظوارت و یوادگيري هسوتند و معلوم همچوون راهنموا ،نواور و
سازمان دهنده اس  .معلم افزون بر آگاهيهاي الزم در زمينه ماده درسي ،باید دربوارهي
شيوههاي طراحي آموزشي و ارزشيابي آن نيز دانش و مهارت كافي داشته باشد.
اهمي

و ثمربخشي رو هاي تدریس و یادگيري بهتر همواره موردنظر دانشومندان

و محققيا علوم تربيتي بوده اس  .تاریخچه م العات نشان ميدهد رو هواي تودریس
چه در پيشرف
شخصي

تحصيلي دانشآموزان و چه در ایااد انگيزه و رضای

و رشد االقي

دانش به متربيان نيس

ااطر ،پورور

آنان مؤثر اس  ،وويفه معلمان در فرآیند تدریس تنهوا انتقوال
بلكوه بایود زمينوه در و االوالح موقعيو

و شورایم م لووب

یادگيري را طوري براي متربيان اود فراهم نمایند كوه آنوان بتواننود در ارتباطاتشوان بوا
اود ،اداوند ،الق و الق

موفق بوده و چگونه اندیشويدن ،شواد بوودن ،اوشوبخ

بودن و چگونه موفق بودن را فراگيرند .امروزه شيوههاي نویا و فعال توجوه معلموان را
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به اود جلب كرده اس

در ایا شيوهها فراگير و عالیق و توانمنوديهواي او در مركوز

توجه قرار دارد و معلّّم تال

ميكند تا توانایي فراگيران را در مهارتهاي گوو

دادن،

گفتا ،اواندن ،نوشتا ،استدالل ،مقایسه ،ت بيق ،تازیهوتحليول ،سوازندگي و االقيو
تقوی

كند و با توجه به ایا موضوع محتواي درسي را در كالس ارائه ميدهد.

از دیگر سو چيسوتي تربيو  ،چرایوي و چگوونگي آن از دیربواز ،یكوي از سوؤاالت
اساسي بشر براي رسيدن بهسالم
تعریف تربي

آموز وپرور
تعالي پيوستة هوی
بهمنظور هدای

روحي و جسمي بوده اس  .در سند تحول بنيوادیا
از« :فراینود تعواملي زمينوهسواز تكوویا و

عبارت اس

متربيان ،بوه الوورتي یكپارچوه و مبتنوي بور نظوام معيوار اسوالمي،

ایشان در مسير آماده شودن جهو

تحقوق آگاهانوه و ااتيواري مراتوب

حيات طيبه در همه ابعاد».
با توجه به ایا تعریف ،معلم با شناا
آموز

همهجانبه متربي ،جریوان تربيو

با بهكارگيري رو هاي مؤثر یادگيري در همه ابعاد بر اسواس ف ورت او پويش

ميبرد .در منابع مختلف ،ساح هاي متفاوت و مشتركي براي تربي
اس

را در كنوار

كه در ایا بيا ،سند تحول بنيادیا آموز وپرور

آدمي م ورحشوده

بهعنوان یک منبوع موادر ،قابول

ارجاعتر ميباشد؛ چراكه بر اساس بررسي مباني موردنظر در ایا زمينه ،اقدام بوه معرفوي
ساح هاي ششگانهي تربي

نموده اس

كه در ذیل به آنها اشاره ميشود:

 .۲ساح

تربي

اعتقادي ،عبادي و ااالقي

 .۱ساح

تربي

اجتماعي و سياسي

 .۳ساح

تربي

زیستي و بدني

 .۴ساح

تربي

زیبایيشنااتي و هنري

 .5ساح

تربي

اقتصادي و حرفهاي

 .6ساح

تربي

علمي و فناوري

بنابرایا مسئله تربي
آغاز تا بينهای

و ساح هاي آن از موارد بسيار مهم در سير زندگاني انسان از

اس  .پرور

یا تربي

«جریاني اس

مونظم و مسوتمر كوه هودف آن
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رشد جسماني ،شنااتي ،ااالقي و اجتمواعي یوا بوهطووركلي رشود هموهجانبوه

هدای
شخصي

دانشآموزان در جه

كسب و در معارف بشري و هناارهاي موردپذیر

جامعه و نيز كمک به شكوفا شدن استعداد آنان اس » .بر اساس چنيا تعریفي پورور
یک نظام اس  ،نظامي كه كاركرد اساسيا
اس

كه هناارهاي موردپذیر

شكوفا كردن استعداد و تربي

شوهرونداني

جامعه را كسب كنند و متعهد به ارز هاي آن باشوند.

نظام تربيتي باید رشد مهارتهاي شنااتي از قبيول تفكور انتقوادي ،تحليول ارز هوا و
مهارتهاي گروهي را در كانون كاركردهاي اود قرار دهد تا زمينهي موردمسواالري در
جامعه فراهم شود .گروهي از الاحبنظران بر ایا باورند كه نظوام تربيتوي بایود عامول
تريير و تحول اجتماعي باشد.
تحليل مفاهيم و كاركردهاي ذكرشده نشان ميدهد كه بههيچوجه نمويتووان مفهووم
«پرور » را با مفاهيمي چون آموز  ،تدریس و یا حرفهآموزي یكي دانس  .پورور
مفهومي كلي اس
براالف پرور

كه ميتواند سایر مفاهيم را در درون اود جاي دهد .مفهوم آمووز
یک نظام نيسو  ،بلكوه آمووز  ،فعواليتي اسو

هدفمنود و از پويش

طراحيشده كه هدفش فراهم كردن فرال ها و موقعي هایي اس

كه امور یوادگيري را

در درون یک نظام پرورشي تسهيل كند و سورع
اس

براي پرور  ،نه اود پرور  .آموز

بخشود؛ بنوابرایا آمووز

ممكا اس

وسويلهاي

با حضوور معلوم و یوا بودون

حضور معلم از طریق فيلم ،رادیو ،تلویزیون و سایر رسانهها الورت گيرد.
مفهوم تدریس به آن قسم

از فعالي هاي آموزشي كه با حضوور معلوم در كوالس

درس اتفاق ميافتد اطالق ميشود .تدریس بخشي از آموز

اس

و همچوون آمووز

یک سلسله فعالي هاي منظم ،هدفدار و از پيش تعيياشده را در برميگيورد و هودفش
ایااد شرایم م لوب یوادگيري از سووي معلوم اسو  .بوه آن قسوم

از فعاليو هواي

آموزشي كه بهوسيلهي رسانه ها و بدون حضور و تعامل معلم با دانوشآمووزان الوورت
ميگيرد بههيچوجه تدریس گفته نميشود؛ بنابرایا آموز

معنوایي عوامتور از تودریس
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دارد .بهعبارتدیگر ميتوان گف
اس

هر تدریسي آموز

اس  ،ولي هور آموزشوي ممكوا

تدریس نباشد.
براي اجراي هر برنامه مشخص نمودن چارچوبها و اممشيهاي كلي فعاليو هوا
و سپس رو

امري ضروري اس

تحقق اهداف تعليم و تربي

اجرا و وسایل و امكانات موردنياز بوراي فعاليو

و

تعييا و انتخاب ميشود.
هاي تدریس ،به راهبردهاي مورد نياز معلوم در

در ایا كتاب عالوه بر مباني و رو

زمينههاي مختلف مانند انگيز  ،انتخاب وسایل كمک آموزشي ،ارزشيابي پردااته شده
اس  .كتاب حاضر شامل نه فصل اس .
در فصل اول مفهوم تدریس از دیدگاههاي مختلف تعریوف و ضورورت بررسوي آن
تبييا شده اس  .ویژگيهاي تدریس اثربخش نيز در ایا فصل مورد بررسي قرار گرفتوه
تدریس به دیدگاه آموز دهنده نسب

اس  .انتخاب رو

به یادگيري وابسوته اسو .

دیدگاههاي متفواوتي بوه یوادگيري وجوود دارد كوه آنهوا را تحو

عنووان رفتوارگرایي،

شناا گرایي ،سازندهگرایي و ارتباطگرایي ميشناسيم .هریک از ایا دیدگاههوا نگواهي
متفاوت نسب

به یادگيري و آموز

دارند .در فصل دوم مباني نظري هور یوک از ایوا

دیدگاهها مورد بررسي قرار گرفته اس  .در فصل سوم یكي از راهبردهاي اساسوي قبول
از شروع آموز
اس

به نام رفتارهاي ورودي ارائه شده اس  .در ایا فصل نشان داده شوده

كه چگونه ميتوان رفتار ورودي را مشخص كرد و جهو

تحقوق ایوا هودف دو

ابزار مهم به نام ارزشيابي تشخيصي و آغازیا معرفي شدهاند.
هيچ آموزشي بدون وجود انگيزه محقق نخواهد شد ،در واقع انگيزه الزموه و مقدموه
یادگيري اس  .بحث در زمينه انگيزه در فصل چهارم ارائه شده اس  .در ایا فصول بوه
بررسي مباني نظري انگيزه از دیدگاههاي مختلف پردااته شده اس  .سپس االول كلوي
انگيزه م رح و جه

ایااد انگيوزه در دانوشآمووزان یكوي از معوروفتوریا الگوهواي

انگيزشي به نام الگوي طراحي انگيزهاي ارائه و راهبردهاي تحقق آن نيز موورد بحوث و
بررسي قرار گرفتهاند .در فصل پنام تعدادي از رو هاي تدریس اثربخش ارائه شوده-
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اند .با توجه به اینكه رو هاي تدریس زیادي وجود دارد و امكان گنااندن تموام آنهوا
در كتاب حاضر مقدور نيس

به معرفي تعدادي از رو هاي م رح پردااته شده و بوه

اوانندگان محترم تواليه ميشود جه

آشنایي بيشتر با انواع رو هاي به منابع معرفي

شده در انتهاي كتاب مراجعه نمایند.
هر معلم یک طراح آموز

اس  .بنابرایا آشونایي بوا الگوهواي طراحوي آموزشوي

ضروري بهنظر ميرسد .توجه به فرایند یادگيري جه
مهم اس

رسيدن بوه هودف نهوایي بسويار

بهطوري كه وجود األ در ایا فرایند تحقق هدف االلي تدریس را با مشوكل

مواجه ميكند .الگوهاي طراحي آموزشي به بررسي مؤلفههواي االولي فراینود یوادگيري
ميپردازند و راهبردهاي الزم جه

تحقق هریک از ایا اهداف را به ما ارائه مويدهنود.

تعدادي از ایا الگوها در فصل ششم ارائه شدهاند.
روشا اس
ميشود .جه

كه بخش زیادي از تال

معلم در كالسهاي درس الرف ایاواد نظوم

ایااد نظم در كالس و تحقق هدف تدریس معلوم بایود بوا راهبردهوایي

آشنا باشد تا بتواند دالیل بينظمي را شناسایي كند و به نحو م لوبي به رفع آن بپوردازد.
ایا موضوع در فصل هفتم مورد بررسي قرار گرفته اس  .با توجه به اینكه یادگيرندگان
امروزي در محي ي تكنولوژي محور رشد ميكنند بهطوري كوه بوه آنهوا نسول دیايتوال
گفته ميشود ،آشنایي معلم با فناوريهاي جدید ضروري اس  .در فصل هشتم تعودادي
از ایا فناوريها مانند بازيهاي رایانهاي ،شبيهسازيهاي رایانوهاي ،واقعيو

ماوازي و

افزوده و شبكههاي اجتماعي معرفي و براي هریک از آنها نيوز نمونوههوایي ارائوه شوده
اس  .در آاریا فصل به بحث مهم ارزشيابي پردااته شده اسو  .معلوم از كاوا بایود
بداند اهداف تدریس وي محقق شده اس ؟ پاسخ ایوا سووال بوا اسوتفاده از ارزشويابي
ممكا ميشود .البته باید به ایا نكته هم توجه كرد كه ارزشيابي در تمام مراحل تدریس
وجود دارد و فقم مختص پایان آموز
اميد اس

نيس .

ایا اثر بتواند راهگشاي معلمان و محققان در زمينه آگواهي و شوناا

امر مهم تدریس باشد .بيتردید با وجود زحمات فراوان جه

از

تهيه ایا كتاب ضعفهوا
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و كاستيهایي در آن وجود دارد ،اواهشمند اس
اووود جهوو

جه

ارائوه انتقوادات و پيشونهادات

بهبووود هرچووه بهتوور بووه آدرس  dts.tehranmedu.irمراجعووه فرمائيوود.

