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  کنم اگر بگویی فراموش می
  سپارم اگر یاددهی به خاطر می
  گیریم اگر درگیرم کنی یاد می

  فرانکلین

  ای معلمان دوره ابتدایی های حرفه ارزشیابی مهارت
  ∗ پژوه زهرا دانش

  ∗∗ فرزاد... ا دکتر ولی
  

  چکیده
وره ابتدایی و نیز یافتن     ای معلمان د    های حرفه   ها و مهارت    این تحقیق به منظور ارزشیابی سطح توانایی      

.  در سطح شهر تهـران انجـام شـد          آن ها و بهبود کیفی      رفع نارسایی  وهای تدریس     روشنقاط قوت و ضعف     
 جنس، سن، سطح تحصیالت،  مثل( ای معلمان   های حرفه   گذار بر مهارت     رابطه برخی عوامل تأثیر    ،افزون برآن 

های آموزشی قبـل      آموزان کالس، گذراندن دوره     انشرشته تحصیلی، سابقه تدریس، شرایط فیزیکی و تعداد د        
ای معلمـان و پیـشرفت    های حرفـه   برای بررسی رابطه بین مهارت.  مورد سنجش قرار گرفت  )و حین خدمت  
هایی    سؤال ،ای معلمان مناطق مورد مطالعه      های حرفه   یابی به تفاوت مهارت     آموزان و نیز دست     تحصیلی دانش 

  .مطرح شد

-1384 مطالعه این تحقیق را معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران در سـال تحـصیلی                آماری مورد   جامعه
 ، واحـد آموزشـی  54 منطقه و 5 نفر از معلمان دوره ابتدایی از   457ای    های حرفه   مهارت. دهند   تشکیل می  85

 از  نفـر  45.  مـورد مطالعـه قـرار گرفـت        ،بودنـد   ای انتخاب شده      گیری تصادفی چند مرحله     که با روش نمونه   
هایی که برای نظرخواهی از آنان در مورد چگـونگی مهـارت معلمـان در                 پرسشنامه  مدیران مدارس ابتدایی به   

  . شد بار مشاهده و ارزیابی 3 نفر از معلمان نیز 45های درس  کالس. تدریس تدوین شده بود، پاسخ دادند

، کمتـر از    ای مهـارتی  هـ    بـه هـدف    ،هـای آموزشـی کـالس درس        دهد که در فعالیـت      ها نشان می    یافته
معلمـان مـورد مطالعـه در کلیـات تـدریس از مهـارت نـسبی                .  توجه شده است   و نگرشی  های دانشی   هدف

  .اند های جدی مواجه  اما در اجزای مهم تدریس با برخی نارسایی؛برخوردارند

                                                           
  محقق و استادیار آموزش و پرورش. ∗
   دانشیار دانشگاه تربیت معلم. ∗∗
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بنـدی   ، درجـه 5، چک لیـست 4، مشاهده3، تدریس2، ارزشیابی1ای معلمان های حرفه  مهارت: ها  کلید واژه 
  .9های اختصاصی  و مهارت8های عمومی  ، مهارت7ابتدایی ، دوره6مهارت

  

  مقدمه
 ،گشاید کـه در آن دانـش و اطالعـات    مدار می   ای دانش    راه را به سوی جامعه     ،امروزه فرایند جهانی شدن   

نیازمنـد   ،مدار    های جوامع دانش    رویارویی با چالش  بدیهی است   . ای خواهد بود    ر جامعه محور رشد و توسعه ه    
  ). 1384بازرگان، (است های آموزشی و فرایند آموزش  بازنگری و طراحی مجدد نظام

یکی از محورهـای جـدی    ،ایجاد تغییرات متناسب با تحوالت فناوری در عرصـه اطالعـات و ارتباطـات             
 می توان با  ورزند که     های آموزشی بر این نکته تأکید می        اندرکاران نظام   دست. استتغییر در قرن بیست و یکم       

بـه   در معلمـان      را هـا   های متناسـب بـا نـوآوری        ی  ها و شایستگ    قابلیترگیری ابزارهای اطالعاتی روزآمد،     کا  به
شود، از معلم بـه       های تعلیم و تربیت مطرح می       نظران برای نظام    هایی که از سوی صاحب      در آرمان . وجود آورد 

 تنهـا یـک وظیفـه       ،معلـم در گذشـته    ). 1379محمـدی،   مهر( شود   یاد می  ینوان نقطه اتکای هر تغییر و تحول      ع
 تبدیل  معلم وظیفه اصلی    ، در حالی که امروز    کردن افراد متعلق به یک کشور بود؛      داشت و آن تربیت و نهادینه       

). 1384درانـی،   ( الملل در حال شـدن اسـت        که متعلق به جامعه بین    ؛ شهروندی    جهانی است  یفرد به شهروند  
 معلمان باید در نقـش      ،بینی آن باشند    بندی اطالعات، پردازش و پیش      طبقه  ی که قادر به   آموزان   تربیت دانش  برای

آنـان بایـد اطالعـات و       . روی آورنـد  آمـوزان      دانـش  ی بـه راهنمـای    ی، سـخنران  به جـای  خود بازنگری کنند و     
وزش و  تـدریس در آمـ    امروزه  سان    بدین). 1384معروفی،  ( کار گیرند   های جدید را در کالس درس به        فناوری

معلـم  . اسـت » برانگیختن و راهنمایی یادگیری و یادگیرنـدگان      « بلکه   ،نیست» تدریس و یاددادن  «پرورش فقط   
 سـازد   هـای یـادگیری را فـراهم مـی          دهد، بلکه کسی است که فرصت       موفق، معلمی نیست که تنها آموزش می      

  ). 1381شعاری نژاد، (
ارزشیابی امتحانات سال سوم  نظام جدید آمـوزش         " با عنوان  ،)1377( پژوه  براساس نتایج پژوهش دانش   

در این پژوهش   . معلمان در طراحی سؤال های امتحانی، مهارت الزم را ندارند          "دانشگاهی  متوسطه و دوره پیش   
رس مورد تجزیـه   د48دانشگاهی در  آموزان سال سوم متوسطه و دوره پیش  برگ از اوراق امتحانی دانش  9600

های امتحانی پایان تـرم      الآموزان در سؤ    وار دانش   حافظه طوطی از تأکید بر    ی نتایج، بررس. و تحلیل قرار گرفت   
شود تا عملکـرد      آموزان فرصت کافی داده نمی       به دانش  ، یادگیری -همچنین در فرایند یاددهی   . حکایت می کند  

از مراحـل  آموزان در هـر یـک     در حالی که هر چه مشارکت دانشا از طریق خودسنجی ارزشیابی کنند؛  خود ر 
شیوه رایج ارزشیابی در    .  بیشتر خواهد بود    ها بهتر و میزان فراگیری      یادگیری بیشتر باشد، عملکرد آن     -یاددهی

                                                           
1 . Teaching skills                             2. Evaluation                                 3. Instruction 
4 . Observation                                  5. Check list                                   6. Skill Rating           
7 . Elementary School                       8. General Skills                             9. Spesefic Skills 
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آمـوزان را     های عملـی دانـش      های واقعی و مهارت     دانشگاهی، آموخته   نظام جدید آموزش متوسطه و دوره پیش      
ـ     ها از نظر اصول آزمون      موننتایج تحلیل محتوایی آز   . دهد  به دقت مورد سنجش قرار نمی      شان داد کـه    سـازی ن

نتـایج تحلیـل    .  چندان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت           ، با درک و فهم یادگیرنده     رعایت میزان ارتباط سؤال   
 تأکید عمده در طراحی     ،های مورد بررسی    ها از نظر سطوح یادگیری نشان داد که در اکثر رشته            محتوایی آزمون 

 مانند تجزیه و تحلیـل، اسـتدالل، ترکیـب،          ،تر یادگیری     معطوف بوده و سطوح عالی     »سطح دانش «ها بر     سئوال
هـای اجـرا شـده فاقـد روایـی            آزمـون . ال قرار گرفته است   ، کمتر مورد توجه طراحان سؤ     خالقیت و ارزشیابی  

  تحقـق هـدف  های امتحانات در از نارسایی ها یافته .اند زمان قابل قبول بوده بین و روایی مالکی هم  مالکی پیش 
  .های آموزشی حکایت دارد

پیـشرفت  ، )1379 (پـژوه   دانش،"سنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی "در پژوهشی دیگر با عنوان    
 بـا آزمـون      را  اسـتان کـشور    29آموز پایه چهارم و پنجم ابتدایی و دوره راهنمایی در              دانش 126950تحصیلی  

از  ،هـای تحقیـق     نتایج تجزیه و تحلیل داده    . دادسنجش قرار   مورد  ) 1377شریفی،  (استاندارد شده زبان فارسی   
 اکثـر . کننـده ارائـه داد   تـصویری مـأیوس   ،های مختلـف زبـان فارسـی      آموزان در جنبه    پیشرفت تحصیلی دانش  

هـای آموزشـی درس زبـان      در دستیابی به حـداقل هـدف  ،های تحصیلی آموزان مورد مطالعه در همه پایه  دانش
هـای    آموزان پایه   مهارت دانش   میزان یادگیری و   ،روی هم رفته  . اند  ناموفق بوده )  آزمون  درصد نمره  60( فارسی

  .تر بوده است  ضعیف و از حد مورد انتظار پایین،های گوناگون زبان فارسی مورد بررسی در جنبه
و آمـوزان     یابیم که عوامل مختلفی بـر فراینـد یـاددهی و یـادگیری دانـش                ها در می    با مروری بر پژوهش   

عملکـرد بـسیار ضـعیف       های امتحـان و ارزشـیابی و        نارسایی شیوه در  . گذارد  پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر می    
ـ آموزان دانش چـه عـواملی    ـ  اسـت ها به دسـت آمـده    های یاد شده و بسیاری دیگر از پژوهش که از پژوهش  

تـرین    کـه معلمـان از جملـه مهـم         بیشتر دخالت دارد؟ هدف، برنامه، روش، ابزار یا ارزشیابی؟ با توجه به این            
آیند و نقطه آغاز هر تحـول آموزشـی هـستند،             عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی تعلیم و تربیت به شمار می            

تـرین عوامـل در پیـشرفت تحـصیلی           که یکی از مهـم     ،»تدریس«هارت معلمان دوره ابتدایی را در       ماین مقاله   
انـدرکاران تعلـیم و تربیـت را بـه             امیـد کـه کارشناسـان و دسـت          با این  می کند؛  ارزشیابی ،آموزان است   دانش
  .های تدریس معلمان برانگیزد های نوآوری در مهارت  اصالح و بهبود شیوهبرایهای نوینی  شتال

  

  بیان مسأله
 کلیـد عبـور از قـرن         هـای اخیـر، آمـوزش،       به ویژه در سال    ،های جهانی آموزش و پرورش      در کنفرانس 

المللی بـرای بـازنگری و اصـالح سـاختار            راهبردهای مهمی که در سطح بین     . شده است بیست و یکم قلمداد     
در تمـام  . ریزان آموزشی قرار گرفته، در بردارنده همه ابعاد آموزش و پرورش اسـت              آموزش مورد توجه برنامه   

یـد شـده     تأک ،سـازد    بر سه بخش کلیدی و وابسته به هم، که سنگ بنای فرایند آموزشی را می               ،سطوح آموزشی 
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افتخـارزاده،   ، ترجمـه 1دلـور ( هـای کـاری   برنامه درسی، کیفیت تدریس و تأثیر تعلیم و تربیـت و روش          : است
1380 .(  

: گویـد   مـی » مبانی علمی هنر تـدریس    « در کتاب    برجسته تعلیم و تربیت ،     استاد   ،)1978 (2پروفسورگیج
معلـم  . گذرد داشته باشـد  مدارس می آنچه درتواند تأثیر بیشتری بر   نمی دون تردید هیچ فرد دیگری جز معلم      ب

 مهرمحمـدی، گیج، ترجمه   ( فرایندی بی ثمر کند      تواند تعلیم و تربیت را فرایندی توأم با لذت و کامیابی، یا             می
. ای معلم بستگی دارد     های حرفه    به دانش و مهارت     ای موفقیت هر نظام آموزشی در حدی تعیین کننده       ). 1379

 معلـم  تـوان گفـت،   از ایـن رو مـی  . سـت  به اندازه شایستگی معلمـان آن ا    ،ستگی هر نظام  شای ،ها  ژاپنیدر نظر   
 به سرعت جهان  .  یادگیری و معمار اصلی نظام آموزش است       -ترین عنصر نظام آموزشی در فرایند یاددهی        مهم

های   که آموزش شوند    رو می ه  ب  با این واقعیت رو    ،ای  های حرفه   گروه  مانند دیگر  نیز معلمان   وشود    دگرگون می 
  خـود را روزآمـد کننـد       اسر عمـر، دانـش    آنان باید در سر   . فید نخواهد بود   چندان م  ،اولیه آنان در جهان امروز    

های پدیـد آمـده        پیشرفت ،در عصر جهانی شدن   ). 1376المللی،    های علمی و بین     دفتر همکاری دلور، ترجمه   (
آمـوزش از شـکل     . حوه آموزش پدیـد آورده اسـت      های اطالعات و ارتباطات، تغییرات زیادی در ن         در فناوری 

ـ       امـروز آمـوزش   .رح است تمام عمر مط  در  سنتی خارج شده و یادگیری        بـرای رفـع     ،ه شـده  هـای رسـمی ارائ
به سبب تغییر حجم اطالعات و توسعه دانش، آموزش باید در           . کند  های فرد در تمام عمر کفایت نمی        نیازمندی

  ).1384زمانی، ( تمام عمر ادامه یابد
در . توان راهبردهای حل مسأله را بـه معلمـان آمـوزش داد             اند که می    بعضی از پژوهشگران بر این عقیده     

 یک دوره آموزشی در ارتباط با به کارگیری حل مسأله در برنامه درسی علوم و ریاضی دوره                  ، مولر ،این ارتباط 
یاضی و کاربرد آن در زندگی واقعی       های تدریس علوم و ر      ابتدایی طراحی نموده که آگاهی معلمان را از روش        

  ).2004مولر، ( دهد افزایش می
 بر اهمیت معلم بـه عنـوان   ،»فرایند تعلیم و تربیت«در مقدمه کتاب مشهور خود با عنوان     ) 1977 (3برونر

 بـیش از آن  ،یک برنامه درسی«: کند و چنین اظهار می دارد    تأکید می های درسی     عنصر کلیدی در اجرای برنامه    
اگر یک برنامه درسی نتوانـد معلمـان        .  باید برای معلمان طراحی شده باشد      ،آموزان طراحی شود    رای دانش که ب 

گونـه    ها را به حرکت در آورد، قهراً هیچ        ها بیفزاید و آن    ها را برهم بزند، به آگاهی آن       را تغییر دهد، تعادل آن    
   ). 373 ، ص1381مهرمحمدی، (» داشتشوند، نخواهد  ها تعلیم داده می تأثیری بر کسانی که توسط آن

توان بـه پویـایی مـدارس و نیـز آمـادگی معلمـان بـرای                   می ،از میان شرایط الزم برای موفقیت آموزشی      
  .ز منابع مختلف یادگیری اشاره کرداگیری  ای و بهره های کلیشه شکستن قالب

                                                           
1. Delors                                                    2. Gage                                       3. Bruner                                
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قیـت در آمـوزش و پـرورش        ترین موانع رشد خال     های سنتی تدریس را از مهم       بسیاری از محققان، شیوه   
دارنـد کـه بـرای        تعدادی از محققان دیگر هم بر ایـن نکتـه تأکیـد             ) . 1996 2، گوری 1990 1میلگرام( دانند  می

 هـای خـالق هـدایت گـردد          بـه سـوی آمـوزش       و شـود متحول  باید  داشتن نظام آموزشی سازنده، نظام سنتی       
به علت نداشتن تسلط و شناخت کافی از این شـیوه، از            اما تعدادی از معلمان     ). 1996،  4، مللو 1993،  3رنزولی(

  ).2001، 5کراپلی( گیرند های تدریس خالق در کالس درس بهره نمی روش
از نگـاه   ). 1381نـصر اصـفهانی،     ( ه است نام برد  7 از مدرسه به عنوان یک کارگاه خالق آموزشی        6گودلد

 کـه در آن     ط یادگیری مسأله محـور اسـت،      یت، محی بهترین محیط برای یادگیری و آموزش خالق      ) 2003(مریل
  . کنند قعی زندگی، مسأله را حل میل وان با مسائشد روه ب آموزان ضمن رو دانش

تـوان دریافـت کـه معلمـان از            به روشنی مـی    ،و با مرور برخی از تحقیقات انجام شده        از آنچه گفته شد   
هـایی وجـود دارد کـه در          هـا و نارسـایی       و درایـن زمینـه کاسـتی       ای الزم برخوردار نیـستند      های حرفه   مهارت

  .کند ای ایفا می کننده آموزان نقش تعیین ناکارآمدی آنها وعملکرد تحصیلی دانش
آمـوزان ایرانـی      در مطالعات تیمز، نشان از وضعیت نامناسـب دانـش         ) 1377( های پژوهشی کیامنش    یافته

 کـه   هنتـایج ایـن مطالعـه نـشان داد        . تهای تدریس معلمان گزارش کرده اس       او علت مشکل را در روش     . دارد
های تدریس آنان اغلب جنبه توصـیفی    و روش کنندمعلمان از کتاب به عنوان محور اصلی تدریس استفاده می 

  .دارد
 دست یافـت    یجهبه این نت  » ای معلمان دوره راهنمایی     های حرفه   مهارت«در ارزشیابی   ) 1382( پژوه  دانش

 در اجـزای مهـم      یس از مهـارت نـسبی برخوردارنـد،       ن که در کلیـات تـدر      خالف آ   که معلمان مورد مطالعه بر    
  . اند های جدی مواجه تدریس، با برخی نارسایی

بررسی میزان استفاده معلمان از روش تدریس مبتنی بـر پـرورش     «نامه خود به        در پایان ) 1383( راستگو
دهـد    پژوهش نشان می  های این     یافته. پرداخته است » های حل مسأله در درس علوم پایه چهارم ابتدایی          مهارت
  .کنند  معلمان از روش تدریس مبتنی بر حل مسأله استفاده نمیکه اکثر

) (PIRLS,2001المللی پیـشرفت سـواد خوانـدن پرلـز          های مطالعه بین    یافته  با توجه به  ) 1384( کریمی
 ضعف   دهنده  نشان ،طالعه تطبیقی در این م  ) پایه چهارم ابتدایی  ( آموزان ایرانی    وضعیت عملکرد دانش   گوید، می

آموزان در مهارت خواندن، خاصه ازنظر درک و اسـتنباط در آزمـون               نسبی نظام آموزشی و توانایی پایین دانش      
هـای تـدریس و        یـادگیری، روش   -وی در تحلیل نتـایج بـه لـزوم تجدیـدنظر در فراینـد یـاددهی               . پرلز است 
  .کند ای معلمان اشاره می های حرفه صالحیت

                                                           
1. Milgram                    2. Gorey                          3.  Renzulli                       4.Mellou  
5.  Croply                           6. Good lad                     7. Creative workshop 
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امه یابد و شـیوه جـاری مـدارس         ها همچنان اد     این روش  ، در عصر جهانی شدن و فناوری اطالعات       اگر
  .های تند جهانی شدن را نخواهد داشت آوردی با حرکت د، نظام آموزشی امکان همباش

با توجه به مطالبی که بیان شد و اهمیت مسأله، مقاله حاضر سعی دارد تا بـا بررسـی جـامع و علمـی از                         
ای آنان بپـردازد و رونـد کنـونی        ریس معلمان دوره ابتدایی به ارایه تصویری روشن از مهارتهای حرفه          شیوه تد 

  .این مهارتها را در تدریس تبیین نماید
 و پاسـخ دادن بـه ایـن    ای معلمـان دوره ابتـدایی   های حرفـه   ارزشیابی مهارت،به طور کلی مسأله تحقیق   

ای درتدریس برخوردارنـد؟ هـر یـک از     های حرفه اندازه از مهارتمعلمان مدارس ابتدایی تا چه      : هاست  سؤال
آمـوزان    متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، سابقه تدریس، شرایط فیزیکی و تعداد دانـش              

ای   هـای حرفـه     قدر از واریـانس مهـارت     ه   چ ،های تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت        کالس، گذراندن دوره  
ای وجود    آموزان چه رابطه    ای معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش       های حرفه   د؟ بین مهارت  کن  معلمان را تبیین می   

ای معلمـان دوره      های حرفـه    ای معلمان چیست؟ آیا بین مهارت       های حرفه   های موجود درمهارت    دارد؟ نارسایی 
   تفاوت معناداری وجود دارد؟،ابتدایی مناطق مختلف

  

  مبانی نظری و سوابق تحقیق
  های ضمن خدمت و آموزشتربیت معلم 

دهـد کـه نظـام        به طـور عمـده نـشان مـی        های نوشته شده در کشورهای پیشرفته،         سناد و کتاب  بررسی ا 
وجـود   ش و زندگی شـکاف بـه   راه به جایی نبرده و بین آموز ، آنچنان که باید   ،آموزش و پرورش تا قرن بیستم     

هـای زنـدگی دور    ش و پـرورش نبایـد از واقعیـت    جهانیان دریافتند که آمـوز ،در اواخر قرن بیستم . آورده بود 
  ).1379رؤوف،(  نظام آموزشی جدیدی را پی ریخت که معلم را پایه و اساس قرار داد ،مسألهاین . بماند

ربـه در فراینـد      معلمان باید از طریق هنـر، علـم و تج          ،نویسد   می "سیمای معلم "در کتاب ) 1376( صافی
در توصـیفی دیگـر،     .  بعـد از تـدریس مهـارت یابنـد         ضمن تدریس و    قبل از تدریس،     تدریس، در سه مرحله   

 مراحـل تـدریس را بـه شـرح زیـر            "سنجش عملکرد در فرایند تـدریس     "ای با عنوان    در مقاله ) 1381( شریفی
  :گزارش کرده است

  مرحله پیش از تدریس  . 1
  مرحله تدریس     . 2
  مرحله پس از تدریس. 3

. شـود   سنجش عملکرد تأکیـد مـی      برهای سنتی     به جای آزمون  ی،  های نوین آموزش     در روش  ،به نظر وی  
هـای    شـیوه . انگیـزد  بر مـی  آموزان     در دانش   را یادگیریانگیزش  هایی است که      سنجش عملکرد از جمله روش    
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 در  را برای حل مسأله خاص توجـه دارد؛       ای و تفکر همگ     های اغلب کلیشه     بر پاسخ  ،سنتی سنجش و ارزشیابی   
آموز باید با استفاده از تفکر واگرا، روابـط بـین مطالـب مختلـف را                   سنجش عملکرد، دانش   حالی که در فرایند   

  .درک و تجزیه و تحلیل کند و به خالقیت و نوپردازی بپردازد
ای   هـای حرفـه     اندرکاران تعلیم و تربیت، یادگیری مهارت       به اعتقاد و باور بسیاری از متخصصان و دست        

های تدریس را تجربـه نکـرده         تجا که معلمی که به اندازه کافی مهار        تا آن . ستای برخوردار ا    از جایگاه ویژه  
  ).1379رؤوف، ( شود  معلم بدون صالحیت خوانده میباشد،

 در "بررسی تطبیقی برنامه تربیت معلم ایران و چنـد کـشور جهـان   "ای با عنوان  در مقاله ) 1383( شعبانی
 به منـابع آموزشـی و برنامـه         ، به میزان زیادی   ، معلم و تدریس   کیفیت تربیت : نویسد  ها چنین می    تحلیل واقعیت 

هـای    برنامه درسی به عنوان متغیری میـان نظـام        های اخیر پژوهشگران آموزشی به        در سال .  بستگی دارد  درسی
بـرای اصـالح و بازسـازی       ). 1993روبیتال و دیگـران،     ( کرده اند های آموزشی توجه      آموزشی کشورها و بازده   

  . های تدریس تأکید شده است های درسی و روش وزشی نیز بر اصالح برنامههای آم نظام
 هنگـامی مـؤثر اسـت کـه معلمـان           ،های تربیت معلم و ضمن خدمت       آموزش) 1384( به اعتقاد بهرنگی  

در نـد و     بهره گیر  های درس با آن مواجه اند       کالتی که در کالس   بتوانند از امکانات آموزشی در جهت رفع مش       
  .مهارت بیشتری پیدا کنند  و عملی دو بعد علمی

  

  گرایی  یادگیری با توجه به رویکرد سازنده-نقش معلم در فرایند یاددهی
ات  انتقـال دانـش و اطالعـ       هـای سـنتی، تـدریس ،         دیـدگاه  های آموزشی مبتنـی بـر       بسیاری از شیوه  در  

 کـه در    ،هـای سـطح پـایین       ارتها در ایجـاد تبحـر در مهـ          با این که این روش    .  شود  آموزان قلمداد می    دانش  به
 امـا عمومـاً در پـرورش دانـش و           انـد؛   گیـرد، موفـق عمـل کـرده          قـرار مـی    ها مورد سنجش    بسیاری از آزمون  

سـنجش ملـی پیـشرفت      ( انـد   آموزان برای زندگی روزانه خود نیاز دارند، نـاموفق بـوده             که دانش  ،هایی  توانایی
هـای جدیـدتر دربـاره نحـوه      ریس یـاد شـده، برداشـت   های تد   برخالف شیوه ). 1981آموزشی ایاالت متحده،    

  تأکیـد دارد؛   "فکـور "آمـوزان   رش دانـش  د کـه بـر پـرو      دهـ   نوینی را ارائه می   های    شیوه آموزان،  یادگیری دانش 
 نامیـده   "*گرایـی   سـازنده "شـیوه، این  . های خود را دارند     آموزانی که قدرت شناخت و استفاده از آموخته         دانش
 یدریـافت در برابـر اطالعـات      آمـوزان      دانـش  . فرایندی است پویا و درونی     ،ی، یادگیری گرای  در سازنده . شود  می

های نـوین تـدریس بیـشتر بـر           تأکید روش . آیند  دهنده فعال اطالعات به شمار می       پردازشنیستند، بلکه   منفعل  
شـدن رویکـرد    با مطرح). 1384آقازاده،  ( آموزان در تحلیل، حل مسأله و کاربرد آن است          پرورش توانایی دانش  

                                                           
 شناسـی، دانـش چیـزی اسـت کـه برمبنـای             از نگاه روان  . گرایی، در لغت به معنای ساخت وساز زندگی است          سازنده. *

  ).1991تربین، (شود های موجود و ملموس در درون یادگیرنده ساخته می واقعیت
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 بـه مفهـوم حـل مـسأله از          ،که برخاسته از دیدگاه جان دیویی، ویگوتسکی و به ویژه پیاژه است              گرایی  سازنده
  ).1999کات و جونز، ( ابعاد متفاوت پرداخته شده است

  

  شناسی راهبردهای تدریس از دیدگاه مکاتب مختلف روان
اند که     به این نتیجه رسیده    ،ر بیش از سه دهه    های انجام شده د     براساس پژوهش ) 1996 (2 و ویل  1جویس

            رویکـرد شـناختی،    ) الـف  :بنـدی کـرد     توان به سه گروه از رویکردهای عمـده طبقـه           راهبردهای تدریس را می   
  .گرایی رویکرد انسان) ، پ رویکرد رفتاری) ب

  رویکرد شناختی) الف
  اطالعـات، حـل   دانـش، سـازماندهی     آموز بـه کـسب      شدان  درونی  تمایل  افزایش  بر    شناختی،   رویکرددر  

رابطـه  ) 1960( و پیاژه) 1966(که با نظریه برونر ، 3نگر در رویکرد سازنده. شود سازی تأکید می    ل و مفهوم  ئمسا
هـای خـود بـه دانـش           یادگیرنـده از طریـق کوشـش       ، که برآن اساس   ،شود   یادگیری اکتشافی تأکید می    دارد، بر 

ای   شده  یافته یا هدایت    های سازمان   الس درس، یادگیری اکتشافی اغلب از طریق فعالیت       در ک . بخشد  وسعت می 
پردازد   حص می تف  ها به   درباره آن  کند و    مواد و مطالب را دستکاری می      آموز  ها دانش  گیرد که در آن     صورت می 
  ). 2000 4شانک(شود  به کشف اصول یا روابط مهم رهنمون میکه در نهایت

آمـوزان    افتد که دانـش     نگر بر این باورند که یادگیری معنادار هنگامی اتفاق می           ری سازنده طرفداران یادگی 
، 5فـاس نـات  (کنند بندی می  را به صورتی نوین فرمولبخشند و آن ش گذشته خود معنا میتجارب قبلی و دان     به

1996 .(  

  رویکرد رفتاری) ب
 قابلیـت یـادگیری آدمـی و        ،ین رویکـرد   در ا  . مطرح شده است   6روش آموزش رفتاری در نظریه اسکینر     

در رویکـرد   . مـی گیـرد   قرارکننده مـورد تأکیـد         های تقویت  و انواع محرک   7تغییر رفتار وی از طریق بازخورد     
هـای    آموز، تعریف هدف    تدریس مستقیم، جلب توجه دانش    :  از روش های گوناگونی استفاده می شود       رفتاری،

آمـوز، شـکل دادن بـه رفتـار، بررسـی میـزان درک وفهـم                   دانـش  یادگیری به صورت رفتارهای قابل مـشاهده      
  ).1991، 9رتز و راب8کلوگ(های مستقل ه تمرین پرداختن ب شده وهای هدایت آموز، انجام تمرین دانش

  گرایی رویکرد انسان) پ
ای   فرآینـد آمـوزش بـه گونـه       . شـود   های ادبی تأکیـد مـی       در این رویکرد، بر یادگیری و پرورش توانایی       

هـا و     شناسی بهتر، قبول مسئولیت برای آموزش و یادگیری و پـرورش توانـایی              شود که به خویشتن     حی می طرا
  .شود آموزان تأکید می خالقیت دانش

                                                           
1. Joyce                                      2. Weill                                     3. Constructinvism1      
4. Schunk                                   5.Fosnot                                   6. Skinner                      
7. Feedback                               8.Kellough                               9. Roberts                              
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آمـوزان    دانـش ،در این روش.  است1گرایانه، یادگیری مشارکتی های مبتنی بر رویکرد انسان  یکی از روش  
توانـد در انجـام یـک تکلیـف روشـن و       هـر عـضو گـروه مـی     کنند و     های کوچک با یکدیگر کار می       در گروه 

 انجـام تکـالیف دسـته       ،دارد  اظهـار مـی   ) 1997 (3چنانکه پاتنام ). 1999،  2لفران کویس (جمعی شرکت کند    دسته
هـای    ن در تجـارب یـادگیری در موقعیـت        اآمـوز    دانش  های گروهی، شرکت    مشارکت در بحث  "جمعی مستلزم 

  ).9 و 8صص، (".موزش یکدیگر استواقعی زندگی، و تشویق آنان بر آ
شـود    های انجام شده درمورد یادگیری مشارکتی نـشان داده اسـت کـه ایـن روش موجـب مـی                     پژوهش

آمـوزان پـرورش    دیگـران در دانـش      همکاری با    توانایی مدرسه و   نند عزت نفس، نگرش نسبت به     هایی ما   ویژگی
  ).1991، 4اسالوین( یابد

این .  و گو است   گرایانه، یادگیری از طریق بحث و گفت        گیری انسان های رویکرد یاد    یکی دیگر از روش   
آموزان با یکدیگر و یادگیری از طریق         به جای تأکید بر حفظ کردن مطالب، تعامل دانش        شود    روش موجب می  

  ). 1996، 7لر  و اینش6، ویلن5کیندزواتر( این تعامل مورد تأکید قرار گیرد

شناسـان رفتـارگرا بـر ایـن          روان: هـا پرداختـه اسـت       وصیف دیدگاه به ت ) 1383( مشایخ   ،از منظری دیگر  
آموز را عامل اصـلی در سـاختن    شناسان شناختی، دانش روان.  عامل اصلی در یادگیری است     ،اند که معلم    عقیده

هـای    ویژگـی . شناسان فرهنگی، بـه یـادگیری گـروه یـا جامعـه توجـه دارنـد                 روان. دانند  دانش و یادگیری می   
اندرکاران نظـام آموزشـی،       ها برای دست    ها و تشابه    ر یک از سه دیدگاه یاد شده و توجه به تفاوت          تمیزدهنده ه 
  .برانگیز است  تأمل،ریزان درسی و معلمان خاصه برنامه

  

   شدن8آموزش و پرورش در عصر جهانی
شـند و   شود که مردم در سراسر عمر خود به یادگیری نیازمند با            تغییرات اقتصادی و اجتماعی موجب می     

آموزش و پرورش عالوه بر پاسخگویی به نیازهای جدیـد در زمینـه             .  تبدیل شوند  "العمر  یادگیرندگان مادام "به
 اطالعات و ارتباطات در جهت باال بردن کارایی          آوری  تواند از فن    های نیروی انسانی، می     ها و صالحیت    مهارت

 تناسـب   ل دنیای واقعی را به    تواند مسائ   های جدید می    آوری  فن. ه برد و اثربخشی فرایند یاددهی و یادگیری بهر      
  ). ب1384 مهرمحمدی،(  برای ارتقای یادگیری فراهم کند و ابزاریبرنامه درسی به کالس آورد

  

  تحوالت جهانی در نظام تعلیم و تربیت
نـد   کـه چنانچـه بخواه     هایی مواجه اند    ا تحوالت و چالش    ب ،مراکز تعلیم و تربیت در فرایند جهانی شدن       

  آن هـا    تواننـد نـسبت بـه       ، نمـی  درستی ایفا کننـد   ه  نقش خود را به عنوان عامل تحول و جهانی شدن جوامع ب           
   ).1384ابیلی، (تفاوت باشند  بی

                                                           
1. Cooperative                2. Lefran cois              3. Putna                     4. Slavin           
5. Kindsvatter                 6.Wilen                        7.Inshler                    8. Globalization                
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 دسـتاوردها و    ه جانبـه مـشارکتی در دوره ابتـدایی؛        آمـوزش همـ   " ای با عنـوان     در مقاله ) 1383(کیامنش
  ).1986گودلد، (  ویژگی اساسی تأکید داردآموزش جهانی بر سه: نویسد  می"اندازها چشم

 ای؛ و به هم پیوستگی یا میان رشته مفاهیم وابستگی  •

  کنجکاوی و شکاکیت؛ •

 . یادگیری فعال •

منـد بـه یـادگیری و       ه  جوگر، پرسشگر، عالقـ    و    معلمانی جست  ، نیاز به  های یاد شده    کارگیری ویژگی   به
 را تجربـه کننـد و درونـی    "چگونـه یـادگرفتن  "ادر باشند زش است؛ معلمانی که ق    فعال در امر یادگیری و آمو     

هـای دیگـر و دربـاره مطالـب            مطالب آموخته شده در یک موقعیت و درباره یک موضوع را در زمینه             سازند و 
  .کند کمک می  پایداری آن  شدن یادگیری و هم به  جذاب  هم به،شیوه استفاده از این . گیرند کار  به دیگر  

  

  1ت و ارتباطاتفناوری اطالعا
. بـریم    بـه سـر مـی      "3 ارتباطـات   آوری  فن" و   "2 اطالعات  آوری  فن"امروز ما در عصر دانایی و در عصر         

 . شود انگیزتر می  روز به روز مفیدتر و شگفت، به ویژه در امر آموزش،زندگی روزمره کارایی این فنون در

شناسی شناختی تنظیم شده      های مکتب روان    اطالعات در آموزش، ابزاری است که بر پایه نظریه          آوری  فن
هـای   هـای آموزشـی خـود را براسـاس شـیوه       اطالعات، فعالیـت  آوری توانند با استفاده از فن     معلمان می . است

 ماننـد آمـوزش مجـازی، آمـوزش         ،های جدیـد آموزشـی      گیری از شیوه     بهره در جهت یادگیری طراحی کنند و   
 مبتنـی بـر اصـول و نظریـات          ها همگی  این شیوه . گام بردارند  الیالکترونیکی، مدارس هوشمند، آموزش دیجیت    

 اطالعـات و   آوری گرایی است و دسترسی به آن از برکـت توسـعه فـن     دگیری شناختی و فراشناختی و ساخت     یا
  ). 1384یغما، (پذیر است  ارتباطات امکان

  

  ید معلمانهای جد نقش.  اطالعات و ارتباطات در ایران آوری نوآوری با استفاده از فن
 براسـاس سـه نـوع مهـارتی     ، اطالعات و ارتباطـات  آوری  های جدید معلم در زمینه کاربرد فن        مسؤولیت

  آوری  با اسـتفاده از فـن     . مهارت انجام دادن، مهارت یاد گرفتن و مهارت همکاری        : است که او باید داشته باشد     
  منبع اطالعات پرهیـز    م باید از ایفای نقش    معل. کند   می های سنتی معلمان تغییر     اطالعات در کالس درس، نقش    

در .  است  کنندگی تسهیلنقش  های جدید معلمان      یکی از نقش  .  بپردازد راهنمای یادگیری  و به ایفای نقش      کند
هـای فـردی در       تفـاوت های گوناگون یادگیری استفاده کننـد تـا بتواننـد بـه               نقش جدید، معلمان باید از شیوه     

                                                           
1. Information and Communication Technology(ICT) 
2. Information Technology(IT)                                   3. Communication Technology(CT)  
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 درسـی جـاذبی بـه کـالس درس بیاورنـد؛             برنامـه  کنند؛  تلفیق  درسی   را با برنامه    یآور   فن گویند؛ یادگیری پاسخ 
ـ     دانـش   کار   جدیدی برای ارزیابی    های  کنند و روش     معنادار درگیر   یادگیری   آموزان را در    دانش کـار  ه  آمـوزان ب
  ). الف1384مهرمحمدی، (بندند

  

  درس ارتباطات و اطالعات در کالس  آوری رویکردهای کاربرد فن
  آوری هـای مناسـب بـرای کـاربرد فـن         هـا، شـرایط و زمینـه        الـزام "در مقاله خود با عنوان    ) 1383(نفیسی

بـا توجـه بـه شـرایط     : نویسد  می"المللی های مطالعات بین   براساس یافته  ،اطالعات در آموزش و پرورش ایران     
 پـرورش   حات آموزشـی بـرای    ی نظام آموزش و پرورش ایران، اصـال       گیری کل   رسد که جهت     به نظر می   ،ایران

  آوری  از ایـن رو فـن     . های الزم برای زندگی در عـصر اطالعـات برخـوردار باشـند              افرادی است که از توانایی    
 یـادگیری را  -هـای یـاددهی   توان در خدمت چنین راهبردی قرار داد و زمینه اثربخشی فعالیـت        اطالعات را می  

هـای   اصـالح برنامـه   :اسـت سه برنامـه    این   هم جهت بودن     دستیابی به اصالحات آموزشی، مستلزم    . فراهم کرد 
  . بودن نظام آموزش و پرورشگو  و پاسخ،درسی، بازآموزی معلمان و ارزشیابی

  

   یادگیری-های تدریس در فرایند یاددهی شیوه
کنـد،     تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می                 به مجموعه "
 شیوه کار معلـم را در کـالس شـکل      ،های تدریس   روش). 241، ص   1382شعبانی،  (".گویند   تدریس می  روش
  ). 1384آقازاده، (کنند آموزان فراهم می برای یادگیری دانشرا های مناسب  دهند و فرصت می

. م اسـت  عهـده معلـ     اصلی بر   نقش   سنتی،  یادگیری با رویکرد    -گفت در فرایند یاددهی     توان  کلی می   طور  به
 بر نتیجه یـادگیری تأکیـد   واست محور  این رویکرد معلم . آموز شنونده است    دهنده اطالعات و دانش     همعلم ارائ 

معلم در این رویکرد    . و بر فرایند یادگیری تأکید دارد     است  آموزمحور    رویکرد فعال، دانش    حالی که    در ورزد؛  می
های ذهنـی، چـون     فعالیتدر این رویکرد بر.آموز فعال است عهده دارد و دانش  کننده را بر    راهنما و تسهیل    نقش
رضوی، (شود    قضاوت، تحلیل، تشخیص، تفسیر و حل مسأله تأکید می          سازی، پردازش اطالعات، توانایی     مفهوم
1384.(  

تدریس پرداخته و لزوم تغییـر      های خالق     برنامه  با های سنتی   تحقیقات زیادی به بررسی و مقایسه برنامه      
 این تحقیقات بـه نقـش معلـم در ایجـاد جـو خـالق در                 غالب. اند  کرده  های سنتی را یادآوری       نامهو تحول بر  

آموزش معلمان از طریق مراکـز تربیـت معلـم تأکیـد             کالس درس اشاره کرده و بر ضرورت ایجاد آمادگی در         
  ). 1996  مللو،( اند داشته

 آموز وجود دارد، نـشان دهنـده تغییـر          نشین معلم و دا    روابط ب  که در  یهای متفاوت    روش ،در حال حاضر  
در روش یـادگیری فعـال، نقـش     . آموز محـور اسـت      یادگیری غیرفعال و معلم محور به یادگیری فعال و دانش         
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الرمـان  و همکـاران    ( فراگیـران اسـت    و تسهیل کردن غیرمستقیم یادگیری     توانمند ساختن      تقویت کردن،  ،معلم
2001.(  

  

  های نوین تدریس  روش- یادگیریهای فعال هایی از روش نمونه
، روش 3، روش پروژه، روش یـادگیری اکتـشافی  2 یا همیاری، روش حل مسأله 1روش یادگیری مشارکتی  

  ).سینکتیکز (5پردازی ، روش تدریس مبتنی بر بازی، روش بدیعه)یورش فکری( 4بارش مغزی
  

  های جدید آموزشی گیری از روش بهره
 رویکـرد آمـوزش فعـال، رویکـرد          سنتی آموزش حافظه مـدار در      ویکردپس از به چالش کشیده شدن ر      

به موارد جدیدتری که در چالش بـا    ) 2003 (6هندرسون. های دیگری مواجه شده است      آموزش سنتی با چالش   
میـان  تـدریس   آمـوز محـوری و         از آن جمله، تدریس مبتنی بر دانـش        اند اشاره دارد؛    زش سنتی مطرح شده   آمو

  ).1383منطقی، . (ای رشته
  

  7 یادگیری-انتخاب راهبردهای یاددهی
مختلـف آموزشـی را        های  گرا باشند، چه رفتارگرا، نیاز خواهند داشت که روش           چه شناخت  ،آینده  معلمان

 بـه گفتـه   ه بایـد معلـم آینـد  . شود آموزان می دانش  منجر به یادگیری   نحو بهینه گیرند تا ببینند کدام یک به      کار    به
 تبـدیل   "10مـدیر وابـستگی   " یا   "9 آموزشی مهندس"لر به  و به اعتقاد ک    "8کننده یادگیری   لتسهی"کارل راجرز به  

  ).1379 سیف، هرگنهان، ترجمه(شود 

ای اثرگـذار بنـابر     و به گونـه بردهای مؤثر برای تدریس آگاه باشدها و راه  معلم باید از روش  ،درهر حال 
پـذیری     کارگیری راهبردهای تدریس باید با انعطـاف       به.  از این فنون بهره گیرد     ،آموزان خاص   موقعیت و دانش  

تـر و پایـدارتر       تواند منجر به یـادگیری عمیـق        های فعال تدریس می     کارگیری روش   به طور کلی به   . همراه باشد 
ای الزم برخـوردار باشـند        هـای حرفـه     ترنـد کـه از مهـارت        بدیهی است معلمـانی در ایـن زمینـه موفـق          . شود

  ).1381مهرمحمدی، (
  

                                                           
1. Cooperative learing                        2. Problem solving                         3.Inquiry learning 
4 . Brain storming                           5. Synectics                                 6. Henderson                                
7. teaching- learning strategies       8. facilitator of  learning          
9. educational engineer                     10. contingency manager               
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  کردهای آموزشی برای پرورش خالقیتروی
 زمینه ظهور خالقیت در    ،های نوین آموزشی    های پویا و با استفاده از شیوه        تواند با ایجاد موقعیت     معلم می 

  ).2001کراپلی، ( آموزان را فراهم سازد دانش
  

  پرورش خالقیت در کالس درس
 برای پرورش خالقیت در کـالس        الگویی را  "خالقیت در آموزش و یادگیری    " درکتاب) 2001(کراپلی  

های شناختی و مهارتی، شخـصیتی وانگیزشـی افـراد خـالق را                ویژگی ،او در این اثر   . درس مطرح کرده است   
  .ها جلب کرده است برشمرده و نظر معلم را به پرورش این ویژگی

 بلکـه  رد؛هـای فـردی بـستگی نـدا     ا به ویژگیها و ساز وکار پرورش خالقیت تنه     باید دانست که پویایی   
  . در این امر دخالت داردزداری و سایر عواملعوامل محیطی مانند تشویق، با

، آنـان درکـالس درس      .آموزان ازمهارت خاصی برخوردارنـد      بعضی از معلمان در پرورش خالقیت دانش      
   ).1992 اپلی،کر( انگیزند آموزان را برمی خالقه دانش انتقادی و رفتارهای تفکر   تا آورند وجود می شرایطی را به

صـورت    پـذیر را بـه      یـادگیری بـاز و انعطـاف        - یـاددهی   فرایند  پرورشی  مفاهیم   )1995 و   1996 (1اوربان
گشایی، حمایت از خودارزیـابی       یابی و مسأله    بازخورد مثبت در برابر پرسیدن، کنکاش، مسأله        :کند  زیرمطرح می 

 ایجاد شرایطی   ،های خود   زان به ارزشیابی از پیشرفت    آمو  آموزان، تشویق دانش    مثبت و خودپنداره مطلوب دانش    
های ابتکـاری و   آموزان برای پذیرش و قدرانی از رفتار، عقاید و ساخته           آموزش دانش  وبرای انتقادهای سازنده،  
  .خالق خود و دیگران

  

  های پیشین مروری بر پژوهش
هـای    ، اثربخـشی روش   هـای ضـمن خـدمت معلمـان         های اخیر مطالعات زیادی پیرامون آموزش       در سال 

ی ضـمن خـدمت بـر کـارایی معلمـان از            ها  تأثیر آموزش .  شده است  ی نوین آموزشی انجام   ها  تدریس و شیوه  
، )1378 – 79(هـای جمـشیدنژاد       نتـایج پـژوهش   .  تعدادی از پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است        سوی

هـای ضـمن       کـه برنامـه    نـشان داد  ) 1383(و فرشـاد    ) 1382(، سلسبیلی   )1379-80( ، احمدی )1379(تلخابی  
و ) 1374(، مرعـشی    )1373(از سـوی دیگـر افـرادی چـون بـصری            . خدمت مطابق نیازهای آموزشی نیـست     

هـای      انـد کـه تعـدادی از معلمـان کـه در دوره              های خود بر این نکته تأکید کرده        در بررسی ) 1380(زاده    صافی

                                                           
1. Urban 
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در مقایـسه بـا سـایر معلمـان، از کـارآیی بیـشتری در               اند،    آموزشی تربیت معلم و ضمن خدمت شرکت داشته       
  .تدریس برخوردارند

هـای یـادگیری      های تدریس یا آشنایی معلمان با نظریـه         های انجام شده در زمینه روش       برخی از پژوهش  
، )1378-79(، جمـشیدنژاد  )1376(، مبـشر  )1374(، شـکوهیان  )1373(، بـصری  )1373(پـوربهی   . بوده است 

های خـود بـه نتـایج کـم و             در پژوهش  )1383( کاظمی   و)1381(، اسدی   )1379-80(حبی  ، م )1379(عابدی  
 ضعف  ، یادگیری –های مختلف فرایند یاددهی        که در بخش   این مطالعات نشان داد   . اند  افتهی  بیش مشابهی دست  
نی ندارنـد و  های یادگیری اطالع چندا    معلمان دوره ابتدایی، از علوم و فنون جدید و نظریه         . اساسی وجود دارد  

، معلمـان   نیـز نـشان داد کـه در بیـشتر مـوارد           ) 1379-80(تحقیق احمـدی    . از مهارت کافی برخوردار نیستند    
آمـوزان    انـد مـشوق دانـش       اند و نتوانسته    ها را در کالس درس فراهم نکرده         کشف پدیده  های الزم برای    فرصت

-80(، محبـی    )1374(، مرعـشی    )1373(، بـصری    )1383(هـای پـوربهی       پـژوهش . برای اجرای تحقیق باشند   
 که سـابقه تـدریس در بهبـود کیفیـت           نیز نشان داد  ) 1383( راستگو   و)1381(، اسدی   )1379(، تلخابی   )1379

  .تدریس مؤثر است

ــژوه  تحقیــق دانــش ــدایی از دیــد معلمــان  ) 1382(پ ــشان داد کــه مهــارت عمــومی معلمــان دوره ابت ن
. باالتر است ) های عمومی      درصد مهارت  60(ل مالک تعیین شده     گران از حداق    ، مدیران و مشاهده   )خودسنجی(

سابقه تدریس و شـرایط و      .  تفاوت چندانی ندارد   ،های اختصاصی آنان با حد متوسط مالک        اما میانگین مهارت  
به طور کلی روش تدریس معلمان      . امکانات فیزیکی کالس درس از عوامل تأثیرگذار در موفقیت معلمان است          

آنان بیشتر از فنـون سـخنرانی و آمـوزش یکطرفـه     . آموز محور ی بیشتر معلم محور است تا دانش     دوره راهنمای 
  .های زیادی در روش تدریسشان وجود دارد کنند و نارسایی استفاده می

های نوین آموزشـی توجـه داشـته و اثـر آمـوزش فعـال را بـر خالقیـت و                       ها به شیوه    ای از پژوهش    پاره
، کرامتـی   )1379(، اصـابت طبـری      )1378(، عربی   )1378( از جمله عباسیان     اند؛ یدهسنجآموزان    یادگیری دانش 

هـای    های خود نشان دادنـد، شـیوه         در پژوهش  )1383( عسکری   و )1382(، حسینی   )1381(، کرامتی   )1379(
  های فعال تدریس است، موجب تـسهیل یـادگیری و افـزایش سـطح دانـش                 جدید آموزشی که براساس روش    

نـشان داد کـه گذشـته از تـسلط نداشـتن            ) 1383(نیـا     های تحقیق ادیـب       از سوی دیگر یافته   . شود  فراگیران می 
معلمان بر اجرای روش تدریس فعال، عوامل دیگری چون نبود رضـایت شـغلی، مـدیریت نامناسـب کـالس                    

دریس فعـال   مانع اجرای روش ت   تواند  آموزان می   بین معلم و دانش   درس، برقرار نکردن تعامل و ارتباط عاطفی        
  .باشد

) 1377(مطالعـه میـرزا رضـایی    . اند برخی از مطالعات به تبیین عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی پرداخته        
 جـو فرهنگـی و      .های خـانوادگی قـرار دارنـد        آموزان دوره ابتدایی بیشتر تحت تأثیر ویژگی        نشان داد که دانش   

  . استآموزان  در پیشرفت تحصیلی دانشی مهمعاطفی خانواده عامل
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 یادگیری مـورد ارزیـابی      –های آموزشی را در فرایند یاددهی         ها، تأثیر استفاده از رسانه      برخی از پژوهش  
 اهمیت اسـتفاده  )1382( کرمی و )1381(، یزدچی )1379(، خضرلو   )1378(های نصیری     پژوهش. اند  قرار داده 
 مـورد ارزیـابی قـرار داده و بـه نتـایج      آمـوزان  های آموزشی را در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش   از رسانه 

های آموزشـی بـه بهبـود فراینـد      همه این مطالعات نشان دادند که استفاده از رسانه. تقریباً مشابهی دست یافتند   
  .کند  یادگیری ایفا می- انجامد و نقش مهمی در فرایند یاددهی تدریس می

بـرد،     یادگیری به کار می    -در فرایند یاددهی  مطالعات یاد شده نشان داد که راهکارهای آموزشی که معلم           
هـای   روش در ایـران، هنـوز بـه   . زند آموزان رقم می    ترین نقش را در عملکرد تحصیلی دانش        ترین و مهم    اساسی

معلـم و کتـاب بـه عنـوان محورهـای اصـلی             . شود  وار تأکید می    سنتی تدریس و حفظ کردن و آموزش طوطی       
ترین محور فرایند آموزشی است چندان مورد توجـه قـرار        وز که اساسی  آم  شوند و نقش دانش     آموزش تلقی می  

پندارنـد و بـر ایـن         گرا، یادگیرنده را اساس سازندگی و دانـش مـی           در حالی که رویکردهای سازنده    . گیرد  نمی
دهی و بازسازی اطالعات خـود را         آموزان با تالش در جهت حل مسائل علمی، فرصت سامان           باورند که دانش  

هـای واقعـی      آموزان در موقعیـت     امروزه به ویژه آن دانشی مورد تأکید است که بر عملکرد واقعی دانش            . دارند
 یادگیرنـده محـور     ،محـوری باشـد      بیش از آن که مبتنی بر معلم       ، یادگیری  گرایی،  در سازنده . زندگی داللت کند  

ر زمان دیگـری بـه عنـوان    های آموزش و یادگیری، بیش از ه  ضرورت بازنگری در روش،بر این اساس  . است
  .یک نیاز مطرح است

  

  هدف تحقیق

ای معلمان دوره ابتدایی شهر تهران و بررسی موفقیت آنان در تدریس              های حرفه    ارزشیابی مهارت  ،هدف
هـای    ارتقای کیفـی مهـارت    های موجود و ارایه پیشنهادهایی در جهت           یافتن عوامل مؤثر بر کاستی     است و نیز  

  .معلمان
  

  روش تحقیق
 1384-85آماری مورد مطالعه این تحقیق را معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحـصیلی                  جامعه
 54و  ) 16،  13،  6،  5،  2( منطقـه    5 نفر از معلمـان دوره ابتـدایی از          457ای    های حرفه   مهارت. دهند  تشکیل می 

.  مورد مطالعه قـرار گرفـت      ،دندبو  ای انتخاب شده      گیری تصادفی چند مرحله      که با روش نمونه    ،واحد آموزشی 
هایی که برای نظرخـواهی از آنـان در مـورد چگـونگی مهـارت              نفر از مدیران مدارس ابتدایی به پرسشنامه       45

 بار مورد مـشاهده و      3 نفر از معلمان نیز      45های درس     کالس.معلمان در تدریس تدوین شده بود، پاسخ دادند       
های طـرح شـامل سـه فـرم         ری متغیرهای تحقیق با در نظر گرفتن هدف       گی    ابزارهای اندازه . ارزیابی قرار گرفت  

 شـامل  ،هـای علـوم، ریاضـی و فارسـی و دو پرسـشنامه           لیست مشاهده روش تدریس معلمان در کـالس         چک
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آمـوزان   هـای دانـش       شاخص پیشرفت تحصیلی، میانگین معدل نمره     . پرسشنامه معلمان و پرسشنامه مدیران بود     
گیـری    روایی محتوایی ابزارهای اندازه   . بود) 1384-85( در نیمسال اول سال تحصیلی       های مورد مطالعه    کالس

. متغیرها براساس نظر کارشناسی تعدادی از صاحب نظران تعلیم و تربیت و نـاظر محتـرم طـرح بررسـی شـد                     
چک (مایی  و ضریب همبستگی بازآز   ) ها  در مورد پرسشنامه  ( محاسبه ضریب آلفای کرانباخ      بااعتبار این ابزارها    

 بود که از نظـر      86/0ضرایب محاسبه شده در همه موارد باالتر از         . برآورد شد ) ه تدریس معلمان  دلیست مشاه 
ها با استفاده از        های مورد نیاز تحقیق، این داده         آوری داده   پس از جمع  . های روان سنجی مورد تأیید است       مالک

 تـک متغیـری،     tحسب مورد، آمـار توصـیفی، آزمـون         بر(های آماری مناسب       با روش  SPSSافزاری    بسته نرم 
 اسمیرونوف، ضـریب همبـستگی پیرسـون، تحلیـل واریـانس و تحلیـل رگرسـیون چنـد            -آزمون گلموگراف   

  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت) متغیری
  

  ها  یافته
ریس نتیجه این بررسی از سه منبع شامل خودسنجی معلمان، نظرخواهی از مدیران و مـشاهده روش تـد             

  .به دست آمده است) گران آموزش دیده توسط مشاهده(معلمان در کالسهای درس علوم، ریاضی و فارسی 

  .ها در دو بخش کلی مهارتهای عمومی و اختصاصی سازمان داده شد ضمناً، پرسش

هایی است که معلمان صرفنظر از نوع درسی کـه تـدریس              های عمومی شامل، آن دسته از مهارت        مهارت
  .مانند داشتن طرح درس، توانایی هدایت بحثهای گروهی و مانند اینها.  باید از آن برخوردار باشندکنند می

علـوم،  (هایی است که معلمان در تـدریس دروس خاصـی             مهارتهای اختصاصی شامل، مجموعه توانایی    
  .بندند  این دروس به کار می ها و برنامه با توجه به هدف) ریاضی و فارسی

هـای    نشان داد کـه مهـارت     )2 و   1جدول شماره   (پژوهشی اولین پرسش ام شده در مورد     های انج   تحلیل
 درصـد   60(دیدگاه مدیران از مالک تعیین شده       از  عمومی تدریس معلمان دوره ابتدایی از دیدگاه خود آنان و           

  . باالتر است) های عمومی  مهارت
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  گران   مشاهدههای عمومی و اختصاصی معلمان از دید ارزیابی مهارت. 1جدول
45 =N 

ها  کالس
  ها مهارت

  های آماری شاخص
میانگین مشاهده   

  شده
  انحراف معیار  میانگین مالک

خطای معیار 
  t  میانگین

  80/0  78/3  36/25  2/91  22/94  عمومی 
  علوم

  63/0  16/1  80/7  24  27/23  اختصاصی
  *135/2  49/3  39/23  2/91  64/98  عمومی 

  ریاضی
  24/0  87/1  38/12  36  05/36  اختصاصی
  25/0  83/3  72/25  2/91  16/92  عمومی 

  فارسی
  75/0  89/0  85/5  8/16  47/17  اختصاصی

05/0 <  P٭  

های عمومی تدریس معلمـان در        مهارتگران،    براساس نتایج مشاهده  دهد که      نشان می  1جدول  
 علوم و فارسی بـا      های درس    اما در کالس    درصد است؛  60 باالتر از مالک     ،های درس ریاضی    کالس

  .ای ندارد مالک یاد شده تفاوت قابل مالحظه

های اختصاصی تدریس معلمان دوره ابتدایی، از دیدگاه خود آنـان و مـدیران، بـاالتر از                   مهارت
های درس علوم، ریاضـی       های اختصاصی معلمان در کالس      اما سطح مهارت  . حد متوسط مالک است   
  .ای ندارد نگین مالک مورد انتظار، تفاوت قابل مالحظهگران، با میا و فارسی از دید مشاهده

مدیران . اند     سطح مهارت خود را بیش برآورد کرده       ،شود که معلمان    از نتایج یاد شده استنباط می     
 درصـد مهـارت مـورد انتظـار     60 هست و بیش از       نیز سطح مهارت معلمان را بیش از آنچه که واقعاً         

  .اند ارزیابی کرده
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های عمومی و اختصاصی معلمان را از دید مـدیران، معلمـان و           مقایسه مهارت  ،1 نمودار شماره 
  . تبدیل شده است100ها به مقیاس   نمره در این نمودار، میانگین. دهد گران نشان می مشاهده

  
  

  
 

 براسـاس   ،های عمـومی و اختـصاصی، مهـارت معلمـان گـروه نمونـه               عالوه بر ارزیابی مهارت   
ها در سه حوزه مهارتی، نگرشی و         این هدف . ورد مطالعه نیز بررسی شد    های آموزشی دروس م       هدف

ها براساس خودسنجی معلمـان       ارزیابی این مهارت  .  و مورد ارزیابی قرار گرفت      شد بندی  دانشی طبقه 
  .گران انجام گرفته است و نظر مشاهده

ی مهارتی،  ها   در تحقق هدف   مان نشان داد که سطح مهارت آنان      نتایج حاصل از خودسنجی معل    
  .باالتر است)  درصد مورد انتظار60(نگرشی و دانشی از حداقل مالک مورد سنجش این تحقیق 

  

مولع سالک رگ هدهاشم
یضایر سالک رگ هدهاشم

یسراف سالک رگ هدهاشم ملعم
ریدم یمومع یاه تراهم

یصاصتخا یاه تراهم

58.17 60.08
62.39
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نارگ هدهاشم و ناملعم ، ناریدم دیدزا  1 هرامش رادومن . ناملعم یصاصتخاو یمومع یاه تراهم هسیاقم .
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  N= 45گران  از دید مشاهدههای آموزشی  ای معلمان براساس هدفه ارزیابی مهارت. 2جدول

ها  کالس
  ها مهارت

  های آماری شاخص
میانگین مشاهده   

  شده
  انحراف معیار  میانگین مالک

ای معیار خط
  t  میانگین

  25/1  78/1  91/11  2/43  98/40  مهارتی
  علوم  ٭٭٭31/4  29/1  67/8  8/28  38/34  نگرشی
  57/0  86/1  46/12  2/43  13/42  دانشی
  ٭26/2  65/1  07/11  2/43  47/39  مهارتی
  ریاضی  ٭٭٭66/4  40/1  37/9  6/36  11/40  نگرشی
  66/1  36/2  82/15  4/50  31/53  دانشی
  ٭٭09/3  52/1  19/10  4/38  71/33  تیمهار

  فارسی  ٭٭٭51/3  26/1  45/8  8/28  22/33  نگرشی
  69/0  87/1  55/12  8/40  51/39  دانشی

     001/0 <  P01/0                ٭٭٭ <  P05/0                 ٭٭ <  P٭  

 هـای علـوم،   در کـالس ) 2جدول شماره (گران از مشاهده تدریس معلمان   براساس نظر مشاهده  
 امـا در رسـیدن بـه        انـد؛   هـای نگرشـی موفـق بـوده          به هـدف   یابی  معلمان دوره ابتدایی تنها در دست     

 .اند حداقل مالک قابل قبول دست یافته های مهارتی و دانشی به هدف

 ،های ریاضی، حاکی از آن است کـه معلمـان           نتایج حاصل از مشاهده تدریس معلمان در کالس       
هـای مهـارتی موفـق        یابی به هدف     ولی در دست   اند؛  یافته   دست  یای نگرشی و دانش   ه  هدف  تاحدی به 

 .اند نبوده

هـای نگرشـی      هدف  های فارسی، تنها در رسیدن به       در کالس معلمان   ،گران  براساس نظر مشاهده  
  اما درصد مورد انتظار است؛  60های دانشی آنان تقریباً نزدیک به مالک            ارزیابی مهارت . اند  موفق بوده 

 .اند های مهارتی دست نیافته قل مالک قابل قبول هدف به حداآنان

معلمان دوره ابتـدایی    های درس،     براساس مشاهده روش تدریس معلمان در کالس       ،در مجموع 
  . ضعیف ارزیابی شدندهای مهارتی هدفدر رسیدن به 
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 براسـاس   وهـای معلمـان        مهـارت  گـران را دربـاره      دیدگاه معلمان و مـشاهده     ،2نمودار شماره   
 تبـدیل شـده     100ها به مقیاس      در این نمودار، میانگین نمره    . کند با هم مقایسه می   های آموزشی     هدف
  .است

در تمـامی   (گـران     شود، معلمان مـورد بررسـی از نظـر مـشاهده             مالحظه می  ،با توجه به نمودار   
 ،هـای مهـارتی     یابی به هدف    در دست ،  )خود سنجی (نظر خودشان     برخالف) های مورد بررسی    کالس

  .های دانشی و نگرشی ضعیف هستند هدف سبت بهن
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نمودار 4-2.مقایسه مهارت های معلمان براساس هدف های آموزشی  . ازدید معلمان ومشاهده گران

  
ـ      های   هدف تحقق هـا در     مهـارت  و پـرورش     دریس از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت          مهـارتی در ت

 با  ریزان آموزشی     از این رو ضرورت دارد که برنامه        ست؛به آنان ا  » راه یادگیری « آموختن   آموزان به منزله    دانش
  . معلمان را ارتقا دهندهای تفاده از راهکارهای مناسب ، مهاراست

بـه    کـه  انـد  هایی انجـام داده     پژوهش ،های معلمان در روش تدریس       درباره مهارت   نیز دیگر پژوهشگران 
 .نتایج متفاوتی منجر شده است

، مبـشر  )1374(، شـکوهیان  )1373(، بـصری  )1373(هـای پـوربهی     ها چون پـژوهش     ای از پژوهش    پاره
بـه  ) 1383( کـاظمی    و )1381(، اسدی   )1379-80(، محبی   )1379( عابدی   ،)1378-79(، جمشیدنژاد   )1376(

 که سطح مهارت معلمان رضایت      مطالعات یاد شده نشان داده است     .  است نتایج کم و بیش مشابهی منتهی شده      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ای معلمان دوره ابتدایی ارزشیابی مهارتهای حرفه                                                                     

 

 

155  

هـای    بـا نظریـه   شـان    انـد و میـزان آشـنایی       اطالع   از علوم و فنون جدید بی      ،معلمان دوره ابتدایی  . بخش نیست 
 . در سطح پایینی قرار دارد،ییادگیر

ای مطلـوب     ای از مهـارت حرفـه       نشان داد که معلمـان تـا انـدازه        ) 1374(از سوی دیگر تحقیق مرعشی      
 که نشان   است،) 1382(های این تحقیق در بعضی از موارد همسو با پژوهش پیشین نگارنده               یافته. برخوردارند

ای ندارد     تفاوت قابل مالحظه   ،هنمایی با حد متوسط مالک    های اختصاصی معلمان دوره را      داد، میانگین مهارت  
  .های زیادی در روش تدریس آنان وجود دارد و نارسایی

هـای انجـام شـده توسـط عباسـیان            ها از جمله پژوهش     به رغم اشارات پیشین، تعداد دیگری از پژوهش       
ـ ) 1383( عسکری   و)1379(، کرامتی   )1379(، اصابت طبری    )1378(، عربی   )1378(  کـه اسـتفاده از      شان داد ن

های نوین آموزشی در باال بردن سطح دانش و مهارت معلمان و نیـز یـادگیری                 های فعال تدریس و شیوه      روش
  .ای داشته است آموزان تأثیر قابل مالحظه دانش

هر یک از متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیالت، رشته تحـصیلی،      « :این است  دومین پرسش پژوهشی  
هـای تربیـت معلـم و      آموزان کـالس، گذرانـدن دوره   یط فیزیکی محیط کالس، تعداد دانشسابقه تدریس، شرا 

رابطه بین متغیرهای یـاد     » کند؟  ای معلمان را تبیین می      قدر از واریانس مهارت حرفه    ه  آموزش ضمن خدمت چ   
 هـای عمـومی و اختـصاصی        در دو بخـش مهـارت     و   براساس پرسشنامه معلمان     ،شده با سطح مهارت معلمان    

  :نتایج زیر به دست آمد وشد تحلیل 
های      بیشترین تأثیر را در مهارت     »آموزان کالس   تناسب تعداد دانش   « عامل ،آمده  با توجه به نتایج به دست     

 ، بـا  های عمومی معلمـان دوره ابتـدایی         درصد واریانس مهارت   2 ،به عبارت دیگر  . عمومی معلمان داشته است   
داری   هـای عمـومی معلمـان رابطـه معنـی           بین سایر عوامل و مهـارت     . شود  آموزان کالس تبیین می     تعداد دانش 
  .مشاهده نشد

. بیش از سایر عوامل اسـت     » شرایط فیزیکی کالس درس   «های اختصاصی معلمان، سهم عامل          در مهارت 
شـرایط فیزیکـی    «های اختصاصی معلمان دوره ابتـدایی بـه وسـیله             بدین معنی که یک درصد واریانس مهارت      

جـنس، سـن، سـطح تحـصیالت، رشـته         چـون   ( در ارتباط با سایر متغیرها    . شود  تبیین می » الس درس محیط ک 
) های تربیت معلم و آموزش ضمن خـدمت         آموزان کالس، گذراندن دوره     تحصیلی، سابقه تدریس، تعداد دانش    

  .داری مشاهده نشد رابطه معنی

شرایط فیزیکی مطلـوب محـیط کـالس        آموزان در کالس و نیز         تناسب تعداد دانش   ،چنانچه مالحظه شد  
آمـوزان و      تعـداد زیـاد دانـش      ،بـرعکس . ای معلمان است    های حرفه    از عوامل مهم و اثرگذار در مهارت       ،درس

هـای     معلمان نتوانند از مهـارت     شود  از عواملی است که موجب می      ،مناسب نبودن فضای فیزیکی کالس درس     
  . خود به نحو مطلوب استفاده کنندای حرفه

های آموزشـی      رابطه مستقیمی با تحقق هدف     ، امکانات آموزشی کالس درس    ،توان گفت   به طور کلی می   
  .دارد
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 شرایط و امکانات فیزیکی     است که نشان داد،   ) 1382(نگارنده  پیشین  ها همسو با نتایج پژوهش        این یافته 
درصـد تغییـرات    14حـدود  دیگر آن کـه  . تواند در موفقیت معلمان در امر تدریس مؤثر باشد     کالس درس می  

  .آموزان کالس بستگی دارد  تعداد دانشهای تدریس، به تناسب  مهارت
هـای عمـومی و اختـصاصی معلمـان            تدریس و مهارت   داری بین سابقه    ، رابطه معنی  در نتایج این پرسش   

 ، محبـی  )1373( بهی پـور   ،)1373( بصری    چون ،پژوهشگران  از  ارتباط، بعضی   این   در  .نشد   مشاهده  ابتدایی  دوره  
تأثیر سـابقه تـدریس را در نگـرش و مهـارت معلمـان در               ) 1383( راستگو   و )1379(، تلخابی   )1379 – 80( 

در تـدریس   از مهارت بیشتری    ،تدریس مورد توجه قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که معلمان کم سابقه              
نشان داد که   ) 1382(پژوه     دانش و )1381( اسدی   ،)1374(از سوی دیگر نتایج تحقیقات مرعشی       . برخوردارند

در تحقیـق   ) 1986( هانوشـک    ، در مقابـل  . سابقه تدریس در مهارت معلمان و بهبود کیفیت تدریس مؤثر است          
 عـاملی مهـم در       بـه عنـوان   » تجربه معلم «های این پرسش، نشان داد که شواهد موجود بر             همسو با یافته   ،خود

  .شود د می تأیی، کامالموفقیت تدریس

های آموزشی تربیت معلم      های این پرسش پژوهشی، بین گذراندن دوره        چنانچه اشاره شد، براساس یافته    
ایـن یافتـه،    . مـشاهده نـشد   داری    رابطـه معنـی    ،های عمومی و اختـصاصی معلمـان         مهارت باو ضمن خدمت    

در ایـن خـصوص چنـین       ) 1383(برخـه   . دهد  را مورد تأیید قرار می    ) 1382(های تحقیق پیشین نگارنده       یافته
 دوم توسـعه    ا در حد شاخص تعیین شـده در برنامـه         ه  آموزش معلمان در بعضی از رشته     : نظر کرده است  اظهار

  .هم محقق نشده است

) 1382(، سلـسبیلی    )1379-80(، احمدی   )1379(، تلخابی   )1378 – 79(جمشیدنژاد    های  نتایج پژوهش 
 افـرادی چـون بـصری    ،در مقابـل . داردحکایـت  هـای آموزشـی     وره نیز از ضعف محتوایی د )1383(و فرشاد   

هـای تربیـت معلـم و         انـد کـه گذرانـدن دوره        ه    بـر ایـن عقیـد     ) 1380(زاده    و صافی ) 1374(، مرعشی   )1373(
  .های شغلی معلمان مؤثر بوده است  در کسب مهارت،های ضمن خدمت آموزش

ـ      ،سومین پرسش پژوهشی    ای معلمـان  هـای حرفـه     آمـوزان و مهـارت   ش رابطه بین پیشرفت تحصیلی دان
  .و نتایج زیر به دست آمدشد  محاسبه نتایج این پرسش نیز. است

 هـای عمـومی و        آمـوزان و مهـارت      همبستگی بین پیشرفت تحـصیلی دانـش       ،گران    براساس نظر مشاهده  
های    گرفت که مهارت   توان نتیجه    از این رو می    ؛مثبت است ) های علوم و فارسی       کالسدر  (اختصاصی معلمان   

های عمومی و اختصاصی معلمـان،         یعنی با افزایش مهارت    آموزان رابطه دارد؛    ا موفقیت دانش  ای معلمان ب    حرفه
  .یابد آموزان افزایش می پیشرفت تحصیلی دانش

هـای اختـصاصی معلمـان در         های عمومی و نیز مهـارت        بین مهارت  ،گران   از نظر مشاهده   ،از سوی دیگر  
 . رابطه معکوس وجود دارد،آموزان یاضی و پیشرفت تحصیلی دانشهای ر کالس

هـای علـوم و  فارسـی، همبـستگی بـین پیـشرفت تحـصیلی                  گران، در کـالس     براساس گزارش مشاهده  
انـدازه معلمـان از      دهـد کـه هـر       این نتیجه نشان می   .  مثبت و معنادار است    ،های آموزشی   آموزان و هدف    دانش
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بیـشتر  آموزان و موفقیت آنان در تحصیل         پیشرفت تحصیلی دانش  وردار باشند،   بیشتری در تدریس برخ   مهارت  
 .شود می

هـای مهـارتی، نگرشـی و دانـشی،            هر سـه سـطح هـدف       ،درهای ریاضی    در کالس  ،گران  از نظر مشاهده  
 .همبستگی معکوس است

. رل نیـست شمار و مجموعه فرایندهایی است که به سادگی قابل کنت           پیشرفت تحصیلی در گرو عوامل بی     
وش  ر،یکـی از ایـن عوامـل   . نـد  ا عوامل و متغیرهایی در حال تعامل،در هر فرایند.  یک فرایند است ،یادگیری

 . پژوهشی بدان توجه شده استتدریس معلم است که در این پرسش

  . نتایج چند مطالعه می پردازیماندازی به بررسی در چنین چشم
هـا از     نتـایج تعـدادی از پـژوهش      .  همسو اسـت   ها  ای از پژوهش    ارها در بیشتر موارد با نتایج پ      ه  این یافته 
 که مهـارت    د، در تأیید پژوهش حاضر نشان دا      )1381(و   )1379(های انجام شده توسط کرامتی        جمله پژوهش 

ای   آموزان تأثیر قابـل مالحظـه        در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش      ،های فعال تدریس    معلم در کاربرد روش   
  .دارد

 روش یـادگیری مـشارکتی بـر پیـشرفت تحـصیلی      نیـز بیـانگر تـأثیر   ) 1987( گورانیک و گـروم   مطالعه
 یـادگیری مـشارکتی بـر      تأکید می کند کـه     )1990(های تحقیق اسالوین و همکارانش        یافته. آموزان است   دانش

 بـه روش علـم،   هایی کـه   کالس درمطالعه ماکینو نشان داد، یادگیری.  دارد  تأثیر آموزان  موفقیت تحصیلی دانش  
هـای مبتنـی بـر رویکـرد کتـاب             کالس یادگیری در  بودند به مراتب باالتر از        تکنولوژی و جامعه آموزش دیده    

ترین متغیر    های روزنشاین و فرست نشان داده است که روش تدریس معلم در کالس، مهم               پژوهش. محور بود 
  .داردآموزان  آموزشی است که بیشترین همبستگی را با یادگیری دانش

هـای    نشان داد کـه مهـارت معلـم در اسـتفاده از رسـانه     )1381( یزدچی و )1378(نتایج مطالعه نصیری  
  . آموزان اثر مثبت دارد  در پیشرفت تحصیلی دانش،دیداریو شنیداری 

یر آمـوزان دوره ابتـدایی بیـشتر تحـت تـأث            نـشان داد کـه دانـش      ) 1377( تحقیق میرزا رضایی     ،در مقابل 
جـو فرهنگـی و عـاطفی خـانواده در تـدارک بـستری مناسـب بـرای پیـشرفت          . انوادگی هستندهای خ  ویژگی

  .کننده است آموزان بسیار تعیین تحصیلی دانش

 . اسـت  های موجـود در روش تـدریس معلمـان دوره ابتـدایی              نارسایی باره در   پرسش پژوهشی چهارم  
یس از  با وجـود ایـن کـه در کلیـات تـدر     ،العهنشان داد که معلمان مورد مط    های انجام شده در این باره         تحلیل

هـای جـدی در        با برخی نارسایی   ،آید  جا که پای اجزای مهم تدریس به میان می          آن مهارت نسبی برخوردارند،  
 معلمـان،   شـامل خودسـنجی  ،نتیجه این بررسـی نیـز از سـه منبـع    . اند ای مواجه  روش تدریس و مهارت حرفه    

چنـین     هـم  وگـران     توسـط مـشاهده   ی درس علوم، ریاضی و فارسـی        ها   در کالس  مشاهده روش تدریس آنان   
  . ای معلمان به دست آمد های حرفه نظرخواهی از مدیران در مورد مهارت
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از دیـد معلمـان دوره   » مهـارت کامـل  «هـای مربـوط بـه      درصد پاسخ،نتایج نشان داد که در بیشتر موارد 
 ،بعـضی از معلمـان  . هایی اشاره شده است مقوله به نارسایی در هر   ، اما با وجود این    ، باالست؛ ابتدایی و مدیران  

 را از نبود تجهیزات و وسایل و امکانات آموزشی و برخی دیگر از محدودیتی کـه محتـوای برنامـه                     ها  نارسایی
های آموزشـی پـیش       اند که در دوره     دهندگان نیز اظهار کرده     تعداد کمی از پاسخ   . اند  کند دانسته   درسی فراهم می  

تـری   گـران، در سـطح وسـیع        مـشاهده . هـا آمـوزش الزم داده نـشده اسـت           به آن  ،ت یا حین خدمت   از خدم 
ای معلمان را نـسبتاً مطلـوب گـزارش           های حرفه    مهارت ،مدیران. اند  های تدریس معلمان اشاره کرده      نارسایی  به

  .اند  ها نیز اشاره کرده ترین نارسایی اند، اما به مهم داده
معلـم محـور    بیـشتر   ،دهد که روش تدریس معلمان دوره ابتـدایی         ها نشان می    لیلنتایج حاصل از این تح    

آموزان به طور فیزیکـی       یابد که خود دانش     آموزی زمانی واقعیت می      در حالی که علم    آموز محور؛   است تا دانش  
های فعال و     از روش  اند و   ز پایبند الگوهای سنتی آموزش    اکثر آنان هنو  . و ذهنی در یادگیری دخالت داده شوند      

  . کنند  به صورت محدود استفاده میهای اطالعاتی خالق و از فناوری

شواهد پژوهشی موجود نیز از وضعیت نـامطلوب        . ها همسو است    ای از پژوهش    ها با نتایج پاره     این یافته 
 کـه   نـشان داد اجرا شد،) 1378 – 79(ای که توسط جمشید نژاد       مطالعه. ای معلمان حکایت دارد     مهارت حرفه 

تحقیـق  . های برنامه جدید درس علوم و شیوه ارزشیابی آن اطالع کـافی ندارنـد               معلمان دوره ابتدایی از هدف    
را در  هـا     کـشف پدیـده   برای  های الزم      معلمان فرصت  ،نیز نشان داد که در بیشتر موارد      ) 1379 – 80(احمدی  
چنـین بنابراظهـارات      هـم . ای اجرای تحقیق باشند   اند مشوق آنان بر     و نتوانسته اند   قرار نداده آموزان    دانشاختیار  
بـه ایـن   ) 1379 – 80( محبـی  ، دیگـری هدر مطالعـ  . کنند  گران، اکثر معلمان از طرح درس استفاده نمی         مشاهده

تحقیـق  .  یـادگیری ضـعف اساسـی وجـود دارد       -های مختلف فرایند یـاددهی        نتیجه دست یافت که در بخش     
آمـوز     تـا دانـش    ، بیشتر معلم محور است     تدریس معلمان دوره راهنمایی    نشان داد که روش   ) 1382(پژوه    دانش
ای در    هـای قابـل مالحظـه       کننـد و نارسـایی      آنان بیشتر از فنون سخنرانی و آموزش یکطرفه استفاده می         . محور

  .روش تدریسشان وجود دارد
د مـانع اجـرای روش      توان   می بر این باور است که نداشتن رضایت شغلی       ) 1383(نیا    در این ارتباط ادیب   

های نوین آموزشی، مدیریت نامناسب کالس درس و ضعف          تسلط نداشتن معلمان به شیوه    . تدریس فعال باشد  
های تدریس فعال در کـالس      آموزان، از موانع اجرای روش      در برقراری ارتباط عاطفی و آموزشی معلم با دانش        

  .درس است

ای معلمـان دوره ابتـدایی        های حرفـه    ه بین مهارت   در مورد مقایس   نجمین پرسش پژوهشی  پبرای آزمون   
  :های آماری نتایج حاصل نشان داد که مناطق مختلف، پس از انجام تحلیل

داری   تفـاوت معنـی   های عمومی و اختصاصی معلمان منـاطق مختلـف            براساس نظر معلمان، بین مهارت    
  .وجود ندارد

 و  6های عمومی معلمـان منـاطق         ح مهارت های علوم و فارسی، سط      گران در کالس    براساس نظر مشاهده  
  . است2های عمومی معلمان منطقه   بیش از مهارت13
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هـای    هـای فارسـی، مهـارت        و در کـالس    13های اختصاصی معلمان منطقه       های علوم، مهارت    در کالس 
  . قرار دارد2 در سطحی باالتر از منطقه 5 و 6، 13اختصاصی معلمان مناطق 

هـای اختـصاصی معلمـان سـایر منـاطق       چنـین مهـارت   های عمومی و هم    تها بین مهار    در همین کالس  
هـای    هـای عمـومی و نیـز مهـارت          هـای ریاضـی نیـز بـین مهـارت           در کالس . داری مشاهده نشد    تفاوت معنی 

  .داری وجود ندارد اختصاصی معلمان مورد مطالعه در مناطق مختلف تفاوت معنی
 چون بیش بـرآورد معلمـان در   ؛ عواملیدور نمانده باشداین ارزیابی ممکن است از تأثیر عوامل مختلف   

های تدریس معلمان، یا عوامل حاکم بر شـرایط           گران در ارزیابی مهارت     های خود، دید مشاهده     سنجش مهارت 
  . کالس درس و میزان انگیزه معلمان مناطق مختلف مشاهده

ب با برنامـه در کـالس درس        اما آنچه مهم است فراهم کردن تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی متناس           
در قرن تکنولوژی ارتباطات، مدارس باید به وسایل        . ای اثرگذار در کیفیت تدریس نقش دارد        است، که به گونه   

ولی با در نظر داشتن شکاف بین مدارس از لحاظ امکانـات            . آموزشی مجهز شوند    و امکانات آموزشی و کمک    
 در اسـب، معلـم بایـد از حـداقل امکانـات     و کمک آموزشی منو منابع انسانی و دسترسی به امکانات آموزشی      

غنـی سـاختن محـیط آموزشـی بـه      .  اسـتفاده کنـد   هـا گیرد و از اشیاء در دسترس یـا تـصویر آن      تدریس بهره 
  .کند یادگیرندگان در حل مسأله و درک مطالب کمک می

تهران، امکانات آموزشـی    اگر با توجه به گوناگونی فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی مناطق آموزشی شهر             
 بـه  یمتـوان  و کمک آموزشی مناطق مختلف را عاملی اثرگذار بر کیفیت روش تدریس معلمان قلمداد کنیم، مـی      

 -هایی که تأثیر استفاده از امکانات آموزشی و کمـک آموزشـی را در فراینـد یـاددهی                     ای از پژوهش    ه  نتایج پار 
  .اند، اشاره کنیم شابهی دست یافته مو به نتایج تقریباًکرده یادگیری ارزیابی 

اسـتفاده از امکانـات صـوتی و تـصویری همـراه بـا              ) 1377 – 78(های پژوهش نـصیری       براساس یافته 
ضـمن بررسـی عوامـل مـؤثر در         ) 1379(خـضرلو   . کند  آموزان ایفا می     نقش مهمی در یادگیری دانش     ،تدریس

س، به این نتیجه دسـت یافـت کـه چنانچـه امکانـات              های آموزشی در تدری     استفاده از رسانه    گرایش معلمان به  
بـه  ایـن امـر      و   ودشـ مـی   ها بیشتر      استفاده از رسانه    معلمان قرار گیرد، گرایش آنان به      آموزشی کافی در اختیار   

  .بهبود فرایند تدریس می انجامد

ی هـای آموزشـی در پیـشرفت تحـصیل          حکایت از اهمیت استفاده از رسانه     ) 1381(نتایج تحقیق یزدچی    
ای توسط    به این نتیجه رسید که روش ساخت چند رسانه        ) 1382( کرمی   ،در تحقیق دیگری  . آموزان دارد   دانش
  .آموزان از روش تدریس سنتی مؤثرتر است دانش
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  گیری بحث و نتیجه
های مطرح شـده در صـفحات پیـشین، بیـانگر ایـن              بررسی نتایج حاصل از این تحقیق با توجه به هدف         

ای الزم برخوردار نیستند و در تدریس با مشکالتی           های حرفه   معلمان دوره ابتدایی از مهارت    واقعیت است که    
  .اند مواجه

. به روز نبودن اطالعات آنان اسـت و ترین مشکالت، روش تدریس سنتی بعضی از معلمان       از جمله مهم  
آمـوزان در زمینـه    دانـش هـا   در این کـالس . آموزان است در یک کالس سنتی، نقش معلم انتقال دانش به دانش     

 های کمتری برای تعامل، هـم        فرصت شوند ؛   آور مواجه می    های چالش   قعیت کمتر با مو   ،یادگیری مفاهیم درسی  
شود؛ بحث گروهی جایگـاه چنـدانی نـدارد؛ شـیوه           با معلم و همکالسان فراهم می     گو  و  فکری و بحث و گفت    

ها به شیوه نظـری و         آموزش شود؛  الس دیده می  رکت به ندرت در ک     مشا تدریس اغلب معلمان سخنرانی است؛    
ایـن  . شـود   های آموزشی چندان بهره گرفته نمـی         از رسانه  های کالس است؛و    ، محور تمام فعالیت   کتاب درسی 

 یـادگیری از  - فراینـد یـاددهی   ،در این دیـدگاه . ورزد نتیجه یادگیری تأکید می و براست  معلم محور    ،رویکرد
ل آمـاده شـده بـه       در حالی که هدف از آموزش، انتقـال مطالـب از قبـ            . وردار نیست پویایی و کارایی الزم برخ    

ل بپردازند و مطالب قـدیم را       ، به حل مسائ    بلکه باید به آنان آموخت که چگونه یاد بگیرند         آموزان نیست؛   دانش
عقیـده برونـر،    به  . با مطالب جدید ترکیب کنند و خود به دانش الزم دست یابند و آن را در عمل به کار بندند                   

چگونـه آمـوختن بـا انتقـال        . آمـوزد    بلکه مهم این است که چگونه می       آموزد،  آموز چه می    م نیست که دانش   مه
 خـود بـه   ،آمـوزان  چنانچه شرایط یادگیری فراهم شود، دانش. شود اطالعات و حفظ و تکرار مطالب میسر نمی    

تعامـل میـان معلـم و    . ت، تفکـر و عمـل دارد   ، فعالیتی است کـه نیـاز بـه خالقیـ          تدریس. پردازند  یادگیری می 
بـه  . آموزان منتقل کنـد  دانش معلم باید عشق به یادگیری را به. آموز در فرایند تدریس امری محوری است      دانش
خـواهیم    چنانچـه مـی   . انگیـز باشـد      پیاژه، آموزش و پرورش مطلوب باید شـامل تجـارب نـسبتاً چـالش              هگفت

 کـه بـر پـرورش       کنیمهایی استفاده     از شیوه در آموزش   ، باید   پرورش یابند کر   متفکر، خالق و مبت    ،آموزان  دانش
بـرای درگیـر کـردن      است  حل مسأله راهی    . های حل مسأله تأکید کند      های ذهنی، تفکر انتقادی و شیوه       مهارت
نـی  کـالس مبت  در  معلم  .  ل و تالش برای حل آن      کردن آنان با مسائ    روه  ب آموزان در جریان یادگیری، رو      دانش

کنـد، تـا آنـان بتواننـد از      آموزان را به تفکـر در سـطوح بـاالی حیطـه شـناختی وادار مـی       بر حل مسأله، دانش 
 جای انتقال اطالعات    مدارس باید به  .  چون ارزشیابی و تجزیه و تحلیل استفاده کنند        ،های تفکر انتقادی    مهارت

چگونه فکر کردن، چگونـه یـادگرفتن و چگونـه    ، به آنان  از اطالعاتنا ذهن آنآموزان و انباشتن   به ذهن دانش  
آمـوزان    ، دانـش  در جامعـه اطالعـاتی    . آموزان توجه کنند    های فردی دانش    زندگی کردن را بیاموزند و به تفاوت      

 گروهـی را داشـته   های برقـراری ارتبـاط و کـار    ارتهای حل مسأله، مه  های تفکر انتقادی، مهارت      توانایی باید
آموزان در تحلیل، حل مسأله و کـاربرد آن   ین تدریس بیشتر بر پرورش توانایی دانشهای نو تأکید روش . باشند
آمـوزان از مهـارت خاصـی     برای این که معلم در تدریس موفق باشد، باید در پـرورش خالقیـت دانـش    . است

الزم را  جو و تحقیـق و تفکـر، انگیـزه           و   جست   آموزان به   توانند با راهنمایی دانش     معلمان می . برخوردار باشد 
هـایی فراتـر از گذشـته نیـاز      آوری اطالعات به مهـارت    معلم در عصر فن    .رای خالقیت و نوآوری ایجاد کنند     ب

  .دارد
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را بـرای    هـای دانـشی، نگرشـی و مهـارتی، معلمـان بایـد زمینـه کـار عملـی                    یابی به هـدف     برای دست 
 آموزش  ، آموزشی بر آن تأکید شده     های  که در هدف  ،  های کشف و طراحی را        مهارت. آموزان فراهم کنند    دانش
اند، کارکردن با مواد واقعی را یاد           دههایی که کسب کر     ها و نگرش     مهارت  کمک آموزان بتوانند به    ، تا دانش  دهند

ط، گیـری، اسـتنبا    جو، اکتشاف، برقراری ارتباط، اندازه     و   بگیرند و بسیاری از مفاهیم اساسی را از طریق جست         
های اجتماعی، اقتصادی و محیطی به کار برنـد و    سپس این مفاهیم را در زمینه.ف کنندبینی و ارزیابی کش     پیش

آید مربـوط بـه تجربـه کـردن آن             می  دست   چرا که بیشترین لذتی که از یادگیری به        .کنند ها را درک     کاربرد آن 
  .است

های   نویسد و نوشته   درباره آنچه فراگرفته بحث کند، ب      بدیا  آموز فرصت می    در روش فعال یادگیری، دانش    
در این  . خود را با تجارب گذشته خویش ارتباط دهد، دانش نو خلق کند و آن را در زندگی واقعی به کارگیرد                   

  . معلم نقش تسهیل کننده و هدایت کننده را برعهده دارد،رویکرد
علمـان  های تدریس م    های موجود در مهارت     های این پژوهش، یافتن عوامل مؤثر برکاستی        از جمله هدف  

  .است
های بسیاری در روش تدریس معلمان         از نارسایی   حکایت ها  ها و مشاهده    اطالعات دریافتی از پرسشنامه   

 .مواجـه انـد و نیـاز بـه آمـوزش دارنـد       با مشکل های اساسی تدریس مهارت  بیشتر معلمان در برخی از      . دارد
 طـرح مـسأله و فعـال کـردن     مسأله، کاوشگری و حل های خالق تدریس مثل  کاربرد روشمهارت هایی مانند 

گیـری،    های مشاهده، ثبت مـشاهدات، انـدازه        آموزان در کسب مهارت     آموزان در بحث، فعال کردن دانش       دانش
هـای    تلویزیـون، نـوار، رسـانه     (بینی و استنباط، مهارت در استفاده از ابزارهای آموزشی و فنون تکنولوژی               پیش

های فردی و گروهی،      آموزان در ارزشیابی فعالیت     وزان، فعال کردن دانش   آم  برای بهبود یادگیری دانش   ) ارتباطی
 انجام کارهای ابتکاری و خالقانه، مرتبط کردن مطالب درسی به سایر دروس و تجـارب                آموزان به   تشویق دانش 

 هـای   معلمـان بـه روش     اغلب   ، عبارت دیگر  به. آموزان و از مهارت الزم برخوردار نیستند        واقعی روزمره دانش  
ایفـا   و نقش مهمـی را در یـادگیری آنـان         انگیزد های آموزشی برمی    را به فعالیت  آموزان     دانش فعال تدریس ،که  

دهند یا در انجام آن       ای نارسا انجام می     این فعالیت را به گونه    غالبا بدین معنی که     .هی ندارند کند، چندان توج    می
آموزان مهارت     دانش ی از معلمان در پرورش خالقیت      بعض باید اشاره کرد که   .از مهارت کافی برخوردار نیستند    

قانـه  آورنـد کـه تفکـر انتقـادی و رفتارهـای خال             آنان در کالس درس شرایطی را به وجود مـی         . دارندخاصی  
مفـاهیم جدیـد هـر      آمـوزان بتواننـد       شهایی فراهم کنند تا دان      معلمان باید موقعیت  . دانگیز  آموزان را برمی    دانش

جـو و کـاوش و       و    جـست  ؛ با ایر دروس و تجارب قبلی زندگی روزانه خود پیوند دهند         درس را با مفاهیم س    
 بـا   یابنـد؛و   جارب جدیدی در یادگیری دست    های اطالعاتی به ت     آوری  های آزمایشگاهی و استفاده از فن       فعالیت

آموزان   ه دانش زمانی ک . های کالسی بپردازند      آموزان به صورت گروهی و فعاالنه به تعامل و فعالیت           دیگر دانش 
» یادگیری«شوند تا     تر می عالقه مند » یادگیری «با هدف » یادگیری«کالیف یادگیری با هم همیاری دارند، به        در ت 

بـه خـاطر رضـایت      آمـوزان     دانـش  بدین معنی که در یادگیری مبتنی بر همیـاری،           .های بیرونی    پاداش با هدف 
انگیزش بیرونی  اثر  تر از     جا که اثر انگیزش درونی، قوی      از آن . مشوق بیرونی به خاطر   شوند نه     درونی فعال می  

آمـوزان بایـد بتواننـد        سرانجام دانش . شود  میبیشتر  ها      است، میزان یادگیری و به یادسپاری اطالعات و مهارت        
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بـرای اسـتفاده از مفـاهیم       را  هـایی     کارگیرند و طرح  ه  های جدید ب    اطالعات و دانش کسب شده را در موقعیت       
  .کننداند اجرا  موختهجدیدی که آ

.  درک مفاهیم و معنابخشیدن بـه اطالعـات تأکیـد دارد           گرایی بر نقش فعال یادگیرنده در       هرویکرد سازند 
در فرایند یادگیری، این    . گیرند   یاد می  ،دانند   آنچه از قبل می    بین اطالعات جدید و   تناسب  ایجاد  آموزان با     دانش
یـادگیری و   . سـازد   نتقادی و تعامل بـا محـیط، دانـش خـود را مـی             آموز است که از طریق تجربه، تفکر ا         دانش

امـروزه آن دانـشی     .  نه انتقال دانـش    ،یاددهی در محیط ساخت و سازگرایی، فرایندی است برای پرورش دادن          
معلمـانی کـه از     . های واقعی زندگی داللت کنـد       آموز در موقعیت    مورد تأکید است که بر عملکرد واقعی دانش       

آمـوزان ایجـاد      هـای جدیـد، انگیـزش درونـی را در دانـش             ه ایده ، در ارائ   تدریس برخوردارند  مهارت کافی در  
آمـوزان در ایـن    دانـش . کننـد  گرا، نقش تسهیل کننـده را ایفـا مـی         های درس سازنده    معلمان در کالس  . کنند  می

 ،گرایـی   در سازنده . و در یادگیری خود نقش داشته باشند      کنند  شوند که فعالیتی را انتخاب        ها تشویق می    کالس
 پـشتوانه  ،گرایـی  از دیـدگاه نظریـه سـازنده   .  باشد، یادگیرنده محـور اسـت   که معلم محور   یادگیری بیش از آن   

هـایی کـه از    کـالس . وار مطالب  های مختلف و تعامالت اجتماعی است، نه حفظ کردن طوطی           یادگیری، تجربه 
 فعـال، کاوشـگری و آزمـایش را در اختیـار            شـوند، فرصـت کـشف       گـرا اداره مـی      کارهـای سـازنده     طریق راه 

گـو و کـارورزی را فـراهم         و   های مختلف آموزشی چون بحث و گفـت         دهند و موقعیت    آموزان قرار می    دانش
 استدالل، برقراری ارتباط، ارزیابی نقطه نظرات و خلق دانش به           آموزان را در زمینه     ها دانش    کالس این. کنند  می

به عنوان راهنما و مشاور در این فرایند، فراهم کـردن فـضایی اسـت کـه در آن                   نقش معلم   . دارند  چالش وا می  
  .در یادگیری ایفا کنندرا ای  آموزان نقش فعال و کاوشگرانه دانش

 از جمله مجهز نبودن اغلب مدارس به ابزارهای آموزشـی           ،نبود امکانات آموزشی و کمک آموزشی کافی      
مـشکالتی  آموزان کـالس، از        دانش  زیاد  تعداد یکی کالس درس و   و فنون تکنولوژی، مناسب نبودن شرایط فیز      

هـای کالسـی       بـسیاری از فعالیـت      قادر بـه انجـام     ان با وجود داشتن مهارت،    گاه معلم باعث می شود    است که   
 اساسـی   به عنوان یک نیـاز    های کالسی     رای اجرای فعالیت  فراهم کردن امکانات و تجهیزات آموزشی ب      . باشندن

وجـود آورده اسـت،       نگ شدن با تغییرات وسیعی که جهـانی شـدن در زنـدگی جوامـع بـه                هماه. مطرح است 
های آموزشی باید بتوانند با تغییـر و تحـول            نظام. های آموزشی به همراه دارد      های جدیدی را برای نظام      چالش

در هـم   و  خـود  کشور تربیت کنند که هم درآموزانی های آموزش و پرورش، دانش ها، محتوا و روش در هدف 
زندگی در دنیای کنونی نیازمنـد آمـوزش و پـرورش مبتنـی بـر دانـایی، تحقیـق و                    . باشندجهان، افراد مفیدی    

رود ابزار اطالعاتی را برای استفاده        ای، از نظام آموزشی انتظار می       با توجه به اهمیت سواد رایانه     . نوآوری است 
ب کنند و در مقابل سیل جدید اطالعات دچـار دوگـانگی            ای که آنان بتوانند انتخا       به گونه   کند؛ فراگیران فراهم 

 و   بخـشد   به آموزش می  عمق بیشتری   های اطالعاتی،     های آموزشی مبتنی بر فناوری      استفاده از نوآوری  . نشوند
  .افزاید آموزان می بر میزان انگیزه دانش

از علـوم   و  وزشی   از وسایل مدرن آم    های اصالحی آموزش و پرورش خود       در برنامه بسیاری از کشورها    
 بـه شـبکه،     هیز مـدارس بـه رایانـه و اتـصال آن           به تج  ،ند و برای انجام این مهم      کن  استفاده می و فنون پیشرفته    

مـی  آمـوز   تعریف جدیدی از نقـش معلـم و دانـش   ارائه های تدریس و نیز    ها و تغییر روش     بازنگری در هدف  
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  -اوری اطالعات و ارتباطات برای بهبـود فراینـد یـاددهی            اند از فن    این کشورها با ابتکار عمل توانسته     . دپردازن
 منبـع اطالعـات و      یگانه دیگر ،معلم. کند  ها نقش معلم را دچار تحول می        این تکنولوژی . یادگیری سود جویند  

اطالعـات جدیـد و     آمـوزان بـرای کـسب          مسؤول کمک بـه دانـش       و  راهنما، هدایت کننده    نیست؛ بلکه  دانش
شود   های جدید موجب می     آوری  استفاده از فن  . استل  ئ تفسیر اطالعات و حل مسا     جهتدر  آنان  افزایش توان   

 را  مطالـب درک و فهـم     . های فردی باشـد     ه دهند که کاربردی، نو و مبتنی بر تفاوت        ، آموزشی را ارائ   تا معلمان 
 یسـازی محـیط آموزشـ       غنـی . کنـد کارگیری اطالعات و دانش را در وضعیت جدیـد میـسر            ه  ، امکان ب  عمیق

 آزمایـشگاهی، صـوتی و      وسـایل  حـدکافی بـه       مدارس بایـد بـه    . را در حل مسأله یاری می دهد      یادگیرندگان  
ل و  وسـای   کـه  آمـوزش و پـرورش      اما در شرایط کنـونی    . افزارهای آموزشی مجهز شوند     تصویری، رایانه و نرم   

 حتـی در اغلـب      سـت؛ آموزشی معلمان راهنما ناکـافی ا      از جمله خدمات     ،امکانات آموزشی و کمک آموزشی    
جای هـر گونـه     نیز   کتاب درسی    آموزان وجود ندارد و      و تعداد دانش    تناسبی بین فضای کالس درس     ،مدارس

  توان داشت؟ اندازی، از معلمان چه انتظاری می در چنین چشماست، وری آموزشی را در کالس گرفته فنا

بهبـود عملکـرد    در  ت معلمـان    پیش از خدمت و حین خـدم      کاربردی  های    ناکافی بودن محتوای آموزش   
 در چگونگی انتخاب محتـوا و روش اجـرای          نگری   از این رو دوباره    .هاست  از دیگر مشکالت و بازدارنده     آنان
هـای   ایـن دوره .  یـک ضـرورت اساسـی اسـت    ،های کارآموزی پیش از خدمت و حین خـدمت معلمـان        دوره

هـای    د و بـا آمـوزش     نـ کند پیوند ده    مان ایجاب می  یرات ز هایی که تغی    کارآموزی باید کار و عمل را با نوآوری       
بتوانند بین آموزش و جامعه در حال ها آن تا ،دنای معلمان را به روز نگاه دار        فهمستمر حین خدمت، مهارت حر    

  .تحول رابطه برقرار کنند
آمـوزان و نیازهـای آنـان،     های دانـش  های آموزش و پرورش، ویژگی  اگر با اصول و مبانی و هدف   ،معلم

آمـوزان را     تواند زمینه شکوفایی استعداد دانش      های آموزشی آشنا نباشد، نمی      های تدریس و دیگر مهارت      روش
  . فراهم کند

ای الزم  هـای حرفـه   توان نتیجه گرفت کـه بیـشتر معلمـان دوره ابتـدایی از مهـارت              از آنچه گفته شد می    
 وجـود دارد کـه در ناکارآمـدی آنـان و عملکـرد              هـایی   ها و نارسایی     و در این زمینه کاستی     اند برخوردار نبوده 
  .کند ای را ایفا می کننده آموزان نقش تعیین تحصیلی دانش

راهکارهـای آموزشـی کـه    . شـود   ترین تغییرات نظام آموزشی به حرفه معلمی مربوط مـی           یکی از اساسی  
 در عملکـرد تحـصیلی      تـرین نقـش را      تـرین و مهـم      برد، اساسـی     یادگیری به کار می    -معلم در فرایند یاددهی     

بردهای آمـوزش  ها و راه ها، نگرش  یادگیری فعال، پویا و خالق، مستلزم دگرگونی در روش         .داردآموزان    دانش
  .در کالس است

 که در این زمینـه موفـق   ،های تحقیقی و عملی دیگر کشورها برای این دگرگونی باید از تجربیات و یافته    
  . بهره جست،اند بوده

ند سازی معلمان برای ایفای نقـش جدیـد خـود در دنیـای پرشـتاب امـروز، اهمیـت و                     از این رو توانم   
  .سازد ضرورت خود را بیش از بیش نمایان می
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  پیشنهادها
ای الزم برخـوردار نبـوده و     های حرفه   نتایج تحقیق نشان داد که بعضی از معلمان دوره ابتدایی از مهارت           

 یـادگیری   –نـد یـاددهی     هـا در فرای     جا که این نارسایی    از آن . اند  هایی در تدریس مواجه     در مواردی با نارسایی   
  :شود می ذیل ارائه هابدین منظور پیشنهاداثرگذار است، 

 مطالعـات علمـی در خـصوص تناسـب محتـوای       یادگیری؛–ساسی در فرایند یاددهی تجدید نظر ا   •
آمـوزان و امکانـات آموزشـی         انـش ای معلمـان، توانـایی د       های حرفه   های آموزشی و نیز مهارت      برنامه با هدف  

  .مدارس
 .ای آنان های حرفه انتخاب معلمان، با توجه به صالحیتریزی در چگونگی  برنامه •

براسـاس نیازسـنجی علمـی،    و های آموزشی از طریق آموزش ضمن خدمت     اقدام به برپایی کارگاه    •
هـا    گرا و نیز متناسب کردن برنامه        به ویژه نظریه سازنده    ،جهت آشنا کردن معلمان با رویکردهای نوین آموزشی       

 .با نیازها و شرایط و امکانات

 .ها  به منظور استفاده و شرکت در این کالس،باالبردن سطح شایستگی و انگیزه در معلمان •

هــا و   بـه منظــور افــزایش بعــد تجربــی مهــارت ،بـازآموزی معلمــان بــه صــورت آمــوزش مــستمر  •
هـای   و روش) دانشی، مهارتی و نگرشـی (های آموزشی     رفتن هدف های آنان در تدریس، با در نظر گ         توانمندی

 .های سنتی فعال تدریس به جای روش

  ضـرورت دارد کـه     میت خاصی برخوردار اسـت،    های مهارتی در تدریس از اه       جا که تحقق هدف    از آن 
 . با استفاده از راهکارهای مناسب ارتقا دهندعلمان رامهارت مریزان آموزشی،  برنامه 

هـای    ردن فضای آموزشی مناسب، بودجه و امکانات کافی در مدارس، برای انجـام فعالیـت              فراهم ک  •
 .علمی و عملی

 ...افزارهای آموزشی و  افزارها، سخت تجهیز مدارس به وسایل آزمایشگاهی، نرم •

 .ای معلمان در تدریس  های حرفه های کمک آموزشی در زمینه کاربرد مهارت تدارک فیلم •

مناطق مختلف  ) های معلمان در تدریس     مهارت(موجب نابرابری شرایط آموزشی     مطالعه عواملی که     •
 .کارهای مناسب برای حل این مسأله مهم و اساسی شده است و بررسی راه

آوری در    هایی که در زمینه فـن       های آموزش ضمن خدمت با توجه به سرعت نوآوری          طراحی برنامه  •
 .گیرد جهان صورت می

آنـان   های جدید معلمان باید بـه  نقش. و تربیت، نیازمند آموزش معلمان استآوری در تعلیم    گسترش فن 
آوری را در      و کـاربرد ایـن فـن       شـوند ای الزم برخـوردار       های حرفـه    معلمان باید از مهارت   . آموزش داده شود  

ت بایـد  آوری اطالعا آشنایی معلمان با فن . آموزش بدانند و پیوسته از هدایت و راهنمایی الزم برخوردار شوند          
 .ای آنان قلمداد شود های حرفه های سنجش صالحیت از مالک

  :در این زمینه توجه به نکات زیر ضروری است
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آشـنا کـردن    علم پیش از خدمت و حین خدمت، از راه          تجدید نظر در برنامه آموزش دوره تربیت م        •
  .انو ارتباطی برای توسعه مهارت آنآوری اطالعاتی  معلمان و مدیران آموزشی با فن

 .گرا  آموزشی براساس نظریه سازندهافزارهای تدوین و تولید نرم •

 .آموزشی و نیز کاربرد آن در تدریسافزارهای  آموزش معلمان مستعد برای تولید نرم •

هـای بـه روز، تـدارک        های آموزش از راه دور از طریق انتشار نـشریات و کتـاب              به کارگیری روش   •
ای کـه در اختیـار منـاطق آموزشـی و              بـه گونـه    ؛ITشی، اینترنت و فنـون      های آموز   های آموزنده و فیلم     برنامه

 .مدارس قرار گیرد

هـای درسـی بـستگی        ه کتـاب   به ویژ  ،از آنجا که کیفیت تدریس به میزان زیادی به مطالب آموزشی           •
ه ، ریاضی و فارسی، که در قلب برنامه درسی دور         های درسی علوم    شود طراحی ساختار کتاب      پیشنهاد می  دارد،

ای که معلمان توانا و برخـوردار از     به گونه .  کشف و ابداع تدوین شود     ، بر مبنای حل مسأله و     دابتدایی قرار دار  
 و مشوق آنان در خالقیت،  کنندآموزان ایجاد  یادگیری را در دانش   برای  ای بتوانند انگیزه الزم       های حرفه   مهارت

 .کاوشگری، تحقیق و حل مسأله باشند

ای و کشوری     های منطقه   های اجرا شده به روز، از طریق همایش         ن از نتایج پژوهش   آگاه کردن معلما   •
 .ای آنان های حرفه برای باالبردن سطح آگاهی و مهارت

 .ها استفاده از نتایج تحقیقات به روز در جهت بهبود کیفی برنامه •
 

   منابع
های اولین همایش ملـی       جموعه مقاله م. اصول حاکم بر تحوالت جهانی آموزش و پرورش       ). 1384(آقازاده، احمد   

 .جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه

هـای   مجموعـه مقالـه  . های ارزیابی عملکرد در نظام تعلـیم و تربیـت        جهانی شدن و چالش   ). 1384(ابیلی، خدایار   
 .اولین همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه

خوانی و هماهنگی بین سه برنامه قصد شده، اجرا شده و کـسب   بررسی میزان هم). 1379-80(مدی، غالمعلی  اح
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت. شده در برنامه جدید آموزشی علوم دوره ابتدایی در سطح مناطق شهری کشور

مؤسـسه  . دایی شـهر تهـران  های تـدریس فعـال در مـدارس ابتـ           بررسی موانع اجرای روش   ). 1383(نیا، اسد     ادیب
 . ریزی آموزشی  آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و نوآوری پژوهشی برنامه

هـای ابتـدایی و راهنمـایی از الگوهـای نـوین              بررسی میزان آگاهی و استفاده معلمان دوره      ). 1381(اسدی، شهرام   
 . اصفهانشورای تحقیقات آموزش و پرورش استان. تدریس در شهرستان شهرضا

های اولین همایش ملی جهـانی   مجموعه مقاله. جهانی شدن و تحول نقش مدیران آموزشی      ). 1384(بازرگان، زهرا   
 .شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه

هـای تـدریس و     بررسی میزان آشنایی معلمان پایه سوم ابتدایی استان بوشهر با روش          ). 1373(بصری، سید ابراهیم    
 .شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر. اهیم علمی دروس پایهمف
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مجموعـه  .  شـناخت  هسـازی مـشارکت در توسـع        نقش مـدارس در هـدایت جهـانی       ). 1384(بهرنگی، محمدرضا   
 .های همایش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه مقاله

هـای تـدریس و       سی میزان آشنایی معلمان پایه چهارم ابتدایی استان بوشـهر بـا روش            برر). 1373... (پوربهی، عبدا 
 .شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر. مفاهیم علمی دروس پایه مربوطه

 –هـای یـاددهی    بررسی نگرش معلمان نسبت به آموزش، توسـعه و بکـارگیری مهـارت      ). 1379(تلخابی، محمود   
 .ای تحقیقات آموزش و پرورش استان زنجانشور. یادگیری

های نوین آموزش و ارزشیابی علوم تجربی دوره ابتدایی در میزان             بررسی تأثیر شیوه  ). 1379(جمشید نژاد، مهرداد    
 طـرح پژوهـشی و پایـان نامـه، مؤسـسه پژوهـشی       40چکیـده و خالصـه گـزارش     . آمـوزان در آن درس      یادگیری دانش 

 .های آموزشی ریریزی درسی و نوآو برنامه

. هـای تـدریس معلمـان       تأثیر برنامه آموزش خالقیت در دانش، نگرش و مهـارت         ). 1382(السادات    حسینی، افضل 
 .ریزی آموزشی های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی و نوآوری مؤسسه پژوهشی برنامه

های آموزشی در فرایند       به استفاده از رسانه    بررسی عوامل مؤثر در گرایش معلمان ابتدایی      ). 1379( خضرلو، حامد   
 طرح پژوهشی و پایان نامه، مؤسسه پژوهـشی      40چکیده و خالصه گزارش     . تدریس و یادگیری معلمان شهرستان ارومیه     

  .های آموزشی ریزی درسی و نوآوری برنامه

دانـشگاهی،    وره پـیش  ارزشیابی امتحانات سال سوم نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه و د             ). 1377(پژوه، زهرا     دانش
  .پژوهشکده تعلیم و تربیت

 .سنجش ملی پیشرفت تحصیلی زبان فارسی، پژوهشکده تعلیم و تربیت). 1379(پژوه، زهرا  دانش

). علـوم و ریاضـی    (معلمـان دوره راهنمـایی      ) تـدریس (ای    های حرفه     ارزشیابی مهارت ). 1382(دانش پژوه، زهرا    
 .ریزی آموزشی های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه نوآوریریزی درسی و  مؤسسه پژوهشی و برنامه

های اولین همایش ملی جهـانی   مجموعه مقاله. نگری نظم نوین جهانی     مدرسه آینده در آینده   ). 1384(درانی، کمال   
 .شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه

. گـنج درون    یادگیری). 1367(ارت آموزش و پرورش     المللی وز   های علمی و بین     دلور، ژاک، ترجمه دفتر همکاری    
 .چاپ اول، انتشارات تزکیه، تهران. یونسکو المللی آموزش و پرورش برای قرن بیست و یکم به کمیسیون بین گزارش

المللی آموزش در     ه شده به کمیسیون بین    های ارائ     مجموعه مقاله ). 1380(دلور، ژاک، ترجمه سید فرهاد افتخارزاده       
  .یست و یکم، انتشارات عابدقرن ب

های حل مسأله در      بررسی میزان استفاده معلمان از روش تدریس مبتنی بر پرورش مهارت          ). 1383(راستگو، اعظم   
  .پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی، دانشگاه تربیت معلم.  شهر تهران6درس علوم پایه چهارم ابتدایی منطقه 

رشد تکنولوژی آموزشی شـماره     . یری الکترونیکی در مقایسه با یادگیری صنعتی      یادگ). 1384(رضوی، سید عباس    
 .ریزی آموزشی ، سازمان پژوهش و برنامه170

 .انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت. بررسی جنبش جهانی برای بهسازی تربیت معلم). 1379(رؤوف، علی 
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هـای    فناوری اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش        پدیده جهانی شدن با تبیین نقش       ). 1384(زمانی، بی بی عشرت     
 .های اولین همایش ملی جهانی شدن، انتشارات وزارت امور خارجه مجموعه مقاله. رسمی و غیررسمی

منظـور تـدوین    های تدریس بـه   ریزی درسی و روش      اساسی حوزه برنامه   مسائلمطالعه در   ). 1382(سلسبیلی، نادر   
 .پژوهشکده تعلیم و تربیت. برنامه اصالحات در آموزش و پرورش

های همایش ملی مهندسی اصالحات  چکیده مقاله. سنجش عملکرد در فرایند تدریس). 1381(شریفی، حسن پاشا 
 .در آموزش و پرورش، ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت

کمـک  ، دفتـر انتـشارات   167رشـد معلـم شـماره       . برای رشد علمی و فنی معلمان     ). 1381(اکبر    شعاری نژاد، علی  
 .ریزی آموزشی آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه

 .انتشارات سمت). ها و فنون تدریس روش(های آموزشی و پرورشی   مهارت). 1382( شعبانی، حسن 

فـصلنامه تعلـیم و تربیـت،    .  تربیت معلم ایران و چنـد کـشور جهـان          هبررسی تطبیقی برنام  ). 1383(شعبانی، زهرا   
 .لیم و تربیت، نشریه پژوهشکده تع3شماره 

هـای کوتـاه مـدت ضـمن خـدمت برکـارایی تـدریس و پایـداری                   بررسی اثر آمـوزش   ). 1374(شکوهیان، حسن   
 .شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش خراسان. های معلمان نیشابور آموخته

، هـا، خـاطرات و تجـارب معلمـان          هـا، مهـارت     تکریم شخصیت، صـالحیت   . سیمای معلم ). 1376(صافی، احمد   
 .انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسالمی ایران

بـر عملکـرد آموزگـاران مـدارس        ) بلنـد مـدت   (های آموزشی ضمن خدمت       تأثیر دوره ). 1380(زاده، حبیبه     صافی
 .1384کارنامه پژوهش شورای تحقیقات استان کرمان، .  شهر کرمان2ابتدایی از دیدگاه مدیران همین مقطع در ناحیه 

هـای یـادگیری و بـه         بررسی میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی اسـتان اصـفهان بـا نظریـه             ). 1379( احمد   عابدی،
ریـزی    نامه مؤسسه پژوهشی برنامه      طرح پژوهشی و پایان    40چکیده و خالصه گزارش   . ها در فرایند تدریس    کارگیری آن   

 .های آموزشی درسی و نوآوری

ی چهـارم   آمـوزان دختـر پایـه    موزش خالقیت بر میزان خالقیت دانـش   های آ   تأثیر روش ). 1383(عسکری، محمد   
 .سازمان آموزش و پرورش استان همدان. ابتدایی استان همدان

مؤسسه پژوهشی  . مروری برمطالعات انجام شده در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی          ). 1383(فرشاد، مجید   
 .های آموزشی ریزی درسی و نوآوری برنامه

کـارگیری ایـن      های یـادگیری و بـه         بررسی ارتباط میان میزان آشنایی آموزگاران با نظریه       ). 1383(، مسعود    کاظمی
 .نامه دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک پایان. های شهر اراک ها در دبستان نظریه

ر میـزان یـادگیری     های نوین آموزش و ارزشیابی علوم تجربـی دوره ابتـدایی د             تأثیر شیوه ). 1379( کرامتی، مهین   
ریزی درسی     طرح پژوهشی و پایان نامه، مؤسسه پژوهشی برنامه        40چکیده و خالصه گزارش     . آموزان در آن درس     دانش

 .های آموزشی و نوآوری

های اجتمـاعی و پیـشرفت تحـصیلی       تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت همطالع). 1381( کرامتی، محمدرضا   
 .های آموزشی ریزی درسی و نوآوری مؤسسه پژوهشی برنامه.  پنجم ابتدایی شهر مشهد، تهرانهآموزان پای ریاضی دانش
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آموزان در میزان یادگیری آنها در درس علوم          ای توسط دانش    بررسی تأثیر ساخت چند رسانه    ). 1382(کرمی، زهره   
، انتـشارات   1383 پژوهـشی، تهـران،      نامه دانشگاه تربیت معلـم، معاونـت        پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهش    . پایه پنجم 

 .دانشگاه تربیت معلم

فـصلنامه  . 2001  (PIRLS)المللی پیشرفت سـواد خوانـدن         بررسی نتایج مطالعه بین   ). 1384(کریمی، عبدالعظیم   
 .، ناشر پژوهشکده تعلیم و تربیت1تعلیم و تربیت، شماره 

المللـی و    بـین هسال سـوم راهنمـایی در دو مطالعـ   آموزان   عملکرد ریاضی دانش همقایس). 1377(کیامنش، علیرضا   
 .سومین کنفرانس آموزش ریاضی ایران، کرمان. های درسی بررسی محتوای آموزش ریاضی در برنامه

انـدازها، فـصلنامه      دسـتاوردها و چـشم    . آموزش همه جانبه و مشارکتی در دوره ابتدایی       ). 1383(کیامنش، علیرضا   
 .های آموزشی ریزی درسی و نوآوری ، مؤسسه پژوهشی برنامه10 شماره های آموزشی علمی پژوهشی نوآوری

 .انتشارات مدرسه). 1379(ترجمه محمود، مهرمحمدی . مبانی علمی هنر تدریس. گیج، ان، ال

 .پژوهشکده تعلیم و تربیت. بررسی دانش نظری و عملی معلمان علوم و ریاضیات). 1376( مبشر، منوچهر 

زشیابی از روش تدریس فراینـد محـور درس علـوم دوره ابتـدایی شـهر تهـران در سـال                ار). 1381(محبی، عظیم   
های آموزشی،    ریزی درسی و نوآوری     ، مؤسسه پژوهشی برنامه   8پایان نامه، ماهنامه پژوهش شماره      . 1379 – 80تحصیلی  

 .ریزی آموزشی سازمان پژوهش و برنامه

مرکـز تحقیقـات    . هـای شـغلی معلمـان دوره ابتـدایی          هارتبررسی م ). 1374مؤسسه اندیشور،   (اکبر    مرعشی، علی 
 .آموزشی، وزارت آموزش و پرورش

مقدمه چاپ بیست و یکم، ماهیت دانش از سه دیدگاه معرفت شناسی فلسفی و آثار آن  بر ). 1383(مشایخ، فریده 
 .مدرسهانتشارات . ریزی درسی مدارس ریزی آموزشی، برنامه مبانی برنامه. تعلیم و تربیت معاصر

های اولین همایش ملی جهانی       مجموعه مقاله .ای بر جهانی شدن آموزش و پرورش        مقدمه). 1384(عروفی، یحیی   م
 .شدن تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه

گزارش مرحله اول طـرح مؤسـسه پژوهـشی         . های آموزشی در مدارس     بررسی نوآوری ). 1383( منطقی، مرتضی   
 .ریزی آموزشی های آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه  نوآوریریزی درسی و برنامه

 .تهران، انتشارات مدرسه. یادگیری و تربیت معلم-بازاندیشی فرایند یاددهی). 1379(مهرمحمدی، محمود 

ریزی درسـی در جمهـوری اسـالمی ایـران و جمهـوری               بررسی تطبیقی نظام برنامه   ). 1381(مهرمحمدی، محمود   
 .اندازها، با همکاری گروهی از استادان دانشگاه، انتشارات به نشر ها، رویکردها و چشم نظرگاه: درسی  مهبرنا. فدرال آلمان

های راهبـردی فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در آمـوزش و                  تدوین سیاست ).  الف 1384( مهرمحمدی، محمود   
 .ریزی آموزشی وهش و برنامههای آموزشی، سازمان پژ ریزی درسی و نوآوری مؤسسه پژوهشی برنامه. پرورش

های اولین همـایش ملـی        مجموعه مقاله . تعلیم و تربیت، فرهنگ و جهانی شدن      ).  ب 1384( مهرمحمدی، محمود   
 .جهانی شدن و تعلیم و تربیت، انتشارات وزارت امور خارجه

هـا و     یکـرد هـا، رو    نظرگـاه : برنامـه درسـی   . ریـزی درسـی مدرسـه محـور         برنامـه ). 1381( نصر اصفهانی، احمـد     
 .با همکاری گروهی از استادان دانشگاه، انتشارات به نشر. اندازها چشم
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آموزان آمـوزش دیـده از طریـق تـصویر بـا سـایر                مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش   ). 1378(نصیری، محمد حمزه    
ه پژوهـشی    طرح پژوهـشی و پایـان نامـه، مؤسـس          40چکیده و خالصه گزارش     . آموزان در استان آذربایجان شرقی      دانش
 .های آموزشی ریزی درسی و نوآوری برنامه

های مناسب بـرای کـاربرد فنـاوری اطالعـات در آمـوزش و            ها، شرایط و زمینه     الزام). 1383( نفیسی، عبدالحسین   
. در عـصر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات         : در برنامـه درسـی    . المللـی   هـای مطالعـات بـین       پرورش ایران براساس یافتـه    

 . اسالمی، محسن و دیگران، ناشر، آییژگردآورندگان،

 .نشر دوران. های یادگیری ای بر نظریه مقدمه). 1379(اکبر  آر و السون، متیواچ، ترجمه سیف، علی هرگنهان، بی

راهنمـا و خالصـه     . آموزان  بررسی اثر نوارهای ویدیویی در پیشرفت درس ریاضی دانش        ). 1381(یزدچی، صفورا   
ریزی و منابع      ریاضی کشور، سازمان آموزش و پرورش استان فارس، معاونت پژوهش، برنامه           های ششمین کنفرانس    مقاله

 . انسانی

، دفتر انتشارات   171رشد تکنولوژی آموزشی، شماره     . ضرورت اصالح و بهبود نظام آموزشی     ). 1384(یغما، عادل   
  .ریزی آموزشی کمک آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه
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