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طراحی  و تبیین چارچوب مفهومی پیشنهادی برای طراحی آموزشی و تدریس متناسب با فرهنگ 

 کارآفرینی
 

 کارگاه(درس )مدیریت کالس  -الف 

 

 پوياي ظامن براي ، مركزيدارد. كالس بستگی جامعه آن وپرورشآموزش كيفيت یبه چگونگ هر جامعه پيشرفت

در  هك افتدمی اتفاق در كالس جمعی و فردي طوربهی ركالميو غ رفتار كالمی هرروز هزاران. است انسان تعامل

 بر اساس تواندیمطالعات متعدد نشان داده است، معلم كارآمد و فعال معلمی است كه م. است تأملخود قابل جاي

 :يابد ردستيموردنظر يادگيري و نيز دو مهارت ز يهاتوانايی خود، به هدف

 مديريت اداره كالس .1

 تيفيتدريس باك .2

 ديريت، ممدرسه مديريت یعني تيريباالتر مد سطوح يو پايه است آموزشی مديريت سطح اولين كالس مديريت

و  و فرايند تدريس به ساختار آموزش دادن شود و در شكلمی محسوب وپرورشآموزش نظام كل و مديريت ناحيه

مديريت  .(1831،دارد )صباغيان اساسی نقش آموزاندانش و تربيتی ، آموزشی، عاطفیروند ذهنی و شخصيت ساخت

كالس درس زرهی نيست كه معلمان از نخستين روز تدريس بر تن كنند و خود را در برابر مشكالت كالس و 

ا در و معلم ر شودیدقت معلم در كالس كامل مها ايمن سازند، بلكه مهارتی است كه هرروز باتجربه و تأمل و چالش

 .سازدیامر تدريس كارآمدتر م

در  مهارت بودن او بر اساس جانبهو همه سوکياز  و شخصيت ، نياتنگرش بر اساس معلم كارايی گرچه

 ها و فنونیبه مهارت ، اما معلماست درس كالس تيريمد بناي ديگر سنگ از سوي آموزاندانش توانمندسازي

 (.1832، الدينكند )تاج خلق يادگيري تحقق را براي ايبهينه نياز دارد تا شرايط دهنده سازمان

 ی است:بررسقابلمديريت كالس درس از دو منظر 

 سازوكار موفقيت براي يادگيري منزلهبهالف( مديريت 

، كار و منابع مراحل یده، سازماندرسی يبرنامه تنظيم از طريق درس امور كالس كردن رهبرياز اين منظر 

 مسائل بينیو پيش آموزاندانش بر پيشرفت ، نظارتكارايی منظور باال بردنمحيط به یدهسازمان

 سهمدر یهدف اصل كه رشد يادگيري تدر جه یآموزشكمک از ابزار و وسايل بهينه استفاده ،(1832،صفوي)بالقوه

د باي در محيط كالس است. معلم انسانی هايگيريجهتاين تعابير نشان از  .(1832،پرداختچی) است درس و كالس

هر  را در خاص رفتاري و اجراي پذيرش براي مناسب يهاكند و راه نگاه افراد مجزا و مستقل عنوانبه آموزانبه دانش

 يادگيري ميزان كه تنها اميدوار استنه معلم كالس مديريت هايها و برنامهطرح آموز پيدا نمايد. با اجرايدانش



مايند ن را اصالحرفتار خود باشند و آن متوجه كند كهمی به آنان كمک چنينهم يابد، بلكه فزونی آموزاندانش

  (.1831، )صيامی

 و رفتارهاي منظم انضباط منزلههبب( مديريت 

 باطانض عنوان و تحت الزم است به كالس دادن نظم براي را كه ها و اعمالیگيريتصميم يكليه كالس مديريت

 آن در كه است محيطی كردن و يا فراهم ، نگهداري، مديريتنظم گونهنيمنظور ازا گردد.می شود، شاملمی مطرح

. اغلب معلمان از مديريت شودمی انجام آموزاندانش براي و مشكالت مسائل با كاهش همراه صحيح يادگيري

بيشتر  يبردارفرمانهايی زمينه سكوت و شيوه بكار بردنو انتظار آن است كه با  رادارندكالس درس اين برداشت 

 رشد اخالقی الرنس كلبرگ مبتنی است: چهارگانه آنان را فراهم آورند. اين ديدگاه بر نظريات

و كودكان در اين سن از دستورها  شودیمساله مشاهده  5تا  1( مرحله نافرمانی و تمرد: اين مرحله در كودكان 1ب/

ی و قدرت ميان مرب موازنه. در اين سن كودكان به بيشترين توجه از سوي مربيان نياز دارند. عدم كنندینماطاعت 

 شود.در سنين باالتر می طلبانهقدرتي رفتارهابروز متربی منجر به 

. در اين خودمحورندي هستند و اغلب ترخالقانهسال افراد داراي روحيه  3تا  4ي: در سنين روتک( مرحله 2ب/

اين مرحله انضباط شخصی كودک  در اجتناب و يا تكرار رفتاري مشخص است. منظوربهمرحله پاداش و تنبيه 

 نمايد. بدرفتاردر موقعيت ديگر  خوب وضعيف است و ممكن است در يک موقعيت 

آيد و بر اساس سال احساس انضباط در آنان پديد می 12تا  9( مرحله انضباط ميان فردي يا متقابل: سنين 8ب/

د بروز ديگران از خو توجهجلبرا براي  احترامبا  توأمگيرد. رفتارهاي رفتارهاي متقابل )مربی( انضباط شكل می

 . در اين مرحله كمتر به اعمال انضباط جدي معلم نياز دارد.دهندیم

شود و سال ديده می 11تا  12( انضباط شخصی: اين مرحله كه به نظم اجتماعی نيز شهرت دارد در افراد 4ب/

هستند و چنانچه معلمان تكاليفی به آنان بدهد و آموزان دوره متوسطه اول در اين دوره از رشد اخالقی دانش

اين مرحله افراد هر عملی را به خاطر خوب و درست بودن  در آموزان را رها نمايند مشكلی پيش نخواهد آمد.دانش

 در اين سطح از رفتارها رفتار نمايند. كه دينمایمآموزان را ترغيب ي مشاركتی دانشهاتيفعالدهند. آن انجام می

 از مراحل چهارگانه: گذر

اين توجه است كه براي گذر از هر مرحله  ديمؤبر اساس سن تقويمی نيست. اين نكته  صرفاًگذر از اين مراحل 

. نكته ديگر افتيدست موردنظررفتارهاي مناسبی از سوي مربيان تدوين و انجام پذيرد تا بتوان به سطح رشد اخالقی 

 اشند تابمراحل وجود دارد و معلمان بايستی بسيار مراقب  برگشتطح امكان معلم( در هر س) یمربآنكه رفتارهاي 

يدن براي رسان مؤثربازگشت رخ ندهد و در صورت مشاهده به بررسی مسائل پيش رو بپردازد. يكی از راهبردهاي 

تمرين آموزان زمان كافی براي بروز و ي تدريجی است. بسياري از دانشهاآموزشبه هر مرحله  آموزاندانش



و الزم است با آموختن انضباط شخصی و با استفاده از  اندنداشتهرفتارهاي مورد انتظار در سطح رشد اخالقی را 

 آموزان را اصالح نمايد.ي مناسب و با تكرار و مداومت مشكالت رفتاري دانشهافرصترفتارها و 

  مدیریت کالس یهاروش

. انتخاب ديآیآن، از عالئم موفقيت معلم به شمار م یدهسازمانانتخاب روش صحيح مديريت كالس درس و 

ت مناسب روش مديري يريكارگمعلم بستگی دارد. معلمان با به يهاهرگونه شيوه مديريتی، به سبک تدريس و هدف

آموزان نقش مهمی دانش يهايیو توانا هاتياجتماعی، خالق يها، در پرورش مهارتتوانندیكالس درس خود م

ت اداره كردن چنين محيطی، نيازمند تصميما .اشته باشند و مشكالت انضباطی كمتري در كالس خود مشاهده كنندد

خاص مديريتی و گاهی تلفيق از چند روش مديريتی نياز دارد.  يهاآنی و اقدامات سريع و مداوم است و به مهارت

 :شودیسه روش مديريت كالس درس ارائه م نجايدر ا

رويكرد رفتارگرايانه به اين نكته تأكيد دارد كه معلم بايد تصميمی اتخاذ كند تا در كالس  :روش رفتارگرایانه .1

درس او مشكلی به وجود نيايد. از آغاز سال تحصيلی، معلم موظف است قوانين و مقررات كالس درس را وضع 

د تقويت از طريق پاداش دادن به رفتارهاي مطلوب و اند آن قوانين را اجرا كنند. فراينآموزان نيز موظفكند. دانش

مطلوب، در اين روش مؤثر است. اقتدار معلم در اين روش كامالً  ريپس گرفتن امتياز در صورت بروز رفتارهاي غ

 .ديجویمحفوظ است و معلم در وضع و حفظ مقررات كالس، از اين اقتدار بهره م

، غيرمنتظره شودیآموزان تلقی مدر اين روش، مشكالت كالس پيامد طبيعی حضور دانش :گرایانهروش تعامل .2

 .شودیوفصل مو حل رديگیحل مسئله در كالس، موردتوجه قرار م يهاتيو مانند فعال رسدیبه نظر نم

معلم در  يمداخلهاين روش حد وسط دو روش رفتارگرايانه و تعامل گرايانه است.  :انهیجومداخله ریروش غ .3

آموزان و آزادي آنان حل مشكالت كالس بسيار اندک است. هدف اصلی در اين روش، ارتقاي رشد فردي دانش

كالس نقشی حمايتی  يهاتيدارند و معلم در فعال يامشاوره يآموزان خود رابطهدانش است. معلمان در اين روش با

 به تقويت روابط ميان ترشيآن، ب يجاو به رديگیبراي معلم در نظر م روش حداقل اقتدار را نيآموز دارد. ااز دانش

 .آموز تأكيد داردمعلم و دانش

  



گفت كدام روش كارآمدتر يا فاقد كارايی است. روشی براي معلم كارآمد است كه بهترين  توانینم یطوركلبه

متعدد را در كالس خود بيازمايد و كارآمدترين  يهانتيجه را در كالس درس او داشته باشد؛ بنابراين معلم بايد روش

تارگرايانه مديريت رف يهاگفت، شمار معلمانی كه ازنظر سبک يكی از روش توانیصراحت مرا انتخاب كند. البته به

 از روش مديريت كالس كهني، اندک است. اكثر معلمان بدون اكنندیمداخله جو را اعمال م رييا تعامل گرايانه يا غ

. اين معلمان روش مديريت صحيح و دهندیخودآگاه باشند، تركيبی از سه نوع مديريت را مورداستفاده قرار م درس

ها هميشه فعال و زنده و پر و كالس درس آن رنديگیعلمی و استاندارد را در هرلحظه از زمان تدريس خود به كار م

 ت.يادگيري اس يزهياز نشاط و انگ

 :ميينمایم يبندالس را در سه قسمت به شرح زير طبقهوامل مؤثر بر مديريت كع

 شخصيت معلم؛ يهایژگيالف: و

 تدريس معلم؛ يهاب: روش

 .ج: استفاده از فنون تدريس

  

 شخصیتی معلم یهایژگیالف( و

شخصيتی معلم، يكی از عوامل بسيار مهم در نظم دهی كالس است. معلمی  يهایژگيبدون شک شخصيت و يا و

ردي ف يهاذهنی، جسمی، عاطفی و تفاوت يهايیبه توانا استاخالق خوش و نگر مثبت ،است آراسته آنظاهر  كه 

، داندی، مهارت ارزشيابی و پرسش كردن را مسازدیشاگردان آگاهی دارد، شرايط فيزيكی كالس را از قبل آماده م

است و در  انيبگو، صادق و خوشراست، ماني، باادهدیآموزان را دوست دارد و به كارش عالقه نشان مدانش

ين صفت را معلمين بايد ا نيرا ندارد، مسلماً بسيار متفاوت است بنابرا هایژگيكارش مسلط است و با معلمی كه اين و

 .را در خود متبلور سازند هایژگيو نيمقدس معلمی، ا يدر خود آشكار نمايند و در تمهيدات اشتغال به حرفه

  

 یسب( روش های تدر



اين  "ه ك دارندی، دائم اين جمله را بيان ممعلمتيدانشگاه يا مراكز ترب يهابسيارند دانشجو معلمينی كه در كالس

دليل گفتن اين جمله اعتراضی اين است كه دانشجويان معلمی،  "ها به كاربرد در كالس توانیروش تدريس را نم

براي آموزش  توانینم تدريس روش يک از و دارد ود خاص خ يیهنوز آگاهی ندارد كه هر روش تدريس كار آ

 يهاكه اجراي بعضی از روش دارندیها استفاده نمود. همچنين بعضی اذعان مهمه دروس و يا در همه كالس

 .گرددیكالس م ینظمیتدريس، باعث شلوغی و ب

  

 –امكانات و تجهيزات  -است كه يک معلم بايد با توجه به شرايط كالسی ذكرانيدر توضيح اين مطالب شا

س روش تدري كهیمناسب انتخاب نمايد و درصورت روش يک درسی كتب محتواي و شاگردان و خود يهايیتوانا

ه يک الزم است ك نيشاگردان، شلوغی كالس و اتالف وقت خواهد شد؛ بنابرا یمعلم مناسب نباشد باعث سردرگم

ب موقع و در جاي مناسالزم را داشته باشد تا به يهایها و راهبردهاي فنون تدريس، آگاهمعلم نسبت به الگوها، روش

 .مند گرددها و فنون، با موقعيت بهرهاز هركدام از روش

رورت ض نيبنابرا فعال تدريس توسط معلمان محتواي كتب درسی است؛ يهايكی از داليل عدم استفاده از روش 

تا شاگردان را با مفاهيمی كه ارائه گرديد آشنا نموده و  شدياند یدارد كه يک معلم در طراحی آموزشی تدابيري ب

آموزان خاطی سلب نمايد، همچنين ضروري است كه محتواي كتب درسی امكان بر هم زدن نظم كالس را از دانش

 .گردد يريس فعال بازنگرتد يهابا توجه به چگونگی آموزش و اعمال روش

است بايستی انتظار رفتارهاي چندبعدي را انتظار  مدنظري عملی هاهيروي كه اغلب و فناوري درس كار هاكالسدر 

 آموزاندانشعدم درگيري  ليبه دلمستقيم كارآمدي الزم را ندارد و  آموزشي هاروش هاكالس گونهنياداشت. در 

ن . لذا دبيران كاروفناوري در اوليدينمایمرفتارهايی كه مخل آموزش است را از خود بروز  جيتدربهبا محتوا و معلم، 

كه الزمه چنين  هرچندي نوين را فراگيرند. هاروشسنتی دست برداشته و  آموزشي هاوهيشگام الزم است از 

مربيان در  گونهنياي درس هاكالسآموزان است و اين با مفهوم انضباط در هايی مشاركت و فعال بودن دانشسبک

 تعارض است.

  



  ج( فنون تدریس

، گفته دينمایتوجه شاگردان به تدريس اثربخش و كارآمدتر اجرا متدريس به مجموعه اعمالی كه معلم براي جلب

 ي، وشودیها در كالس درس توسط معلم، باعث ماعمال آن و تدريس . آشنايی و آگاهی نسبت به فنون شودیم

 توانیبدون استفاده از خشونت و تنبيه بدنی، كالس را مديريت نموده و نظم را حاكم سازد، ازجمله فنون تدريس م

 :موارد زير را برشمرد

  

 تدبیر منفی .1 

آموزان از توجه دانشمنظور ساكت كردن كالس و يا جلباست و معلم به یدرمانخانواده يهاتدبير منفی يكی از فن

معلم طنين شادي صداي خود را كم كرده و بغض  شودیكه وقتی كالس شلوغ م صورتنيبد دينمایم آن استفاده

ی كه احتياج به توجه آموزاندانشيا گاهی  ؛ وبخشدیو با اين روش به كالس نظم م دهدیصدايش را افزايش م

 .داردیبرم آناندارند، نگاه چشمی خود را از 

  

 و بیان معلم صدا به توجه .2

ها به گوش دادن، معلم بايد با صداي يكنواخت صحبت نكند، توجه شاگردان و وادار كردن آنمنظور جلببه

د. صداي جالب و مناسب با موضوع درسی، آموزان شنونده فعالی شوننمايد تا دانش اديوزنوسانات صداي خود را كم

و ... در امر يادگيري  خراشگوشمفهوم، و دوستانه در مقايسه با صداي خشن، تند، نا چسبدلصداي صميمی، 

براي بررسی اين موضوع ضبط صداي توسط  مؤثرمضاعفی خواهد گذاشت. يكی از راهبردهاي  ريتأثآموزان دانش

 نقاط قوت و ضعف خود را شناسايی نمايد. تواندیمي ارزشيابی صدا هاستيلچکخود معلم است و مقايسه با 

  

 معلم یهاحرکت .3



هر چه حركات هدفمند معلم و  .(832معلم و توجه شاگردان رابطه مستقيم وجود دارد )شعبانی، يهاحركتبين 

تر خواهد معلم بيشتر باشد، معلم بر كالس مسلط كالس پايين حركات وبرگشتن  و كالس آخر به حركت كردن 

با  زمانهم . ارتباط چشمیرديگیيادگيري بهتر صورت م جهيداشت و شاگردان بيشتر به او توجه خواهند كرد و درنت

 نمايد. ديتأكبر بهبود اين روش بيشتر  تواندیم آموزاندانشحركت ميان 

  

 های کالمی و غیرکالمی()مهارت توجهجلب .3

آموزان را در كالس جلب نموده است. معلمان پيش از آغاز تدريس معلم بايستی مطمئن شود كه توجه همه دانش

آموزان جلب خواهد شد و اين امري نادرست است. بلند صحبت با آغاز تدريس توجه دانش كنندیمتصور  تجربهكم

به افزايش صداهاي  جيتدربهباشد اما  مؤثرآموزان ممكن است در گام نخست ي دانشهاصحبتبا  زمانهمكردن 

آموزان دانش توجهجلبی براي ركالميغمی و ي كالهامهارتآموزان منجر خواهد شد. در اين بخش توجه به دانش

 ضرورت دارد.

اند و تكرار بعضی افعال و كلمات ازجمله نكاتی است كه به خاطر ، اين كلمات خيلی مهم"نگاه كنيد، دقت كنيد  "

 هگاهی معلم با ضربه زدن به ميز يا تابلوي كالس، توجه شاگردان ب. دينمایمعلم، توجه شاگردان را جلب م ديتأك

كه به درس توجه ندارد و  يآموزمعلم به دانش داریمعن يهانگاه  .كندیم جلب  شودیمطالب و مفاهيمی كه ارائه م

كه  یوزانآمبا عصبانيت نگاه كردن به دانش ني. همچنگرددیاو م يجاباعث كاهش رفتار نا به ،كندیيا سروصدا م

 .معلم گوش دهد يهاآموز وادار شود به درسدانش شودیاند؛ باعث مبراي كالس مزاحمت ايجاد كرده

 

  

 یقراردادبا عالئم  اشارات معلم .5

؛ حركات دست، چشم، ابرو، دهان، انگشتان و شودیو اشارات معلم، باعث دقت بيشتر شاگردان م ماهايبعضی از ا

 .سر، مشتمل براين حركات است

 تواند شامل: برخی از اين عالئم



 بيشتر قرار گيرد. توجهجلبمورد  تواندیمدن دست با آهنگ و ضربان هاي مختلف ( دست زدن: كوبي5/1

آموزان در ي دانشهاتيفعالي خاص دارد نشان از هانشانهيی كه هازنگ( نواختن زنگ: استفاده از برخی از 5/2

 خصوص رفتارهايی مشخص دارد.

ي هايگذارشمارهبراي مربيان ورزش و يا عالمت با انگشتان دست و  مخصوصاً( حركات دست: اشاره با آرنج 5/8

 آموزان را تهييج نمايد.براي نوع پيام مورد انتظار دانش تواندیمآن 

 : استفاده از تصوير چهره يا صورتک براي ارسال پيام بسيار موفق خواهد بود.( چهره5/4

 یببر بهبود عملكرد غيركالمی معلم  تواندیما تصاوير مختلف ي هابارنگ هاكارت: توليد داراميپي هاكارت( 5/5

 .ديافزا

  

 ی هدفمندهامکث. سکوت و 6

و  نديمانیموقع حواس شاگردان را به مفاهيم جلب مبه يهابرخی معلمان در حين توضيح دادن و يا سخنرانی با مكث

 چند تواندیم. اين رفتار بنا به تشخيص معلم ندينمایو كالس را اداره م دهدیآموزان را كاهش مدانش يسروصدا

 ثانيه يا بيشتر طول بكشد.

  

 آموزاندانش دیتشویق و تمج .۹

معلمان است، تشويق و تمجيد است؛ البته تمجيد عملكرد شاگردان،  اريعنوان ابزاري مؤثر در اختكه به یيكی از فنون

 د.ردگیوپرورش سودگرايانه متر از تشويق آنان است، زيرا تشويق شاگردان باعث به وجود آمدن آموزشباارزش

ش، امتياز و تال يهااز كارت ايو  نيز بهره ببرد ياآموزان از تقويت پتهبا توجه به سن دانش تواندیهمچنين معلم م

آن را ارتقا  یو نسبی متناوب از اين ابزار، اثربخش يافاصله ياستفاده .كارت جايزه بدين منظور استفاده نمايد

 .بخشدیم



 نجايحل كنند و هم با يكديگر صحبت كنند. در ارا  فناوري كار و ، هم مسئلهزمانکيدر  توانندیآموزان نمدانش 

. اين روزها افتدیندرت اتفاق محل مسئله، رفتار مناسب و صحبت كردن، رفتار نامناسب است. وقتی رفتار نامناسب به

 توانیانجام داد. پس با تقويت رفتار مناسب م توانیها را متنها يكی از آن زمانکيبا يكديگر در تقابل هستند و در 

ر مديريت موفق در كالس، پرهيز از مشكالت است، نه صرفاً برخورد با از بروز رفتار نامناسب جلوگيري كرد. معيا

 .رفتارهاي نامناسب

 . ایجاد تنوع در برقراری ارتباط۷

آموزان را به جريان تدريس جلب نمايد. اين روابط توجه دانش تواندیممعلم با تغيير در شكل رابطه متقابل بين افراد 

امور امور، دانشآموزان با دانش، دانشآموزدانش، دانش امور با معلم، دانش امور با آموزدانش باشامل معلم  تواندیم

 آموزان با معلم باشد.دانش آموزان وآموزان، معلم با دانشبا دانش

 آموزان. پاسخگویی دانش11

ي ريپذتيمسئولبراي  مؤثريک عامل  عنوانبهآموزان در مديريت كالس درس پاسخگويی دانش مؤثريكی از عوامل 

 آموزان است مستلزم توجه به شش زمينه است:آنان است. پاسخگو بودن دانش

آموزان مانند نحوه فعاليت، از دانش ( وضوح و روشنی تكاليف درسی: وضوح انتظارات دبيران كار و فناوري11/1

 خواهد بود. رمؤثتكاليف  موقعبهدر كارگاه در انجام  مورداستفادهوسايل  آوردنتكميل فعاليت، 

ا هر شوند ت انيبروشنو تكاليف يادگيري بايد واضح و  هاتيفعال( وضوح و روشنی آموزش و تكاليف: 11/2

تكليف  به فهم بهتر تواندیمرا بفهمد. نحوه ارزشيابی، بيان توضيحات مشخص و... در اين زمينه  طرز كار آموزدانش

ي معلم از محتوا، انتظارات و اهداف آموزشی، واضح هایهآگاكمک نمايد. وضوح و روشنی آموزش بستگی به 

 ي آموزشی دارد.هاروشو  شدهارائهبودن مطالب 

 ي كار و فناوري نيازمند رهنمايی معلم است.هاپروژهو كنترل حين انجام دادن تكاليف: بسياري از  ( نظارت11/8

. اطمينان از دهدیمرا فهميده و درست انجام  موردنظرآموزان فعاليت بايد اطمينان حاصل نمايند كه دانش رانيدب

 .ديافزا یبي كالس شده و بر انضباط كالسی هاتنشمنجر به كاهش  تواندیمآموزان انجام فعاليت توسط دانش



ي ريپذتيمسئولي در يادگيري و و فناوردبيران كار  لهيوسبهي سازنده: دادن بازخورد بازخوردها( ارائه 11/4

آهنگ و سرعت  توانندیمی يابند خودآگاهآموزان از چگونگی پيشرفت بسزاي دارد. هرگاه دانش ريتأثزان آمودانش

 آموزان ضرورت دارد.يادگيري خود را تنظيم نمايند. بازديد و مرور منظم تكاليف دانش

 

  

 ی مستقیم و استفاده از انضباط مثبتهادستورالعمل .11

آموزان مشخص نمايد كه پس از پايان درس چه نتايجی فعاليت در كالس براي دانشتدوين و بيان اهداف در آغاز 

آموزان و آگاهی دادن تدوين قوانين كالسی و تشريح آن براي دانشبراي آنان به همراه خواهد داشت. از ديگر سو 

لذا معلمان بايد در . شودیموجب عملكرد مثبت فردي و گروهی م تيو درنها گرددیها باعث ايجاد نگرش مبه آن

. در اين بخش معلمان دقت كافی داشته باشند سه هفته اول(خصوص در روزهاي اول )تدوين مقررات كالس به

كه ندويد بهتر است  ي تذكر دادنجابه و ندينما بازگوآموزان مثبت براي دانش صورتبهبايستی انتظارات خود را در 

 بيان شود بانظم و ترتيب خارج شويد.

ار كند تا باعث توجه به رفتار مطلوب شود و نه سوء رفت نكات ديگر آن است كه معلمان بايستی عناوينی را بياناز 

 بيان خيلی خوب خواهد بود: گونهنياآموز. در اين بخش دانش

اما  ".درا با همكاري همديگر بررسی نمايي امكردهكه در جاي خود بنشينيد و مسائلی را كه مطرح  خواهمیماز شما  "

 چه عيبی دارد؟ كار نيااگر به سوء رفتار توجه كند موجب شده تا دانش امور بگويد: من مقصر نيستم يا 

 . تنبيه كردن سوء رفتارها12

 براي آنكه تنبيهات اثرگذار باشد الزم است به اين موارد توجه داشت:

 ( تنبيه با رفتار سوء متناسب باشد.12/1

 خواهند بود. ارآمدناكي باشد تا اثر تنبيه را احساس كند. تنبيهات با اثرات خفيف بسيار اگونهبه( شدت تنبيه 12/2



است را  رزدهس( همراه ساختن تنبيه با تشويق: معلم بايستی مترصد باشد كه رفتارهايی كه از دانش امور خاطی 12/8

 .گرددیما تشويق ب سوء رفتاركه پسنديده است را تشويق نمايد. اين اقدام منجر به جايگزينی 

 

 یبندجمع

اند، بعضی از مشكالت اخالقی و اجتماعی نوجوانان ما حاكی از جذاب نبودن محيط نشان داده شماریتحقيقات ب

افت تحصيلی آنان بوده است. لذا  جهيآموزان با معلمان و درنتدانش گونهنيا يهامدرسه و كالس درس و كشمكش

وجود مديريت كارآمد معلمان و ايجاد شرايط الزم براي تسهيل در امر يادگيري در كالس درس كه مطابق نيازها و 

 .امروزي و راه گشاي بسياري از مشكالت نوجوانان است يجامعه يفراگيران باشد، الزمه يهایژگيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طراحی آموزشی -ب 

 

 

هایی اجتماعی است که نظام فردی و اجتماعی فرد را متحول نموده کارآفرینی مفهومی است که مبتنی برکنش

آورد. در این میان نظام آموزش ای افراد و کسب تجارب متناسب با موقعیت را فراهم میو زمینه رشد و توسعه حرفه

هایی است تا زمینه رشد و شکوفایی ها و زمینهتعنوان متولی امر آموزش عمومی به دنبال ایجاد فرصو پرورش به

هایی را برای کسب و ایجاد مهارتی پویا هایی فرصتفردی را در نزد فراگیران فراهم آورد و در سایه چنین تالش

آورد توجه به رویکردهایی  است تا افراد را قادر سازد فراهم آورد. آنچه وضع موجود در سیستم اشتغال را فراهم می

 معاش تالش داشته باشند. ی کسب روزی و امربرا
 

ورزد. هایی که متمرکز بر یادگیرنده است تأکید میکه کارآفرینی ماهیتی تجربی و عملی دارد بر شیوهازآنجایی

دیگر باید شیوه آموزش رویکرد فعال و پویا را داشته تا یادگیرنده را به تعامل و تکامل با محیط پیرامونی خود بیانبه

را فراهم آورد. لذا رویکرد موردتوجه تدریسِ موقعیتی است.در این های رشدی ابعاد چندگانه آور بپردازد و زمینه

رویکردها را باید متناسب با موقعیت آموزشی نسبت به کارآفرینی حساس بود و مربی بتواند سطوح مورد انتظار را 

های یهای موردتقاضا تبیین نماید. البته با توجه به اینکه کتاب کار و فناوری در محور شایستگدر شایستگی

سازی ای در تدریس نسبت به پیادهتوان با توجه به انتظارات آموزشی و رویکرد پروژهگیرد، میوکار قرار میکسب

هایی متناسب با موقعیت آموزشی کمک شایانی کارآفرینی همت گمارد. این فرآیند به تجربی شدن و خلق ایده

 خواهد نمود. 

نه هایی داشت تا بتوان زمیتوان توجه به رویهفرآیند کارآفرینی می های آموزش درگیری حلقهاز سویی با شکل

ه سیالی آفرینی بنشیند کتواند بر بال اندیشه و تحولها را تسریع بخشد. برنامه درسی هنگامی میگیریاین شکل

ر جهت اهداف توان برنامه درسی را درفت از چنین وضعی چگونه میو انعطاف الزم را دارا باشد. ولی برای برون

 های مورد انتظار در برنامه درسی کار و فناوریعالیه در سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی مبتنی بر شایستگی

 فراهم نمود؟

های آموزش ازجمله تدریس حاضر باهدف پیوستگی در طراحی آموزشی و ایجاد تفاهمی میان مؤلفه محتوای

 در این خصوصها های آموزشی است.نتایج یافتهبه دنبال مفهوم آفرینی و چارچوبی برای طراحان و مجریان برنامه

 و موقعیت است و یادگیری تجربیهای کارآفرینی مبتنی بر حوزه عمل تدریس مبتنی بر رویه که درمی دهد نشان 

یابد. در میان الگوهای متعدد تدریس، است. بدین معنی که یادگیری در عمل و موقعیت آموزشی اتفاق و ادامه می

های مورد انتظار جای داد. به نظر تواند در حیطه تدریسهایی که زمینه توسعه فردی را فراهم آورد میکنشبرهم

رانی باشد. چنانکه شیوه سنتی سخنهای خالقانه در اجرا میر کارآفرینی به دنبال شیوهرسد که تدریس مبتنی بمی

صورت کنشگرانه ایجاد نمود. لذا یادگیری فرآیند دوسویه و تعاملی است. ازجمله توان بهرا نیز با تمهیداتی می



ای داد رویکرد آموزشی توان در این خصوص و در باب درس کار فناوری و شیوه آموزش آن جهایی که میروش

های بایست نتایج کار عملی و فعالیتمبتنی بر پروژه است. در شیوه آموزشی درس کار و فناوری یادگیرنده  می

وکار تجربه نمایند.  اندازی واحدهای کسبهایی برای راهعنوان زمینههای کارآفرینی بهگروهی را در قالب بازارچه

های آموزان بتوانند نیازانتزاعی خود مبتنی بر فهم و درک موقعیت است تا دانش بنابراین تدریس در شکل مجرد و

د توانمتناسب با جامعه بومی و محلی خود را بازتولید نمایند. تدریس از این منظر همان رخ دادهایی است که می

موده و به توسعه سطوح اندیشی، ایفای نقش و... فراهم نسازی موقعیت را در قالب نمایش، بازی، همزمینه شبیه

 باالی تفکر چون تفکر انتقادی و حل مسئله در نزد فراگیران منجر گردد. 

 

 کدام الگوهای طراحی با تدریس مبتنی بر رویکرد کارآفرینی قرابت بیشتری دارند؟ -

در  های مورد انتظارگانه شایستگی 6کارآفرینی مفهومی است که نیاز دارد برای پرورش مناسب آن به ابعاد 

طلبی، توفیق طلبی، کنترل درونی و کارآفرینی توجه وافر نمود. این ابعاد شامل خالقیت، تحمل ابهام، استقالل

های مطرح در طراحی آموزشی را و میزان تناسب با رویکرد کارآفرینی دیدگاه2-مخاطره پذیری است. لذا جدول

 گیرد:موردتوجه قرار می
 (1931)زارع زوارکی،ارآفرینی در الگوهای طراحی آموزشیهای کمیزان توجه به شاخص2 -جدول

 مؤلفه       

 طراح  

خالقی

 ت

تحمل 

 ابهام 

استقالل 

 طلبی

توفیق 

 طلبی

کنترل 

 درونی

خاطره 

 پذیری

 های طراحیمؤلفه 

و   گانیه

 (1391)1بریگز

اهداف  از فراگیر ساختن فراگیر،مطلع توجهجلب  *    

 ارائه ، گذشته هاییادگیری آموزشی،فراخوانی

 آزمون، راهنمای یادگیری ارائه آموزشی، مواد

 ترغیب عملکرد، ارزیابی بازخورد، ارائه عملکرد،

 .یادگیری انتقال و یادآوری تسهیل و

 2واتسون

(1391) 

 ارزشیابی. و  اجرا توسعه، طراحی،، وتحلیلتجزیه      

 نوع تعیینیادگیرندگان،  هایویژگی تعیین *     * (1391) 9مریل

 اولیه، ارائه انواع انتظار، تبیین مورد عملکرد

 تفکیک، اصول رعایت ثانویه ارائه انواع تعیین

 .دشواری سطح و همتاسازی تنوع،

                                                           
1. Ganye, R.M and Briggs, L.J 

2 .Russel Watson 

3 .M. David Merrill 



 4رایگلوث

(1399) 

 بسط و فنّاوری موضوع اصلی،شرح و      

 1کلر

(2111) 

 و رضایت ،ارتباط، اطمینان توجه   *   

هاینیچ و 

 6دیگران

(1339) 

 فراگیر،تعیین هایویژگی وتحلیلتجزیه    *  *

 مواد، کاربرد و هارسانه ها،روش اهداف،انتخاب

 و ارزشیابی، فراگیر مشارکت مواد، و هارسانه

 تجدیدنظر

 راس موریسون،

 (2114)9کمپ و

های مسائل و مشکالت آموزشی، ویژگی   *   *

وتحلیل تکلیف،اهداف، توالی یادگیرنده، تجزیه

محتوا، راهبردهای یادگیری، طراحی پیام، توسعه 

 آموزشی، ابزارهای ارزشیابی

 9زیمنس

(2111) 

 کردن. ایسامانه و نوآوری، تحقیق، اجرا و ابداع *     *

 جی ، چام می.ام

 دی ، مایلی

 اسمیت )الگوی

 .ام .ام

 (2116اس،

تحلیل یادگیرنده، تهیه راهبرد آموزشی، انتخاب   *    *

ابزار آموزشی، طراحی و تهیه محیط روش و 

یادگیری، تهیه طرح ارزیابی، اجرا، تعیین اهداف 

 و ارزشیابی

  

در میان الگوهای ذکرشده در جدول فوق، الگوی واتسون و رایگلوث بدون توجه،  شودطور که مالحظه میهمان  

، هاینیچ و دیگران، موریسون،راس و کمپالگوی گانیه و بریگز و الگوی کلر با همپوشانی یک مؤلفه و الگوی مریل، 

وجه هیچ الگو بدان ت الگوی زیمنس و الگوی ام.ام.اس با دو مؤلفه همپوشانی داشته است. البته مؤلفه تحمل ابهام در

صورت مستقیم به امر کارآفرینی ای نشده یا کمتر شده است. بنابراین الگوهای مطرح در طراحی آموزشی به

 اند.صورت کلی اقدام نمودههایی برای طراحی آموزشی بهبه ذکر گاماند و فقط نپرداخته

                                                           
4 .Charles M Reigeluth 
5 .John M. Keller 
6. Henich, Robert and Others 
7 .Gary R. Morrison , Steven M. Ross, Jerrold E. Kemp 
8. George Siemens 



های مطرح در حوزه طراحی گانه که از تجمیع دیدگاه 12های مجموعه مؤلفه  سامانمند، فرایند این در

 محتوای، شناسایی یادگیرنده، هایویژگی بررسی آموزشی، مشکالت و مسائل شناسایی شده است شامل:اقتباس

 آموزشی، هایاستراتژی تعیین منطقی، یادگیری برای آموزشی واحد هر در محتوا توالی آموزشی، اهداف تعیین

 هایفعالیت از پشتیبانی و حمایت برای منابع ارزشیابی،انتخاب ابزارهای تهیه آموزش، توسعه و آموزشی پیام تعیین

 یادگیری هایمحیط و طراحی آموزشی هایمدل گیریشکل در اساسی هایمؤلفه عنوانبه یادگیری و آموزشی

گانه فوق موردتوجه بوده  12شده میزان توجه به هریک از عناصر های طراحی ارائهاند. در مدلموردتوجه

ها پس از تلفیق با  سایر (. در ادامه این مؤلفه1931به نقل از زارعی زوارکی، 2116، 3است)موریسون، راث و کمپ

 .عنوان طراحی تلفیقی در آموزش مورداستفاده قرار خواهند گرفتهای طراحی تحت گام
 

 الگوی مطلوب پیشنهادی برای طراحی آموزشی مبتنی بر رویکرد کارآفرینی چگونه است؟ -

رسد که مدلی مبتنی بر رویکرد کارآفرینی شکل نگرفته است و نیازمند آن است که رویکردی را لذا به نظر می

بازتولید نمود. لذا بر اساس دیدگاه عمومی طراحی تلفیقی با استفاده از رویکرد مبتنی بر کارآفرینی 

 کارآفرینی یادگیری مدل های هر مرحله و تلفیق آن با مراحل( به تبیین گام1931زوارکی)زارعی

 پردازیم:می9-کارآفرینی در جدول(1999، شیرازی ، شهیدی ، پرهیزکارالعمر)مادام
 آموزشی مطلوب مبتنی بر دیدگاه طراحی تلفیق با رویکرد کارآفرینی فردیچارچوب طراحی 9-جدول

های گام

طراحی 

 تلفیقی

های موردنظر در گام های آموزشیکنش

 آموزش کارآفرینی

تدریس مرتبط با فرهنگ 

 کارآفرینی

طراحی آموزشی موقعیت و 

فعالیت یادگیری مبتنی بر 

 کارآفرینی

 وتحلیلتجزیه

 مشکل

 تعریف  موقعیت

یادگیری، شناسایی 

منبع، تعیین 

 ها، نتایج حلراه

 فکر تخیل باگام کشف : 

،  امکانات مورد در کردن

های پایه کسب مهارت

ی، آموختن واساز

ها)مؤلفه(ی صالحیت

 کارآفرینی

 و ایده انتخاب:گام توسعه

 طرح ایجاد

 آزمودن:مالی گام تأمین

 طرح امکان

ویژگی های فردی و تجربی -

 مدرس

بکارگیری شیوه های سنتی  -

کالسی، بحث  چون سخنرانی

 نقش ایفای سازی،وگفتگو،شبیه

 وکارطرح کسب تهیه -

 موردی توجه به مطالعات -

های یتصالحها و ییتواناشناخت 

 خود

 هاایدهمطالعه و بررسی 

توسعه یک ایده جدید یا گسترش 

 ای قدیمی ایده

آماده کردن یک طرح شغلی طرح 

 سنجیبازاریابی و امکان

 وجوی منابع مالیجست

 بررسی نیازهای جامعه اسالمی

 

 

 

 طراحی

وتحلیل تجزیه

فراگیر،تعیین اهداف، 

تهیه محتوا،تعیین 

روش آموزش،تعیین 

رسانه، تعیین فعالیت 

یادگیری، تعیین 

فضای آموزشی، 

تعیین نظام ارزشیابی، 

                                                           
9.  Gary R. Morrison , Steven M. Ross, Jerrold E. Kem 



تعیین نیروی انسانی، 

 مدیریت منابع 

 و شروع:سازی گام واقعی

 وکارکسب یک اجرای

 گیریتصمیم:گام برداشت

 وکارکسب آینده مورد در

 هایبازی-

 سازیشبیهوکار)کسب

 ( کامپیوتری

 هایشرکت در کارورزی- 

 کوچک

رویکرد های مبتنی -

 قبیل از فعال هایبرروش

 هایشیوه پروژه، هایروش

مسئله،  حل عملی، و تجربی

 آزمون و خطا

مبتنی بر نظریات یادگیری   -

 گیریاجتماعی و سرمشق

یادگیری،تعاملی و ارتباطی، 

 یادگیری تجربی.

 11وکارتدوین طرح کسب

 مشاهده،ارزشیابی از طریق 

 و پرسش کار،  پوشه لیست،چک

 انجام و پاسخ، خودسنجی

 گروهی و فردی هایپروژه

اجرای 

 آموزشی

اجرای آموزشی، 

وتحلیل نتایج، تجزیه

تجدیدنظر، اجرای 

 گسترده

مقدماتی و  اجرای

  هاطرح یسنجامکان

ومستندسازی سازیپیاده

 هافعالیت

 11اجرا در قالب ایده شو

دفاع از طرح در جلسه 

 ی(درس گروهیشی)اندهم

 تحلیل و تفسیر نتایج  درونی و بیرونی برنامه ارزشیابی

های توسعه یادگیری

 العمر کارآفرینیمادام

 خوداشتغالی

توصیفی و مشاهده ارزشیابی 

گر)چک لیست،پوشه کار و... به 

ارزشیابی  (1934نقل از سبزه،

 مبتنی بر خبره آموزشی

 وارزشیابی فرآیندی وعملکردی

 12وکار های کسببرگزاری بازارچه

اصالح و 

 تجدیدنظر

اعمال اصالحات الزم 

 در برنامه 

 

های برد. جدول فوق کنشطراحی استفاده و بهره میگانه در  12دانستیم که رویکرد تلفیق از تجمیع عناصر    

توان متناسب العمر میهای موردنظر در آموزش کارآفرینی مادامدهد. اما بر اساس گامآموزشی هر بخش را نشان می

با هر کنش آموزشی نوع انتظارات برای آموزش کارآفرینی را رصد نمود. در بخش انتهایی جدول نیز با توجه به 

های آموزش کارآفرینی به تبیین موقعیت و فعالیت یادگیری مبتنی بر های آموزشی و گامطراحی، کنش هایگام

رویکرد کارآفرینی فردی همت گمارد. این بخش با توجه به ساختار موردنظر در کتاب کار و فناوری پیشنهادشده 

 است.

 

                                                           
10 .Business Plan 
11 .The idea of the show 
12. marketplace 



کنند) مک می اتخاذ درس خود در کالس تدریس موقعیت در معلمان که گرددمی اطالق فعالیتی به تدریس سبک

ارائه  مدرس که است رفتارهایی و عقاید از ویژه الگویی تدریس ( سبک2112) 14زعم گراشا(. به2116،  19کوی

 عمل، استقالل رشد را است آموزاندانش و نیازهای هاترجیح بر متمرکز که را نقش این اساسی هدف کند. ویمی

توان ازسویی زمانی می.دهدمی را خالق تفکر یاجازه هاآن به که داندمی آموزاندانش در پذیریمسئولیت و ابتکار

انتظار آموزش فن آفرینی و کارآفرینی را در نزد فراگیران داشت که طراح و مجری اصلی این فرآیند در گام نخست 

اولین متخصص و خبره آموزشی دفاع  عنوانوجود آمده به های تجربی بهخود نیز کارآفرین باشد و بتواند از موقعیت

روهایا و های شناختی )باید توجه داشت که حلقه اصلی و نیاز مبرم در این جریان دوسویه افزایش مهارت نماید.

( توأم با ایجاد 16،2114و تقویت عالیق آنان به یادگیری مسائل جدید )شوپینگ و مت رشید (2111، 11روسنی

ر از تواند متأثپذیرد که میهایی را مین عنصری حیاتی در جریان تدریس،  سبکعنوایادگیرنده به انگیزه است.

ها را تفسیر و تنظیم ها و برداشتادراک فرآیندی است که پنداشته آموزشی یا موضوع درسی وی باشد.تجربه

به چشم  نماید  و متأثر از عوامل متعدد انگیزشی و رفتاری است که در هنگام اجرای یک برنامه درسیمی

 .(2114و دیگران،  19خورد)گیفن چنکمی

ه های موردتوجاز دیگر محورهای  این مقاله بررسی الگوهای طراحی آموزشی مبتنی بر نظرات متخصصان و مؤلفه   

روشنی نشان داد که رویکردهای انتزاعی و الگوهای مطرح در این بخش در آن بود. نتایج پژوهش در این خصوص به

د مگر آنکه طراحی آموزشی نیز روندی موقعیتی به خود توانند فرصتی را برای را کارآفرینی فراهم آورنتنهایی نمیبه

د و در شهای موردنظر شروع میکه با تحلیل یادگیرنده و یا شناخت ویژگیبگیرد. در بعضی از رویکردها ازآنجایی

مؤلفه  6توان به شکل ضمنی اذعان داشت که توانسته یکی از کردند میدل خود مشارکت و رضایت را ترویج می

طلبی، توفیق طلبی، کنترل درونی و مخاطره پذیری خالقیت، تحمل ابهام، استقاللدر کارآفرینی را چون  موردنظر

ها خاص یادگیرنده بوده و زمانی که در الگو بدان اشاره داشته باشد را موردتوجه قرار دهید. چراکه این ویژگی

لر وث بدون توجه، الگوی گانیه و بریگر و الگوی کتوان به حوزه کارآفرینی نزدیک دانست.  الگوی واتسون و رایگلمی

با همپوشانی یک مؤلفه و الگوی مریل،هاینیچ و دیگران،موریسون،راس و کمپ، الگوی زیمنس و الگوی ام.ام.اس با 

ای نشده یا کمتر شده است. لذا هیچ الگو بدان توجه دو مؤلفه همپوشانی داشته است . البته مؤلفه تحمل ابهام در

رسد که الگوهای طراحی آموزشی خاص رویکرد کارآفرینی وجود ندارد  و الزم است در این خصوص ر میبه نظ

بر  سازی رویکرد مبتنیبه فهم و بومیورزان و متخصصان ورود پیدا نمایند. لذا نگارنده در تالش بود قدری اندیشه

 طراحی آموزشی نائل گردد.

مرحله اصلی  1های آن در گانه طراحی مدنظر قرار گرفت و گامصر دوازدهدر این بخش رویکرد تلفیقی مبتنی بر عنا

 وتحلیل مشکل که مبتنی بر شناخت. در بخش  تجزیهشدالعمر تطبیق  دادهطراحی  با روند آموزش کارآفرینی مادام

  مرحله ایده درموقعیت است با راهبردهایی چون کشف امکانات و شناخت خود همراه شده تا زمینه را برای انتخاب 

                                                           
13. McCoy 
14. Grasha 
15. Rosni  &Rohayah 
16. Shwu Pying&  Mat Rashid  
17. Giffen Cheng, Yueh Hsiu; Chou, Wen-Shou; Cheng 



ررسی مطالعه و بوتحلیل فراگیر)مرحله طراحی( الزم است تا به توسعه فراهم آورد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه

 آماده کردن ،ای قدیمیتوسعه یک ایده جدید یا گسترش ایدهمبتنی بر بررسی نیازهای جامعه اسالمی ،  هاایده

نی هایی که مبتیابیارزو... پرداخت. نتایج  وجوی منابع مالیجست سنجیطرح بازاریابی و امکان ،یک طرح شغلی

های گروهی و فردی زمینه را برای واقعی سازی یسنجها و ابزارهای پوشه کار و خودیستلچکبر مشاهده، بررسی 

در بخش اجرا آن وکار اقدام نموده و آورد. در این بخش  کارآفرین به تدوین طرح کسبیم فراهمسازی ایده یادهپو 

وکار ینان و برگزیدگان تجربی هستند( از طرح کسبکارآفر)که اغلب  داورانرا در قالب یک ارائه نمایشی در میان 

 یشی در بخش ارزشیابی و اصالحاندهمنماید. تحلیل و تفاسیر حاصل از جلسات یمخود مبتنی بر مستندات دفاع 

زاری خورد. برگیمی فراهم آورده و با تولید فرآیند اجرای اشتغال رقم تغالخوداشنظر )طراحی( زمینه را برای تولید و 

ی مناسب را داده و بازخوردهاعنوان اولین دستاورد، ی بهآموزشگاهمحلی در سطح  صورتبهی کارآفرینی هابازارچه

 آورد.یم اهمفری منطقه/ ناحیه، استانی و حتی کشوری هامرحلهزمینه بهبود فعالیت مهارت آفرینی را در 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  وزشی ) طرح درس( بر اساس رویکرد معلم فکورطراحی آم

آن است كه  در حقيقت هدف عمل فكورانه هدف از طراحی آموزشی در اين ساختار رسيدن به معلم فكور است.

اي رفهحاي كه ريشه در تفكر عرفی دارد را به  سوي كنش فكورانه كه از تفكر هاي روتين و روزمره حركت از كنش

ند. در اين شكل كبر می خيزد و ريشه در منابع مبتنی بر شواهد بيرونی)مشاهدات( يا يافته هاي نظري دارد را پشتيبانی

كند و اقدامات گيري میاي تصميماز طراحی معلم قبل ، حين، و پس از عمل آموزشی خود در مورد رفتارهاي حرفه

  1-شكليد.نمااساسی جهت بهبود روندهاي خود اخذ می

 
 چرخه معلم فكور 1-شكل 

 

 

 اساس معلم فكور  توجه به پرسش هاي محوري زير است:

 )تأمل قبل از اجرا((چرا اين اقدام را انجام دادم؟

 ) تأمل حين اجرا( چگونه اين اقدام را می توان انجام داد؟

 ( ) تأمل پس از تدريسهاي جايگزينی براي بهبود اين اقدام وجود دارد؟چه راه

 ) تأمل نهايی و قبل اجراي مجدد( هاي جايگزين را انجام داد؟توان راهچطور می

هاي آن براي رسيدن به اين مهم، در اولين گام الزم است معلم فكور ضمن مطالعه موقعيت يادگيري و شناسايی ظرفيت

 .مايدهاي فردي/جمعی در بافت/ زمينه يادگيري( براي تهيه طرح يادگيري اقدام ن)ظرفيت

 های اساسی و طراحیتهیه طرح یادگیری بر اساس تحلیل برنامه درسی )کتاب درسی(، شناسایی مفاهیم و مهارت

است. در این مرحله الزم است مفاهیم اساسی و کلیدی را در قالب یک نقشه ذهنی  تکالیف یادگیری و عملکردی

 طراحی نماید و روابط طولی و عرضی محتوا را برای رسیدن به شایستگی های مورد انتظار مد نظر قرار دهد.



 یادگیری ساختار تهیه طرح یاددهی

.. تحصیلی.............. موضوع .......................... درس جلسه.................  نام معلم راهنما.............................مشخصات: نام مدرسه.............................. پایه 

 زمان:................

 ها به تفکیک(:محتوا )مفاهیم/ مهارت

 .است استخراج قابل تدريس براي نظر مورد درس ي مطالعه با كه باشند می جزئی اهداف صورت به نو هاي مهارت و جديد مفاهيم همان

 پیامد یادگیری:

 شايستگی هاي مورد انتظار كه پس از پايان تدريس به ان دست خواهيم يافت.

 

 شرح تکالیف یادگیری/ تکالیف عملکردی به تفکیک مراحل مراحل
محدوده 

 زمانی
 18مواد/ منابع یادگیری

 برقراری ارتباط
 /برخاسته از مسايل آموز بوده و در ارتباط با زندگی روزمره دانشفرصت يادگيري تدارک ديده شده 

 آموز با آن روبرو استكه دانشاست ی هايچالش
  

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد
 چگونه می توان دانش اموزان را به این مرحله رساند؟ اقدامات تسهیل گر شما شامل چه مواردی است؟

 تحلیل و تفسیر

 پس از پایان تدریس......

 آیا این اقدام موفقیت امیز بوده است؟ 

 چه دالیل و شواهدی دارید؟ 

 و اگر پاسخ منفی است علت ان چه بوده است؟

 چه راه های جایگزینی وجود دارد؟؟ 

 به تجربه گذاشتن

ند تا با بروز كمک ك يادگيرندهقابل تجربه/ آزمايش/ بررسی باشد، به فرصت يادگيري تدارک ديده شده 

ز طريق / ابيانديشد هاي نوهكند، اختراع كند و به ايدها دست پيدا حلروابط/ راهكشف به خالقيت خود 

 دهدخود پاسخ  هايپرسشبه پژوهش 

  

                                                           
  ها و....افزاري(، امكانات محيطی، افراد/ شخصيتافزاري و سختشامل: تجهيزات )نرم -18



فرآیندهدایت و ارائه 

 بازخورد
 

  تحلیل و تفسیر

 به کاربستن

شده براي دستيابی به درک عميق و به كارگيري آن مفاهيم و اطالعات كسب فرصت كاربردي نمودن 

اي آوردن يک تصور حرفهآموز فراهم شود. مثل: ايجاد ارتباط بين تئوري و عمل يا به دستتوسط دانش

 حل مسئله يا پژوهش انجام شده/ در ارتباط با مسئله

  

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد
 

  تحلیل و تفسیر

 به اشتراک گذاشتن

 ها را در موقعيتی قرار دهدآموزان را به كار گروهی تشويق كند و آنتا حد امكان دانشفرصت يادگيري 

ها/ مطالعه به تعامل و تلفيق يافتهنياز  هاآوري اطالعات و تجزيه و تحليل آنتا براي انجام پژوهش يا جمع

 موضوع از زواياي مختلف كند

  

فرآیند هدایت و ارائه 

 بازخورد
 

  تحلیل و تفسیر

   ها به موقعيت جديد فراهم شودهاي جديدي براي به كارگيري و بسط آموختهفرصت انتقال به موقعیت جدید

فرآیندهدایت و ارائه 

 بازخورد
 

  تحلیل و تفسیر

 آموزان در فرايند يادگيريروش بازخورد دادن به دانش - هاآموختهسنجش

 ها/ سنجش عملكردسنجش آموخته -
  

    تحلیل و تفسیر

 

 

 

 



 بر اساس فرم فوق  ایتأمل و واکاوی تجربیات حرفهنتایج 

های ممکن موقعیت ها )با مطالعه مجدد تجربیات واکاوی شده در ترم اول و دوم ظرفیتبینیبررسی پیش -

گیری از این یادگیری )فردی/ جمعی که در بافت و زمینه وجود دارد( را شناسایی نموده و چگونگی بهره

 ظرفیت برای ورود به مرحله برقراری ارتباط را مشخص نماید. 

 ها و چگونگی مدیریت آن در فرایند آموزشتعیین موانع و محدودیت -

 بررسی علل تغییرات طرح در فرآیند اجرا )تطبیق با شرایط/ نیازهای یادگیری و...(  -

 بررسی نتایج یادگیری و چگونگی دستیابی به آن -

 ای و تجربیات کسب شدهفرایند عمل حرفهواکاوی  -

 گیری از آن در موقعیت بعدی آموزشهای خود برای بهرهشناسایی نقاط قوت و ظرفیت -

 اتخاذ تصمیمات برای به کارگیری تجربیات در موقعیت بعدی  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نمون طرح درس بر اساس برنامه درس ملی

 کاروفناوری مبتنی بر برنامه درس ملی کتاب  طرح درس روزانه درس

ی
کل

ت 
صا

شخ
م

 

شماره طرح 

 2:درس

: خالقیت و موضوع درس: پودمان اول

 نوآوری

هفته دوم تاریخ اجرا:

 مهرماه   

دقیقه  05دوجلسه مدت اجرا: 

 ای 

 مکان: کالس درس  23تعداد فراگیران:  کالس: پایه هفتم  مجری: .............

 از تـــــــدریــسالف: قبــل 

 بندی جدیدبلوماهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقه

 اهداف و پیامدها سطح هدف

 کسب شایستگی های فنی و ترویج مهارت های تفکر گروهی، تفکر انتقادی ، پرسشگری و اندیشه نوآوری وخالقیت بر پایه نگرش سیستمی  هدف کلی

اهداف 

 ایمرحله

 دانش آموزان در پایان ساعت آموزش بتوانند:

 ابعاد مفهوم نوآوری را بازشناسی نمایند. -

 روندهای طراحی و ایده سازی را طرح نمایند. -

 با بکار بردن مراحل ساخت و تولید ، آن را در یک پروژه میان برد پیاده سازی نمایند. -

ف
هد

ی
زش

مو
 آ

ی
ار

رفت
ی 

ها
 

 محتوای درسی(اهداف )با رعایت توالی 

 انتظارات در پایان آموزش

حیطه و سطح 

 در بلوم

 عناصربرنامهدرسیملی

 تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـالق

 عنصر
 عرصه ارتباط با

 خلقت خلق خدا خود

  *  * تعقـل فهمیدن مفاهیم نوآوری ، خالقیت و اختراع را بازشناسی نمایند.

ارتباط میان مفاهیم اختراع، نوآوری و خالقیت را نشووان با بکار بردن تصووویری 

 دهد.
    * تعقـل فهمیدن

مثالهای متنوعی را با توجه به طبیعت اطراف و دسووت سووازه های دسووت بشری 

 بیان و ارتباط میان ان ها را تبیین نماید.
 *  *  تعقـل فهمیدن



ح آن هار ا بایکدیگر توضیبا اسوتفاده از یک وسیله ابتکاری، اجزا  و نحوه ارتباط  

 دهد.
    * عمل کاربرد

با بررسوی زندگی دانشمندان بتوانند راه ها موفقیت آنان را شناسایی و با زندگی  

 شخصی خود تطبیق دهند.

تجزیه و 

 تحلیل
  *  * تعقـل

با اسوووتفاده از ارتباط اجباری مفاهیم متنوعی را با یکدیگر مرتبط سووواخته و به 

 دست یابد.مفهومی جدید 
    * اخالق ارزشیابی 

    * تعقـل فهمیدن مراحل ساخت و تولیدرا به ترتیب دانسته و به زبان خود بیان نماید.

یک وسوویله ابتکاری با توجه به ارتباط اجباری و اسووتفاده از وسووایل دوریختنی) 

 قوطی فلزی یا پالستیکی نوشابه( بسازد.
 ترکیب 

علم و 

 * *  * عمل 

سووواخت وسووویله ابتکاری خود را به ترتیب فعالیت های نامبرده شوووده،  مراحل

 فهرست نماید.
  *  * تعقـل فهمیدن

 رئوس مطالب
اختراع و نوآوری، ایده گرفتن از آفرینش، بررسی چگونگی وسایل کار وسایل پیرامونی، بررسی زندگی مخترعان، پرورش 

 خالقیت، روش کاربرد مراحل طراحی و ساخت

های و رسانه مواد

 آموزشی

 کتاب های درسی، تخته هوشمند)سیاه(، فیلم ها و تصوایر مرتبط با موضوع، کتب راهنمای معلم  

پیش بینی 

 رفتارورودی

 طرح یک سئوال یا مسئله با موضوعات زیر:

 چه عاملی به نظر شما م یتواند زمینه را برای اختراع فراهم آورد؟ -

 نوآور شوید؟چگونه می توانید یک مخترع یا  -

 چرا اختراع و نوآوری برای زندگی انسانها مهم هستند؟ -



ایجاد ارتباط 

 اولیه 

 محتوا: پیش خوانی اولیه و بررسی تصاویر و تفاسیرآن

 معلم: ارتباط موضوعی و تسلط بر محتوای قابل ارائه 

تصادفی،شناسایی تجارب و اطالعات و دانش آموزان: بررسوی ویژگی ها و سواختار کلی کالس همراه با حضوورو غیاب    

دانش های ضمنی انها با طرح سئوالی با این مضمون که چه مخترعانی را د رمنطقه زندگی خود می شناسید؟ اگر می 

 .خواهید مخترع شوید الزم است به این بحث امروز خوب گوش فرادهید

ن:
زما

11  
قه

دقی
 

بندی، مدل و گروه

 ساختار کالسی

 اساس عالیق فردی و موضوعات مورد بحثگروهبندی بر 

 مدل کالس با ساختاری شعاعی  

ایجاد و روش 

 تداوم انگیزه

، تصواویر متناسب با بحث خالقیت و  2116پخش تصواویر و فیلم های جذاب و جالب در باره اختراعات برتر سوال   

ن: درخواست از دانش آموزان تا درمورد ان ها به دقت بیاندیشند .  
زما

قه 1
دقی

ب 
ناو

مت
 

ارزشیابی 

 آغازین

بررسوی تجارب گذشوته دانش آموزان در مورد مشوکالت، مسائلی که دانش آموزان در هنگام ساخت یک وسیله با    

ن: آن رو به رو بودند.
زما

قه 1
دقی

 

های روش

 تدریس

 مسئله است.رویکرد غالب سازنده گرایی بر اساس شیوه اکتشافی مبتنی بر روش اکتشافی هدایت شده و راهبرد حل 

 های مرحله حین تدریسب: فعالیت

ی
از

 س
ده

ما
آ

 

لوازم و تجهیزات مورد اسووتفاده در کالس)بررسووی امکانات سووخت و نرم افزاری و  حذف ویژگی های فیزیکی   -

 مخل در کالس درس و ...(

 مدیریت کالس درس و چیدمان کالسی   -

 آماده سازی دانش آموزان در خصوص فعالیت های مورد انتظار در پایان آموزش  -

ن: 
زما

1 
قه

دقی
 



ید
جد

س 
در

ه 
رائ

ا
 

ت و آموز اسهای معلم و دانششود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیتها به صوورت تلفیقی مطرح می آموز:این فعالیتدانش -های معلمفعالیت

 چین استفاده شده است.ه همین خاطر از خطرسد و بمنطقی به نظر نمی

 فعالیت های دانش آموزان فعالیت های معلم

طرح سوووئوال و اینکوه موابرا ی اینکه فناور و یامخترع بشوووویم چه   

 کارهایی را باید انجام دهیم؟

فکر کردن گروه هوا و بیوان موضووووعوات و روش هووای مختلف برای    

 رسیدن به این هدف 

 انتخاب موضوعات بر اساس عالیق و سالیق فردی و گروهی  بیان موضوعات و روشهای مختلف برای رسیدن به فناور موفق شدن 

فرصوووت گروهی و تعوامالت میوان فردی جهوت بهبود فعوالیت ها و     

 تعامالت درون گروهی 

گروه های تدوین شده د ردرون خود با توجه به حیطه مشخص شده 

 کرده و نقطه نظرات خود را تجمیع می کنندشروع به همفکری 

 هم زمان معلم به گروه های مختلف سرکشی کرده و به گروه ها مشاوره می دهد

گروه هوا و نمواینودگوان ان برای بیان نتایج بحث گروهی بیرون می     

 آیند.

 کالس آماده بیان نقطه نظرات می شود

 گروه ها ایجاد و انان از ایده ها و موضوعات خود دفاع می کنند. هم زمان بحث میان معلم ، دانش اموزان و نمایندگان

 دقیقه 11مدت زمان: 

 

های فعالیت

خالقانه 

 آموزاندانش

 مشارکت گروهی  -

 ارتباطات و تعامالت درون و بیرون گروهی  -

 نواوری بیان می کنند.گروهیکه موضوع طبیعت را انتخاب کرده به بیروناز کالس رفته و با بررسی واقعیات طبیعی چند  -

گروهی که فعالیت چگونگی کار یک وسویله را انتخاب کرده به دنبال وسیله ای برای طرح خود گشته و حتی ممکن است که   -

 دو چرخه خود را هم به کالس بیاورد و به شرح عملکرد ان بپردازد.

 های تکمیلیج: فعالیت
ی

ــ
ــ

بـ
ـا

یـ
زش

ار
 

 الف: تکوینی )در جریان تدریس(

 تکمیل کاردر کالس ها توسط گروه ها -

 بررسی درک و فهم درست و منطقی دانش اموزآن از محتوای انتخاب شده -

 ب: ارزشیابی تکوینی 

بررسی نتایج و فعالیت ها و گزارشات کالسی و دادن بازخورد هایی سازنده با زبان قابل فهم برای یادگیرندگان  -

 بر عملکرد گروهی و فردی  جهت بهبود فعالیت ها و اقدامات بعدی مبتنی

 

ن 
زما

   
   

   
   

س  
دری

ل ت
طو

در 
ن: 

زما
1 

قه
دقی

 



 بندیجمع

و ساخت 

 دانش جدید

 بررسی بدفهمی های صورت گرفته و تبیین دانش جدید و ارتباط ان با ساخت شناختی فراگیران -

 انجام جمع بندی و بیان یافته های کالسی توسط دانش اموزان منتخب  -

 دانش فرا گرفته با فعالیت های اتی در رویکرد پروژه محورارتابط دهی  -

ن:
زما

1 
قه

دقی
 

 تعیین

تکالیف و 

 اقدامات بعدی

کتاب و انجام و ساخت یک وسیله ابتکاری با کمک قوطی های  9مشوخص کردن و توضویح فعالی کالسوی ص     -

 فلزی یا پالستیکی نوشابه 

 برای تدارک وسایل جلسه بعدفراخوانی گروه ها در مورد تقسیم کار و هماهنگی  -

ن:
زما

9 
قه

دقی
 

معرفی 

 منابع

 مراجعه به سایت گروه کار و فناوری استان خراسان رضوی  -

 مراجعه به سایت کار و فناوری کالله  -

ن:
زما

1
قه

دقی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ITروش های نوین تدریس مبتنی بر 

 )وارونه( ) چیستی و چگونگی( 1۷کالس  معکوس الف(

توان همه نيازهاي يادگيري يكی از سواالتی كه معموال پاسخ آن براي مدرسان مهم است اين است كه، چگونه می 

هاي بزرگ با فراگيران متفاوت و استانداردها و فراگيران را مورد توجه قرار داد؟ اگرچه ممكن است، كالس

شود اما امروزه فوايد فناوري از طريق هاي زمان كالس درس، مانع حمايت مدرس از همه فراگيران محدوديت

تواند به اين سوال پاسخ دهد. اين مدل آموزشی، يک رويكرد پداگوژيكی بر اساس می21رويكرد كالس معكوس

وهی را به كند و نتايج گرآموزش مستقيم است كه از فضاي يادگيري گروهی به سمت يادگيري انفرادي حركت می

كند، جايی كه مدرسان به عنوان راهنما و تسهيل كننده يادگيري متحول می سمت محيط يادگيري فعال و تعاملی

 (.2114گيرند)شولتز و همكاران، فراگيران، به صورت خالقانه، موضوعات درسی را به كار می

است كه آموزش را به يک مدل دانشجو  21یكالس درس معكوس يک استراتژي آموزشی و نوعی از يادگيري تركيب

هاي كند كه در آن، زمان كالس صرف بررسی موضوعات در عمق بيشتر و ساخت موقعيت)شاگرد( محور تبديل می

هاي داخل كالس در يک كالس درس معكوس ممكن است شامل يادگيري بر اساس شود. درسيادگيري جذاب می

 ؛ چن هسيه2111،؛ دليزر و رودز2111وان تكليف خانگی بودند)ليج و پالت، هايی باشد كه در آموزش سنتی بعنفعاليت

 زمان توان،می يادگيري از نوع اين در ديگر سويی از  (؛2111، مهرينگ، 2115؛ فالهرتی و فليپس، 2111و همكاران، 

 دانش يجادا و ييادگير در فعال، صورت به فراگيران همچنين گذاشت، تفكر هايمهارت براي كالس در را بيشتري

 (.2112پات، كنند )تامس و فيلو همزمان دانش خود را آزمايش و ارزيابی می هستند فعال بيشتر

دانند كه به دهند و آن را شامل وقايعی میترين تعريف از كالس معكوس را ارائه می( ساده2111و همكاران) ليج

 شود و همچنين وقايعیبيرون از كالس درس منتقل میصورت سنتی جايگاه آن در داخل كالس درس بوده، حال به 

شوند؛ بنابراين در يک نگاه كلی كه جايگاه آن در خارج از كالس درس بوده و حال به داخل كالس درس منتقل می

 كالس معكوس مبتنی بر فراگير محوري و يادگيري فعال است.

ه منظور رهايی از تدريس آموزشی كالس معكوس يک روش آموزش براي معكوس كردن روش آموزش سنتی ب

 كند و در اين راستا تكاليفی جهت به كاراست. در روش سنتی، كالس درس به محتواي آموزشی اختصاص پيدا می
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ه شود اما كالس معكوس يک راهبردي است كگرفتن آن در بيرون از كالس درس براي فراگيران، در نظر گرفته می

؛ 2115تل، كند)لييلم برداري ضبط كرده و آن را به بيرون از كالس درس منتقل میهاي آموزشی را از طريق فسخنرانی

، زين الدين و عطاران، 2115، س؛ ماتي2114،؛ مافت و ميل2111و همكاران،  ؛ مک نالی2111و همكاران،  زانگ

2115.) 

ه شامل بلك از سويی ديگر كالس معكوس فقط شامل صرف كردن زمان كالس درس براي يادگيري فردي نيست

استفاده از انواع آموزش و يادگيري، تشويق فراگيران به پذيرش مسئوليت يادگيري خود، تقويت آنان در جهت رسيدن 

تواند یكنند كه اين رويكرد مشود؛ از اين رو حاميان كالس معكوس تبيين میبه يادگيري در حد تسلط در محتوا می

پويايی  هاي يادگيري در كالس درس، منجر بهادگيري عميق از طريق فعاليتباعث بهبود تعامل معلم و شاگرد، تسهيل ي

و  ردشانهاي يادگيري و عملكتر؛ كمک به درک فراگيران نسبت به سبکكالس، افزايش انگيزه و يادگيري عميق

درسان م شود وپرورش درگيري فراگيران شود؛ همچنين در اين رويكرد ارائه محتوا در كالس درس كنار گذاشته می

هاي كالسی را از طريق آموزش اينكه چگونه فراگيران به علت مسائل دست يابند و اطالعات را در توانند فعاليتمی

زندگی واقعی به كار گيرند، فراهم كنند. اجراي راهبردهاي كالس معكوس باعث افزايش درک فراگيران نسبت به 

شود؛ همچنين اين پداگوژي اين امكان داخل كالس درس می هاي قبل از كالس درس و تقويت آن دراهميت فعاليت

 دهد كه زمان بيشتري را در كالس درس به آموزش فراگيران بپردازند.را به مدرسان می

عكوس، مثبت يادگيري م-هاي ياددهیدهد كه برداشت فراگيران نسبت به فعاليتنتايج مطالعات مختلف نيز نشان می

هاي كالسی را به صورت تصويري داشته باشند اما بيشتر تمايل دارند، هند كه سخنرانیدبوده است. آنها ترجيح می

 .هاي تعاملی كالسی بيشتري داشته باشندفعاليت

 ) کار مدرسه در منزل و کار منزل در مدرسه(هایی برای کالس معکوس گام

قبل از حضور در  آموزاندانش آن در كه داندمی جديد آموزشی روش نوعی  كالس معكوس را ( 2111)انگ ي

ابند يكنند. سپس در كالس حضور میهاي ويدئويی درباره موضوعات درسی آن روز را مشاهده میكالس، سخنرانی

كالس درس معكوس .شود محوريت معلم نيز كاهش يابددهد. اين روش سبب میها پاسخ میهاي آنو معلم به پرسش

كند، چرا كه كه ترتيب آموزشی سنتی را وارونه می باشد «تركيبی  يادگيري»ی تواند نوعی راهبرد آموزشی و نوعمی

هايی شوند و در ادامه، فعاليتصورت برخط به يادگيرندگان ارائه میمواد آموزشی كالس، خارج از كالس و معموالً به

  شوند.می شود، به كالس درس آوردهياد می« تكليف خانگی»ها با عنوان كه در آموزش سنتی از آن



آموز بايد قبل از حضور در كالس و به شود كه دانشآموزش از طريق فيلم يا هر رسانه آموزشی ديگري انجام می

الس را دهد زمان ك. اين تغيير زمان آموزش به معلم امكان میصورت انفرادي از آن فيلم يا رسانه استفاده كرده باشد

ز، )برگمن وسم« ست و يا به توجه فردي معلم نياز داردهاي بزرگ مناسب ابه كاري اختصاص دهد كه براي گروه

ها را به ها و درسها، سخنرانیآموزان كنفرانسبراي مثال، براي كار در يک كالس درس معكوس، دانش.  (1891

ها را در كنند و يا تحقيقات و بررسیهاي بر خط با يكديگر مشاركت میكنند، در بحثصورت بر خط مشاهده می

 د.گيرنهاي معلم به كار میاهنمايیدهند و در نهايت مفاهيم را در كالس با رنجام میخانه ا

از هاي مورد نيم اول : برنامه ريزي:  موضوع خود را انتخاب نماييد و براي آن يک طرح درس بنويسيد. )فعاليتگا

 ماييد(. كالسی را پيش بينی نمايد و آنچه واقعا در كالس بايد اتفاق بيافتد را مشخص ن

گام دوم : آماده سازي :  بر اساس طرح درس نوشته شده منابع مناسب آن را كه شامل انيميشن، فيلم، نرم افزار و .... 

است را جمع آوري و يا توليد نماييد. بايستی در اين فيلم ها ، نحوه آموزش به درستی تعريف شده باشد و انتظارات 

 آموزشی )تكاليف( بيان گردد.

 : پيش اجرا:  از پايگاه هاي مناسب براي بارگذاري فايل هاي توليد شده استفاده نماييد. گام سوم

هاي سنتی مقاومت خواهند كرد. آنان را گام چهارم : تشويق و ترغيب :  دانش آموزان براي كنارگذاشتن روش

الس شده است را انجام دهند. در ك چه از آنان خواستههاي آموزشی را ببينند و آنتشويق نماييد تا قبل از كالس فيلم

 درس، بر روي تكاليف متمركز نماييد.  فضاي كالسی را به صورتی تدارک ببينيد تا مسائل يادگيرندگان مطرح شود.

 گام پنجم: هدايت و بازخورد:  می توان موضوعات مشترک را دسته بندي نمود و به رفع اشكاالت اقدام نماييد.

 د.يج يادگيري را ارزشيابی نماييگام ششم:  ارزشيابی :نتا

 
 

 در آموزش کارآفرینی 22های جدیباز ی (ب

 مردم بازرگانان، همچون جامعه قشرهاي همه بين در آموزش در جدي هايبازي از استفاده به تمايل گذشته دهه در

 يادگيري نظريه با مطابق زيرا(. 2119 ، همكاران و راتن)است كرده پيدا گسترش چشمگيري بطور دانشگاه افراد و عامه

 يادگيري مسيرهاي توانندمی كه يادگيرندگانی در يادگيري فضاي خلق براي مفيدي ابزار جدي هايبازي تجربی،

 ، بريدري) است سرگرمی از فراتر آنها هدف كه هستند، هايیبازي جدي هايبازي باشد،می كنند، آزمون را تجربی

 اي سرگرمی آن اصلی هدف كه كند می تعريف هايیبازي عنوان به را جدي هايبازي( 2111) چن و ميكائيل(. 2113

 ارهاش  مجازي جانبه همه محيط يک به همچنين جدي هايبازي. است يادگيري و آموزش آن هدف بلكه نيست، لذت
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 ؛2111 ، آدامز) آوردمی فراهم را فراگيران در مختلف هايشايستگی توسعه و رشد براي واقعی موقعيت يک كه دارد

 و رود، می ساده دانش كسب از فراتر يادگيري واقعی، محيط يک ايجاد با روش، اين در(. 2113 ، همكاران و بلكلی

 می توجه مختلف هايموقعيت براي دانش انتخاب و تحليل و تجزيه شناخت، براي ضروري هاي مهارت توسعه به

 و انتقادي نگرش مسئله، حل فرايند بهبود به منجر يادگيري هايروش چنين اين(.  2111 همكاران، و  كوک)كند

 چالش با تربيش درگيري به يادگيرندگان دادن سوق و يادگيرندگان انگيزه (. افزايش2118گی،) گرددمی نيز فراشناخت

 متفاوتی تكنيک و روش و باشد ،(2118 همكاران، و ووترس) شوندمی محسوب جدي هايبازي مهم اهداف جمله از ها

 اين به منجر دتوانمی شود طراحی خوبی به اگر بازي يک. نمايد ايجاد  را يادگيري فرايند در فراگيران مشاركت براي

 دنياي يک در كنند احساس آنها كه طوري به شوند داده دخالت يادگيري فرايند در كنندگان شركت كه شود امر

 (. 1991 نمرو،)هستند يادگيري و فعاليت حال در واقعی

 جربیت فعال، يادگيري به شايانی كمک اثربخش، آموزشی ابزار يک عنوان به جدي هايبازي كه آنجايی از امروزه،

 صاحبنظران از بسياري ،(2111 ونک، ؛2114 همكاران، و ؛رانچهود2112 همكاران، و كانلی) نمايد می محور-مساله و

 همكاران، و نيک ؛2118 فيلی،) كرد استفاده جدي هايبازي پتانسيل از توانمی كارآفرينانه آموزش ارتقا براي معتقدند

 ارزيابی و سازي پياده توسعه، كارآفرينی آموزش در آموزشی روش اين اصلی هدف(. 2111 همكاران؛ و هيس ؛2111

 همكاران، و  يلوتیب) است كارآفرينی تحريک براي بهتر يادگيري و جذابيت بر مبتنی آموزشی تجربی هاي برنامه هاي

 محيطی جاداي براي مفيد ابزار يک آنها كه است اين كارآفرينی آموزش در جدي هايبازي فوايد مهمترين يكی(. 2114

 رفتار ونهچگ خاص هايوضعيت در نزديک آينده در بدانند آنها اينكه منظور به را شانواقعی كار كاربران كه هستند

 كارافرينان ينكها براي امن محيط يک در را بيشتري عملی تجربيات سازي شبيه هايبازي. دهدمی توسعه و بهبود را كنند

 (. 2112 همكاران، و نتو)كند می فراهم بيندازند راه را خود كار و كسب بتوانند

 قرار استفاده مورد 1945 سال از ابتدا در كار و كسب جدي هايبازي تاريخی نظر از كه دهد می نشان موجود شواهد

 سيلهو به ارشد مديريت تصميم سازي شبيه عنوان تحت معروف بازي نخستين 1991 سال در(. 2114 گردلر،) گرفتند

 سال در. دش گرفته كار به شد، برگزار انجمن توسط كه مديريت سمينارهاي در و شد طراحی  آمريكا مديريت انجمن

 تصميم" بازي و شد طراحی كينسی مک مشاوره شركت براي ادلينگر و گرينه كار و كسب مديريت هايبازي 1953

 هدانشگا در كار و كسب گذاري سياست كالس يک در بار اولين براي( 1953) اسچريبر وسيله به هم "ارشد مديريت

 سرعت به كار و كسب ساز شبيه هايبازي تعداد بعد به تاريخ اين از. گرفت قرار استفاده مورد واشنگتن دانشگاه در

 و سبك هايبازي كتاب. شدند گرفته بكار و ساخته، كار و كسب بازي 111 از بيش 1911 سال تا و. كرد پيدا افزايش

 راهنماي كتاب كه حالی در است، كرده فهرست را كار و كسب بازي 191 حدود شد چاپ 1919 سال در كه كار

 .برد نام كار و كسب ساز شبيه بازي 223 حدود شد چاپ 1931 سال در كه آموزش در ساز شبيه هايبازي از استفاده



 1311 از بيش در معلم 9111 توسط كار و كسب بازي 211 از بيش 1994 سال در كه كردند گزارش فاريا و ديكينسون 

 متداول مرا يک به امروزه جهان پيشرو هاي دانشگاه در جدي هايبازي از بهرگيري. گرفت قرار استفاده مورد دانشگاه

 و يادگيري ايبر جدي هايبازي بر مبتنی آموزش روش از بركلی كاليفرنيا دانشگاه مثال عنوان به است، شده تبديل

 ها، بكهش اصلی عنصر سه بايد آموزش كه است اين بر فرض رويكرد اين در شود، می استفاده كارآفرينی آموزش

 به مربوط حقايق و دانش كه ها چارچوب و( محيطی هاي حمايت)ها شبكه. بگيرد بر در را چارچوب و ذهنيت

 گمشده عنصر يک ذهنيت ولی  گيرد، می قرار پوشش مورد سنتی درسی برنامه وسيله به  گيرد می بر در را كارآفرينی

 اينكه اول ت؛اس مبتتی فرض دو بر كارآفرينی آموزش براي بركلی روش اساس براين است، سنتی درسی برنامه در

 يک بازي رويكرد اينكه دوم. شود توصيف تواند می رفتاري الگوهاي از مجموعه يک عنوان به كارافرين فرد ذهنيت

 بازي بر مبتنی آموزش روش  در بنابراين. است آموزان دانش رفتاري الگوهاي تقويت و ترغيب براي كارآمد وسيله

 موزشآ براي بركلی روش. دهند می قرار مقايسه مورد كارافرينان با را آن و  كشف را خود فعلی ذهنيت آموزان نشدا

 در شده فراهم دانش و تجربيات اطالعات، چگونه كه است مبتنی موضوع ويادگيرنده  بين ارتباط بر بيشتر كارآفرينی

 بر یآموزش روش اين كه دارند اذعان بركلی كاليفرنيا دانشگاه مسئولين رو اين از. كندمی درک را آموزشی دوره

 اينكه براي ظارانت جاي به خود درک توسعه براي فعاالنه بطور دانشجويان و دارد، تاكيد صرف انتقال جاي به يادگيري

 (. 2115 همكاران، و سيدهو) شود می داده سوق بياموزاند، انها به را مطالبی كسی

 گام هایی برای ساخت یک گیمفیکیشن

آموزان : مهم ترين مسئله براي آموزش از طريق بازي انتخاب هاي دانشگام اول : انتخاب موضوع و تدارک چالش

 مناسب محتواي آموزشی است. 

 آموزان متمركز شود. هاي يادگيري دانشتواند بر روي چالشاين محتوا می

ارد. د دهاي مجازي(: هر بازي روش خاص خوگام دوم : نوشتن سناريو)طرح آموزشی از طريق نقش آفرينی شخصيت

 مراحل، شيوه بازي، امتيازات و .... مشخص شود.ها، در اين بخش بايستی نحوه عملكردشخصيت

 گام سوم: طراحی محيط بازي: بی شک مهم ترين بخش يک گيمفيكيشن ساخت محيط بازي است. 

يران آموزش و گه فرابگام چهارم : آموزش ترغيب يادگيري: نحوه يادگيري و استفاده از اين نرم افزار يا اپليكيشن را 

 فرصت هايی را براي كسب تجربه به آن ها بدهيد.

 گام پنجم: هدايت و بازخورد: نتايج يادگيري از طريق بازي را تحليل و مسائل يادگيرندگان را حل نماييد.

مک سازي شده به تعميق يادگيري كگام ششم: ارزشيابی: با انتخاب سئواالت مناسب از جنس عملكردي و يا شبيه

 نماييد.

 
 
 



 یعملکرد ارزشیابی -ج 

 

 تفاوت یادگیری با عملکرد

 .تغييرات نسبتا پايدار در رفتار بالقوه كه بر اثر تجربه حاصل شده باشد 

 .تغييراتی كه قابل مشاهده و ارزيابی عينی باشد 

 كدام تعريف مربوط به يادگيري و كدام عملكرد است؟ چرا؟ 

 منظور از عملکرد چیست؟

تواند به عنوان نتيجه ارتباط متقابل بين: الف( تالش)برانگيختگی(، ب( در يک موقعيت می عملكرد افراد

 ها)مهارت ها( و ج(ادراكات نقش)ويژگی هاي شخصيتی و رفتاري( :  عملكرد به درجه  چگونگی انجام وظايفتوانايی

 
 ارزشیابی چیست و چه اهدافی دارد؟

اوت ارزشيابی از جنس قض برنامه آموزشی است. ظور اخذ تصميم در بارهارزشيابی فرآيند گردآوري اطالعات به من

 است و بايد در مورد يک امري قضاوت بشود كه آيا اهداف تحقق يافته است يا خير؟

 

 رویکردهای ارزشیابی عملکردی:

 اییکرد مقایسهرو(Comparative) قايسه م، نيازمند اينست كه ارزيابی كننده، عملكرد افراد را با ديگران

گروه  بندي افراد در يکكند. اين رويكرد معموالً از ارزيابی جامع يک عملكرد فردي يا ارزشی به منظور رتبه

 كند.كاري استفاده می



 رویکرد رفتاری(Behavioral،): فراگير بايستی انجام دهدكند رفتارهايی كه يک اين رويكرد تالش می 

 تا در كارش مؤثر باشد را تعريف كند.

 یکرد ویژگیهای فردیرو(Attribute):  گسترش ويژگيهاي معينی كه براي موفقيت اين رويكرد  بر

اي يرند مجموعهگكند. تكنيكهايی كه در اين رويكرد مورد استفاده قرار میگردد، تأكيد میمطلوب تلقی می

 .گيردبر می از رفتارها و ويژگيها شامل: ابتكار، رهبري، خصلت رقابتی و ارزشيابی افراد را در

 رویکرد نتایج(Result): گيري يک مهارت و گروه هاي كاري تمركز دارد. اين رويكرد نتايج قابل اندازه

 .گيري جدا كرد توان فرديت خود را از فرآيند اندازهگذارد كه میفرض را بر اين می

  رویکرد کیفیت(Quality): گيري و ارزيابی عملكردچهار رويكرد پيش گفته رويكردها سنتی به اندازه 

طا هستند. گرايی و رويكرد پيشگيري از خشوند. دو ويژگی اصلی رويكرد كيفيت؛ مشتريكاركنان تلقی می

 .ارتقاء رضايت مشتريان داخلی و خارجی از اهداف اوليه و اساسی رويكرد كيفيت است

 

 عملکرد:ابزارهای ارزشیابی 

 1- له آن اي به ارزيابی عملكرد است كه بوسييک  رويكرد خصيصهبندی ترسیمی:روش مقیاس رتبه

تواند شود. در اين روش، ارزشيابی كننده میبندي میيک مقياس ويژگيها، رتبهدانش  اموزي براساس  هر 

تلف آن ه از پيوستاري كه نقاط مخارزشيابی شونده را با توجه به هر يک از ابعاد مختلف عملكردش، با استفاد

تعريف شده، ارزشيابی نمايد. ارزشيابی كننده پس از تعيين تعدادي عوامل، ارزشيابی شوندگان را بر حسب 

 .كند، با درجاتی از قبيل برجسته، خوب، متوسط، ضعيف يا بد ارزشيابی میهاآنهر يک از 

 2- :اي ديگر شبيه ساير روشهاي مقياسی يک رويكرد خصيصهروش مقیاس استانداردهای مختلط

باشد. تفاوت است. اما، بر مبناي مقايسه با يک استاندارد با استفاده ازعباراتی نظير: بهتر از، برابر با، بدتر از می

بندي ترسيمی )در ارزيابی رفتار يا ويژگيهاي شخصيتی( آنست كه رفتار يا ويژگيهاي عمده آن با روش رتبه

اس اين هاي عملكردي كه براسبنديشود و طبقهاس بطور تصادفی ارزيابی و مرتب میشخصيتی در اين مقي

 .گرددمقياس بايد سنجيده شوند، شناسايی نمی

 3- :اي ديگري به ارزيابی عملكرد است كه نيازمند اينست كه رويكرد خصيصهروش انتخاب اجباری

ه  ين عملكرد موفق و ناموفق انتخاب كند. بارزيابی كننده از بين عبارات طراحی شده به منظور تشخيص ب

دهند. عبارات ديگر طبقاتی را براي ارزشيابی دانش آموزان  در نظر گرفته و دانش آموزان را درون آن جاي می

با  -4دهد ابتكار نشان می -8كند دقيق كار می -2كند سخت كار می -1تواند شامل: طبقات بطور مثال می

 .فاقد عادات كاري خوب است ، باشد -1كند با كيفيت ضعيف توليد می -5د ديگران خوب كار می كن



 4- :اين روش نيازمند آنست كه ارزيابی كننده جمالتی را براي توصيف رفتار ارزيابی شونده روش توصیفی

ختار اآورد، از ساي ،كه براي ارزيابی، ساختاري را فراهم میهاي  رتبهبيان كند. در اين روش بر عكس مقياس

كند و نيازمند آنست كه ارزيابی كننده آموزشهايی را در خصوص توصيف نقاط قوت و خاصی پيروي نمی

 ضعف ارزيابی شوند و بيان پيشنهاداتی براي بهسازي آن ارائه نمايد.

 5- :باشد. واقعه حساس اين روش جزء روشهاي مطرح در رويكرد رفتاري میروش ثبت وقایع حساس

است،  هاي شغلعمول كه مشخص كننده عملكرد بااليا ضعيف كارمند در برخی از قسمتبه يک واقعه غيرم

باشد. در اين روش، وظيفه اصلی ارزشيابی كننده، عبارتست از مشاهده، ثبت و ضبط عملكرد و رفتارهاي می

 .غيرمعمول مثبت و منفی كه در فرد موردنظرمالحظه شده است

 6- :روشهاي ارزيابی روش چک ليست است. در اين روش يک ترين يكی از قديمیروش چک لیست

شود و ارزشياب بدون آنكه از ارزش واقعی اظهارنظرخود مطلع باشد سلسله سئواالت يا جمالتی مطرح می

اي كه بيش از همه مبين خصوصيات يا صفات موردنظر است، عالمت بايد در مقابل سئوال يا عبارت يا جمله

 ارات و جمالت چک شده بر عهده معلم است.بگذارد. تعبير و تفسير عب

 ۹- اين روش دانش آموزان را در يک مقياس پيوسته از رفتارهاي حساس ای رفتاری: روش مقیاس رتبه

شامل هر يک  كند. اين مقياستوصيف شده از منفی تا مثبت يا از عملكرد باال تا عملكرد پايين رتبه بندي می

 .باشدان  میاز ابعاد مهم عملكردي در يک پودم

 8- :شبيه  كند وگيري میاين روش تعداد رفتار موردنظر مشاهده شده را اندارهروش مقیاس مشاهده رفتار

 تأكيد بر وقايع حساس است. هاآنبندي رفتاري است. بطوري كه در هر دوي روش مقياس رتبه

 ۷-  :سفه و به عنوان يک فلاين روش جزء روشهاي مبتنی بر نتيجه است. روش مدیریت بر مبنای هدف

مديريتی كه عملكرد را بر مبناي دستيابی فراگيران به اهدافی كه به وسيله توافق دو جانبه معلم  و دانش آموز 

 .كندبندي میتنظيم شده است، درجه

 11-  اين روش نوعی ارزشيابی گروهی است. در اين  درجه یا ارزیابی گروهی: 361روش بازخورد

هاي شنامهشود تا پرسمیتگی هاي مورد نظر تهيه می شود و از تمامی  فراگيران خواسته روش فهرستی از شايس

انش د مربوطه در مورد فرد ماهري كه در خصوص آن اطالعات دارند را تكميل نمايند. نتايج ارزشيابی را به 

سايرين در خصوص تواند دريابد كه تا چه ميزان عقيده وي با عقايد كند و دانش آموز میارائه میآموز 

 عملكردش تفاوت دارد.



 11- شود در اين روش استانداردها يا سطوح مورد انتظار برونداد افراد تنظيم می: روش استانداردهای کار

شوند. اين مجموعه و براساس آن هر يک از دانش آموزان با استانداردهاي از قبيل طراحی شده مقايسه می

 ز طريق منابع معتبر در اختيار معلمان قرار می گيرد.انتظارات و استانداردها عموماً ا

 خطاهاي ارزشيابی عملكرد

دهد كه تفاوتهاي ادراكی در معنی و مفهوم كلمات اين مشكل هنگامی رخ میاستانداردهای ارزیابی: -1

 بكار گرفته شده در ارزشيابی وجود داشته باشد. 

افتد كه ارزيابی چندين بعد از عملكرد فرد به يک ارزياب واگذار اي موقعی اتفاق میخطاي هاله  ای:اثر هاله -2

 پردازد. شود و ارزياب براساس احساس و عقيده كلی خودش به ارزيابی میمی

گيري در ارزيابی عملكرد نيازمند اينست كه ارزياب بطور عينی به نتيجهگیری:آسان گیری یا سخت -3

كرد بپردازد. عينی بودن براي هر شخصی مشكل است. ارزيابان ، هنگامی كه بطور عينی به افراد خصوص عمل

هاي رنگی خاص خود را دارند. در نتيجه خطاي ارزيابی آسان گيري يا سخت نگرند ، عينکزيردست خود می

 گيري ممكن است در ارزشيابی افراد اتفاق افتد.

ناب كند هاي باال يا پايين اجتافتد كه ارزياب در استفاده از نمرهتفاق میاين خطا موقعی ا گرایش به مرکز: -4

  دهد. مدنظر قرار می 3تا  1را براي مقياس  4هاي ميانه را مدنظر قرار دهد. بطور مثال، نمره و نمره

وش مارزيابان اغلب رفتارهاي گذشته را نسبت به رفتار در حال حاضر دانش آموز فرارویدادها:تازگی  -5

 ماهه خود. 1شوند نه ميانگين رفتار كنند. لذا افراد براساس نتايج رفتار چند هفته گذشته خود ارزيابی میمی

د، ارزيابی بايست لحاظ شوهايی كه در ارزيابی عملكرد میاز جمله تكنيکخطای برابر کردن یا مقابله: -6

ه به ساير افراد هايی كم در ارزيابی تحت تأثير نمرهمعل. اگر يک يک فراگير بدون توجه به عملكرد سايرافراداست

 داده قرار گيرد، در اين صورت خطاي مقابله اتفاق افتاده است

يري شخصی گ:اين خطا مربوط است به اعمال جهتجهت گیری شخصی )شبیه به من یا تصور قالبی( -۹

هاي شخص است كه يش داوريگيري شخصی، جانبداريها، گرايشات و پمعلم است. منظور از جهتاز سوي 

 دهد. هاي او را تحت تأثير قرار میگيريآگاهانه يا اغلب ناخودآگاه تصميم

 

 طراحی ارزشیابی عملکرد دانش آموزان در درس کار و فناوری  هایگام

 انتخاب پودمان يا پروژه مورد انتظار)يادگيري مبتنی بر پروژه(  گام اول :

 حركتی، پروژه ساخت وسايل الكترونيكی، پروژه ساخت گلجاي و.... سازوكارمثال: طراحی يک 

 فنی و غير فنی) ارزشيابی مبتنی بر شواهد(  هايشايستگیتعيين انتظارات آموزشی با تمركز بر  گام دوم :



 مثال: فراگيران در پايان آموزش بتوانند

 را بشناسد . ديوارچينی موردنياز ابزارهاي  -

 .يح دهد و آن را اجرايی كندمفهوم پيوند را توض -

 (سؤالموقعيتی را  مشخص نماييد.)مسئله يا  هايمحدوديت گام سوم :

به  هانآاست دوباره بازسازي كنند  شدهتخريبپدرش قصد دارند قسمتی از ديوار حياط خانه خود را كه  اتفاقبهعلی 

ی بگردند ابزارهايبايد دنبال چه  هاآنبردارند به نظر شما  را ديوارچينی موردنياز ابزارهايتا  روندمیسراغ انبار خانه خود 

ت و از چيده نشده اس درستیبهكه ديوار  شوندمیاما در پايان كار متوجه  كنندمی؟ سپس هر دو شروع به چيدن ديوار 

 در چيست؟ هاآناستحكام بااليی برخوردار نيست به نظر شما اشكال كار 

  شاقول ، تيشه ، متر ،شمشه آلومينيومی ، ريسمان كار ، دستكش ،  كشیكمچه: آجر ، تراز ،  موردنيازوسايل ،

 تابلو

 .طريقه انجام پروژه يا پودمان مورد انتظارتان را بيان نماييد گام  چهارم :

  دامهرك و درآورده قرارگرفتهكه روبه روي شما  ابزاريجعبهرا از داخل  ديوارچينی موردنياز ابزارهاي -الف 

 را جداگانه روي ميز قرار دهيد

 . سپس نام آن ابزار را روي تابلو نوشته و مقابل آن ابزار بگذاريد 

  1سانتی با طول  22: ديوار  ديوارهاابعاد  )زير بكنيد شدهگفتهحال شروع به ساختن دو ديوار با شرايط  –ب 

 (.سانتی متر 82متر و ارتفاع 

  را رعايت كنيد (اجراي پيوند  ) ديوارچينی: در ساخت اين ديوار اصول  1ديوار. 

  را رعايت نكنيد (اجراي پيوند ) ديوارچينی: در ساخت اين ديوار اصول  2ديوار. 

  نيرو اعمال كنيد و مشاهدات  هاآنسپس دو دست خود را به ترتيب روي هر كدام از ديوار ها گذاشته و به

 خود را در جدول زير يادداشت كنيد

 ه چک ليست(هي) تشاخص هاي ارزشيابی براي خود تعريف و هر يک را كامالً توضيح و تبيين نماييد  گام  پنجم :



 
 بخشی از عملكرد فراگيرانتان را به خود ارزشيابی اختصاص دهيد. گام ششم :

 تم چرا ؟آيا از عملكرد خود راضی هس  -

 انجام داده ام؟ درستیبهبه نظر خودم آيا تمام مراحل كار را  -

 در اين درس چه چيزهايی ياد گرفتم ؟ -

 در چه بخشی از كار مشكل دارم و بايد بيش تر تالش كنم چرا ؟ -

 از انجام اين آزمايش چه چيز جديدي ياد گرفتم؟ -

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


