
 

 

 فرایند تدریس

Teaching Process 

های  مهززیای      تدریس یکی از ابزارهای  همای یایری د  رر م ای     
  ضع ینیختی بدپییة   خیص اهداف بداسیس که است مییهیمه فعیل تی

کند. فدایناد تادریس    هی ایجیر تغ  د ممین رر   ی در هی امجی  فدای دان
دریس مهززیگد ت که پ زسته   هنطقی سنج ده، است هجمزعه اعمیلی

 کند. هی

عربیا    و هاا  علیایم   آموزش یکی از مسائل بسیار مهم نظاا  
یاادییر   -یااددهی  ةیند دوساوی امنظور از آموزش، فر .اس 

موضاوعی   ةهاا  مبتا  درباار    ها و نگرش اطالعات، مهارت
اس  که متناسب با یروه سانی اااو و در اارایم زماانی     

عربیا    و از علیایم  هاد   ،ملین به اجرا درآمده اس . امروزه
عنها انتقال میراث فرهنگی و عجارب بشر  باه نسال جدیاد    

هاا  آموزاای ایجااد عرییارات      بیکاه رساا   نظاا     ،نیس 
هاا   ها و در نهای  رفتار انساا   اناا  ،ها مطیوب در نگرش

کمک این رسا    یکی از عوامل، به مبابه عدریس نیز بهاس . 
ترونیکای ایرانیاا ،   )بنیااد آماوزش مجااز  و ا ک    آمده اس 

هاا  آموزاای، عادریس یکای از      عتارعی در نظاا   (. به1399
 اسا   آیاهانه ابزارها  مهم یادییر  اس . عدریس فلا یتی

 فراییارا   وضا  اانااتی   برپایة و ااو اهدا  براساس که

؛ 1392کناد )االتانی،    می ایجاد عرییر آنا  در و ییرد می انجا 
د  آموزاگر از هر یوناه  (.  ذا، ه1393سییمی و رمضانی، 

عدریس این اس  که یادییر  فراییرا  را آسا  سازد. فرایند 
 کاه  پیوسته و منطقی سنجیده، اس  عدریس مجموعه اعما ی

ییرد )حجاز ،  می آموزاگر صورت ازطر  ارائة درس برا 
1385 .) 
 

 کاربردی-های علمی اهمیت آموزش و آموزش

لة پایدار، همواره مورد منز ة عامیی اساسی در عوس آموزش به
(. 1388ریزا  باوده اسا  )صادر  و زاهاد ،      عأکید برنامه
 انساانی  مناب  در یذار  سرمایه از نوعی ملر  عا ی آموزش

 عوسالة  و رااد  در باکیفیا   عاا ی  اهمی  آماوزش  و اس 

 پواایده  کاس  های   بار  کشور اقتصاد  و اجتماعی فرهنگی،

ور عوساله و  نیس . بر اساس یزارش یونساکو، انساا  م ا   

کاااربرد  اساا  -هااا  مهااارعی و عیماای کییااد آ ؛ آمااوزش
(. Minghat and Yasin, 2010؛ 1394)سایالنه و همکاارا ،   

کااربرد  دربرییرنادة مطا لاه    -ها  مهارعی و عیمی آموزش
هاا  عمیای،    فنّاور  و عیو  مرعتم باا آ  و کساب مهاارت   

هااا   نگاارش، درو و دانااب مربااوش بااه مشااا ل در ب ااب
 & Clarkیااات اجتماااعی و اقتصاااد  اساا  )م تیااح ح

Olumese, 2013    و افراد را برا  ورود به دنیاا  باازار کاار )
ها   ها و اایستگی که با انتقال مهارت طور  سازد به آماده می

موردنیاز، پاسا گو  نیازهاا  در حاال عرییار باازار کاار و       
باااند )م مادعیی،    ها بارا  هماة افاراد مای     برابر  فرص 

 (.1394النه و همکارا ، ؛ سی1390
 از کااربرد  یکای  -عا ى و عیمای  آموزش بنابراین، نظا  

 مااهر،  انساانی  نیرو  عربی  نهادها  عرین و مهم عرین اصیی

 سیاسی اجتماعی، عوسلة اقتصاد ، برا  کارآمد و مت صص

اود. ضمن آنکه پیشارف    می م سوب جامله هر فرهنگی و
 و ع صیالت آموزش، حسط به انکارناپذیر  وابستگی جوام 
 آماوزش  نظاا   ویژه به و آموزای کیفی نظا  و کمی یسترش

 (. 1393؛ سییمی و رمضانی، 1384دارد )ااوا  کاظمی،  عا ی
 

 مفهوم فرایند

  ملانی یونایونی دارد. اماا عماا   اناسی این اصطالح در روا 
 و دارناد  همااهنگی  «پیب رفاتن » ملنیِ با العین ةآنها با ریش
در فرهنا   رساانند.   سو  هدفی را مای  یا  به به  یا پیشرف 

مجموعة عمییات و مراحل الز  برا  رسید  ملین، فرایند به 
آنالین(. فرایناد   1399علریح اده اس  ) مش ص یبه هدف
ها  مناب  مستقل و مرعتم اس  کاه در هار    ا  از رویه دنتا ه

هاا )زماا     مرحیه یک یا چناد منتا  را بارا  عتادیل ورود     
هاا مصار     آالت، پاول( باه اروجای    ند، انرژ ، مااینکارم
منز ة ورود  برا  مرحیة بلد  عا  ها به کنند. این اروجی می

کنناد   رسید  به هدفی مش ص یاا نتیجاة نهاایی عمال مای     
(Business Dictionary, 2020 online  .) 
 

 تدریس

دار متلامیی اس  که آموزااگر آ  را   عدریس اقدامات هد 
؛ صاا  ی،  1380کناد )سایح،    ارزایابی مای طراحی، اجرا و 
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هایی اس  که قتل،  (. درواق ، عدریس مجموعه مهارت1380
ییارد و   ضمن و پس از اجرا  فرایند عادریس صاورت مای   

کند. عادریس باه فراییار     امکا  آموزش دانشجو را فراهم می
اده، ساتک یاادییر     کند عا براساس ارایم فراهم کمک می

 ,Quinnه یاادییر  نائال ااود )   اود و اهدا  موردنظر، با 

(. بنابراین، عدریس نوعی فلل و انفلال 1380؛ صا  ی، 2000
و عأثیر متقابل بین سه عامال آموزااگر، فراییار و م تاوا      

که به هر د ییی در یکی از این  (. زمانی1درسی اس  )نمودار 
سه مؤ فه اییی وارد اود، عدریس به وقوع ن واهد پیوس  

ها  اااو عادریس    علریح، ویژیی نابر(. ب1385)حجاز ، 
 اند از:  عتارت

 وجود علامل بین آموزاگر و فراییرا ؛ -
 اده؛ علیین فلا ی  براساس اهدا  ملین و ازپیب -
 طراحی منظم با عوجه به موقلی  و امکانات؛ و -
؛ 1392ایجاااد فرصاا  و عسااهیل یااادییر  )ااالتانی،      -

 (:1391، ا یهی مقرب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1385. ابعاد فرایند تدریس )حجازی، 1 نمودار

 

 ارتباط بین آموزشگر و موضوع

 آموزاگر اوب باید:
اوبی بشناسد و نست  به آ  اااتیا  داااته    . موضوع را به1

 .بااد
بار م تاوا  عادریس ااود را     . زودعر آماده اود و چندین2

ماارور کنااد. فکاار کاارد  در مااورد درس و عاادریس در  

دهاد   امکا  را به آموزاگر مای ها  م تیح این  موقلی 
سااز    که به کل مطا ب موردعدریس مسیم ااود. آمااده  

دهاد عاا عصااویر، ماواد، وساایل       او یه همچنین زما  می
آموزای و سایر ابزار  را کاه باه عادریس بهتار کماک      

 آور  کند. کند جم  می
دهای م تاوا  عادریس ااود را      . ن وة ساا  و ساازما  3

اناد از داناب قتیای فراییارا      عو بداند. اروع عدریس می
سم  دانب جدید، از م توا  ساده باه پیچیاده یاا از     به

 مطا ب ذهنی به عینی عنظیم اود.
. بایستی با ارک  در سامینارها و اواناد  کتااب مشاتا      4

یادییر  بیشتر بااد. ایر آموزاگر امروز رااد ااود را   
متوقااح کنااد، آمااوزش فااردا را متوقااح کاارده اساا    

 (.1385)حجاز ، 
 

 آموزشگر با فراگیران ارتباط بین

 برا  اینکه یک آموزاگر اوب بااد:
یاد دااته باااد   ها  فراییرا  اود را بداند. باید به . ویژیی1

ها  سنی متفااوت اسا  و    ها  افراد در یروه که ویژیی
 .فرد اس  به هر فراییر فرد  من صر

ارد و باا  . به دنتال فراییرا  و نیازها  آنها بااد. وق  بگاذ 2
 آنها قتل، حین و بلد از کالس ص ت  کند. 

. قادر باه ارعتااش باا موضاوع و نشاا  داد  ارعتااش آ  باا        3
عوا  عدریس را بدو  دانستن نیازهاا،   فراییرا  بااد. نمی

هاا و آرزوهاا  فراییارا  انجاا  داد. یاک ملیام        عوانایی
اوب نه عنها باید بداند که چه چیاز  را عادریس کناد،    

هترین راه برا  آموزش آ  به فراییرا  را نیز بایاد  بیکه ب
 بداند.

 

 ارتباط بین آموزشگر با فراگیر و موضوع 

 یک آموزاگر اوب قادر اس :
. عالقة فراییرا  را به موضوع موردعالقة اود جیب کناد.  1

ا  جا اب   او باید بتواند عوجه فراییرا  اود را با مقدماه 
 مرعتم با درس جیب کند.

ییرا  کمک کند عا با موضوع ارعتاش برقارار کنناد و   . به فرا2
 .اوداا  بیاموزند

 آموزشگر

 فراگیر

 تسلط بر موضوع

های  استراتژی
 تدریس

 درک فراگیران

موضوع 

 درسی
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ها ( م تیاح عادریس اساتفاده     . از راهتردها  )استراعژ 3
هاا و نیازهاا     کند که متناسب با ایوة یادییر ، نگرانای 

 فراییرا  بااد.
 

 فرایند تدریس

مجموعااه  عاادریس یناادافر(، 1385بااه باااور حجاااز  )  
هاایی   مهاارت  ایدبهتر آنها ب برا  انجا ِهایی اس  که  فلا ی 

ها در مراحل م تیح یک عادریس موفا     داا . این مهارت
اناد از:   هاا عتاارت   عواند مؤثر بااد. برای از این مهاارت  می

انت اب مطیب، آماده اد  پیب از ورورد به کاالس، ااروع   
کاار یارفتن    فهم، باه  انگیز، بیا  ساده و قابل د چسب و ر ت 
پرساب و پاسا ، پیوناد مطا اب درسای باا        کیمات ااوب، 

زندیی روزمره، استفاده از کارافزارها  آموزاای، عشاوی  و   
عنتیه، ای  مبال، یوش داد ، علیین عکییح مناساب، اجارا    
کارها  یروهی، کشح استلدادها، عوجه به عماا  فراییارا ،   
ارعتاطااات  یرکالماای و مهااارت در پایااا  داد  درس. ایاان  

طتقاه   عاوا  در چهاار   آموزاگر  را مای  ها در حرفه مهارت
 االصه کرد:  

 ها  یفتار : اامل مهارت در پرساب از فراییار و    مهارت
 پرسب و پاس .

 هاا   یریفتاار : ااامل مهاارت در عنظایم صادا،        مهارت
حرکات اعضا  م تیح دس  و صاورت، اام ااوش و    

 رفتارها  مناسب.
 ش در ایجاد اارایم عااطفی: ااامل برقارار  ارعتاا       مهارت

 روانی با فراییرا .
 ا : اااامل مهااارت در ادارة کااالس،   هااا  حرفااه مهااارت

مشاااوره، اسااتفاده از فنّاااور  آموزااای، انت اااب م تااوا  
درسی، عشوی ، عنتیه، مهارت در اروع مطا ب، ارزاایابی،  

 االصه کرد  و مهارت در پایا  داد  کالس. 
 ر ها  کیی دارد و ةسه مرحیها در فرایند عدریس  مهارت این

 )هما (: ها  یونایو  اس  مرحیه اامل فلا ی 

  پیش از تدریس :اول ةمرحل

هاا    ع ییل آموزای و علیاین هاد    ،ها  کیی علیین هد 
انت ااب   ،علیاین م تاوا   ،علیین رفتار ورود  فراییر ،رفتار 

ها و مواد آموزاای مناساب و علیاین نظاا  ارزاایابی       روش
)حجااز ،   ه اسا  ها  مربوش به ایان مرحیا   فلا ی ازجمیه 
1385 .) 

 تدریس  ضمن :دوم ةمرحل

در ضامن  گر ااود کاه آموزاا    ی مرباوش مای  یهاا  به فلا ی 
ساز  ذهنی  مبل آماده ،دهد عدریس در کالس درس انجا  می

 ها  مناساب عادریس،   کارییر  روش ، انت اب و بهفراییرا 
 ،طارح پرساب   ،ها  یروهای  فلا ی بر ثیر أمطا ب و ع ةارائ

ها  ضامن   فلا ی . رفتار فراییرا  بریر یذااتن ثأعقوی  و ع
ب اب اول علیاین ساااتار     :عدریس اامل دو ب اب اسا   

ساااتار عادریس    .ب ب دو  پدیدارها  عادریس  و عدریس
دهای مطا اب و االصاه     اود از سه مرحیة مقدمه، ساازما  

عشکیل اده اس . اجرا  آزمو  رفتار ، ملرفی هد  کیی، 
روش عادریس و علیاین اارح    ارح اهدا  رفتار ، عشریح 

هاایی اسا  کاه در مرحیاة مقدماه       وظایح فراییرا  فلا ی 
دهی مطا ب، آموزاگر بایاد   اود. در مرحیة سازما  انجا  می
ساز  ذهنی فراییرا ، عشریح مطا اب، عأکیاد نکاات     به آماده

ها  یادییر  اقدا  کند. در نهای ،  بینی فرص  اصیی و پیب
ییر  و پرساب   ر اجما ی، نتیجهعأکید بر رئوس مطا ب، مرو

و پاس  احتما ی موارد  اس  که در مرحیة االصاه انجاا    
 اود )هما (. می

 پس از تدریس :سوم ةمرحل

دو  هاد د هایی که آموزاگر پس از عدریس انجا  مای  فلا ی 
ب ب اول سنجب میزا  پیشرف  ع صاییی   دارد:ب ب کیی 

ب اب دو   و هاا و عفسایر نتااین آنهاا      اناواع آزماو    ةو عهی
 )هما (. سنجب میزا  موفقی  آموزاگر یا سنجب عدریس

 

 فرایند تدریس عملی و مهارتی

عاوا  باه    طورکیی، فرایند عدریس عمیای و مهاارعی را مای    به
بند   ساز ، ارائه، کاربرد و ارزایابی دسته چهار مرحیة آماده

دیگر، در ایان   عتارت (. بهHedges & Knobloch, 2006کرد )
ا  از فرایند عدریس، به چهاار ساؤال بایاد     ر مرحیهمدل چها

اود: کجا هستیم؟ به کجا بایاد بارویم؟ بارا      پاس  داده می
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 (Hedges and Knobloch, 2006. فرایند تدریس عملی و مهارتی )1شکل 

 
هایی باید برداریم؟ و چگونه متوجه  رسید  به مقصد چه یا 
 ایم؟  اویم که به مقصد رسیده

 

 سازی  آماد 

 و وض  موجود بین عفاوت وقتی آموزای نیازها  بررسی در
 باه علتیار    آماده  دسا   به عفاوت اد، علیین بمطیو ارایم

 و اسا . اهادا    آموزاای  برنامة آرما  و اهدا  موردعوجه
 برنامة آموزای پایا  در باید که اس  انتظار  آموزای آرما 

 اهادا   و آرماا   بهتارین  اارایطی  چناین  ااود. در  حاصل

 کاه  اسا   کااربرد  آ  -عیمای  ها  ازنظر آموزش آموزای

  بینای  پایب  و اناسایی آ  برا  ربرد کا موقلی  حداقل یک

 بارا   نتواناد  آموزاای  طاراح  و ریاز  اده بااد. وقتی برنامه

کناد،   اناساایی  کااربرد   موقلیا   آموزای آرما  اهدا  و
 ایجااد  و عأسایس  فیسافة  ازنظار  آموزاای  و آرماا   هاد  

 موقلیا   که اس  چرا موردسؤال کاربرد -ها  عیمی راته

عواند  نمی روز نیازها  با اسبمتن آمواتگا  دانب کار  برا 
 موقلیا   با آموزای آرما  عطتی  و بااد. اناسایی هماهن 

 افازایب  را دوره طراحای  برا  الز  عنها اطمینا  نه کاربرد 

 و کرده عقوی  را فراییرا  در یادییر  انگیزه برا  دهد که می
بهتار   یاادییر   اارایم  علیاین  در را کاار  ها  م ایم  ویژیی
 (.1383سازد )وااقانی فراهانی و اسفندفرد،  یم پذیر امکا 
در این مرحیاه بایاد باه دو ساؤال پاسا  داده ااود: ماا         
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کجاییم و به کجا باید برویم؟ آموزااگر بارا  هار درس یاا     
طاور سانتی،    دورة آموزای باید یک طرح درس عهیه کند. به

ها و امکاناعی اسا    ا  از اهدا  درس، رویه این طرح بیانیه
در طول درس از آ  استفاده کرد، اهدا  ااصی کاه  که باید 
کار  دس  بیاید و وساییی که برا  بررسی و ارزیابی به باید به
ا  کاه   هاا  ویاژه   رود. مطا له در منزل یا ساایر آماادیی   می

دهناد نیاز جازو برناماة درسای هساتند.        فراییرا  انجا  مای 
و  آموزاگر باید اطمینا  حاصل کند که کییة امکاناات، ماواد  

راحتای در دساترس اسا  و     عجهیزات الز  بارا  درس باه  
-هاا  عیمای   کنناد. در آماوزش   درستی کار مای  عجهیزات به

کاربرد  عهیة برنامة درسی باید باا عوجاه باه اساتانداردها      
عوانااد  انجااا  اااود. آموزاااگر ماای (PTS) آزمااو  عمیاای

نویسی کیای را باا نوااتن اهادا  و مشا ص کارد         برنامه
دهی کناد.   نتا ة منطقی از آ از عا انتها سازما جریا  در یک د

دهد عا آموزش را ساااتاربند    اهدا  به آموزاگر اجازه می
روانی بتیند کاه در طاول    کند و به فراییرا  اجازه دهد عا به

مسیر چه چیز  الز  اس . همچنین به افراد اارج از فرایند 
د، بتینند دهد عا آنچه را که قرار اس  رخ ده این امکا  را می
ها  الز   در این مرحیه آموزاگر باید انگیزه .و ارزیابی کنند

 Hedgesرا نیز برا  عر یب فراییرا  به یادییر  فراهم کند )

& Knobloch, 2006   یکاای از مااوارد مهاام در مرحیااه .)
بار عمیکارد    ساز  عوجه به عدوین و ارائة اهدا  متتنی آماده

کااربرد  بایاد   -ی عیمیویژه در نظا  آموزش عا  اس  که به
 موردعوجه جد  قرار ییرد.

 

 بر عملکرد   اهداف مبتنی

ها  درسی این اس  که باا   یک راه اوب برا  نواتن برنامه
بار عمیکارد ااروع ااود. آموزااگر از       عدوین اهدا  متتنی

نقطاة ااروع    منز ة اهدا  مندرج در برنامة درسی مناسب به
کناد. ایان    تفاده مای بر عمیکارد اسا   برا  علیین اهدا  متتنی

اهدا  در عرسیم دقی  آنچه باید انجا  اود و ن وة انجا  آ  
در طول هر درس بسیار مفید اس . پس از نگاارش اهادا    

بر عمیکرد، بیشتر کارها  نوااتن یاک برناماة درسای      متتنی
رسااد. از ایاان اهاادا  باارا  علیااین   نهااایی بااه اعمااا  ماای 

ااود کاه    ل استفاده میییر  و ملقو اندازه استانداردها  قابل

کناد. ایان ملماوال      عمیکرد مطیوب فراییرا  را عوصیح مای 
کناد   این اهدا  راهی فراهم مای  .اامل اهدا  رفتار  اس 

برا  بیا  اینکه سطح عمیکرد فراییرا  برا  رفتن به مرحیاة  
بلد  آموزش مطیوب اس  یاا ایار. اهادا  بایاد واضاح،      

 د. ییر  و عکرارپذیر باان اندازه قابل
بر عمیکرد ااود ساه ب اب دارناد: اارح       اهدا  متتنی 

ا   یوناه  مهارت یا رفتار، ارایم و ملیارها. هر قسم  باید به
بیااا  اااود کااه هاار اواننااده عصااویر  یکسااا  از هااد ،  
چگونگی اجرا  آ  و اینکه چاه حاد عمیکارد  در ااتیاار     

 ,Hedges & Knoblochاما قرار اواهد داد، داااته باااد )  

2006.) 
 

 شرح مهارت یا رفتار 

دهاد.   مهارت یا رفتار نتیجة مطیوب آموزش را عوضایح مای  
درواق ، این یاک عواناایی آمواتاه اسا  کاه ممکان اسا         

ها   در آموزش مبابه دانب، مهارت یا نگرش علریح اود. به
صاورت اصاطالحات    کااربرد  عوضای ات بایاد باه    -عیمی

ییر  بااد. اصطالحاعی از قتیل  اندازه مش صی بااد که قابل
عوا  اییی اوب  را نمی...« آیاهی از »و ...« دانب در مورد »

قاادر باه انت ااب از باین     »ییر  کارد. عتااراعی مانناد     اندازه
بهتر هستند، زیرا ...« ل به قادر به عکرار مراح»یا ...« فهرس  

براین، مهارت یا رفتاار   ییر  کرد. افزو  عوا  آنها را اندازه می
اده باید منطقی و در راستا  برنامة آموزاای کیای    عوصیح
 .(ibidبااد )

 

 شرایط  

برا  عوضیح ااو قوانینی که مهارت یا رفتار در آنها نشاا   
تیل عجهیزات، اود، ارایطی الز  اس . اطالعاعی ازق داده می

ابزارها، مواد مرج  و پارامترها  م دودکننده باید مشا ص  
رو  ، در فرایند نوااتن هاد ، باا مشاکل روباه      اوند. یاهی

« اود ایار ...؟  اما، چه می»که فرد  بگوید:  اوید. هنگامی می
کنناده   این نشانة اوبی اس  که ارایم برا  آ  ا ص یین

ده بااد، بارا  دیگارا    کنن بوده اس . ایر برا  یک نفر یین
 .(ibidکننده بااد و باید اصالح اود ) عواند یین نیز می
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 معیار

ملیارها فهرستی از استانداردها هستند که میزا  دساتیابی باه   
ا  بیا  اود  یونه کند. ملیارها باید به ییر  می هد  را اندازه
یونه سؤا ی در مورد هد  وجود ندااته بااد.  که جا  هی 

حاضر بسایار  از عناصار    ردها  آزمو  عمیی درحالاستاندا
بار عمیکارد را دارناد.     موردنیاز برا  عادوین اهادا  متتنای   

هرحال، ملیارها ممکن اس  همیشه به اندازة کاافی بارا     به
یک درس ااو مش ص نتااند. آموزاگر باید با نگاارش  

بار عمیکارد مناساب، نتیجاة مطیاوب درس را       اهدا  متتنی
 (. ibidمتناسب سازد )

 

 ارا   

دهاد کاه بارا      این مرحیه از عدریس به این سؤال پاس  می
هاایی بایاد    اده در مرحیة قتل، چه یاا   ع ق  اهدا  علیین

بردااته اود. آموزاگرا  در این مرحیه باید باه دو موضاوع   
اساسی عوجه کنند: م توا  درسی و راهتردها  عدریس. در 

این سه سؤال پاس   ب ث م توا  درس، آموزاگرا  باید به
دهند که چه چیز  را، چگونه و چرا باید عدریس کنناد؟ در  

هاا، فناو  و    مت ث راهتردهاا  عادریس نیاز بایاد از روش    
ابزارها  مناسب عدریس برا  ارائة بهتر درس استفاده کنناد.  

ها  م تیفی برا  ارائة م توا وجود دارد که براای از   روش
ز: روش ساا نرانی، روش نااد ا ا پرکاااربردعرین آنهااا عتااارت

اده، روش حل مسئیه، روش  عمیکرد، ب ث هدای -نمایب
طور ملمول  نظر و هد ، به ایفا  نقب. ماهی  موضوع مورد

کناد. روش سا نرانی بارا  ارائاة      روش ارائه را علیاین مای  
هاا و نشاا  داد  روابام باین      بند  ایده مطا ب جدید، جم 

 (. ibidنظریه و عمل مناسب اس  )
عمیکرد برا  آماوزش مهاارت مطیاوب    -نمایشیروش  

عمیکارد  -هاا  نمایشای   اس . عرکیتی از سا نرانی و روش 
هاا  عمیای مفیاد     عواند برا  فراییرا  برا  انجا  مهارت می

مناساب عرعیاب داده    طور بااد. در این روش، مراحل باید به
اوند عا فراییرا  از هر فرایند یا عمییات جدایانه و همچنین 

 (.ibidعصویر ص یح دااته بااند ) رویة کیی
اده اس  کاه در اارایم    اکل دیگر ارائه، ب ث هدای  

اود. ایان روش بارا  عشاوی  مشاارک       کالس استفاده می
ویاژه در آماوزش    فلال فراییرا  مناسب اسا . ایان امار باه    

موضوعاعی ازقتیل اقدامات ایمنی و اضطرار  کاه فراییارا    
یال در پاردااتن باه مساائل     عوانند از ابتکاار عمال و ع    می

 استفاده کنند، بسیار مفید اس .
ها  پرکاربرد و مشاارکتی   حل مسئیه یکی دیگر از روش 

در عدریس اس . یرچه این روش عدریس را بیشتر با ا گو  
دهاد کاه    اند، و ای عجرباه نشاا  مای     انفراد  سازیار دانسته

صورت یروهای ماؤثرعر از ا گاو  انفاراد  آ       کاربرد آ  به
(. حال  1391ا یهی،  ؛ مقرب1388و همکارا ،  ریچارداس  )

هایی که  مسئیه فرایند  اس  برا  کشح، عوا ی و عرعیب راه
؛ 1398اوند )صافو ،   حل منتهی می به یک هد  یا یک راه

(. در این روش باه دو ماورد بایاد عوجاه     1391ا یهی،  مقرب
. عجارب قتیای فراییارا  و ایجااد اارایطی بارا       1داا : 

عار بارا  فارد     حیی که پایب  . رسید  به راه2رااوا  آنها و ف
 (1391ا یهی،  ناانااته بوده اس . )مقرب

ها  مهم در عادریس اسا  کاه     ایفا  نقب نیز از روش 
هایی که بارا    عواند برا  عجسم عینی موضوعات و درس می

کاار رود. در ایان روش، فارد یاا      نمایب مناسب باااند، باه  
صورت نمایب کوعاه اجرا  ، موضوعی را بهافراد  از فراییرا 

(. ایفا  نقب در 1391ا یهی،  ؛ مقرب1398کنند )صفو ،  می
ها  ااو هنار  مبال باازیگر  در     اینجا به دااتن مهارت

عئاعر و سینما نیاز  ندارد، بیکه فراییر بنابه موقلی ، هاد   
کناد   یک روش از آ  استفاده مای  مبابه و موضوع موردنظر، به

ب عکوین ا صی  فرد  و اجتماعی فراییرا  ااود  عا موج
 (.1391ا یهی،  ؛ مقرب1392)التانی، 

طورکیی، نقب آموزاگر در این مرحیاه و در انت ااب    به 
روش عدریس بسایار حاایز اهمیا  اسا . آموزااگر بایاد       

 حداقل سه ویژیی زیر را دااته بااد: 
 . از عوا  عیمی الز  براوردار بااد.1
ییاار  از عجهیاازات و   کااافی بهااره  ت. عجربااه و مهااار 2

 ها  موردنیاز را دااته بااد. اور فن
 . اایساااتگی عماااومی و عواناااایی آماااوزش و رهتااار   3

کااالس درس را دااااته بااااد )وااااقانی فراهااانی و     
 (.1383اسفندفرد، 
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 کاربرد 

هایی  این مرحیه نیز همانند مرحیة قتل در پاس  به سؤال یا 
ا  بردااته ااود. فیسافة ایان    اس  که باید برا  ع ق  اهد

مرحیه چیستی و چگونگی انجا  کار برمتنا  چرایای انجاا    
آ  اس . پس از ارائة کالس درس، ممکان اسا  از فراییار    
 اواساااته ااااود عاااا مطا اااب جدیاااد را عوضااایح دهاااد.  
 همچنااین ممکاان اساا  از او اواسااته اااود روااای یااا     

 عاازیی نشاا  داده ااده اسا ، انجاا  دهاد       عمیی را که باه 
(Hedges & Knobloch, 2006 در آماوزش .)   هاا  عیمای-

ها  نمایشی آموزاگر باید باا   کاربرد  عوضی ات و فلا ی 
ها  عمیکرد فراییرا  متناسب باااد. آموزااگر ارائاه     عالش
اواهد هما  روش یا عمال را   دهد و سپس از فراییر می می

 امت ا  کند.
 

 بررسی و ارزیابی

باه ایان ساؤال اسا  کاه      آارین مرحیة عادریس در پاسا    
دانیم اهدا  عدریس ع ق  یافته اس ؟ آموزاگر  چگونه می

 قتاال از پایااا  دورة آموزااای، بایااد آنچااه را کااه در طااول  
 درس زیاار پواااب قاارار یرفتااه ماارور کنااد و فراییاارا  را  
 میااز  بااه نشااا  داد  چگااونگی دسااتیابی بااه اهاادا        

ب شای  (. ارزیابی Hedges & Knobloch, 2006کند ) درسی 
ناپذیر از هر کالس یا کاریاه آموزای اسا . ارزیاابی    جدایی

آموزاگر ممکن اس   یررسمی و فقم برا  اساتفادة ااود   
  ریز  درسی بلد  بااد یا ممکن اس  رسامی  و  در برنامه

بااد. درهرصورت، فراییارا  بایاد از پیشارف  ااود آیااه      
ذکار  اوند. هریونه پیشرف  و کمتود را باید در پایا  درس 

کرد. عد  آیاهی فراییرا  از پیشرف  اود یا عد  وجود آ ، 
عوانااد مااان  از آمااوزش بیشااتر و بهتاار اااود. برااای از  ماای
اناد از )دانشانامه رااد،     عتاارت  ها  ارزیاابی  ایوهعرین  مهم
1399 :) 

امروزه برا  سنجب و ارزایابی  .ها ارزیابی با استفاد  از آزمون
هااا   از همااه از آزمااو باایب  آمااوزش عااا یدر  فراییاارا 

هاا  عینای و    پاسا  و آزماو    هاهاا  کوعا   عشری ی، آزماو  
هاا  عشاری ی    در آزمو . اود استفاده می یها  افاه آزمو 

هاا   به یار  مفاهیم و بیا  ااود باه پرساب    فراییریا انشایی 

ها  زیااد و متناوع    که از پرسب ،دهد. آزمو  عینی پاس  می
اواهاد در بیاا     دیا  مای ااون  از آزمو  ،عشکیل یافته اس 

پاس  درس  را بیابناد و   ،ها  م تیح برا  هر پرسب پاس 
پاسا  در حاد    هاها  کوعا  نامه مش ص کنند. آزمو  در پاس 

ایان   د.ها  عشاری ی و عینای قارار دارنا     فاصل میا  آزمو 
واب جچین و  کردنی، نقطه االت کاملؤآزمو  انواع م تیح س

آماوزا  باا    فاهی برا  دانباود. آزمو  ا کوعاه را اامل می
هاا  ااود    عوانناد از دسا    که نمای  فراییرانیهد  آزمو  

 ةدر کییا  طور اایسته بهره جویند عهیه اده اس  و ملموال  هب
عاوجهی دارد. ایان روش موجاب حفا       مدارس رواج قابال 

اود و وقا    آموزا  می وار مطا ب عوسم دانب کرد  طوطی
بارا    عواناد  مای ن ن روشکند. ای زیاد  از کالس را عیح می

 اد. ها  پرجملی  مناسب با کالس

بارا  آنکاه    آموزااگر  .رفتتار  ةارزیابی با استتفاد  از ماتاهد  
عواند رفتار او را در  می ،دااته بااد فراییراناا  درستی از 

 فراییاارا هااا  م تیااح درساای و در براااورد بااا  موقلیاا 
ر حاال باه نگاارش درآورد. و  د    صورت داستا  یا اارح  به
ها را با صاراح  و دقا     واقلی  ،باره همچو  یزاراگر این

یوناه کاه مشااهده کارده       هماداور   و دور از هریونه پیب
 د.ده اس  ارح می

هایی  ها و یزارش طرح .ها ها و گزارش ارزیابی با استفاد  از طرح
کناد   ها  درسی و آموزاای فاراهم مای    در فلا ی  فراییرکه 
 در اهدا  آموزای اسا .  فراییری  نوبه اود بیانگر موفق به

 فراییارا  این اس  کاه   آموزاگرا  ةیکی از عدبیرها  ارزند
هاا  عیمای و    هاا و یازارش   طارح  ةن و  وادار به عهی را به

ها  کتتای   صورت یزارش کار اود را به ةهنر  کنند و نتیج
 ند.و مصور ارائه ده

 .شتد   نهای پیارفت تحصیلی میتزا  ارزیابی با استفاد  از آزمون
عمیکردهاا  فارد،    ةعاوا  درباار   اده را می ها  میزا  آزمو 
فرهنگی در رابطه باا یاروه مشاابه     ییا ب ش مؤسسهکالس، 

ا  از چند آزماو    از مجموعه ها ملموال  کار برد. این آزمو  به
ا  برا  اجارا دارناد کاه در     راهنما  ویژه ،اوند عشکیل می

د مورد اجرا قرار ییارد و  ها به یکسا  بای عمامی افراد و یروه
هاا  م تیاح    ها  استاندارد  برا  یاروه  طورکیی آزمو  هب

 .هستند
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اده بارا  سانجب میازا      ها  ارزیابی مطرح همة ایوه 
ع ق  اهدا  اس . بلد از انجا  ارزاایابی، ایار ناواقص و    
ایراداعی وجود دارد، باید با دق  موردعوجه قرار یرفته و باه  

اقااادامات اصاااالحی کاااه در  فراییااارا  یواااازد ااااود.
ها  درس فلیی، عمیی اس  بایاد ساریلا  انجاا      م دودی 

اود. اقدامات عرمیمی، کاه ااارج از م ادودة درس اسا ،     
ها  آینده ینجاناده ااود. ارزیاابی عمیکارد و      باید در درس

پیشرف  فراییرا  در طی یک درس بایاد براسااس اهادافی    
اس . بررسای و   بااد که در برنامه درسة مدرس علیین اده
دهاد عاا عصاویر      ارزیابی به آموزاگر و فراییر اجاازه مای  

ااده داااته    ملتتر از مکا  فراییر در برابار اساتاندارد علیاین   
بااند. بررسی و ارزیابی در هر درس فرصتی برا  باازاورد  

کناد )دانشانامه رااد،     هاا فاراهم مای    مبت  و عص یح اطاا 
1399). 

 

 شناسی کتاب

مجیاه  (. عوسلة سیاسى پایادار وآماوزش عاا ى.    1384) .  کاظمى، ااوا 

 .13-32، 1، ریز  آموزش عا ی ع قیقات و برنامه
هاا    آنالین(. مهارت 1399بنیاد آموزش مجاز  و ا کترونیکی ایرانیا . )

 //:httpsها و فنو  عادریس. قابال بازیاابی در:     فنو  عدریس: روش

b2n. ir/ iranelearn.com 
. عهارا :  چهار بنیا  آموزش کشاورز  و منااب  طتیلای  (. 1385حجاز ،  . )

 پونه.
. ارزیااابی عمیکارد و یااادییر  دانااب آمااوزا  (. 1399دانشانامه راااد. ) 
 https:// b2n.ir/ roshd. ir.. بازیابی اده در: دانشنامه راد

روانشناسی عربیتی: (. 1388. )د ،براو  ساردو . ول. ا ،، هینسو .پ ،ریچارد

(. حسین اسکندر ، حسن اسادزاده . )عرجمه ادییر ع قی ، عدریس، ی
 عهرا : عابد.

ها  عدریس اثرب ب  (. اناسایی مؤ فه1393سییمی، ج. و رمضانی،  . )
و ارزیابی وضلی  عدریس )مطا له مورد  دانشگاه عیمی کااربرد   

، ییار  و ارزاایابی آموزاای    فصینامه مطا لاات انادازه  استا  کرمانشاه(. 
4(8 ،)61-33. 
 . عهرا : آیاه.روانشناسی پرورای(. 1380ع. ا. ) سیح،

(. عوساااله 1394کرمااای،  . و سااالید  رضاااوانی،  . )  سااایالنه، آ.، 
ا  از طری  کاربس  رویکارد   ها  کارآموزا  فنی و حرفه اایستگی

دوفصاینامه مطا لاات   (. 4C/ID) ا  نگر متتنی بر مدل چهار مؤ فاه  کل

 .135-159(، 8)4، ریز  آموزای برنامه

 سم . :عهرا . پرورای و آموزای ها  مهارت (.1392) ح. تانی،ال

مجیااه دانشااگاه عیااو  پزاااکی (. عاادریس اثاارب ب. 1380صااا  ی، ش. )

 .12-21(، 2)3، اهرکرد
(. مطا لاه پیگیراناه عمیکارد نظاا  عربیا       1388صدر ، ع.، زاهد ، ا. )
پاژوهب و   فصاینامه ا  ایارا .   وحرفاه  هاا  فنای   عکنسین آموزااکده 

 .112-99(، 4)15، عا ی ریز  در آموزش هبرنام

 عهرا : ملاصر.. ها و فنو  عدریس کییات روش(. 1398صفو ، ا. )
 //:httpsآنالین(. فرایناد. قابال بازیاابی در:    1399فرهن  فارسی ملین. )

b2n.ir/ vajehyab.com 
 مجیه آ . اصالح ها  راه و ا  حرفه و فنی (. آموزش1390 . ) م مدعیی،

 .119-138(، 1)7، ا  وحرفه فنی آموزش راد
 .48-77، 5، موج. ها  نوین عدریس روش(. 1391. )ز، ا یهی مقرب

 (. استانداردساااز 1383فراهااانی،  . و اساافندفرد، س.  . ) وااااقانی

ساومین کنگاره میای    کااربرد .    عیمای  آموزاای  نظاا   هاا   مؤ فاه 

 آذرماه.. کاربرد ، پژوهشگاه نیرو-ها  عا ی عیمی آموزش
Business Dictionary. (2020 online). Process: Definition. 

Retrieved in: http:// www. businessdictionary. com/ 

definition/ process.html 

Clark, A.O., and Olumese, H.A. (2013). Effective supervision 

as a challenge in technical and vocational education 

delivery: Ensuring quality teaching/ learning environment 

and feedback mechanism. Basic Research Journal of 

Education Research and Review, 2(1), 6-15. 

Hedges, L. E. and Knobloch N. A. (2006). Supervising the 

beginning teachers: An affirming approach. Danville. 

Ohio: Ohio State University. 

Minghat, A. D. and Yasin, R. M. (2010). A sustainable 

framework for technical and vocational education in 

Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 

1233–1237. 

Quinn, M. F. (2000). The principles and practice of Nurse 

Education. London: Chapman & Hall. 

 عیمی دانشگاه عربی  مدرس(  هیئ عضو ) عنای  عتاسی

 )دانشگاه عربی  مدرس( هال ی منیؤهاد  م
 

 ها معادل

 Preparation ساز  آماده

 Presentation ارائه

 Practical Test Standards  استانداردها  آزمو  عمیی
(PTS) 

 Performance-Based اهدا  متتنی برعمیکرد
Objectives 

 Review and Evaluation بررسی و ارزیابی

 Conditions ارایم

 Description of the Skill or ارح مهارت یا رفتار
Behavior 

 Application کاربرد

 Criteria ملیار

 


