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یاددهیندفرایدرامکاناتازبهینهاستفادهفرصتهاوبهدادننظم,بینیپیشآموزشیطراحیازهدف

اهداف،اساسبرآموزشیرویدادهایتنظیموبینیپیشآموزشی،طراحیبنابراین.استویادگیری

.استهنرجویانشناختیساختوویژگیهابهتوجهباموجودامکاناتومحتوا

مجموعهانضمامبهودرموقعیتموجودامکاناتدروندادها،بایدآموزشیدرطراحیهنرآموزان

نمایدوتنظیمبینیپیشسیستمیبانگاهرااهدافتحققبرایالزمهایفعالیت

حدتارااهدافدرنظرموردهایصالحیتوقابلیتهابهدستیابیبایدمناسب،آموزشیطراحییک

هاعیتموقهمهدرودائمی,ثابتتوانندنمیهرگزشده،طراحیآموزشیبرنامه.نمایدتضمینامکان

.باشدموثرومفید

یابدیرتغیشرایطبامتناسبشودوروزبهوپذیربایدانعطافدائماً،شدهطراحیآموزشیبرنامه

: طراحی آموزشی



حرکتی-افعال صریح در حیطه روانی افعال صریح در حیطه عاطفیافعال صریح در حیطه شناختی

با مهارت به کار گرفتنقبول کردنتعریف کردن

درست اجرا کردنتأیید کردنفهرست کردن

درست آزمایش کردنهمکاری کردننام بردن

بازسازی کردنعالقمند شدنتوضیح دادن

جابه جا کردنهم عقیده شدنتشخیص دادن

محکم کردنتحریک شدنطبقه بندی کردن

عوض کردنآرزو کردنتجزیه و تحلیل کردن

...و غیره با عالقه انجام دادنتشخیص دادن

تعهد داشتنقضاوت کردن

....و غیره ....و غیره 



.  هدف های آموزشی،بیان کننده وضعیت مطلوب هنرجویان دریک رویداد آموزشی اند

.  این هدف ها  ا زنظر ماهیت وزمان تحقق متفاوت اند

تحلیل و تنظیم هدف های آموزشی: گام اول

که هنرآموز یا سازمانهای آموزشی به منظورهدفها، نتایج نهایی حاصل از آموزش است

 .دستیابی به آنها آموزش ها را طراحی و ارائه می کنند



سطوح اهداف آموزشی

آرمانی یا دیریاب

کلی

واسطه ا ی یا جزئی

عینی



هدف های آرمانی 

ماًوعمو.کندمیمشخصراآموزشیفعالیتیکنهایینتایجاهدافاین

.انددیریاب

قرارآموزشیریزیبرنامهکالنسطحدر,معروفندغاییاهدافبهاهدافاین

.نداردارتباطیهنراموزانباچندانودارد



.هستندآموزشیهایفعالیتنوعبیانگراهدافبرخی

.معروفندآموزشیعینیوایواسطهکلی،هایهدفبهاهدافازدستهاین

راخودتفعالیبایدهموارهمربیانوهنرآموزان.هستندمهمبسیاراجرافراینددراهدافاین

.کنندتعییناساساینبر



چهار ویژگی  اهداف مفید و قابل وصول

یادگیرنده) .باشندمحور(هنرجو)1

.باشندیادگیرینتایجازتوصیفی2)

.باشندفهمقابلوصریح3)

.باشندگیریاندازهومشاهدهقابل4)



مراحل نگارش هدف های آموزشی

.شودطیمرحلهچهاربایدوصولوقابلمفیداهدافنگارشبرای

ازوتمتفاامااستپیوستههمدیگربااساسیمرحلهچهارکهاینبا
اهدافنگارشبهمرحلههردرطراحکهطوریبه.هستندهم

این.کندمیاصالحرادیگراهدافازبرخیو.پرازدمیجدیدی
هبرنامبرایبلکهآموزشیجلسهیکطراحیبرایتنهانهمراحل

.داردکاربردواستمفیدنیزآموزشیدورهیکریزی



فرایندی که در طی آن هدف کلی آموزشی را به وظایف یا اعمالی که فراگیر باید انجام دهد و یا 

معلومات و مهارت هایی که پس از اجرای آموزش باید کسب کند، تبدیل می شود

و رفتاری ( جزئی)تحلیل آموزشی فرایندی که در طی آن، هدف کلی به اهداف آموزشی واسطه ای

.تبدیل می شوند

تحلیل آموزشی



مراحل تحلیل وتنظیم اهداف آموزشی

تعیین هدف یا اهداف کلی

تبدیل اهداف کلی به اهداف 
واسطه ای وجزئی

تبدیل اهداف واسطه ای 
وجزئی به اهداف رفتاری

بازنگری وتنظیم مجدد اهداف 
آموزشی

مرحله 
اول

مرحله 
دوم

مرحله 
سوم

مرحله 
چهارم



یعنی پاسخ این که برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود ؟

آندسته از اهداف آموزشی که هنرجو قبل از دوره آموزشی فاقد آن بوده و هنراموز 
انتظار دارد هنرجو در پایان دوره آموزشی به آن دست یابد

تعیین هدف های  کلی



تعیین هدف های  کلی: ادامه

بودکهخواهندارزشمندکلیاهدافزمانیکه؛نمایندتوجهنکتهاینبهبایدهنرآموزان
.شوندتبدیلعینیو(جزئی)ایواسطهاهدافبهاهدافاین

هدفهایشوندمیبیانکلیهایعبارتصورتبهکهآموزشیاهدافازدستهآن
ررفتادربایدکهرامطلوبیتغییرکلیهدفهایشودمیگفتهآموزشیکلی

ممبهصراحت،عدمعلتبهکلیهدفهای.کنندنمیمشخصشودایجادهنرجویان
.نیستندوصولقابلآسانیبهواند

ستدآنبهتوانبهآموزشیدورهپایاندرکهشوندتعیینطوریبایدکلیاهداف
مییازناهدافدیگربهنسبتبیشتریزمانکلی،اهدافبهدستیابیبرای.یافت
(.هستندانگیزشیعاملنیزاهدافاین).باشد

مشابهتتقریباوشودمیبیانکلیصورتبهوجملهیکدرکلیهدفمعموال
:مثال.داردآموزشموضوععنوانبازیادی

.شوندآشنا(ACCESS)اطالعاتیبانکاهمیتمفهومبافراگیران



بیانیه های مقاصد آموزشی اند) 1.

نشان دهنده وظایفی هستند که بوسی) له آنها 2
.می توان به اهداف آرمانی رسید

مشخص تر و محدودتر و قابل وصولتر از) 3

.اهداف آرمانی اند 

حالت شعارگونه دارند ولی با صراحت ) 4

ار را بیشتر نسبت به اهداف آرمانی محور ک
.برای برنامه ریز مشخص می کند

ممکن است در سطح ملی و ایالتی ظاهر ) 5

.ندشوند ولی بیشتر در سطح مدرسه رایج

باافعال غیررفتاری بیان ) 6

.می شوند

در عمل باید به اهداف عینی تجزیه شون) د  7

بیانیه) .اندعمومیهای1

مترادف) .سازمانندرسالتبا2

بسیار) قاصدمیامسیرکهتجریدی،کلی3
.سازندمیمشخصراآموزشی

کالن) .انددیررسو4

در) برنامهوسیاستگذارانکارحوزه5
.دارندقرارجامعهخبرگانوریزان

شعارگونه) .اندکلیومبهم،6

اساس) ایسازمانهاایجادعلتوبنیادو7
.هستندموسسات

تحقق) نزماصرفبهنیازومشکلآنها8
داردبیشتر

:اهداف کلی : اهداف آرمانی
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:افعالی برای اهداف کلی 

کردنفکر

کردنخلق

کردنقدردانی

شدنآشنا

شناختن

فهمیدن

دانستن

بردنبکار

نهادنارج

دادنگوش



هدف های کلی آموزشی

1هدف های  واسطه ای

هدف 
1رفتاری

2هدف های  واسطه ای

هدف 
2رفتاری

هدف 
2رفتاری

هدف 
1رفتاری

هدف 
3رفتاری

تقسیم هدف کلی به اهداف واسطه ای وعینی آموزشی



اهداف کلی به واسطه ایتبدیل

پساندکلیاهدافهمانندبیاننظرازهموماهیتنظرازهمایواسطهاهدافاین
.کرداستفادهکلیافعالازدرنوشتنتوانمی

ارزش-داشتنتمایل-کردنفکر-کردندرک-فهمیدن-دانستن:کلیافعالنمونه
کردنقدردانی-داشتندوست-شدنآشنا-برآمدازعهده-کردنکسب-گذاری

رفتاریهایهدفبهنسبتوترمحدودکلیهدفهایاز(ایمرحلهیاجزئی)ایواسطههدفهای
شتریبیعملیهایجنبهکلیهدفبهنسبتجزئیهدف.دارندبیشتریشمولوجامعیت(عینی)

هایفعالیتبیشترنظمموجبآنتوالیدرستتنظیموجزئیهدفهاینوشتندردقتدارد
0شودمیآموزشی

فرعیعناوینبراساسکهاهدافاینولی.نیستجزئیاهدافنوشتنبه،لزومیدرسطرحدر
.کردخواهدکمکرفتاریهایهدفنوشتنبهشودمینوشتهدرس



تبدیل اهداف واسطه ای به اهداف عینی

وهنرجازکهاستهاییقابلیتورفتارنوعبهمربوطاهدافازدستهاین
.برسدآنهابهآموزشیفعالیتیکازپسرودمیانتظار

بیانراهدفصراحتاًکهشوداستفادهافعالیازبایدعینیاهدافنوشتنبرای
محور.دباشنواندازگیریمشاهدهوقابل.نباشدآنکردنمعنیبهنیازوکند

.استنتایجآنبودنمشاهدهقابلهنرجویان،گیرینتایجارزشیابی

-ردنفهرست ک-صحبت کردن-تحلیل کردن:افعال عینی قابل مشاهده واندازه گیری

ننوشت-استباط کردن-تقسیم کردن-مجزا کردن-آزمایش کردن-کشیدن-انتخاب کردن

.هنرجویان باید بتوانند قسمت ها ی مختلف موتور یک اتومبیل سواری را مشخص کنند: مثال 



ویژگی های هدفهای عینی خوب

رفتار. ریطووباشدمشاهدهقابلودقیق,صریحبایدانتظارمورد1
بایدهنرآموزپس.شودتفاهمسوءایجادمانعکهشودبیان

.کندبیانروشنیخودرابهانتظارات

موقعیتی. مشخص(گیردانجام)شودمشاهدهآندربایدرفتارکه2
زماننظرازهاییمحدودیتایجادیعنی,موقعیتتعیین.باشدشده
دچارهنرجوشودمیسببکهمنابع،ونیازموردمواد,اجرا

.نشودسردرگمی

سطح. ازسطحیاجرا،سطح).باشدمشخص(موفقیتدرجه)اجرا3
انپایازپسرودمیانتظارهنرجوازکه(حدنصاب)استیادگیری

(.بگیردیاددرس



:کارکردهای هدف های عینی خوب برای هنرآموزان درتدریس

اهمیتمکوپیدارامهمموضوعاتهنرآموزانشودمیسبباهدافاینتعیین:درسیریزیبرنامهرویتمرکز-1

متوجهییادگیرنتایجباارزشیابیوهمچنین.گیردمیقرارتوجهموردیادگیریسطوحتمامهمچنین.کنندحذفراها

حیطهباالوحسطیادگیریبهتوجهنشانگرتعادلاین.استبرخوردارازتعادلشاندرسیبرنامهاندازهچهتاکهخواهندشد

.باشدمییادگیریهای

موثرآموزشیرخدادهایدرطراحیعینیآموزشیهایهدفتدوین:موثرآموزشیرخدادهایطراحی-2

بایدیتیفعالوهرنوعاستهنرجوذهنیاتازهنرآموز،آگاهیآموزشیرخداددرمسئلهمهمترینبنابراینخواهدکردکمک

.گرددنظیمتیادگیریونوعآموزشیاهدافبراساسنیزوهنرجویانهنرآموزانفعالیتهنرجوباشدتفکرپرورشدرراستای

یادگیرییجنتاارزشیابیدرفرایندمهمبسیاردوعاملپایایی-اعتبار:معتبرارزشیابیهایشیوهطراحی-3

.نموداستفادهآزمونطراحیبرایعینیاهدافازتواندمیبنابراین.هستند

هایفعالیتویادگیرینتایجکنندهتعییناجرا،درفرایندآموزشیعینیهایهدف:تدریسموثراجرای-4

.هستندارزشیابیاجرایچگونگیووهنرجویانهنرآموزان



موضوع 
3اصول پرورش گل و گیاه واحد کاردرس

هدف  
کلی

:هنرجویان 
شوندمفاهیم خاک و اصول تشخیص خاک مناسب برای رشد گیاه در منزل آشنا با 

.  گیرندمیخاک مناسب برای پرورش گیاهان آپارتمانی را یاد ترکیب 
.ترکیبات مختلف خاک گلدان را بداننداهمیت 
.خاک را بدانند( فیزیکی ) طبیعی خواص 

اهداف  
جزیی

:هنرجویان باید 
.اصول تشخیص خاک مناسب آشنا شوندبا 

.ترکیبات مناسب خاک را درک کننداهمیت 
.خاکهای مورد استفاده برای گیاهان آپارتمانی را بشناسندانواع 
.ترکیب خاک ها را با هم یاد بگیرندروش 

.که ترکیب این خاک ها موجب رشد بهتر گیاه می شودبفهمند 

اهداف  
رفتاری

: پس از آموزش این درس  هنر جو می تواند 
انواع خاک مناسب برای گلدان های آپارتمانی را بشناسد.
اهمیت زهکشی گلدان را تشخیص دهد.
بداند برای بهتر کردن ساختمان طبیعی و نفوذ پذیری آب و هوا در گلدان چه کند.
 چند گلدان را با خاک های مناسب به طور همزمان آزمایش کند و بتواند قضاوت کند که کدام

.گلدان رشد مناسب تری دارد
عالقه زیادی به کاشتن گل در گلدان مناسب با خاک مطلوب باشد.
مهارت الزم در درست کردن گلدان را بدست آورد.
 با توجه به شناخت در مورد انواع خاک ها، مهارت الزم در بکارگیری خاک مناسب را بدست

.آورد



ثبت معامالت در دفاترحسابداری 
موضوع  

درس

ایجاد توانایی های الزم درهنرجویان برای ثبت معامالت دردفاتر حسابداریهدف کلی

اهداف 
هدف 
جزئی

:در  انتهای این درس، هنرجویان خواهند توانست

عملیات حسابداری  در موسسات خدماتی را انجام دهند.

عملیات حسابداری درموسسات بارزگانی را انجام دهند.

دفترمعین راشرح دهند.

چگونگی ارتباط حسابهای معین و دفترکل راتشریح نمایند.

نحوه تنظیم حسابهای معین را بیان کنند.

: مثال دوم

هدف های 
رفتاری

 ،به مفهوم وکاربرد ثبت معامالت در دفاتر حسابداری پی ببرندهنر جو یان.

  ،عملیات حسابداری  در موسسات خدماتی و بارزگانی را بشناسندهنر جویان

 ،با  انواع دفاتر حسابداری ازجمله دفترمعین آشنا شوندهنر جویان.

 ،به چگونگی ارتباط  بین حسابهای معین و دفترکل  شناخت  پیدا کنندهنر جویان.

 ،با نحوه تنظیم حساب های معین آشنا شوندهنر جویان.



و تعیین موقعیت آموزشیتحلیل : گام دوم

از به در این گام پرسش هایی برای هنر آموز مطرح می شود که پاسخ دادن به آنها نی
بررسی برخی از عوامل دارد که مجموعه آنها تحلیلل و تعیلین موقعیلت آموزشلی    

رین سواالتی همچون چگونگی سازماندهی فعالیت های هنرجویان،مناسب تل . گویند
.....موقعیت برای انجام فعالیت ها و

در این گام هنرموزان و طراحان آموزشی باید به بررسی عواملل متعلدد بدردازنلد و   
آنهایی که از اهمیت کمتری برخوردار هسلتند حلذف کننلد و رخلدادها و تجلارب      

.ارزشمند را انتخاب کنند و مبنای تدریس را بر آن اساس پایه گذاری کنند

بنابراین تحلیل و تعیین موقعیت آموزشلی فراینلدی اسلت کله درآن رخلدادهای     
-آموزشی ،تجارب یادگیری،نوع ارتباط بین هدف ها،گروهها ی  تدریس ویلادگیری 

.رفتاورودی وارزشیابی تشخیصی تحلیل و تعیین می شود



،رخدادمعینهدفتحققبرایمعینزمانیکدرهنرجویانوهنرآموزانهایفعالیتمجموعهبه
:استقسمتدوشاملکه.شودمیگفتهآموزشی

یاگونهبهراآموزشیاهدافهنرجویان،آموزشیهایطراحیدربرخی:معلمانفعالیهای(الف
دستهاین.ارنددهنرجویانازکهانتظاراتیتاآنهاستخودهایفعالیتمبینبیشترکهکنندمیتنظیم

جهتدرکهاستارزشمندمحورهنرآموزفعالیتهایزمانی.هنرآموزمحوراندهافعالیتاز
(استتدریسروشهمان).باشدهنرجویانیادگیریهایفعالیتتقویتوهدایت،راهنمایی

ممکن است  هنرجویان برای دانستن یک هدف و رخداد آموزشی توانایی کافی را : تجارب یادگیری( ب
الزم است به آنها بگوییم به چه ,وقتی آنها را برای یک رخداد آموزشی آماده می کنیم.نداشته باشند

چیزی نیاز دارند و چه فعالتی باید انجام دهند

ناسب  پس به مجموعه فعالیتهایی که هنرجویان برای دستیابی به نتایج یادگیری انجام  می دهند و باید مت
.با اهداف یادگیری و متنوع باشد

آموزشیرخدادهای-1



هدفارتباطبنابراینباشدمهمدیگرهدفبرهدفیکارجحیتاستممکن:متوالییاتسلسلیارتباط(الف

.باشدنمیپذیرامکانباالترهدفبهتر،رسیدنپایینهدفتحققازقبلکهاستایگونهبهها

درنیزآناهدافستاممکنبنابراینندارندتقدمهمبهنسبتآموزشیمفاهیم:موازییاترازهمارتباط(ب

.گیرندمیقرارترازیکدرونداشتهتقدمهمبهنسبتوبگیرندقرارسطحیک

میکیلتشترازهموتسلسلیهدفهایسلسلهیکدررانهاییاجراییهایهدفاجزای:ترکیبیارتباط(ج

.دهند

:آموزشیهایهدفبینیرابطه-2

هدف های آموزشی را باید به گونه مرتب کنید که یادگیری های ساده در پایین و یادگیری های دشوار در باال  

همان هدف نهایی آموزش است( مهارت اصلی)مشکل ترین یادگیری. قرار گیرد

.هدف های آموزشی نهایی با اهداف واسطه ای به سه صورت ارتباط دارند



هدف اجرایی نهایی

3هدف اجرایی مرحله ای

2هدف اجرایی مرحله ای

1هدف اجرایی مرحله ای

نمودار ارتباط -1
تسلسلی هدف ها

هدف اجرایی نهایی

هدف اجرایی مرحله ایهدف اجرایی مرحله ایهدف اجرایی مرحله ایهدف اجرایی مرحله ای

نمودار هم تراز هدف ها-2

هدف اجرایی نهایی

هدف اجرایی مرحله ای هدف اجرایی مرحله ای

هدف 
اجرایی 
مرحله ای

هدف 
اجرایی 
مرحله ای

هدف 
اجرایی 
مرحله ای

هدف 
اجرایی 
مرحله ای

نمودار ارتباط ترکیبی هدف ها-3



درپایان مرحله اول، هنرجویان قادرخواهندبود گِل مناسب را برای ساختن 
کوزه آماده کنند (1)

د درپایان مرحله دوم، هنرجویان باید بتوانند ازچرخ کوزه گری استفاده کنن
وبه گِل ، شکل کوزه بدهند؛ درضمن، گاه می توانند از راهنمایی های هنر 

.آموز خود برخوردارشوند

(2)

درپایان مرحله سوم، هنرجویان باید بدون هیچ کمکی کوزه خود را رنگ و 
پرداخت کنند وبپزند

(3)

هنرجویان رشته سرامیک ، قادر خواهند بود با استفاده از خاک رس،کوزه 
و 15اندازه قطر وبلندی کوزه نباید از . گِلی بسازند وآن را پرداخت کنند

ساختن کوزه بایدتا پایان نیمسال اول سال . سانتی متر تجاوز نماید20
تحصیلی تمام شود

(4)
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نوع فعالیت 
درهرمرحله



کهاستهایتواناییومهارتها,ورودیهایرفتاریانیازپیش
نشانخودازآموزشیفعالیتیکشروعازقبلبایدهنرجویان

.یابنددسترفتاریهایهدفبهبتوانندتا.دهند

:ورودیهایرفتارتعیین-3

اهداف اموزشی یا رفتار نهاییپیش نیاز یارفتارورودی 

محتوای آموزشی

فرایند آموزشی

خروجورود



بهودوربرایالزممهارتهایهنرجویانکهشودمطمئنتواندمیچگونههنرآموز

ازقسمتیهنرجویانکهدریابدکهتواندمیچگونهاودارند؟راجدیدمبحث

ابپرسشدواینبهپاسخنه؟یامیداننددهددرسخواهدمیکهرامطلبی

.استپذیرامکانارزشیابی

وانتمیآنکمکبهوبودهورودیرفتارسنجشمعیارتشخیصی،ارزشیابی

.کردمعیندقتبهراآموزشیگاماولین

: ارزشیابی تشخیص-4



اولامگبتواندتاباشدداشتهرااطالعاتیهنرجویانقبلیهاییادگیریازبایدهنرآموز

تشخیصییارزشیابازتدریس،شروعنقطهتعیینبرایمعموالًوکندریزیبرنامهراآموزشی

.کنندمیاستفاده(رفتارورودیآزمون)

: تعیین اولین گام آموزشی-5

هدف اجرایی نهایی

هدف اجرایی مرحله ای

هدف اجرایی مرحله ای

هدف اجرایی مرحله ای

هدف اجرایی مرحله ای
هدف اجرایی آموزشی

(نقطه شروع )نخستین گام اموزشی

رفتار ورودی یا معلومات 
پیش دانسته

بلیت  اگر هنرآموز بدون توجه به تواناییها وقا

های هنرجویان، مطالب آموزشی مشکل را  

نمی انتخاب نماید نه تنها یادگیری به وجود

اید بلکه هنرجویان دلسرد ودلزده از 

آموزش نیز خواهند شد



تحلیل وتعیین محتوا،روش و وسایل آموزشی: گام سوم 

هیا ی   این گام از طراحی آموزشی با درنظرگرفتن اهداف آموزشی، به بررسی تحلیل وتعییین محتیوا، انتخیاب روش   

پیش بینیی  تا هنرآموزان بتوانند فعالیت خود را  براساس طرح. مناسب تدریس و استفاده از وسایل آموزشی  می پردازد

.شده علمی پی ریزی نمایند ویک نگرش منطقی ومطلوب به دست آورند

قیق و حتی اگر هدفهای آموزشی، د-اگر محتوا، روش و وسایل متناسب با هدفهای آموزشی انتخاب و تنظیم نشوند 

.کردفعالیت های آموزشی هرگز  هنرجویان  را به آنچه که باید برسند، هدایت نخواهد-خوب تنظیم شده باشند 

ریس  کمک آشنای هنرآموزان با اصول تنظیم وتحلیل محتوا و وسایل اموزشی هم به تنظیم وابداع روش ها ی مناسب تد

مایندووسایل آموزشی رابهتر نقد علمی ن( کتاب، جزوء) می کند وهم هنرجویان را قادرمی سازد که  منابع آموزشی

تحلیل وتعیین محتوا  -1

تحلیل وتعیین روش آموزش-2

تحلیل وانتخاب وسایل آموزشی-3



تحلیل وتعیین محتوا -1

ه منظوراز محتوا، آن چیزی است که باید آموخته شود ومتشکل ازمفاهیم،اصول،اندیش: محتوا 

احی ها،فرایندها ومهارتها می باشد مبحث محتوا، مواردی از قبیل انتخاب محتوا،تحلیل محتوا،طر

.وسازماندهی محتوا را دربرمی گیرد

یشنهادی  مطالب وفعالیت های پ. محتوای آموزشی باید براساس هدف های آموزشی تهیه وتنظیم شود

در می بایست با هدفهای کلی،واسطه ای و عینی، همسو و تطابق داشته ، تا تحقق چنین اهدافی

.آموزش امکان پذیر گردد

موزش درجمهوری اسالمی ایران براساس ضوابط ومقررات مصرح، تهیه وتنظیم محتوا ی آموزشی درنظام آ
.می باشد« دفتر تحقیقات وبرنامه ریزی تألیف کتابها ی درسی» وپرورش کشور به صورت متمرکز به عهده 

: توجه 



شیوه های تحلیل وتعیین محتوا 

: عینی بودن -1

: منظم بودن -2

: آشکار بودن -3

: مقداری بودن -4



مراحل تحلیل محتوا 

:  مشخص ساختن هد ف تحلیل-1

: جمع آوری نمونه های مورد تحلیل -2

:  تقسیم مورد بررسی به واحدهای مختلف-3

:  طبقه بندی واحدها-4

: ارزیابی عینی طبقه ها -5



اصول ووضوابط تهیه وتنظیم محتوای آموزشی  

: میزان عالقه-1

: مفاهیم، اصول وقوانین هرعلم-2

:  ساخت علوم مختلف-3

:  توالی مطالب-4

:  تازگی موضوع-5

: میراث فرهنگی -6

: پروراندن مفاهیم اساسی وروشها -7

:  ارتباط با مسائل -8

:انطباق بازمان آموزش -9

(آموزش های بعدی)پایه ای برای آموزش مداوم-10

: فرصت مناسب برای فعالیت های یادگیری چندگانه -11



تحلیل وتعیین روش تدریس-2

امل  انتخاب روش تدریس در فرآیند طراحی، یکی از عناصر و عو. دومین اقدام در گام سوم، انتخاب روش تدریس است

الس درس و  اصلی طراحی به شمار می رود؛ زیرا تعیین کننده نوع وظایف هنراموز و زمینه ساز فعالیت های هنرجویان در ک

ن، روش تدریس، تنها به سخنرانی هنراموزاطالق نمی شود بلکه شامل فعالیت های متعددی چو. کارگاه می باشد

لقه های  سازماندهی فعالیت های آموزشی یک گروه کوچک یا بزرگ هنرجویان، به کارگیری فیلم یارایانه ها، تدارک ح

.یادگیری، راهنمایی و هدایت گروههای یادگیری همیاری، نظارت و رهبری آموزش انفرادی و غیره می باشد

های تدریس  تدریس، یک فعالیت خنثی نیست؛ بلکه فعالیتی است هدفدار، عمدی، تجویزی و تعاملی، راهبردها و شیوه

.ابتدا باید به صورت معقول و منطقی تحلیل شوند

موجود هنرجویان با تجربه حداقل چهار معیار،اهداف آموزشی، سبکهای یادگیری هنرجویان، محتوای آموزشی و امکانات

ش آموزش به هیچ وجه نباید بدون تحلیل موقعیت اقدام به تعیین رو. را در انتخاب روش تدریس مورد توجه قرار می دهند

.نمود



تحلیل وانتخاب وسایل آموزشی-3

وسایل آموزشی به مجموعه امکاناتی اطالق می شوند که می توانند شرایطی را فراهم سازند تا در آن شرایط،  

معلم کارآمد باید انواع و اقسام رسانه ها و وسایل آموزشی را برای. یادگیری سریعتر، بهتر و پایدارتر صورت گیرد

سانه  تدریس منظم و مؤثر کامالً متکی بر ر. انتقال پیام های آموزشی و تسهیل یادگیری بشناسد و درست به کار گیرد

. ها و وسایل آموزشی است

در فرآیند طراحی آموزشی منظور از وسایل آموزشی، مجموعه ی وسایل گرافیکی، عکس و یا وسایل الکتریکی یا  

الزم است هنراموز  . مکانیکی که برای دریافت اطالعات، اعم از دیداری یا شنیداری به کار می روند، اطالق می گردد

. مزایا، معایب و محدودیت های هریک از وسایل را برای آموزش درس خود بداند

هدف های عینی آموزشی،بهترین راهنما ومعیار برای انتخاب وسایل آموزشی هستند  عالوه براهداف عینی معیار  

شرایط وامکانات نیز درانتخا ب وسایل آموزشی-ویژگیهای فنی وسیله-وضوابطی همچون ویژگیهای آموزشی وسیله

.موثرند



انواع وسایل آموزشی

نقشی  که وسایل آموزشی  درفرایند آموزش بازی می کنند می توان به دوسته تقسیم کرد

وسایلی هستند که از یادگیرنده خواسته می شود برای نشان دادن : وسایل آموزشی معیاری -1
کارایی آموخته هایش آنها را شرح دهد،تفسیر کند،دوباره بسازد ویا مشخص نماید

این وسایل  جزئی از معیارهای یادگیری بوده ودرطراحی آموزشی دربخش هدفهای فعالیت ها ی  
یادگیری راازراه تمرین ومهارت آسان می کند و حضور این وسایل تا انتها ی . آموزشی باید  درج گردد

.آموزش الزامی است
اتومبیل در آموزش رانندگی  –ابزارهای اموزشی رشته ها یفنی وحرفه ای : مثال 

ن  این وسایل جزئی از معیارهای فعالیت آموزشی  نیستند و چنی: وسایل آموزشی تسهیل کننده -2
ویژگی نیز ندارند این وسایل نقش تسهیل گری در آموزش داشته و به یادگیری آن کمک می کند 

. وتنها به کسب مهارت کمک می کند .  این وسایل بعد از آموزش نادیده گرفته می شوند
کامپیوتر برای دروس نظری –اورهد : مثال 



تحلیل وتعیین نظام ارزشیابی: چهارم گام 

که  طراحی یک فرایند چرخشی است. آخرین مرحله از مراحل طراحی آموزشی تحلیل وتعیین نظام ارزشیابی است

ت که  بدون اجرا معنا ومفهومی نخواهد داشت اجراست که به فرایند طراحی اعتبار می بخشد ونتایج حاصل از اجراس

غییر  به عبارت دیگر فرایند طراحی واجرا مکمل یکدیگرندو ت. ارزشمند بودن ویا نبودن طراحی مشخص می کند

شیابی باید پس تغییر درطراحی ویا اجرا باید مبتنی برمالکهای معتبر باشد ارز. درهریک باعث تغییر دردیگری می شود

ی معین  به اعتقاد اکثر طراحان اموزشی، نظام ارزشیابی باید قبل از اجرا درفرایند طراح. از اجرای برنامه انجام شود

شود 

.نظام ارزشیابی نشان دهند میزان تسلط هنرجویان برهد فهای آموزشی است

ه عنوان بازخورد برای تعیین میزان دستیابی به هدفها و مشخص ساختن موانع و نارسائی ها استفاده از نتایج ارزشیابی ب

.در برنامه ریزی بعدی  امری اجتناب ناپذیر می باشد



مراحل تحلیل وتعیین نظام ارزشیابی

ا تعریف  چه به صورت هدفهای نوشته شده و چه در ذهن هنرآموز باشد باید دقیق-تغییرات مورد نظر-1
شوند؛ زیرا تعریف هدف های مشخص ما را یاری می دهد و قادر می سازد که در استنباط های خود در

.و غیر مبهم بپردازیممیزان یادگیری، به انتخاب شاخص های روشن

کین  مم. معیار موفقیت هنرجو که برای قضاوت درباره عملکرد او مورد استفاده قرار خواهد گرفیت -2
است به صورت مطلق یا نسبی تعیین شود؛ 

لیق  ، ییک معییار مط  ((هنرجو باید به هشت سوال از ده سوال داده شده پاسخ درست بدهد))مثال اینکه 
تسلط او در مورد هنرجوی که نمره اش مساوی یا بیش از این معیار باشد، چنین قضاوت می شود که.است

برای در معیار نسبی ،یک آزمون. در این موضوع، در سطح حداقل یا بیش از حداقل یادگیری قرار دارد
یین میی  هنرجویان یک کالس اجرا می شود و سطح موفقیت با توجه به توزیع نمره ها در داخل کالس تع

مورد توجه قرار در بیشتر مواقع، معیار نسبی کمتر. در این حالت هنرجو با یکدیگر مقایسه می شوند.شود
در واقع . گرمی گیرد، زیرا معموالً میان عملکرد واقعی شاگرد در مقایسه با برنامه مهم است، نه عوامل دی

ا عملکرد هنرجو با باشد؛ یعنی بتوان به کمک آنها تعیین کرد که آی((مالک مدار))بیشتر ارزشیابی ها باید 
.توجه به معیارهای موفقیت رضایت بخش است یا نه



ه کنیم،از  سرانجام باید دقیقاً مشخص شود که از چه نوع سؤالهایی در ارزشیابی می خواهیم استفاد-3
. سؤاالت عینی یا سواالت ذهنی

ی نیست که  شک. سؤالهای ذهنی مستلزم پاسخ نگاری است و هنرجو باید به زبان خودش به آنها پاسخ دهد
یر شود؛ از این نوع پاسخها ممکن است به وسیله فردی که آنها را نمره گذاری می کند، بطور ذهنی تفس

.پاسخ بستگی به نقش نمره گذار دارد((درستی))این رو ،درجه 
ا انتخاب آزمون عینی مستلزم آن است که  هنرجو از یک مجموعه پاسخ که قبالً فراهم شده است، یکی ر

نقش نمره  بدین سان، نمره گذاری این نوع آزمون همیشه به یک طریق انجام می شود و بستگی به. کند
.گذار ندارد

تحلیل وتعیین نظام ارزشیابیمراحل : ادامه 



چگونگی می توانیم انرژی شیمیایی را به جریان الکتریسته تبدیل کنیم؟ 
موضوع -1

درس

هدف -2
کلی

ریکیآشنا نمودن هنرجویان به رابطه ها ی تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکت
  برقرارکردن ارتباط بین مفاهیم این درس ودرس قبلی
پی بردن به اهمیت پیل های الکتریکی دررفع نیازهای جامعه

هدف -3
واسطه ای 

وجزئی

:انتظار می رود در  انتهای این درس، هنرجویان
با مفهوم انرژی شیمیایی و انرژی الکتریکی آشنا هستند.
برندبه تفاوتهای بین انرژی شیمیایی ، انرژی الکتریکی  وسایر انرژیها پی ب.
ین آنها ،بیان  می توانند  انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل نموده و روابط ب

.کنند
تمایل دارند بین مفاهیم  این درس و درس قبلی ارتباط برقرار نمایند .
بتوانند  پیل های الکتریکی  را به کارببرند  .
به اهمیت پیل های الکتریکی دررفع نیازهای جامعه پی ببرند.



هدف -4
:رفتاری در

حیطه شناختی

اجزای مختلف پیل های ساده رابیان می کند: دانش -1

.طرز عمل پیل های ساده وخشک وپیل انباره را توضیح می دهد: درک وفهم -2

. به کار می برد( 7درس)پیل ساده وپیل انباره را با انجام آزمایش های کتاب: کاربرد-3

. چگونگی جریان الکتریسته وتوقف آن را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهند: تجزیه وتحلیل -4

انواع پیل های الکتریکی رابا وسائل ساده وارزان ، طراحی می کند: ترکیب -5

حاظ آلودگی هوا مقایسه بین دستگاه های که با انرژی الکتریکی کار می کنند با سایرماشین ها ازل: ارزشیابی -6

انجام می دهد.. ، نحوه کارکرد و 

–حیطه روانی 
حرکتی 

:  مشاهده وتقلید -1

:  اجرای عمل بدون -2

:دقت درعمل-3

: هماهنگی حرکات -4

:عادی شدن -5



ادامه هدف های 
:رفتاری در

حیطه  
عاطفی

.دربحث تبدیل انرژی شیمیایی به انرزی الکتریکی،ازخود انگیزه نشان می دهد: توجه ودریافت  -1

.از پیل های الکتریکی مراقبت به عمل می آورد: پاسخ دادن -2

.ارزش انرژی الکتریکی را در زندگی انسان ها ،درک می کند: ارزش گذاری-3

استفاده از انرزی الکتریکی  را در کارخانه و منازل  را  مشخص می کند: سازمان دهی و ارزشها -4

.  از انرزی الکتریکی در تمام مراحل زندگی  استفاده می نماید: درونی شدن ارزشها -5



موضوع درس
......................................

.................................................هدف کلی

اهداف 
هدف 
جزئی

:در  انتهای درس، انتظار داریم هنرجویان  بتوانند

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

شما کارآموزان عزیز یک درس از کتب هنرجویان را به اختیار انتخاب نموده و اهداف آنرا بنویسید؟: تمرین 

هدف های 
رفتاری

...............................

...............................

..............................



تحلیل وتعیین هدف های اموزشی

تحلیل موقعیت آموزشی

تعیین رفتار ورودی

ارزشیابی تشخیصی

تعیین اولین گام آموزشی

تبدیل هدف کلی به جزئی

تبدییل هدف جزئی به رفتاری

تعیین رابطه بین هدف ها

تحلیل وتعیین محتوا،روش ووسیله

تحلیل وتعیین  نظام ارزشیابی

اجرا،بازنگری واصالح برنامه

صالح برنامه
بازنگری وا

الگوی طراحی آموزشی 
براساس عوامل چهارگانه


