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  1آموزش مستقيم

  2سارا تارور
  3دكتر مجتبي اميري مجد

بـر اهميـت    تأكيـد ن روش از لحـاظ  اي .آموزش مستقيم يك مدل ويژه از آموزش معلم محور است
 بـه دانـش  (درسي  ةو نيز اهميت طراحي برنام )چگونه مطالب به شاگرد آموخته شده است(آموزش 

 .بـا ديگـر رويكردهـاي آموزشـي متفـاوت اسـت       )تيبيتر داده شده و به چه زشآمو آموز چه چيزي
  :آموزش مستقيم عبارتند از ةعناصر اصلي فلسف

 .معلمان مسئول يادگيري دانش آموزان هستند •

 .دارد ميطراحي برنامه در پيشرفت دانش آموز نقش مه •
ـ   كارآييهدف آموزش مستقيم تسريع در يادگيري دانش آموز به كمك افزايش   ةدر طراحـي و ارائ

واننـد مطالـب آموختـه شـده را بـه      تآيد كه دانش آموزان ب ميزماني به دست  كارآيي .ستآموزش ا
 نكـه اي بـراي اطمينـان از   طراحـي برنامـه،   آموزش مسـتقيم، در  .دهند تعميمط خارج از كالس يمح

 ةمستقيم بر نظريـ  ة آموزشاصول طراحي برنام .بسيار حايز اهميت است صورت گرفته است، تعميم
  :ن نظريه عبارتند ازاي هاي مفروضه .و تعميم آنجلمن استوار است يادگيري
ا آن را بـه  هگيـرد تـا بعـد    مـي فـرا ن  يصورت ملموس و عينـ ه دانش آموز ابتدا چيزي را ب •

 .يردپذ ميدگيري اوليه نيز تعميم صورت بلكه حتي در يا ي تعميم دهد،تر بزرگ ةمجموع

اساسي ميان دو مجموعه از  هاي انتقال شباهتو توضيحاتي كه براي  ها با استفاده از مثال •
 .دار آموزش داد توان تعميم را به صورت واضح و نظام ميرود  ميبه كار  ها مثال

 .آموزش است كارآييتعميم معرف  •

                                                 
1 Tarver, Sara G. (1999): Direct Instruction, Current ptactice Alert, Issue 2, Summer 1999,  
www.Teaching LD.org 
2 Sara G.Tarver (Prof. in Department of Rehabilitation Psychology & Special Education, University of 
Wisconsin-Modison) 
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  كاربرد آموزش مستقيم
آموزش مستقيم مخصوص دانش آموزاني است كه به طـور منطقـي از آنهـا انتظـار داريـم      

  .از خود نشان دهند پيشرفت تحصيلي زيادي
حتـي دانـش   ( از دانش آموزان اي آموزش مستقيم به طور موفقيت آميزي با طيف گسترده

ويـژه آمـوزش مسـتقيم در     هاي برنامه .كار رفته استه ب )يادگيري هاي ناتواني دارايآموزان 
  .اند درسي و سطوح مختلف تحصيلي ساخته شده هاي برخي زمينه

  روش اجرا
رياضـيات و   هجـي كـردن،   نوشتن، خواندن، ،ة ويژه آموزش مستقيم زبانبرنام 50بيش از 

پايه بـراي آمـوزش    هاي از كتاب اي شامل طيف گسترده ها ن برنامهاي .علوم منتشر شده است
ويدئويي براي آموزش مفـاهيم   هاي مجموعه برنامهجبراني تا  هاي عادي و كالس هاي كالس

توصـيف مفصـل    -1 : اسـت  مـه شـامل دو قسـمت   هـر برنا  .مقدماتي رياضيات و علوم است
  .رود ميكار ه ي كه براي آموزش مؤثر آن محتوا بهاي روش -2 ي،آموزش محتواي

  برنامه هاي ويژگي
متعدد و دقيق  هاي مثال ،روشن هاي تبيين اند ي كه از پيش نوشته شدههاي و برنامه ها درس

از پيش انتخاب شده  هاي انتقال تعميمبراي اطمينان از  .كنند ميفراهم  ميو توضيحات منظ
را  تـر  پيچيده هاي يادگيري هاي زيادي دارند و پايه كه كاربردهاي اند ي طراحي شدههاي درس

  .كنند ميفراهم 
 .مسـتقيم هسـتند  آمـوزش   هـاي  ندن معـرف ديگـر برنامـه   آموزش مستقيم خوا هاي برنامه
كننـد تـا دانـش آمـوزان      مـي زيادي ارايه  هاي مثال ،خواندن براي افزايش تعميم هاي برنامه

 هـاي  و تعمـيم  ها در مراحل نخستين آموزش خواندن بر آگاهي از واج .خواندن را ياد بگيرند
 در كلمات، ها واج كيب كردن و شناساييتر جدا كردن، راهبردهاي كليِ .شود مي تأكيدآوايي 

والي تـ در يك (حروف الفبا به تدريج صداي  .اند آموخته شدهف صداي حرو پيش از يادگيري
صداي حـروف   .شود ميكيب تر ها آگاهي از واج هاي شود و با مهارت ميآموزش داده  )منطقي

 دانـش آمـوزان  ،  بنـابراين  .شود ميكيب و استفاده از راهبردها و كلمات پركاربرد آموخته تر با
  .ديابني زباني تسلط هاصدا رنكه باي پيش ازرا شروع كنند  ها توانند خواندن داستان مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 187/ فصلنامه علوم رفتاري 

الي بـا رمـز   يسـ  .آيـد  ميخواندن كلمات به دست  ةرمزگشايي خودكار فقط با تمرين روزان
كـه فـرد يـاد     ميهنگـا  .شـود  مـي ي درجه بندي شـده حاصـل   رتكرا هاي گشايي كردن متن

و تمركـز از رمزگشـايي بـه آمـوزش درك      تأكيـد  را بخواند، ها گيرد تا به طور سيال متن مي
 :شوند عبارتنـد از  ميدهاي درك مطلب كه آموزش داده ربرخي از راهب .يابد ميمطلب تغيير 

اسـتفاده از قيـاس    شناسـايي امـور متنـاقض،    ،گذاري بين شـواهد مربـوط و نـامربوط   تمايز
نباطي و حفظـي و  اسـت  هاي بين سوال گذاريتمايز براي تعميم روابط بين امور، )ها مقايسه(

  .شناسايي علت و معلول

  روش آموزش مستقيم هاي ويژگي
 مديريت كالس در دفترچه راهنماي معلم، هاي مستقيم و روش آموزش اجراي هاي كتكني

روش آمـوزش مسـتقيم    هـاي  ويژگي .ده استآم ،ة آموزش مستقيم پيوست شدهبه برنام كه
تغيير آمـوزش   تمرين، مرور و تقويت، آموزي،بازخورد اصالحي و باز سرعت زياد، :عبارتند از

همگن از لحـاظ   هاي به دانش آموزان در گروه معموالً .د مستقل آموزشرمعلم محور به كارب
براي نظارت بر پيشرفت دانش آموزان از آزمون مهارت استفاده  .شود ميمهارت آموزش داده 

آنـان   هـاي  بندي كنند،گروه يمكه دانش آموزان به طور متفاوتي پيشرفت  ميو هنگاشود  مي
  .كند مينيز تغيير 

  آموزش مستقيم ميعل هاي پايه
 پژوهشـي،  هـاي  گـزارش . مسـتقيم انجـام شـده اسـت    زيادي بر روي آموزش  هاي پژوهش
كـه آمـوزش    انـد  نشـان داده  ميرسفني از مطالعات غير هاي پژوهشي و گزارش هاي بازنگري

  .زيادي دارد كارآييمستقيم 
بردنـد در   ميمستقيم بهره  آموزش دانش آموزاني كه از روش پژوهش نشان دادنتايج يك  •

 كلـي،  هـاي  ديدنـد در مهـارت   مـي آمـوزش   هـا  روشكه با ديگر  يايسه با دانش آموزانقم
ر گيري كـه د  مطالعات پي .عاطفي برتر بودند هاي شناختي و مهارت -ادراكي هاي مهارت
د كه آثار مثبت استفاده از آمـوزش مسـتقيم تـا    نشان دان دانش آموزان انجام شد اي مورد

 .)1984؛ ماير، 1997بريتر و كورالند، (سطح دبيرستان نيز ادامه دارد

آموزشـي   هـاي  را بـا ديگـر برنامـه    مسـتقيم پژوهش كه روش آمـوزش   34نتايج بازنگري  •
پس از درمان از آموزش مستقيم  هاي صد از شيوهدر 87سه كرده بودند نشان داد كه مقاي

از رويكردهـاي غيـر از رويكـرد     هـا  ن شيوهاي درصد از 12كه تنها  حمايت كردند در حالي
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دار  درصد نتايجي كه از لحاظ آماري معنـي  64همچنين  .مستقيم حمايت كردند آموزش
يـر  نتايج از رويكردهـاي غ ن اي صددر 1كه  در حالي بود از آموزش مستقيم حمايت كردند،

 نكردنـد  تأييـد صد نيز هيچ يك از رويكردها را در 35از آموزش مستقيم حمايت كردند و 
 .)1996آدامز و انگلمن، (

مزايـاي  مستقيم دست آمد نشان داد كه آموزش ه ب باالمطالعه  34ي كه از هاي تركيب داده
و هم دانش آموزان مدارس استثنايي چـه   عادي هم دانش آموزان مدارس :زير را در بر دارد

آموزش مستقيم در  .بهره ببرند توانند از آموزش مستقيم ميدر سطح ابتدايي و چه متوسطه 
ــاربرد     ــي ك ــوعات درس ــيعي از موض ــف وس ــورد طي ــابي آموزشــ   .دارد م ــايج ارزي از  ينت

ن روش است يا كاربرد بسيار باالي ةنشان دهند مرجع يا مالك هنجار مرجع هاي ازهاند طريق
  .ن روش نيز طوالني مدت استاي و آثار

خوانـدن و رياضـيات دانـش آمـوزان      هاي بهبود مهارت پژوهش باال 34پژوهش از  6هدف 
 1ن دانش آموزان پـس از درمـان حـدود    اي ميانگين عملكرد .يادگيري بود هاي داراي ناتواني

نيـز   هـا  ن زمينـه اي آموزش مستقيم درآثار مثبت  .انحراف استاندارد باالتر از گروه كنترل بود
  :گزارش شد

فورنس، كاوالي، بلوم و (در آموزش ويژه اي مداخله هاي مؤثرترين برنامه ةتحليل يكپارچ -1
ويـدئويي آمـوزش مسـتقيم در آمـوزش      هـاي  آثـار برنامـه   چةتحليل يكپار-2 ،)1997لويد، 

مستقيم آموزش آثار  ةيكپارچ هنگام وتحليل زود -3 ،)1997فيشر و تارور، (رياضيات و علوم
  .)1988وايت، (در آموزش ويژه

ن ايـ  .انـد  كـرده  تأييدآموزش مستقيم را  هاي مختلف برنامه هاي ويژگي ،مطالعه 50بيش از 
 عبارتند از ها ويژگي

كنـد و   ميكه يادگيري را آسان  ،طرز بيان معلم -2، آموزشي هاي انتخاب و توالي مثال -1
در متـون  رد نسبت بـه خطاهـاي خوانـدن شـفاهي     خوباز -3 ،شود ميمانع از يادگيري غلط 

  .توجه معلم و ديگر انواع تقويت -5 ،آموزشي هاي در گروه تعداد افراد -4 تكراري،

  كاربردهاي عملي آموزش مستقيم
 ةويژه بـراي حـوز  ه كامل در يك مجموعه آمده است و ب به طور آموزش مستقيم ةهر برنام

از پـيش   هـاي  ابزارها و مواد آموزش مستقيم شامل درس .محتوا يا هدف طراحي شده است
مقـدار   ،ن مـواد اي .گيري و نظارت بر پيشرفت فرد و گروه است ازهاند هاي نوشته شده و روش

 آمـوزش مسـتقيم را   اجـراي مـؤثر   ةزمان و نيز ميزان تالش مورد نياز بـراي يـادگيري نحـو   
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ه و دبسـيار محـدود كننـ    لمان، مـواد درسـي آمـوزش مسـتقيم را    برخي مع. دهد ميكاهش 
 نايـ  آمـوزش مسـتقيم   يت عملـي  دودديگر مح .دانند ميآموزشي رايج  هاي ناسازگار با روش

تـوان آن را بـراي    مـي اسـت امـا ن   مين روش يـك رويكـرد آموزشـي عمـو    اي ست كه اگر چها
از پـيش نوشـته در    هـاي  و نسخهكار برد كه مواد آموزشي مفصل ه ي بييا محتواها ها مهارت

  . استآن زمينه تهيه نشده 

  آمدي آموزش مستقيمكار
توان گفت كه بازنگري كارهاي پژوهشـي انجـام شـده بـر روي آمـوزش       مي ه طور خالصهب

رويكـرد آموزشـي مـؤثر و قابـل اعتمـاد اسـت كـه         روش يكن اي دهد كه ميمستقيم نشان 
ـ   هـاي  وانيتنـا  داراي دانـش آمـوزان   آموزش براي تواند مي ، بنـابراين  .كـار رود ه يـادگيري ب

و پذيرفتني  آموزشي كاربردي ةنوان يك گزينيم را به عمستق متخصصان بايد روش آموزش
ن است كه معلمان و اي براي استفاده از روش آموزش مستقيم الزم تنها شرط .در نظر بگيرند

آموزشـي آنهـا هماهنـگ     هاي مديران را مطمئن كنيم كه آموزش مستقيم با فلسفه و روش
آمـوزش مسـتقيم   اصالح روش  معلمان و مديران همچنين بايد آگاه شوند كه تغيير و .است

ن روش آموزشـي بـراي   ايـ  اجـزاء  برخـي نشان دهند كه  ها نكه پژوهشاي ضروري نيست مگر
  .مؤثر و مفيد ضرورت دارند يادگيريِ

  آموزش مستقيم ةپاسخ داده نشده در زمين هاي پرسش
يـا   هـا  آموزش مستقيم براي دانش آمـوزان سـنين مختلـف كـه مهـارت      كارآيي ةدر زمين

بسـياري از افـراد تصـور    . ي مطـرح شـده اسـت   هاي مشكالت يادگيري متفاوتي دارند پرسش
بـراي آمـوزش دانـش     يطـور موفقيـت آميـز   ه تواند ب مي  -1: كنند كه آموزش مستقيم مي

ي هـاي  آموزش دانش آمـوزان داراي نـاتواني   ةد در زمينتوان ميكار رود اما نه آموزان محروم ب
طور موفقيت آميـزي بـراي آمـوزش طيـف وسـيعي از      ه تواند ب مي -2 ،يادگيري موفق باشد

در زمينـة آمـوزش دانـش آمـوزاني كـه پيشـرفت        اما رود كاره دانش آموزان كم پيشرفت ب
آمـوزش   ةزمينقيت آميزي در تواند به طور موف مي  -3، متوسط يا زياد دارند كاربردي ندارد

ـ  ة تـوان از آن بـراي آمـوزش دانـش آمـوزان دور      مـي كـار رود امـا ن  ه دانش آموزان ابتدايي ب
ي يطور مؤثري رمزگشـا ه توان ب مي -4 ،استفاده كرد ساالنراهنمايي و دبيرستان و نيز بزرگ

ه تواند ب مي-5 ،توان از آن براي آموزش درك مطلب استفاده كرد ميرا با آن آموزش داد اما ن
تـوان از آن بـراي    ميكار رود اما نه تحصيلي مقدماتي ب هاي طور مؤثري براي آموزش مهارت
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موفقيـت آميـزي   به طور تواند  مي -6 ،شناختي سطح باالتر استفاده كرد هاي آموزش مهارت
 .شدرا بهبود بخيا خودپنداره تواند انگيزش  ميكار رود اما نه براي بهبود پيشرفت تحصيلي ب

بـاال را   هـاي  انجام شده بر روي آموزش مستقيم هيچ يـك از مفروضـه   هاي پژوهش ،در واقع
  .)1998 تارور،(كند  مين تأييد

اولـين پرسـش مربـوط بـه      .هنوز به دو پرسش اساسي پاسخ داده نشده اسـت  ن،اي با وجود
بسياري از مواد زيرا  راهنمايي و دبيرستان است، ةآموزش مستقيم در دور هاي روش كارآيي

 .هنمايي و دبيرستان تهيه نشده استزش مستقيم براي بسياري از دروس راروش آمو يدرس
راهنمـايي و   ةمسـتقيم كـه بـراي دانـش آمـوزان دور      آمـوزش  هـاي  برنامـه  چندي پيش،تا 

رياضي و هجـي كـردن    يم مشكالت خواندن،متر اصالح يا براي عمدتاً شد ميدبيرستان تهيه 
 هـا  ن گـروه ايـ  رايبآموزش مستقيم  هاي كه برنامه اند نيز نشان داده شده انجام مطالعات .بود

آموزش آموزش مستقيم براي  كامپيوتريِ هاي از برنامه اي مجموعه اخير، هاي در دهه .مؤثرند
انجـام شـده نشـان     هاي پژوهش .اند علوم و تاريخ به دانش آموزان مختلف تهيه شده رياضي،

  .آموزش مستقيم برابر يا حتي بيشتر است قبلي هاي با روش ها ن روشيا كارآييدهند كه  مي
مسـتقيم   شابتـدايي بـا روش آمـوز    ةن است كه دانـش آمـوزاني كـه در دور   اي پرسش دوم
 ةزيـرا در دور  راهنمايي و دبيرستان پيشرفت كنند ةتوانند در دور ميچگونه  اند آموزش ديده

دانـيم كـه    مـي  ،نايـ  با وجود .آموزش مستقيم وجود ندارد هاي برنامه ،راهنمايي و دبيرستان
كننـد و مشـكالت    مـي راهنمايي يـا دبيرسـتان تحصـيل     ةآموزان استثنايي كه در دور دانش

 هـاي  آمـوزش مسـتقيم آمـوزش ببيننـد در زمينـه      كنـونيِ  هـاي  دارند اگر با روش يادگيري
دانيم دانش  ميهمچنين  .هجي كردن و رياضيات پيشرفت چشمگيري خواهند كرد خواندن،
 ةدر دور ،انـد  آمـوزش مسـتقيم آمـوزش ديـده    ابتـدايي بـا روش    ةحروم كه در دورمآموزان 

آثـار مثبـت    ،هـر چنـد بـا گذشـت زمـان      دهنـد،  مـي دبيرستان نيز آثار مثبت آن را نشـان  
تـا بـراي   بيشتري بايد انجـام شـود    هاي پژوهش .يابد ميآموزش مستقيم كاهش  هاي برنامه
 .شودآموزش مستقيم تهيه  هاي راهنمايي و دبيرستان نيز برنامه ةدور
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