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خواننده گان گرامی!

اين کتاب برای کارکنان ساحوی برنامه
مجتمع لبنیات در افغانستان منحیث يک
رهنمود عملی برای کارآموزی آموزگاران
تهیه شده است.
بدون شک اين کتاب خالی ازکمبودات
واشتباهات نبوده وبنده پذيرای هرگونه نظريات
خوانندگان محترم برای بهبود و غنامندی اين
رهنمود بوده و برخود الزم می دانم تا ازدست
اندرکاران برنامه مجتمع لبنیات ،انکشاف
زراعت و مالداری به اشتراک مردم  ،صحت
حیوانی و خدمات که در تهیه اين مبانی بنده را
همکاری همه جانبه نموده اند تشکروقدردانی کنم.
بااحترام
داکتر لطف هللا ړنگ
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بسم هللا الرحمن الرحیم
مقد مه
انسان ها از قديم غرض بقای خويش در صدد تربیه و نگهداری حیوانات بوده و تالش نموده تا علیه شرايط
ناگوار محیطی و منطقوی و حفظ همنوعان خويش مبارزه نمايند که البته با رشد اين اصل ستون های اقتصادی
خود و مملکت خويش را مستحکم ساخته و با مصرف کم عايدات بیشتر را بدست می آورند.
ازآنجائیکه شغل زراعت ومالداری پیشه اکثريت مردم ( %)85نفوس کشور ما را احتوا میدارد ونیزمالداری و
زراعت بحیث يک زيربنای اقتصادی کشورمحسوب میگ ردد که نه تنها دربدست آوردن عوايد داخلی
کشورکمک میکند بلکه نیزبه حیث يک منبع مهم استخدام نیروی کاردرمالداری و زراعت محسوب میگردد
بنابرين به مقصد انکشاف وترقی اين کشورالزم است تا سطح تولیدات زراعتی کشوررا ازحالت موجوده بهبود
بخشیم که اين افزايش سطح محصول بحیث يک چالش درجهت بلندرفتن تقاضای مردم به غذا ومحصوالت
زراعتی محسوب میگردد.
عالوه بر اينکه مؤسسات مختلف درجهت رسانیدن خدمات دربخش های مختلف زراعت ومالداری مشغول اند و
ترويج و تربیه زارعین ومالداران نقش مهمی را درانکشاف زراعت ومالداری بازی میکند که نه تنها ازطريق
پخش مفکوره های فنی به زارعین و مالداران کمک کرده بلکه مشکالت زارعین را ازساحه جمع آوری کرده
وبه خاطرحل مشکالت آنها باادارات تحقیفاتی و خدماتی درتماس نزديک میباشند که ازين لحاظ رابطه نزد يک
را دربین متخصصین تحقیقات  ،خدماتی ودهاقین ساحه که درتحت شرايط مختلفه ساحوی مشغول کاروفعالیت
میباشند نزديک میسازد .برای اينکه پرسونل مسلکی در عرصه های خدماتی فعالیت بهتر و خوبتر را به پیش
ببرد بخش برنامه انکشاف مجتمع لبنیات و تولیدات حیوانی اداره خوراک و زراعت ملل متحد با همکاری همه
جانبه رياست عمومی خدمات مالداری و صحت حیوانی وزارت زراعت ،ابیاری و مالداری الزم دانست که از
طريق کورس ها  ،سطح علمی پرسونل را بلند برده و از امور ايشان در ساحه نتیجه بهتر بدست گیرند
ضروری پنداشته میشود که کارکنان ساحوی خدمات مالداری و وترنری از اساسات اصول تربیوی با خیر
شوند تا موضوعاتی را که به جامعه مالدار ترويج مینمايند مطابق اصول واساسات تعلیم وتربیه موفقانه به پیش
ببرند .فلهذا در اين رساله موضوعاتی انتخاب گرديده که تمام پرسونل در بخش های مربوطه ايشان  ،به آسانی
مالداران را تربیه و در وقت کم کورس های شان آموزنده و موثر باشد.
اين رساله که شامل اساسات شیوه های مختلف درسی و ساختن برنامه های درسی میباشد امید است مورد استفاده
قرار گرفته و نتايج مثبت را بعد از تطبیق آن بدست آريم.
از خوانند گ ان محترم احترامانه خواهشمنديم که در اصالح و رفع نواقص اين رساله همکاری نموده با نظريات
نیک شان بنده را رهنمايی نمايند  .از رهنمايی خردمندانه تمامی هم مسلکان سپاس بیکران نموده از بارگاه ايزد
متعال برايشان موفقیت های بیشتر را خواهانم.
با احترام
داکتر لطف هللا ړنگ
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فصل اول
معرفی Introduction
ترويج زراعت و مالداری عبارت است ازوارد ساختن تغیرات مثبت درسیستم های زراعتی ومالداری دهاقین
ازطريق تشويق ورهنمائی به آنها میباشد .يکی از پديده های اساسی انتقال معلومات های مسلکی به مالداران و
زارعین درجهت رسانیدن منفعت به ايشان اين است که درطی مراحل مختلفه کاری شان درساحه امور خويش را
مورد آزمايش قرارداده ونیزدر تطبیق آن ازروش های تحقیقاتی در مشارکت مستقیم به زارعین درتحت شرايط
مناسب محل استفاده صورت گیرد.
هدف ازانتقال مهارت ها به مالداران و زارعین بلند بردن سطح عوايد آنها میباشد وسوال دراينجاست تا چگونه
اين معلومات به زارعین انتقا ل گردد تا اينکه انها درساحات کارهای عملی خويش بیشتر انگیزه و تحرک
حاصل نمايند .درجواب بايد گفت  ،کارمندان ايکه در بخش ترويج و توسعه با دهاقین و مالداران مسولیت دارند
الزم است که ظرفیت سازی شان صورت گیرد و سطح دانش و مهارتهای کاری انها را بلند برده و زمینه
توانمندی مسلکی و آموزگاری را به آنها آماده ساخته تا بتوانند به سلوک و حرکات مناسب خويش پیغام هايکه
برای بلند بردن سطح تولید و عوايد مالداران موثر است به وجه بهتر عملی نمايند.

هدف نهائی آموزش آموزگاران:
درکل هدف کورس آموزش آموزگاران بلندبردن سطح دانش  ،مهارت و تجارب علمی وعملی کارکنان ساحوی
بمنظور عرضه خدمات بهتر و موثر و همکاری های تخنیکی به جامعه مالداران و زارعین به مقصد بلند بردن
سطح اقتصا د انها می باشد که البته میتوان با استفاده ازروش های ذيل به آن نايل آمد:
 .1استفاده از شیوه های موثر تعلیمی
 .2تشريح مفکوره اصلی تعلیما ت ترويجی .
 .3فهمیدن نقش ترويج مالداری درانکشاف مالداری  ،زراعت ومحل.
 .4بدست آوردن معلومات ودانش درجهت م ٍؤثريت کار مامورين فنی وتر ويجی به انها.
 .5بدست آوردن معلومات درمورد نحوه کاروفعالیت ترويجی.
 .6احساس مسولیت اموزگاران در رابط به امورترويجی
هدف ديگر از آموزش آموزگاران رسانیدن کمک به زارعین و مالداران بوده تا انها را وادار سازند که به
خودشان کمک رسانند ونه اينکه کاری رابرای شان انجام دهند  ،يعنی به اين معنی  ،کارمندان ساحوی بايد که
مالداران و دهاقین را تربیه نموده تا مشکالت ساحوی شانرا تشخیص نموده و نیزرا ه های حل مشکل شانرا به
اساس پرنسیب ها ی کمک به خود حل وفصل نمايند .ازطريق پروسه توسعه زراعتی و مالداری ،سعی وتالش
الزمه را بايد به بکاربرد تا روحیه کمک خود به خودی را دربین جوامع دهقانی بهترانکشاف بخشیم.
اين يکی ازوظايف کارکنان ساحوی ترويج است تا به مردم بیاموزاند که چطورمیتوانند مشکالت خويش را حل
وفصل نمايند ونیزبه آنها کمک نمايند تا درمورد حل مشکالت ازدانش کارگرفته ونیزبه انها الهام بخشند تا
هرکاری را بطوردرست آن انجام دهند .
اساس فلسفه آموزش دهاقین اين است که چطوربايد فکرنمايند نه اينکه چه فکرنمايند  :خدمات ترويجی يک
روش فکری درجوامع دهقانی بوده که صورت میگیرد .

مفهوم اصول کارآموزی
Conceptual framework of training
بخاطراينکه کارمندان ترويجی ازاه داف اساسی ترويج در جهت انتقال مفکوره های سالم ترويجی به دهاقین و
مالداران معلومات کافی بدست آورند بايد که انها ازفرضیات اساسی تعلمیات ترويجی  ،فلسفه کارترويجی
واهداف آن اگاهی کامل حاصل نمايند .حقیقتاً ثابت شده است هر کاريکه انسان آنرا انجام میدهد بايد به اصول
همان کار بفهمد .در صورتیکه به اصول آن نفهمد هويداست که از کار انجام شده نتیجه مطلوب بدست نخواهد
آورد .به همین اساس هر کس آموزگار يا کارمند ترويج خوب شده نمی تواند کسی آموزگار يا کارمند ترويج
خوب شده میتواند که به اصول و فن کارآموزی يا تدريس کارآموزان آگاهی کامل داشته باشد.
مفهوم اصول کار آموزی زراعتی بصورت دقیق مشکل به نظرمیآيد زيراکه به شیوه های مختلفه تنظیم يافته که
دارای يک سلسله اهداف وسیع ترمیباشد .باوجود آنهم اصطالح ترويج زراعتی عبارتنداز واردساختن
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تغییرذهینت دربین زارعین و مالداران بوده تا ازطريق واردشدن اين تغییرات ذهنی يک سلسله ابتکارات جديد
را درساحه زراعت و مالداری به نحوی بپذيرند که اثراين تغییرات واضح وقناعت انها را بصورت بهترفراهم
سازد.
ترويج زراعتی نیز درجهت رسانیدن خدمات به زارعین و مالداران ويا يک روش کمکی به زارعین بوده که
با استفاده ازروشهای تربیوی ترويج دراصالح شیوه های کشاورزی وتخینک های ازدياد تولید وبدست اوردن
عوايد و نیزبا بلندبردن سطح دانش ومعیارهای اجتماعی مردم محل باعث تغیر مثبت دربخش زراعت و مالداری
میگردد.
دانشمندی  ،ترويج زراعتی را قسمی تعريف نموده که مفهوم آن ارائه مشوره وکمک به زارعین بوده که به انها
کمک می نمايد تا در شیوه های تولیدی وبازاريابی محصوالت خويش اصال حات را ببارآورند.
اصول کارآموزی يک روش يا اصل واحد نداشته بلکه طريقه های مختلف وجود دارد که اموزگار برای
کارآموزی يا تدريس مضامین خويش از آن استفاده میکنند.
کارآموزی يک فن و هنر است و هر اموزگ ار به آن ضرورت دارد تا از تمام راه ها و طرق اصول تدريس با
خبر باشد .او بايد بداند که چرا به شیوه های مختلف کارآموزی پافشاری صورت میگیرد.در اصول کارآموزی
کدام راز خاص وجود ندارد بلکه وسیله است که به خاطر آموختاندن کارآموزان استفاده میشود تا هر آموزگار
بتواند در وقت کم در سلوک مستفیدين تغیرات مثبت را وانمودساخته و سبب انکشاف آنها گردد.
اصول کارآموزی مفید است زيرا:
 .1از تدريس تصادفی و غیر منسجم جلوگیری میگردد.
 .2از هرج و مرج  ،بی نظمی و عجله جلوگیری صورت میگیرد.
 .3اصول خوب تدريس در تهیه مواد درسی و برنامه کاری موثر میباشد.
 .4از ضیاع وقت و انرژی جلوگیری صورت میگیرد.
 .5اگر از طريقه های مناسب کار گرفته شود سبب جلب توجه کارآموزان میگردد.
 .6وسیله آموختن موثر برای کارآموزان می گردد.
قبل از اينکه اساسات اصول تدريس را مطالعه نمايیم ضروری پنداشته میشود که بدانیم تعلیم و تربیه چیست:
تعلیم و تربیه :عبارت از تغیرات و انکشافاتیست که سبب تغیرات در مهارت های فنی و مسلکی  ،جسمی،
اجتماعی  ،روانی  ،تحقیقی و مفکوروی انسان گرديده و تمامی عرصه های زنده گی بشر را در بر میگرد.
آموزش :آموختن وقتی صورت میگیرد که تجارب سبب تغیر سلوک و رويه گردد و در نتیجه آن معلومات و
معرفت حاصل شود.
مواد درسی و لوازم  :عبارت از اشیايست که در چار اطراف ما پیدا شده و در آموختن از آن استفاده می گردد.
( اشیا زنده و بی جان  ،لیاقت ها  ،استعدادها و نظريات انسان همه مواد درسی و وسايل آن گفته می شود).

ارکان اساسی کار آموزی
Key Elements in Training
در حقیقت پنج رکن اساسی کار آموزی اموزگاران موجود بوده که رول عمده را درساختار ،شکل دهی وراهبرد
کارآموزی بازی میکند که عبارتند از :

-１

مقصد يا هدف کارآموزی ( :)Training Goal

برنامه کارآموزی به اساس ضرورت يا نیازمندی ها و اوضاع حقیقی جامعه ايجاد میشود .سعی بايد صورت
گیرد تا ضروريات  ،خواسته ها ومشکالت مردم ومزرعه ويا جامعه را قبل ازانجام کاردريافت نمايند ،وبا
درنظرداشت آن  ،اهداف کاری برنامه توسعوی مؤثررا ترتیب و عملی نمايند.
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به هر اموزگ ار الزم است که هدف موضوع مورد تدريس خويش را مطابق نیازمندی های مستفدين طرح و
برنامه ريزی نموده و نظر به اوضاع يا مقتضیات حقیقی زارعین و مالداران به اساس روش های سهمگیری
عملی نمايند و در انجام آن عوايد و سطح مهارت و دانش مستفدين بلند رود.

-２

آموزگار يا مبتکر ):( Trainer/ Resource Person

آموزگار نقش کلیدی را درعملی کردن برنامه های آموزشی ايفا میکند که به اساس داشتن مقاصد مختلفه برنامه
آموزشی ،کارمندان ساحوی نقش مهمی را دربلندبردن سطح زندگی دهاقین و مالداران دارا میباشد پس بايست
يک کارمند ساحوی دارای صفات ذيل باشد:
 به اصول تدريس آشنائی کامل داشته تا بتواند مواد درسی را به شکل بهترآن مطابق به نیازمندی های
جامعه دهقانی طرح و عملی نمايد.
 سطح دانش ومعلومات کافی داشته باشد تا درموضوعات زندگی و راه حل های مشکالت مردم محل
کمک بهترنمايد.
 درمراسم غم وخوشی مردم محل شرکت فعال داشته باشد.
 ازخواسته ها و ايجاد روحیه کارمشترک درمیان مردم استقبال نمايد.
 روش کاريی را که انجام میدهد بايد خواسته های دهاقین و مالداران در آن محسوس باشد.
 کارمند ساحوی بايد روش کارهای ترويجی خويش را طوری انتخاب نمايد تا خودش را درمطابقت به
جامعه موجود دهقانی وفق دهد.
 به رسوم وعنعنات مردم به ديده قدرنگريسته ونیزدرمطابقت به روش های زندگی انها به شیوه سالم
برخورد نمايد .
 نقش يک آموزگار خوب را در جامعه دهاتی ايفا نمايید.
 يک برنامه ساز و اداره چی خوب باشد .
 يک شخص مؤدب بوده ونبايد با افراد جامعه به يک شیوه نادرست پیش آمد نمايد و بايست قابلیت
سازگاری بهتررا با دهاقین محل داشته باشد.
 به مردم محل عالقمند بوده وهمکاری بیشتردرقسمت حل مشکالت وخوشی وسعادت آنها داشته باشد.
 شخصیت فعال وکارکن باشد .
 شخصیت مورد اعتماد جامعه باشد.
 بامردم محل برخورد صمیمانه داشته وهمکاری نزديک به آنها داشته باشد.
 بامردم محل منحیث يک دوست ويا رفیق پیش آمد نیک و حسنه داشته باشد.

-３

کارآموزان يا مستفیدين ( : (Trainees / Target Group

کار آموزان يا مستفیدين ،زراعین و مالداران بوده که از طريق برنامه های آموزشی ذهینیت ايشان دربخش
مالداری و زراعت تغییر يافته و اين تغییرات ذهنی ايشان سبب يک سلسله ابتکارات جديد درساحه زراعت و
مالداری به منظوربلند بردن عوايد و مهارت های انها میگردد .روشهای کارآموزی ترويجی دراصالح شیوه
های کشاورزی ومهارت ها و توانمندی های آنها در امرازدياد تولید وبدست اوردن عوايد بیشتر و همچنان
بلندبردن سطح دانش ومعیارهای اجتماعی مردم محل کمک کرده وباعث تغیرات عمده درسطح اجتماعی و
اقتصادی آنها میگردد .پس الزم است که درمورد خصوصیات  ،توانمندی ها  ،امکانات و استعداد های آنها
معلومات حاصل کرده و به اساس امکانات  ،وضعیت اجتماعی  ،اقتصادی  ،سیاسی  ،مذهبی و کلتوری انها
برنامه های کارآموزی طرح يا برنامه ريزی و عملی گردد تا تغیراتی را که متصور است به طور موثرو بهتر
آن بدست آرند.
-４

کورس کارآموزی ( : ) Training Course

کورس های کارآموزی مجموع عملیه های اند که باعث بوجود آمدن تغیرات مثبت درخصوصیات انسان ها
گرديده وبه مردم کمک میکند تا معلومات الزمه علمی را حاصل نموده و از مهارت ها و دانش حاصله بصورت
مؤثربهرمند گردند و سرانجام منتج به ازدياد سطح تولیدات زراعتی و مالداری ،بهبود سطح زندگی و تقويه
اقتصاد ملی کشورگردد.
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اساس وارد ساختن تغییرات الزم دراذهان دهاقین و مالداران را استفاده بهتراز روش های اصالحشده زراعتی
ومالداری تشکیل داده و کارکنان ساحوی بايست درعرصه های مختلفه مالداری  ،صحت حیوانی  ،کوپراتیفی ،
تجارت  ،کاروبار لبنیات و بازاريابی محصوالت معلومات را به مستفدين يا کار آموزان انتقال دهند.
در انتخاب موضوعاتیکه به دهاقین و مالداران تدريس میگردد دقت همه جانبه صورت گرفته و نکات آتی را در
نظر داشته باشند:
 موضوعات مرتبط به زنده گی و امور روزمره کارآموزان باشد.
 باعث کاهش مشکالت ايشان در عرصه های زراعت و مالداری گردد.
 ساده وعام فهم باشد.
 کارآموزان يا زارعین و مالداران قابلیت برداشت آن را داشته باشند.
 دهاقین و مالداران انرا عملی کرده بتوانند.
 باعث هرج ومرج در جامعه نگردد.
 باعث تغیرات عمده در رشد و انکشاف زراعت و مالداری گردد.
 باعث اصالح و بهبود وضعیت فعالیت های زراعتی  ،مالداری و خانوادگی زارعین ومالداران گردد.
-５

شیوه کارآموزی (: )Training Approach

شیوه کارآموزی باعث برانگیختن وتحرک يک شخص غرض اجرای يک کاربه وجه بهتر و حسن آن میگردد.
انگیزه وتحرک يک عملیه اغازکارخردمندانه ونیل به هدف معین می باشد که با استفاده ازين روش  ،مردم
تشويق گرديده و به آموزش مسايل تخنیکی مبادرت ورزيده وسطح دانش علمی و مهارت های خويش را
درساحه عمل بصورت درست و موثر بلند برده و در نتیجه استفاده وتطبیق آن تغییرات مناسبی را درعرصه
های مختلف زندگی بوجود می آورند .
بصورت عموم دو شیوه کارآموزی وجود دارد که عبارتند از :

شیوه سنتی يا عنعنوی ( :)Traditional Approach

.i

درين شیوه کارآموزی منبع معلومات تدريس کننده يا آموزگار بوده و کارآموزان هیچنوع فعالیتی در آن نداشته
وتمامی معلومات از طرف آموزگار به کارآموز انتقال میگردد .البته در اين روش کارآموزی کدام رابطه
سهمگیری بین آموزگار و کار آموزوجود نداشته و باعث برانگیختن فکری کارآموز درهنگام تدريس نمی شود.
بنآ ما نمی توانیم از همچو شیوه تدريس در تربیه بزرگ ساالن و زارعین ومالدارانی که دارای تجارب و
اندوخته های کافی اند استفاده کرد.

شیوه سهمگیری ( : )Participatory Approach

.ii

در شیوه سهمگیری معلومات يک جانبه نبود ه وبه اساس سهمیگری جانبین (آموزگار و کارآموز) يک موضوع
طرح وبررسی میگردد .درشیوه سهمگیری فضای خوب فکر کردن وآموختن برای کار آموزان ايجاد شده وبدين
ترتیب زمینه را به فکر کردن آنها و پیدا نمودن مشکل فراهم میسازد تا باشد مشکل را پیدا نموده وآنرا تحلیل و
تجزيه نموده و درپی دريافت راه حل های مشکل گردد .سرانجام غرض حل مشکل بايست برنامه يی را ترتیب
نمايد و آنرا در معرض تطبیق قراردهد .البته حین ترتیب برنامه و تطبیق آن غرض حل مشکل کار آموزان فکر
میکنتد که اين عمل فکرکردن خود باعث ياد گرفتن آنها میگردد.
شیوه فوق الذکربه داليل زيرين رکن اساسی اموختن زراعین و مالداران تشکیل داده ومعموآل از اين شیوه در
کارآموزی بزرگساالن استفاده اعظمی صورت میگیرد:
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بزرگساالن دارای سطح دانش  ،مهارت و تجارب مختلف بوده وشیوه های سهمگیری انها را تشويق و
ترغیب نموده تا شامل پروسه آموختن گردند.
شیوه سهمگیری آنها را تشويق میکند که در تدريس سهم فعال گرفته و تجارب و اندوخته های خويش
را با ديگران شريک سازند.
آنها به مشکالت شان ملتفت شده و درسدد رفع مشکالت و دريافت راه حل های مشکالت می کوشند.
شیوه سهمگیری باعث برانگیختن روحیه همکاری و رقابت سالم در بین مالداران و زراعین گرديده و
در جهت عملی شدن اهداف برنامه کارآموزی همکاری می نمايد.
تبادل تجارب صورت گرفته و راه حل مناسب برای مشکالت آنها در بخش مختلف دريافت میگردد.
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انواع کارآموزی ):)Types of Training
هدف اساسی از کارآموزی آوردن تغیرات مثبت در دانش  ،مهارت  ،سلوک و حرکات کارآموزان می باشد .قبل
از اينکه انواع کارآموزی را مورد مطالعه قرار دهیم بجا خواهد بود تا طور مختصردر مورد دانش  ،مهارت
وسلوک وحرکات نکات چندی را ياد آوری نمايم :

دانش (:)Knowledge
عبارت از حقايق و مهارت های است که بمنظور حل مسايل نو و رفع مشکالت آنرا کسب مینمايم .دانش چیزيست
که در مغز جا گرفته و آنرا میدانیم .دانش را از کورس ها  ،از خواندن و تجربه می آموزيم .به گونه مثال بهترين
وقت دوشیدن شیر گاو  ،دوز واکسین  E.T.Vبرای گوسفندان  ،بهترين وقت برای بذر تخم شبدر  ،بهترين وقت
چوچه کشی  ،اجزای مورد ضرورت کلنیک حیوانی  ،آماده ساختن راپور نظارت و غیره .

مهارت ها (:)Skills

مهارت عمل يا کاريست که ما عمالً قادر به انجام آن هستیم مانند دوشیدن گاو  ،پیچکاری کردن گاو  ،غرس
کردن نهال  ،ماندن تخم مرغ در ماشین چوچه کشی  ،سوار شدن به موتر سايکل  ،پختن کباب مرغ  ،عملیات
شکمبه حیوان  ،تعین کردن جنس چوچه مرغ های يکروزه و غیره .

سلوک و حرکات ):(Attitudes and Behaviors
عبارت از روش وطرز برخورد اموزگار با شاگردان يا کارآموزان بوده که دارای اوصاف خوب و بد میباشد و
توسط چندين عوامل تعین میشود مانند روش ،عقیده  ،تجربه زنده گی  ،فرهنگ  ،مذهب  ،شخصیت و غیره.
( محترم  ،مثبت  ،فروتن  ،شريف  ،صبور  ،قابل اعتماد  ،وقت شناس  ،متکبر  ،خود خواه  ،متعرض  ،شديد ،
متقلب )
انواع کارآموزی قرارذيل اند:
 -１کارآموزی صنفی ( :) Classroom Training
اين نوع کارآموزی شکل سنتی را داشته و در داخل صنف در موسسات تعلیمی صورت میگیرد که اکثرا از
طريقه لکچر(سخنرانی های علمی و خطابه ها) موضوعات درسی تدريس میگردد و آموزگار نقش اساسی را
در تدريس ايفا مینمايد.
 -２کارآموزی داخل خدمت (:)On Job Training
اين نوع کارآموزی برای کارمندان يک نهاد از طرف موسسات ذيربط شان نظر به ضرورت انها عملی
میگردد.
 -３تربیه کردن (: ( Coaching
يکی ازشیوه کارآموزای بسیار موثربوده که کارمندان باتجربه پرسونل جوان را در بخش کاری ايشان تربیه
میکنند.
 -４کارآموزی سهمگیری ( :(Participatory Training
کارآموزی سهمگیری شیوه ها ی اند که اکثراً غرض تربیه بزرگساالن استفاده میشود که در نتیجه آن فضای
کارآموزی به اساس تبادل تجارب بوجود می آيد .شیوه سهمگیری اکثرآ در برنامه های ترويجی استفاده وسیع
دارد.
 -５سیر علمی ( : )Study Tour
يک دسته يی ازيک بخش مشخص غرض اخذ معلومات و تبادل تجارب از فعالیت ها و دست آوردهای دسته
ديگر بمنظور آموختن بازديد نموده و به اساس شیوه سهمگیری معلومات و دست آورده های خويش را تبادله می
نمايند.
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 -６روز مزرعه (:) Field Day
دسته از دهقانین يا مالداران يکجا به کارمند ذيربط دريک روز معین از فعالیت و دست آورده مشخص دسته
ديگر بازديد می نمايند و درهنگام بازديد باالی تجارب موفق شده جروبحث صورت گرفته و در نتیجه تبادل
تجارب آموختن صورت میگیرد.
 -７مکتب مزرعه زارعین (: )Farmer Field School
دسته اززارعین و مالداران اند که بخاطر مطالعه يک موضوع مشخص باهم جمع میشوند و به انها فرصت های
آموزشی را فراهم میگردد ومهارت های ابتدايی زراعتی ومنجمنت (مديريت) را به آنها تدريس میکنند و بدين
ترتیب دهاقین و مالداران را در فعالیت های مزرعه يی ومالداری خودشان ماهر میسازند .مکتب مزرعه
زارعین محلی است که زارعین و مالداران روی برسی ها وتجارب شان مناقشه میکنند و معلومات جديد که
بیرون از اجتماع شان است گرفته و با هم شريک میسازند.
 -８کارآموزی زنان قريه ( :) Training of Village Women
کارآموزی زنان قريه در بخش مالداری يک پروسسه پیچیده و مغلق بوده و ايجاب می نمايد که مطابق شرايط
جامعه برنامه های همه جانبه کارآموزی را که درآن تمام موضوعات اجتماعی  ،مذهبی  ،کلتوری و سیاسی در
نظر گرفته شده باشد طرح و عملی گردد .خانم ها درسطح خانه بیشتر از  60%در شیردوشی  ،تغذيه  ،تربیه و
نگهداری گاوهای شیری  ،گوسفندان وبزها مسولیت داشته الزم است که به شکل انفرادی و گروهی دربلندبردن
دانش و مهارت های آنها توسط آموزگاران طبقه اناث اقدام بعمل آيد تا آنها را نیرومند ساخته و غرض کاهش
فقروغربت سطح معلو مات وعوايد انها را درسطح خانواده ها بلند برده ودرکارآموزی آنها از شیوه های
سهمگیری کارآموزی استفاده بعمل آيد.
بزرگساالن چطور می آموزند ( :) How adults learn
به عین شیوه که اطفال می آموزند بزرگساالن را نمیتوان آموختاند زيرا بزرگساالن قبالً دارای تجارب کارو زنده
گی بوده و زمانی آنها بهتر می آموزند که تعلیم يا کارآموزی برايشان مفهومی داشته باشد بناً در وقت کارآموزی
بزرگساالن نکات آتی بايست مد نظر گرفته شود:
 .1تعلیم و کارآموزی به زنده گی روزمره شان ارتباط مستقیم داشته باشد.
 .2زمانیکه آنها تجارب خويش را مشترکا ً بحث نمايند.
 .3مادامیکه آنها داوطلبانه درکارآموزی سهیم گردند نه بشکل اجباری.
 .4وقتیکه آنها تشويق وترغیب گردند تا مسايل خويش را آزادانه جرو بحث نمايند.
 .5زمانیکه آنها مشکالت شانرا دريابند وآنرا تحلیل وتجزيه نموده و راه حل های آنرا خود شان ملتفت
شوند.
 .6وقتیکه تسهیالت به فرهنگ مناسب وجود داشته باشد.
 .7وقتیکه تسهیل کننده از کمک های بصری مانند تصاوير  ،الگو ها  ،فلم ها  ،ساليد و غیره استفاده نمايد.
 .8استفاده از تخنیک های سهم گیری.
 .9به واسطه جرو بحث و مذاکرات.
 .10بوسیله ديدن و مشاهدات.
 .11ذريعه عمآل انجام دادن .
 .12به واسطه بازی و يا نمايشات.
تجارب يا دانش وقتی موثر می باشد که سايکل (دوران) ذيل را تکمیل نمايد.
تجارب و دانش
تشخیص مسایل

تطبیق پالن

تحلیل مسایل

ساختن یک پالن عملیاتی
راه حل
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فصل دوم
اساس و اهمیت اصول شیوه ها
Base and importance principle of methods
قبل از اينکه يک شیوه تدريس را عملی سازيم نکات مهم و اساسی که آموزگاردر تطبیق يک شیوه درنظر
بگیرد بايست هیچ يک از بخش های موضوع مورد تدريس آن بايد گنگ باقی نماند و تدريس کننده بايد توان
آنرا داشته باشد که تمام فعالیت ها را طوری تنظیم نمايد که قدم به قدم به هدف نزديکتر شود و در هر قسمت بايد
خود را ارزيابی کند تا نکات ضعیف و قوی را بفهمد و آنرا اصالح و بهتر نمايد .طوريکه آموزگار از شیوه
تدريس برای آموختاندن کارآموزان استفاده میکند و فعالیت های آنرا رهنمايی میکند بايد در هنگام عملیه
آموختاندن نکات آتی را در نظر داشته باشد:
 .1برای فرد و دسته کارآموزان بايد فعالیت موجود باشد زيرا در عملیه تعلیمی فعالیت نقش بسزای دارد.
 .2موضوع بايد به زنده گی حقیقی کارآموزان رابطه مستقیم داشته باشد (.به زنده گی فعلی وقبلی
کارآموزان ارتباط داشته باشد).
 .3عالقه و دلچسپی :اموزگار بايد بخاطر داشته باشد که تدريس مورد دلچسپی کارآموزان قرار گرفته و
عالقه مندی آنها را ترغیب نموده رشد دهد.
 .4مرام مشخص و معین :هر درس بايد هدف واضح وروشن داشته باشد وغرض بدست آوردن هدف
فعالیت های مناسب را انتخاب و تعقیب نمايد و در شروع درس بايد هدف موضوع به آموزگار و
کارآموزان مشخص باشد.
 .5به ارتباط موضوع درس مواد درسی انتخاب شود تا غرض بدست آوردن هدف درس از آن استفاده
بعمل آيد.
 .6تقسیم بندی موضوع تدريس  :اموزگار بايد مطلب مورد ضرورت را به قسمت های مختلف تقسیم
بندی نموده و قدم به قدم آنرا تعقیب کند.
 .7در هر درس آموزگار تکرار و مشق وتمرين را در نظر بگیريد زيرا درس نو به تکرار ضرورت
دارد.
 .8در تدريس تنها طريقه وطرز برخورد اموزگار موثر نبوده بلکه وضع روانی و صحت آموزگار
حالت روانی کارآموزرا متاثر میسازد.
 .9در اصول تدريس حالت فردی در نظر گرفته شود زيرا هر فرد در وقت آموختن سبک يا طريقه
علیحده دارد.
 .10آموختن از تدريس مهم است فلهذا تدريس تابع آموختن باشد از همین سبب اموزگار بايد به قانون و
طرق آموختن آشنايی داشته باشد و مطابق آن طريقه های مناسب را به کارآموزان انتخاب نمايد.
 .11در اموختن مطالب درسی هر مضمون از طريقه خاص کار گرفته شود.
 .12در تطبیق شیوه تدريس از وسايل سمعی و بصری و مواد ساده محیطی استفاده گردد.
 .13در انتخاب شیوه تدريس سن و سال کارآموزان در نظر گرفته شود.
 .14عملیه آموختن بايد در زمان و مکان خاص وابسته نباشد زيرا هدف از عملیه آموختن اين است که از
منابع مختلف بدست آمده باشد.
 .15اموزگار در تطبیق شیوه تدريس از اهداف تعلیم و تربیه و ثقافت اجتماعی که کارآموزان در آن زنده
گی میکنند استفاده نمايد.
 .16اموزگ ار بايد درک کند که اهداف ضروری و امکانات آن چیست و به زيرکی آنرا تعین نمايد و در
وقت تطبیق شیوه تدريس آنرا در نظر گرفته و خود را موفقانه به هدف برساند.
شیوه یا روش چیستWhat is the method :
شیوه اصآل از کلمه يونانی بنام( )Mehodoseگرفته شده است ومعنی طريقه و راه حل يک مسئله را گويند.
همچنان بنام اصول  ،روش و طريقه هم ياد می شود .و در لغت بمعنی ريشه و قانون میباشد .در تعلیم و تربیه
اصول عبارت از يک سلسله قوانین  ،مقررات و طرق منظم بوده که آموزگار در هنگام تدريس بک موضوع از
آن استفاده کرده و خود را به هدف میرساند.
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به صورت عموم تعريف های ذيل مفهوم شیوه را بیان میکند:
 oيکتعداد طريق های منظم معمول بوده که آموزگار در عملیه تدريس از آن استفاده مینمايد.
 oطريقه های عملی بوده که بمنظور حاصل نمودن هدف تدريس انتخاب میگردد.
 oرهنمايی اساسی تعلیم و تربیه را شیوه می گويند.
 oاعمال متقابل آموزگار و شاگرد يا کارآموز بخاطر فعالیت های آموزشی در صنف و يا ساحه را شیوه
تدريسی گويند.
علما تعلیم و تربیه به اين عقیده اند که هر عملیه تدريس دارای چهار اصل ذيل میباشد:
 -1آماده کردن شاگردان و کارآموزان برای آموختن
 -2شیوه تدريس طوری باشد که شاگردان و کارآموزان موضوع را به آسانی درک و برای آنها معني
داشته باشد و اين کار وقتی صورت میگیرد که شاگردان و کارآموزان عالقه و توانايی الزم را در
هنگام آموختن داشته باشند.
 -3فعالیت های تدريس بايد رابطه منظم بین هم داشته باشند.
 -4نتیجه فعالیت های تدريس بايد جنبه پاداش و نتیجه مناسب را داشته باشد.
بصورت عموم شیوه های درسی به دو بخش تقسیم گرديده است:

.1

شیوه تدريس آموزگارمحوری:)Trainer Center or Teaching methods) :
در اين شیوه تدريس آموزگار نقش مرکزی را داشته و کارآموزان غیر فعاالنه معلومات را حاصل
مینمايد بدين معنی که آموزگار فعالیت بیشتر را انجام میدهد .متخصصین تعلیم و تربیه در اکثر کشور
ها اين شیوه را الگو قرار داده وشامل شیوه های ذيل میباشد.

 .Aشیوه سخنرانی علمی و يا ايراد خطابه ( :)Lecture methods
از شیوه سخنرانی علمی استادان پوهنتون ها و تعلیمات عالی استفاده بیشتر می نمودند و به علت کم
بودن موثريت آن در تربیه زارعین و مالداران متخصصین تعلیم و تربیه اين شیوه تدريس را نقد نموده
و آنرا ترجیع نمی دهند .در اين شیوه تدريس يک جانبه بوده و شاگردان وکارآموزان در آن سهم فعال
نمی گیرند .در اين شیوه تدريس معلومات زياد به شاگردان و کارآموزان داده میشود اما شاگردان
وکارآموزان عالقمندی کم داشته توجه و دقت بیشتر را از خود نشان نمیدهند.
در اين شیوه تدريس اموزگار فعال داشته و چیزيکه ياد دارد به مغز های شاگردان و کارآموزان انتقال
میدهد وهرآن چیزيکه اموزگار پیش میکند شاگرد يا کارآموزز آنرا قبول مینمايد .از اينکه فعالیت
يکطرفه است مطلب را که اموزگار ارايه مینمايد خوب ارزيابی نکرده در عوض مطالب صحیح
مطالب غلط هم گفته میشود.
اين روش تدريس جنبه خودکامگی يا مستبدانه داشته و اموزگار نظر خودرا باالی شاگرد يا کارآموز
تحمیل میکند .دراين روش شاگردان و کارآموزان در فهمیدن کار های عملی مشکالت داشته و امکان
دارد از حافظه خويش بیشتر کار بگیرند و مطالب را زود تر فراموش نمايند.
در جريان شیوه ايراد خطابه اموزگار شاگرد يا کارآموز اليق و ضعیف را تفکیک کرده نمیتواند .اين
شیوه برای شاگردان و کارآموزان خسته کن بوده شاگرد و کارآموز را خواب برده و به دماغ آن درس
هیچ جای نگرفته تمامی شاگردان و کارآموزان احساس خستگی کرده و انتظار ختم شدن ساعت درسی
را میکشند.

 .Bشیوه حفظی يا ازبرخوانی ( :)Recitation methods
دراين شیوه تدريس به کتاب زيادتراتکا گرديده و شاگرد و کارآموز صرف يک حصه از کتاب را حفظ
می نمايد .از اين شیوه تدريس اموزگاران تنبل و غیر متفکر استفاده میکند .در اين شیوه تدريس
اموزگار شاگرد يا کارآموز را مجبور میسازد که هر بخش را به جهر يا خاموشانه قرائت نمايد.
اموزگار فکر میکند که شاگرد يا کارآموز مطالب را بصورت صحیح ياد گرفته است .حاالنکه از نظر
تطبیق اصول تدريس از چند جنبه صحیح نبوده زيرا آموزش اساسی را ايجاد نمی کند در صنف
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سهمگیری نبوده  ،بشکل ناقص آموختن صورت گرفته  ،بصورت حقیقی شاگرد يا کارآموز ابتکار
ندارد  ،مباحثه صورت نگرفته  ،سازماندهی ندارد و برنامه را طرح کرده نمی تواند ،شاگرد يا
کارآموز عالقمندی نداشته  ،بین اموزگارو شاگرد يا کارآموز همکاری موجود نمیباشد  ،بین شاگردان
و يا کار آموزان کدام فعالیت وجود نمیداشته باشد.
تجارب متخصصین تعلیم و تربیه در گراف ذيل آموختن را نشان میدهد:

 ١۰فیصد
 ٣۰فیصد
 ١۰۰فیصد

 .1روش های اموزگار محوری
 .2روش های نشان دادن و گفتن
 .3روش هايکه شاگردان يا کارآموزان سهیم بوده اند

درنتیجه مشکل را پیدا کرده آنرا تحلیل و تجزيه کرده و راه حل های مشکل را دريافت نموده باشد.
گراف ذيل آموختن را بعد از سخنرانی علمی يا ايراد خطابه يک موضوع نشان میدهد:

100%
فیصدی آموختن
10%
1%
وقت
بعد از ۲۴ساعت

بعد از يکساعت

فیصدی آموختن به وقت

-۲

شیوه های سهمگیری يا روش های آموختن Participation or learning methods

در شیوه های سهمگیری طريقه های مختلف شامل بوده که هدف آن سهمگیری فعاالنه شاگردان يا کارآموزان
را وانمود میسازد .اموزگار در اين نوع اسلوب تنها بصفت رهنماعمل کرده نه به حیث منبع معلومات و
توضیح کننده .در اين شیوه های تدريس شاگردان يا کارآموزان فعالیت بیشتر نموده و نقش مهم را عهده دار
میباشند.
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سهمگیری يا کارآموزمحوری(:)Participation
هدف از سهمگیری شیوه های آموختن و فکر کردن شاگردان يا کارآموزان بوده که در درس سهم فعاالنه داشته
و در عملی کردن تمرينات فکر میکنند .مردم بواسطه فکر کردن مشکل را پیدا کرده آنرا تحلیل و تجزيه کرده
راه حل های آنرا دريافت مینمايند غرض حل مشکل برنامه را ترتیب و باالخره برنامه را تطبیق نموده که در
نتیجه وقتیکه آنها فکر میکنند میاموزند و ايجاد مینمايند .درشیوه سهمگیری بین آموزگار و آموزنده فضای
آموختن ايجاد شده و شاگرد يا کارآموز می آموزد ولی در فضای که صرف اموزگار سخنرانی مینمايد فضای
تدريس ايجاد میگردد.
فرقی که دربین دو شیوه تدريس فوق الذکرموجود است در ذيل توضیح گرديده است:
شیوه تدريس سهمگیری
شیوه تدريس سخنرانی يا ايراد خطابه
 استفاده از تخنیک مشترک بخاطر تشويق آموزگاران به فکر کردن انتقال معلومات از اموزگار به کارآموز بحث  ،بازی ها  ،تصوير  ،تمرين ها اموزگار هدايت میدهد نمايش و عمل امتحان تحلیل مسايل گفتن پخش معلومات دوجانبه پخش معلومات يک جانبه انعطاف پذير اموزگار همه چیر را میداند شاگردان يا کارآموزان دانش را حاصل میکند اموزگار امال می گويد تشخیص مسايل اموزگار جدی و قاطع است کشفیات اموزگار شخصیت بسیار مهم است آزمايشی وظیفه اموزگار درس دادن است ابتکار بخرچ دادن اشتراک کم است حل مشکالت وظیفه اموزگار است که تسهیالت آموزش را به کارآموزان فراهمنمايد.
 محور شاگرد محور اموزگارپرسش سواالت درجريان کارآموزی ):(Asking questions during training
پرسش سواالت يک مهارت مهم است که آموزگار در جريان درس يا کارآموزی به آن نیازدارد که به تمرينات و
برنامه ريزی کردن آن زياد توجه نمايد .پرسش سواالت مردم را به فکر کردن و آموختن کمک میکند .وقتیکه مردم
فکر مینمايند ايجاد میکنند و خود شان میآموزند پرسیدن سواالت يک طريقه افزايش در اشتراک کارآموزان میباشد.
پرسیدن سواالت به دونوع است :
 .1پرسیدن سواالت به شکل آزاد :در سواالت آزاد کارآموز ضرورت به فکر کردن دارد تا يک جواب را
ارايه کند در سواالت آزاد جمالت با کی  ،چطور  ،چه وقت  ،کجا  ،کدام اند و غیره توأم میباشد.
مثال :شمادر کجا يک جا زنده گی میکنید؟ کدام حیوانات را نگاه میکنید؟ از گاو چرا شیر میگیرد؟
 .2پرسیدن سواالت بسته ( مقید) :در اين نوع سواالت مردم ضرورت به فکر کردن نداشته محض حدس
میزنند و جوابات را به بلی و يا نه ارائیه میدارند و جوابات را درست بدست آورده میتوانند مانند :صنف
تقويتی شروع شده است؟ کابل مرکز افغانستان است؟ احمد داکتر وترنر است؟ رنگ تخته سیاه است؟
دنبال کردن سواالت  ،کارآموز را وادار میسازد که فکر کند و جوابات درست ارايه نمايد تا آموزگار به هدف خود
برسد .اگر کارآموزان به دفعه اول جواب سوال را درست ارايه نکنند آموزگار کوشش کند که دفعتا ً عکس العمل ايکه
کارآموز جرآت خود را از دست بدهد و يا احساس کمی نمايد از خود نشان ندهد بلکه به بار دوم سوال آسان تر به
اطراف موضوع ارايه نمايد .معلومات بیشتر جهت رهنمايی شان داده شود يا کمک کنید که فکر کنند شنیدن جواب به
بسیار حوصله مندی صورت گیرد در مقابل آن آموزگار بی تفاوت نباشد از خود يک عمل تايید کننده انجام دهد تا
کارآموز تشويق شود .ازسواالت در تمام تخنیک های کارآموزی استفاده بعمل آيد.
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مهارت های شنديدن ( : )Listening Skills
مهارت شنیدن در اصول تدريس نقش اساسی داشته و کارآموز تشويق میگردد که بیشتر فکر کند و بیآموزد.
درکورس (دوره) های کارآموزی بزرگ ساالن مهارت شنیدن بر مبنای تبادل افکار و رهنمايی درست نقش اساسی
داشته و کارآموزان تشويق میشود که در تدريس سهمگیری نمايند.

اوصاف شنونده ضعیف و شنونده خوب قرار ذيل شرح گرديده است :
شنونده ضعیف:
 قطع کردن ارتباط. تغیر موضوع. به بلی گفتن ادامه داده ولی ............ استعمال کردن جمله بندی معکوس. برخورد ضعیف و توهین آمیز. بی حوصله گی. به آسانی منحرف شدن. قسمی وانمود ساختن که گويا گوش نمی دهند. دلچسپی نداشتن به چیزيکه شخص میگويد. تسلیم شدن صحبت. سوال نپرسیدن. قسمی وانمود کردن که صدا را خود شان میشنوند. -میخواهد صحبت کند ولی گوش نمی دهد.

اوصاف شنونده خوب:
 متوجه بودن به شخص سخنران. دقیق و دلچسپ نگاه کردن. به ديگران موقع سخن گفتن دادن. وقت داشتن به شنیدن. جمله بندی مثبت را استعمال کردن. حوصله مندی. برخورد خوب و محترمانه. پرسیدن سواالت آزاد. تشويق بیشتر به گفتن کلمات مثل بلی ادامه دهید. مداخله نکردن. حواس را جمع کرده بفهمد که شخص مذکور چه میگويد. -پرسیدن چیز هايیکه محسوس میشود و نظريات که نشان میدهد نکات عمده آنرا تشخیص نمايد.

طرز برخورد با پرسش های کارآموزان ): (Dealing with Questions the trainees ask
وقتیکه يک کارآموز سوالی را در جريان يک درس میپرسد فرصت خوبیست تا هر يک چیزی بیاموزد و برای
همیش خوب نیست که برای شان جواب ارايه گردد بهتر است که بدنبال سوال آنها همراه يک سوال ازطرف خود
مطرح کنید تا هر يک فکر کند و يک سوال را به ذهن خود ايجاد نمايد .به طرق مختلف ما بسواالت کارآموزانی که
از ما میپرسند اقدام کرده میتوانیم .انتقال يافتن  ،انتقال سوال به ديگران که در مورد آن چه فکر میکنند ؟ انتقال دوباره
سوال به شخص پرسنده يعنی شما چه فکر میکنید؟ نظر شما در اين مورد چیست؟
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اگر سوال دررابطه به موضوع صحبت شده مناسب نباشد شما گفته میتوانید که بعداً روی آن بحث خواهد گرديد يا ما
ازموضوع خارج میشويم فعالً صرف نظر کنید.
منحیث آموزگاران اگر سوال را نفهمید به شاگردان يا کارآموزان گفته شود تا توضیح کنند آنرا محض تکرار کنید و
فکر میکنم که چه وقت يا لطفا ً سوال تانرا دوباره تکرار کنید شما چه میخواهید.
جوا ب مستقیم – اگر مناسب باشد فقط سوال را جواب گويد و اگر جواب سوال را نمی دانید پس همان سوال را به
کارآموزان ديگر انتقال دهید و در غیر آن به کارآموزان گفته شود که کوشش نمايد تا جواب را بعد از درس پیدا کنید.

شیوه های آموزشی سهمگیری عبارت اند از:
 -1شیوه سوال و جواب يا بحث عمومی (:)Questions and Answers method or General
تقريباً هر شیوه درسی ايجاب سوال نمودن را کرده که کارآموزان را به فکر نمودن ترغیب نمايد و در نتیجه آموزش
بوجود آيد .درشیوه سوال و جواب از تمام کارآموزان پرسش صورت گرفته و جوابات آن به حوصله مندی شنیده
شود .برای زياد شدن عالقمندی کارآموزان سواالت طوری مطرح گردد که اموزگار به هدف نزديک گردد .مشکل
هر سوال اگر ايجاب نمايد تا بحث عمومی صورت گیرد و نظريات مختلف کارآموزان جمع آوری شود .در اين شیوه
مراحل ذيل شامل است:
 )1تشريح هدف و يا نوشتن سواالت.
 )2به هرکارآموزی که جواب ارايه نمايد بايست چانس داده شود يا از کارآموز مشخص پرسیده شود و جواب
آن روی تخته يا کاغذ تحرير گردد.
 )3باالی نکات کلیدی بحث صورت گیرد.
 )4خالصه
 )5ارتباط به درس آينده
از اين شیوه میتوان در موضوعات مختلف استفاده کرد .در اين شیوه وقت  30 – 20دقیقه مد نظر گرفته میشود.

 -2شیوه بحث جوره يی ):( Pairs discussion
اين شیوه از پنج مرحله ذيل تشکیل شده است:
)1
)2
)3
)4

)5
)6

تشريح هدف و تحرير آن
تقسیم بندی کارآموزان به دسته های دو نفری ( مدت  5دقیقه)
( در اين مرحله آموزگار از کارآموزان نظارت میکند).
به ترتیب از هر دسته جوابات گرفته شده درروی تخته تحرير میگردد بعداً نظريات ومعلومات از دسته
های ديگرجمع اوری شده در اخیر اگر کدام کارآموزی نظريه يی داشته باشد نیز تحرير میگردد .در اين
مرحله باالی نکته ايکه از کارآموز گرفته شده کدام تغیری نیاورده و بحث باالی آن صورت نمیگیرد.
بحث باالی نکات انتخاب شده :
پرسیدن هدف از نکته انتخاب شده  ،از کسیکه گرفته شده به داليل آنرا توضیح و ارايه کند و نکته مذکور
را توسعه داده و از متباقی گروپ نیز پرسیده شود تا آنها در باره نکته انتخاب شده فکر کنند .وقتیکه بحث
روی نکته اول ختم شد باالی نکات ديگر که همراه قلم رنگه نشانی شده مانند فوق جريان تکرار شود  .به
همین ترتیب دوام يابد تا  8 – 6نکته که تکمیل گردد و ضرور نیست که باالی هر نکته ذکر شده بحث
صورت گیرد ( .فقط نکاتی انتخاب شود که آموزگار را به هدف برساند).
بعد از ختم مباحثات  ،باالی نکات مهم طور خالصه تشريح صوزت گیرد .
ارتباط درس آينده ( ( Link to next lesson

اين شیوه برای  30 – 20دقیقه جريان داشته باشد .از بحث جوره يی در موضوعات که ايجاب تحقیق بیشتر و مغلق
را نداشته استفاده صورت میگیرد .مثالً مشکالتی را که دهاقین ومالداران در افغانستان به آن مواجه اند لست نمايد؟
اقسام تعلیمات مختلف کدام ها اند؟ مشکالت خدمات وترنری را لست نمايید و غیره .
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 -3شیوه بحث دسته جمعی :( Group discussion method) :
مراحل اين شیوه قرار ذيل است:
)1
)2

)3
)4
)5
)6

هدف يا موضوع روی کاغذ يا تخته تحرير گردد.
تقسیم بندی کارآموزان به  5 – 3دسته ( در هر دسته  5 – 3نفر)
هر دسته موضوع را در کاغذ تحرير کرده و باالی آن به مدت (  ) 30 – 15دقیقه بحث نموده و نظريات
خويشرا بروی کاغذ تحرير بدارند .در اين مرحله آموزگار نظارت کرده و به هر دسته میتواند رهنمايی
نمايد تا به درستی کارآموزان بحث نمايند.
هر دسته نکات تحرير شده خويشرا به تمام صنف تقديم میدارد و آنرا صرف بدون تشريح میخواند.
نکته ايکه در بین دسته ها مشترک است توسط کارآموزان انتخاب شده باالی آن بحث صورت میگیرد وبعدآ
پرسیده شود که منظور شما چیست يا اين نکته را توضیح نمايد که چرا اين نکته مهم است وغیره  ،به همین
ترتیب نکات که آموزگار را به هدف میرساند بحث صورت میگیرد.
خالصه نکات عمده بحث شده.
ارتباط به درس آينده.

در بحث دسته جمعی نکات ذيل بايست در نظر گرفته شود:
 oاگر ممکن باشد چوکی ها بشکل دايروی تنظیم گردد.
 oپس از اينکه صنف به دسته ها تقسیم شدند بايد فعالیت آشکارا گردد.
 oاموزگار بخاطر فراهم ساختن سهولت ها با دسته ها مختلف در حرکت باشد.
 oاموزگار بايست از فعالیت های دسته ها نظارت نموده خودرا مطمئن سازد که تمام کارآموزان دررابطه به
موضوع مصروف هستند.

 -4شیوه تمثیل يک مشکل:( Problem Play) :
اين شیوه شامل مراحل ذيل میباشد :
)1
)2
)3
)4

)5
)6
)7

برنامه ريزی يک بازی با تمثیل.
انتخاب ممثل.
بازی از طرف ممثلین عملی شود تا ديگران ببینند و گوش کنند 3 ( .دقیقه)
(همیشه دراين شیوه نکات منفی تمثیل میگردد).
بحث :دراين مرحله سواالت ذيل باالترتیب صورت میگیرد.
 .aشما چه ديديد و چه شنیديد؟
 .bکدام مشکل را مشاهده نموديد؟
 .cچرا اين مشکل ايجاد شده بود؟
 .dآيا در زنده گی خويش همچو واقعه را ديده بوديد؟
 .eعوامل اين مشکل چه بود؟ ( میتوان از يک بحث جوره يی با يک بحث عمومی استفاده کرد)
 .fچطور میتوان اين مشکل را حل کرد؟ ( میتوان از بحث جوره يی يا گروپی استفاده کرد)
خالصه نکات مهم.
ارتباط به درس آينده
مدت شیوه فوق الذکرمدت  90 – 45دقیقه را در بر میگیرد.

نکات مهم که دراين شیوه در نظر گرفته میشود قرار ذيل است :
)1
)2
)3
)4
)5
13

از اين فن يا تخنیک برای تشخیص مسايل مشکل و دريافت را ه حل های آن استفاده میشود.
نمايش حقیقی کوتاه و ساده باشد( .مدت آن از  3 – 2دقیقه اضافه تر نباشد).
نمايش صرف روی يک مسئله تمرکز داشته باشد.
آموزگار بايد محتاط باشد تا نمايش را قبالً برنامه ريزی نمايد.
تمثیل ايکه روی صحنه می آيد بايد بسیار واضح و روشن باشد.
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 )6راه های حل ضروری نیست که در نمايش نشان داده شود.
 )7ممثلین بايد بصورت جداگانه از موضوع آگاه باشند و برايش وقت داده شود تا تمرين کنند.
 )8ضرور نیست که تمام نکات هر سوال روی کاغذ تحرير گردد صرف بخش عوامل  ،مشکل و راه حل های
آنرا میتوان نوشت.

 -5شیوه تمثیل عملی ( : (Practice Play
اين روش دارای خصوصیات ذيل میباشد:
 )1توضیح عنوان.
 )2تقسیم بندی کارآموزان به دسته های چند نفری .
 )3تمثیل کردن يک مثال برای کارآموزان.
 )4عملی کردن عنوان داده شده توسط کارآموزان ،آموزگاربايست ازگروپ ها مشاهده ونظارت بعمل آورد.
مدت( :نظر به ضرورت تا  15دقیقه وقت داده شود)
 )5بحث
الف :مشکل چه بود ؟
ب :از درس چه آموختید؟
 )6خالصه
 )7ارتباط به درس آينده ،و مدت آن مربوط به موضوع بوده (  60 – 30دقیقه ).
در اين روش اکثراً موضوعات مثبت که کدام مشکل نداشته باشد تمثیل میگردد .نکات منفی مورد بحث نمیباشد و
هدف آن عبارت از عملی کردن يک کارو يا مهارت جديد بوده که در مورد يک کار کسب میگردد و ان عمل ايکه به
سلوک ارتباط دارد عملی میگردد .مثالً يک مصاحبه خوب – گرفتن تاريخچه مرض.

 -6شیوه به تصوير کشیدن مشکل ):(Picture Problem
اين روش دارای مراحل ذيل میباشد:
 )1نشان دادن تصوير (برای چند لحظه روی آن فکر کنید).
 )2بحث:
الف :در تصوير شما چه ديديد؟
ب :کدام مشکل را مشاهده نموديد؟
ج :چرا اين مشکل است؟
د :در زنده گی حقیقی خويش به اين مشکل برخورده ايد يا خیر؟ آيا تجاربی از اين مشکل داريد يا
خیر؟
 .aعوامل آن چه است؟
(بحث جوره يا گروپی )
 )3خالصه
 )4ارتباط به درس آينده ( وقت  90 – 45دقیقه)
هدف اين روش تشخیص مشکل  ،تحلیل و تجزيه آن و دريافت راه حل های آن میباشد .نکات ايکه درتهیه تصوير در
نظر گرفته میشود:
 .aواقعیت داشته باشد.
 .bواضح باشد.
 .cبه محیط ايکه کارآموزان زنده گی میکنند مطابقت داشته باشد.
 .dمطابق سويه کارآموزان باشد.
 .eعکس بايد امتحان گردد که آيا از آن استفاده شده میتواند يا خیر.
 .fتصوير بايد يک مشکل را نشان دهد.
برعالوه تصوير میتوان از عکس ها – حیوان زنده  ،ساليد ها  ،فلم ها  ،مودل يا الگوها و غیره استفاده کرد.
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 -7شیوه توضیح تصوير ( : (Explaining picture
اين روش با روش تصوير يک مشکل فرق دارد.
تصاويريکه در روش توضیح تصوير استفاده میشود دارای خواص ذيل میباشند :
 )1بخاطر روشن ساختن يک نکته استفاده میشود مثالً تصوير يک سوزن پیچکاری .
 )2يک مشکل را نشان میدهد .
 )3بعضی اوقات اين ها بنام فلپ چارت يا پوستر ياد میشود.
 )4تصوير بايد واضیح باشد و احساس فرهنگی داشته باشد.
 )5دارای سمبول های عجیب وغريب نباشد و اگر همراه مردم بیسواد کار میشود نوشته نداشته باشد .مثالً
دوران حیات کرم جگر  ،تصاوير انواع مختلف ماهی و غیره.

 -8شیوه تمرينات ):(Exercises
اجرا کردن يک عمل بعد از حاصل نمودن معلومات که به اعداد و ارقام محاسبه شود از اين روش استفاده میشود.
مانند فیصدی مرگ ومیر  ،برنامه ريزی تداوی و واکسیناسیون يا خال کوبی  ،عايدات و غیره .
اين فن يا تخنیک دارای مراحل ذيل میباشد :
 )1موضوع ( تهیه کردن ارقام)
 )2توضیح اوراق و دادن قلم ( نظارت از طرف آموزگار و رهنمايی کردن کارآموزان)
در اين مرحله میتوان کارآموزان را به دوسته تقسیم بندی کرد.
 )3بحث
گفتن جواب و تشريح آن توسط کارآموزان.
( در اين مرحله وقت بیشتر باالی نکات مصرف میشود که کارآموزان مشکل داشته باشند)
 )4خالصه
 )5ارتباط به درس آينده

 -9شیوه مطالعه واقعه يا رويداد ( : )Case study
اين فن يا تخنیک دارای مراحل ذيل میباشد:
 )1انتخاب قصه
 )2خواندن قصه و توضیح آن.
 )3تقسیم بندی کارآموزان به دسته ها و دادن سواالت که روی آن بحث صورت میگیرد در کاغذ تحرير شود
(بمنظور دريافت مشکل ) آموزگار نظارت میکند ( 30 – 15دقیقه)
 )4بحث  :جمع آوری نکات از هر يک از دسته ها و بحث باالی هر نکته.
(اگر دو يا سه سوال داده شده بود باالترتیب باالی هر نکته بحث صورت گیرد).
 )5تقسیم بندی کارآموزان به دسته ها ( غرض راه حل های مشکل ) وقت  30 – 16دقیقه
(نظارت و رهنمايی آموزگار بعد نشانی هر نکته مشترک و بحث باالی آن)
 )6خالصه
 )7ارتباط به درس آينده  :وقت ( 90 – 30دقیقه )
در روش مطالعه واقعه نکات آتی در نظر گرفته میشود:
 .aيک قصه يا واقعه که قبالً رخ داده باشد و نکات منفی داشته باشد.
 .bواقعه ايکه مشکل را تمثیل کند و در نتیجه مشکل آن تحلیل و تجزيه شده بتواند و راه حل های
برايش جستجو گردد.
 .cهدف بايد واضح باشد.
 .dبه زنده گی اشتراک کننده گان ارتباط داشته باشد.
 .eدر اخیر قصه سواالت موجود باشد.
 .fنکات ارزنده را از يک حالت واقعی بیرون آوردن.
 .gبه کارآموزان اجازه داده شود تا دانش و تجارب شان را مشترکا ً به کار اندازند.
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 -10مهارت عملی ( : )Practical Skill
هدف درس مهارت عملی بصورت عموم اينست که در ختم درس هر کارآموز قادر به انجام دادن مهارت باشد.
در وقت آموختن يک مهارت عملی فیصدی ذيل بدست می آيد:
 -1اگر صرف گفته شود تنها  10فیصد به فکر کارآموزان میماند (فراموش نمی کنند).
 -2اگر گفته ونشان داده شود تنها  30فیصد به فکر کارآموزان میماند (فراموش نمی کنند).
 -3اگر گفته شود  ،نشان داده شود و تمرين گردد  100فیصد کارآموزان قادر به آموختن آن میباشند که در
گراف ذيل نشان داده شده است.

۱۰فیصد .1روشهایاموزگارمحوری
۳۰فیصد .2روشهاینشاندادنوگفتن
۱۰۰فیصد .3روشهایکهشاگردانیاکارآموزانسهیمبودهاند
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فلهذا آموزش در نتیجه اجرا کردن و تمرين صورت میگیرد.

اشخاص با انجام دادن میآموزند.
شیوه مهارت عملی دارای مراحل ذيل میباشد:
 -1مقدمه (: )Introduction
در مقدمه هدف و اهمیت موضوع بیان گرديده تا کارآموزان به اهمیت آن بفهمند و به آن عالقه بگیرند و
آموزگار تحرک آموختن را در کارآموزان بوجود آورد .میتوانیم توسط سوال کردن از کارآموزان موضوع
را به پیش ببريم .به کارآموزان تشريح شود که کدام مهارت را میخواهند بیاموزند و چطور میتوانند اين
مهارت را بیاموزند  .همچنان در هنگام پرسیدن درمورد تجارب قبلی کارآموزان پرسیده شود.
 -2نمايش دادن ( :( Demonstration
دراين مرحله قسمتی از درس را به کارآموزان نشان میدهیم همچنان در هنگام نشان دادن میتوانیم موضوع
را تشريح هم نمايم و بدون تشريح هم میتوان موضوع را نشان داد.اگر درس چندين مرحله را در برداشته
باشد مراحل را قدم به قدم به پیش میبريم .هرگاه سامان وآالتی را به کارآموزان تشريح نمايم بگذاريد تا
سامان وآالت را استعمال نمايند .دوباره به مهارت رجوع نموده و قدم به قدم مراحل را شرح دهید و بگذاريد
تا هر مرحله را عملی نمايند .اگرکارآموزان اشتباه میکنند از طريق پرسش سواالت همرای شان کمک
صورت گرفته تا از اشتباهات خود بیآموزند وايشان را تشويق نمايید.
 -3عملی ( : )Practice
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در اين مرحله عمالً تمام کارآموزان کار را انجام داده و آموزگار از آنها نظارت بعمل میآورد و مشکالت
آنهارا حل مینمايد .و تا وقتی تمرين را انجام دهید که کارآموزان به کمک آموزگار ديگر احتیاج نداشته
باشد .واگر اشتباهی را انجام میدهد بايست در رابطه سواالتی از کارآموز پرسیده شود ممکن کار آموزان از
اشتباهات خويش بیآموزند.
 -4خالصه ):( Summary
دراخیر درس که خالصه صورت میگیرد آموزگار دريافت نمايد که کارآموزان مهارت را آموخته اند يا
خیر .با پرش سه سوال ازکارآموزان نتیجه تدريس خويشرا کار آموز بدست آورده میتواند .دوباره ضرور
نیست که آموزگار خالصه را تشريح نمايد.
 -5ارتباط به درس آينده:
زمان نظر به موضوع تدريس فرق میکند ولی بايد متوجه بود که مدت يا زمان در مرحله فوق الذکر به
فیصدی ذيل تقسیم گرديده است:
 5 – 4فیصد زمان
 )1مقدمه
 20 – 10فیصد وقت
 )2نمايش
 70 – 60فیصد زمان
 )3تمرين
 3 – 1فیصد وقت
 )4خالصه
نکات مهم براي به کار انداختن درس مهارت عملی:
 .1درس را به مراحل ساده تقسیم نمايد.
 .2کارآموزان را مرحله به مرحله تعلیم دهید.
 .3شما میتوانید تمام مهارت را تشريح کنید  -اول متوجه و مواظب کارآموز باشید يا ماهرانه همراه شان
نمايش داده پیش برويد و بعدآ هر مرحله انرا تمرين کنید (البته مربوط به مهارت که شما تدريس میکنید
میباشد).
 .4تعداد مراحل آموختن مربوط به موضوع درس است که ساده است يا پیچیده ولی در مرحله اول روی نکات
کلیدي بحث صورت گیرد.
 .5اطمینان حاصل نمايید که هر کارآموز از خود سامان و لوازم داشته باشد.
 .6سواالت طوری باشد که کارآموز فکر کند و به ان کمک شود تا خودش بیاموزد.
 .7وقت زياد برای تمرين ( 70فیصد ) در نظر گرفته شود و بايد در نظر داشته باشید که مردم با کار کردن
میاموزند و با تمرين کردن کاری را انجام دادن است.

پالن کردن درس مهارت عملی :
 .1انتخاب عنوان  :نظر به موجوديت مواد درسی و سامان و آالت انتخاب میگردد.
 .2موضوعات  :محتويات درس طورمرحله يی ترتیب میشود نکات مهم هر مرحله ترتیب گرديده تا
کارآموزان قادر به اجرای آن باشند.
 .3اجرا روش :تصمیم گرفته شود که نمايش خفیفه با نظارت از کارآموزان يا به تعقیب نمايش مرحله به مرحله
همراه با تمرين کارآموزان باشد .همچنان نمايش بدون گفتن و با تشريح  ،در اين مرحله بخاطر بايد داشت
که  30فیصد وقت درس همراه اموزگار صرف شود( تشريح کردن و نشان دادن) و  70فیصد درس به
تمرين اشتراک کننده گان صرف شود .
 .4نوشتن پالن درس :حاال درس به تفصیل نوشته شده میتواند به ترتیب که شما درس را دوام میدهید مهم است
تا تمامی سواالتی را که میخواهید بپرسید تحريرداريد پالن درس بايد قبل از زمان کارآموزی توسط
آموزگار ترتیب شود.
در بخش مقدمه هدف تحرير گ ردد  ،معرفی نوعیت سامان و تحرير سواالت  ،درهر بخش نشان دادن  ،نوشتن انجام
دادن روش بخاطر آموختن مهارت  ،نام هر مرحله بايست نوشته شود  ،نکات مهم ( کلیدی) که کارآموز به آن
نیازمندی دارد تحرير گردد  ،سواالت که شما میکنید در بخش تمرين بنويسید شما چطور تمرين را برای کارآموزان
ترتیب میدهید.
در بخش خالصه  3 :الی  4سوال به مقصد دانستن ذکاوت کارآموزان و بدست آوردن هدف درس تحرير گردد.
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 -11شیوه نمايش( : ) Demonstration
شیوه نمايش عبارت از نشان دادن وسايل و لوازم تمثیلی موضوعات میباشد که با درک بعضی مفکوره ها مفهوم و
مسايل در آموختن کمک میکند .بیشتر برای کارآموزانی که بطور نظری از درک موضوعات عاجز میباشند از
روش نمايش استفاده بعمل میآيد ( .بخصوص برای بزرگ ساالن )
بطور مثال  :اجرای (  )Autopsyيا کالبد شکافی حیوان يک شیوه نمايشی بوده که کارآموزان فرصت پیدا میکنند تا
مطلب و دانش را بیشتر کسب نمايد.
در اين شیوه نکات آتی در نظر گرفته شود :
 )1مقدمه :معرفی سامان و لوازم ،تشريح هدف و اهمیت موضوع که میتوان آنرا بشکل سوال و جواب درهر
بخش پیش برد.
 )2نمايش  :نشان دادن ،تشريح کردن وپرسیدن در جريان درس ازکارآموزان.
 )3خالصه :در اخیر آموزگار دريافت نمايد که هدف برآورده شده است يا خیر  ،میتواند با پرسیدن سواالت
هدف را دريافت نمايند.
 )4ارتباط ) )Link

 -12شیوه ارايه ) :(Presentation
ارايه شیوه يی است که موضوع را دريک وقت معین به طور خالصه تشريح مینمايد .و شامل سه بخش میباشد.
 .1مقدمه(Introduction ) :
تمام موضوعاتیکه در ارايه گفته میشود بطور بسیار مختصر تشريح شود.
 .2بخش اصلی ((Main Part
موضوعات اساسی تشريح میگردد .دراين بخش میتوان از چارت  ،گراف  ،جدول  ،عکس و غیره نیز
استفاده کرد.
 .3خالصه ) :(Summary
در خالصه چیز هايیکه گفته شده تکرار میگردد ( .وقت  15 – 10دقیقه)

مقررات عمومی ارايه :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ارايه بايد کوتاه و خالصه باشد.
ساده باشد.
شنونده بايد معلومات بیشتر را دروقت کم کسب نمايد.
چیزيکه ارايه کننده بیان میکند آنرا بايد بفهمد.
در صورت امکان نشان دادن ساليد  ،چارت  ،جدول و غیره.
برای شنونده دلچسپ و جالب باشد.

نکات الزم در ارايه خوب:
.A

در قسمت گفتار:
سخن گفتن بلند  ،واضیح و عام فهم باشد.
-1
مطابق سويه حاضرين باشد.
-2
خوش گفتار باشد.
-3

.B

رويه وسلوک
 -1حوصله مند باشد.
 -2چهره بشاش داشته باشد.
 -3خسته نباشد.
 -4توجه حاضرين را بخود جلب نمايد.
 -5متوجه تمام حاضرين باشد.
 -6عجله نداشته باشد.
 -7در وقت ايستاده شدن متوجه خود و حاضرين باشد.
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.C

در هنگام ارايه:
 -1موضوع ايکه ارايه میشود عنوان داشته باشد.
 -2منظم وبه ترتیب تهیه شده باشد.
 -3معلومات در مورد يک موضوع مشخص باشد.
 -4معلومات ارتباط به امورات زنده گی حاضرين داشته باشد.

.D

چارت:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

واضیح نوشته شود.
عنوان داشته باشد.
ارتباط موضوعات موجود باشد.
جمالت کوتاه و پرمفهوم باشد.
قابل ديد به تمام حاضرين باشد.
نصب آن درست باشد.
ارقام بسیار نوشته نشده باشد.
وقت آن معلوم باشد.
تعداد موضوعات يا عناوين اصلی از  6 – 3باشد.
هر عنوان اصلی  4 – 2عنوان خرد يا فرعی داشته باشد.

ارايه نا مناسب:
.A

گفتن :
زود زود گفتن
-1
گفتن بی ارتباط
-2

.B

چارت:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

.C

سلوک و رويه:
از روی چارت ارايه میگیرد.
-1
صرف به چارت نگاه مینمايد.
-2
تنها به يک طرف نگاه میکند.
-3
عالقمندی آن کمتر میباشد.
-4
مقابل چارت می استد.
-5
بسیار زياد معلومات میدهد.
-6
خسته کن است.
-7

.D

جدول :
-1
-2
-3
-4
-5
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نوشته خورد
رنگ نا مناسب.
واضح نبودن نوشته .
ارتباط جمالت موجود نمی باشد.
عنوان وجود ندارد.
مشکالت در ديدن موجود میباشد.

نوشته آن درست نمی باشد.
عنوان نمیداشته باشد.
غلطی يا اشتباه میداشته باشد.
ارقام زياد در آن گنجانیده شده است.
فیصدی ارقام را نمی داشته باشد.
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 -13شیوه ورکشاپ يا کارگاه آموزشی ( :) Workshop Method
شیوه بسیارموثر غرض حل وفصل مشکالت معمول دريک موضوع مشخص میباشد که درحدود  ١۰تا  ۲۵نفر به
اساس سهمگیری نظريات خويش را شريک ساخته وراه حل های مشکل را دريافت می نمايند .در اين زمینه گفتگو
برای اشتراک کننده گان کارگاه آموزشی مساعد گرديده و باالی موضوع مشخص به شکل دسته جمعی جروبحث
صورت میگردد .و مراحل تطبیق اين شیوه مشابه به روش دسته جمعی پیش برده میشود.

-14

شیوه انگیزه های فکری (:)Brain Storming

يکی ازراه های ساده جهت دريافت ضروريات ومدنظرگرفتن برنامه های جديد عبارت ازشیوه يي که بنام
انگیزه های فکرى ( )Brainstormingيا د میگردد میباشد  .جهت اجرای اين شیوه دسته يی ازاهالی قريه را
جمع کرده وبا ايشان مجلس صورت میگیرد .درمجلس ازانها خواسته میشود که مشکل عمده قريه ايشان را بیان
نمايند .نظريات آنها باالی تخته سیاه ويا صفحه کاغذ يکايک نوشته شده وبعدا روی آن مرورصورت میگیرد
همچنان درجريان مجلس حل مشکالتیکه توسط همچومؤسسات ممکن نیست (مانند باريدن باران ،عدم استحکام
وضع سیاسی  ،نبود امنیت غیره ) ازلست مشکالت حذف میگردد بعدا مشکالت باقیمانده را لست کرده و
ازهرشخص بصورت انفرادی پرسیده شود که مشکل عمده کدام است ؟ بايد پذيرفت که خواهی نخواهی نظريات
مختلف خواهد بود مگرکوشش شود که اشتراک کننده گان مجلس برسه مشکل درنهايت موافقه نمايند .وقتیکه
مشکالت طورفشرده لست گرديد بعدا ازمجلس پرسیده شود که درصورت آغاز يک فعالیت يا پروژه جديد کدام
يک از ضروريات را در اولويت کاری خويش قرار خواهند داد.

-14

اصالح اشتباهات (:)Correcting Errors

مردم همه وقت اشتباه می کنند که اين خود يک قسمتی ازجريان تعلیم يا کارآموزی میباشد .ما مردم را به آموختن
همکاری کرده میتوانیم .اشتباهات را میتوان بوسیله پرسیدن سواالت اصالح کرد .سواالت را بپرسید تا کارآموزان در
باره اشتباهات شان فکر کنند  ،با حوصله باشید  ،کارآموزان را تشويق نمايد  ،باالی شان چیغ نزنید  ،به کارآموزان
جرآت دهید و همکاری نمايید که اشتباهات خويش را متوجه شوند .همچنان از کارآموزان پرسیده شود که چه چیز
اشتباه است؟ چرااين اشتباه رخ داده است ؟ چرا اين اشتباه مهم است ؟ در آينده چطور میتوان از همچو اشتباهات
جلوگیری کرد ؟ به شکل مذاکرات می توان در جريان کارآموزی اشتباهات را حل کرد.
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فصل سوم

برنامه کاری (:(PLAN
برنامه در لغت به معنی تعبیر وتخمین را گويند و در اصطالح نقشه ذهنی و رهنمود يک روش بوده که برای انجام
دادن يک کار يا فعالیت طرح میشود.
بطورمنظم  ،بامفهوم ومسلسل پیشبینی کردن کارهای آينده يک اداره را بنام برنامه ريزی ياد مینمايند ويا برنامه
ريزی عبارت از تفکر معقول ومنطقی جهت دريافت راه رسیدن به هدف میباشد .در برنامه ريزی نکات آتی درنظر
گرفته شود:
از نتايج رويداد ها و وقايع گذشته الهام گرفته و برنامه های آينده برويت آنها طرح ريزی شود.
o
درپروسه تصمیم گیری توام با تفکر ،تعمق ودقت بیشتر صورت گیرد .زيرا عجله وشتاب سبب ناکامی
o
وشکست میگردد.
الزم است تا هدف  ،وقت و چگونگی انجام کار واضح باشد.
o
برنامه ريزی چیزی ديگری نیست به جز از تصمیم گیری البته به تنهائی هیچ مفهوم را ارايه نمیتواند بکند
o
درعملکرد مديريت هر دو لغت برنامه ريزی و تصمیم گیری مترادف يکديگر اند.
در تعلیم و تربیه برنامه يک طريق يا روش منظم سیستماتیک يا سازمان يافته بوده که بخاطر انجام دادن تمام فعالیت
های اموزگار و کارآموزان در يک درس از طرف اموزگار گنجانیده میشود .برای بدست آوردن اهداف تعلیم و
تربیه به برنامه ضرروت بوده و برای آموختن دانش سطح دانش وعمر کارآموز در نظر گرفته شود .برای اموزگار
ضروری پنداشته میشود تا قبل از تدريس بطور دقیق برنامه هر درس را نظر به موقعیت  ،توان و سويه کارآموزان
 ،روش های نوين درسی  ،مواد درسي  ،وقت و مثال  ،وضع فزيکی صنف  ،موسم و غیره چیز های ضروری
ترتیب نمايید.
بصورت عموم برنامه ريزی عبارت از مجموعی تصاوير و فعالیت هايست که در آينده عملی میگردد به همین اساس
برنامه ريزی را بصورت عموم به انواع ذيل طبقه بندی کرده اند:
برنامه ريزی طويل المدت:
.A
عبارت از برنامه ريزيست که برای انجام موضوعات عمومی بکار انداخته شده و تمامی موضوعات طرح شده و
مواد يکسال در آن تنظیم و در نظر گرفته شود.
برنامه ريزی ماهانه تقريبی موضوعات درسی:
.B
برای اينکه موضوعات درسی يک مضمون تسلسل منطقی پیدا کند و موضوعات بین خود ارتباط منطقی داشته
باشند برای اموزگار ضروری است که برای هر ماه برنامه جدا گانه ترتیب دهد.
پالن درسی يک ساعته :
.C
پالن درسی يک ساعته عبارت از آماده گی منظم و مرتبی بوده که اموزگار قبل از تدريس آنرا آماده ساخته و بعداً
در صنف تطبیق می نمايد .برنامه درسی در اموختن کارآموزان و تدريس اموزگار نقش اساسی داشته و باعث
سهولت ها می گردد .قبالً فکر می شد که تعلیم و تربیه تنها درس را تقديم می کند و مکتب محل تدريس درس است.
زمانیکه تجارب صورت گرفت اين مفکوره تغیر کرد يعنی مکتب يا مرکز تربیوی نه تنها محل درس و درک
حقايق است بلکه محلی است که زمینه را برای فکر کردن  ،فهمیدن  ،احساس مسئولیت و غیره بخاطر بدست
آوردن دانش مساعد میسازد .در بخش جسمی  ،ذهنی و مسايل جامعه توجه کارآموزان صورت گرفته از طرف
اموزگار راهنمايی  ،ترغیب و تحريک صورت میگیرد تا کارآموزان خود شان کار کرده و به خود متکی شوند.
بخاطر اينکه اهداف ذکر شده برآورده شود بايد برای درس برنامه درسی ترتیب گردد.
اهمیت برنامه درسی:
 -1کار هر روز را به طرف يک هدف معین پیش می برد و برای بدست آوردن اهداف مطالب توجه زياد
صورت میگیرد.
 -2اموزگار را از تشويش و پراگنده گی نجات میدهد.
 -3ارتباط بین دروس پیدا شده و ارتباط مواد درسی و فعالیت ها را مستحکم تر میسازد.
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برنامه درسی زمینه را برای انتخاب شیوه يا روش اموزگار و برای رشد وانکشاف استعداد کارآموزان
مساعد میسازد.
برنامه درسی از ضیاع وقت جلوگیری کرده و به اموزگار کمک میکند که درس را قدم به قدم به شکل
منظم پیش ببرد.
برنامه درسی برای اموزگار وقت کافی میدهد تا درس خويشرا تدريس نمايد و اطمینان حاصل نمايد که
مواد درسی را در کجا و به چه شکل استفاده نمايد.

پیش بینی قبل از برنامه درسی:
قبل از ترتیب دادن برنامه اموزگار نکات آتی را در نظر داشته باشد:
 -1اموزگار بايد به اندازه کافی از موضوع خود را باخبر سازد  ،در مطالب و فعالیت ها مهارت ها را کسب
نمايد.
 -2از اهداف تعلیم و تربیه با خبر باشد اهداف اساسی  ،عمومی و خصوصی را در نظر داشته باشد .زيرا
فهمیدن اهداف برای اموزگار فرصت خوبی آماده میسازد تا درصورت مواجه شدن به مشکل آنرا حل
نمايد .قبل از ترتیب دادن برنامه درسی ضروری پنداشته میشود که اموزگار کارآموزان را شناخته و به
اختالفات فردی آنها توجه نمايد.
 -3قبل از طرح کردن برنامه درسی اموزگار متوجه حقايق و واقعیت ها باشد .کارآموزان خودرا بشناسد و
بفهمد که کارآموزان به چه نیاز دارد .اموزگار برای رفع نیازمندی های شان آماده گی گرفته و آنرا در
برنامه شامل ساخته و مواد درسی را آماده سازد.
 -4اموزگار به تکنیک ها و پرنسیب ها و تهیه مواد درسی آشنايی کامل داشته باشد تا بتواند برنامه درسی را
بطور موفقانه ترتیب دهد.
 -5اموزگار بايد به اساسات و پرنسیب های روانشناسی بفهمد تا در تمام مراحل آموختاندن کارآموزان مفید
ثابت شود و مطابق هدايات آن با تماس نزديک با کارآموزان آموختن ببار آرد.

قسمت های اساسی برنامه درسی:
در برنامه درسی بصورت عمومی قسمت های ذيل شامل میباشد:
.I

عنوان درس:
برای اموزگار بايد موضوع درسی معلوم باشد زيرا اگر اموزگار از موضوع آگاهی نداشته باشد اگرچه
بسیار جد و جهد هم نمايد باز هم به هدف خويش رسیده نمیتواند .از سوی ديگر آگاهی از موضوع به
اموزگار کمک میکند که برای تدريس موضوع ومواد بهتر را انتخاب نمايد.

.II

وقت:
تعین زمان يا معلوم بودن وقت برای اموزگار کمک میکند که موضوع درسی را بهتر ترتیب نموده و قدم
بقدم به هدف خويش برسد.

.III

محـــــــــل :
زمینه را برای تهیه مواد درسی بهتر و تدريس موثرتر مساعد میسازد.

.IV

اهداف:
اهداف هر موضوع درسی فرق داشته ولی هدف آن آموختاندن کارآموزان در وقت معین  ،واضح کردن
موضوعات و بهتر تفهیم کردن است که نظر به ضروريات در نظر گرفته میشود  .هر موسسه تربیوی با
اهداف مشخصی به فعالیت آغاز مینمايد که همچو اهداف را اهداف اصلی و اساسی گويند .بصورت عموم
برنامه های درسی که در تدريس پیش بینی میشود نتايج آنرا هدف عمومی میگويند که اين اهداف از نیتجه
يک موضوع وسیع و يا مضمون بدست می آيد .مفردات هر موضوع شامل چند موضوع بوده که هر
موضوع يا درس مقاصد و نتايج مشخص داشته که نتايج و مقاصد درس را اهداف خصوصی گويند.

.V

نکات کلیدی :
هر درس از خود نکات کلیدی داشته و موجوديت نکات کلیدی در برنامه درسی زمینه را برای اموزگار
مساعد میسازد که قدم بقدم به هدف خويش نزديکترشود .نکات کلیدی از تشريحات غیر ضروری
جلوگیری نموده و اموزگاربوقت معین به هدف خويش میرسد.
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 .VIمواد درسی و لوازم:
هر موضوع درسی به مواد و لوازم مشخص ضرورت دارد .بنآ هر اموزگار برای تدريس موضوع
درسی خويش تا حد توان سعی نمايد تا مواد و لوازمی را پیدا نمايد که از تدريس خويش نتیجه بهتر
بگیرد .انتخاب و تهیه مواد درسی مربوط به ابتکار  ،دانش مسلکی و شرايط محیطی اموزگار میباشد.
مواد درسی به اموزگار کمک میکند که به هدف خويش برسد ودر نتیجه آن کارآموزان فکر کنند و
بیاموزند.
 .VIIشیوه های درسی:
زمانیکه هدف معلوم شود و مواد درسی تهیه گردد بنآ ضروری پنداشته میشود که اموزگار شیوه يی را
انتخاب نمايد که به هدف خويش برسد .هر موضوع توسط شیوه مشخص تدريس میگردد  ،انتخاب روش
يا شیوه تدريس زمینه را برای اموزگار مساعد میسازد که در وقت کم به آسانی يه هدف خويش نايل آيد
و از مواد تهیه شده خويش استفاده موثر نموده و قدم بقدم به هدف رسیده و در نتیجه کارآموزان بیاموزند.
 .VIIIتطبیق مراحل درسی:
تمام فعالیت هايکه از شروع الی ختم درس در يک وقت معین بمنظور تدريس يک موضوع انجام داده
میشود مراحل تطبیق درس گفته میشود که آموزگار مرحله به مرحله توسط يک شیوه خود را به هدف
میرساند و در نتیجه آن کارآموزان می آموزند .در تطبیق مراحل درسی ارتباط درس گذشته به درس نو و
همچنان نکات کلیدی در هر مرحله در نظر گرفته میشود تا اموزگار بتواند در وقت معین به هدف
خويش برسد.
 .IXارزيابی درس:
در ختم هر درس اموزگ ار نکات کلیدی يا اساسی هدف خويش را بطور خالصه ذکر میکند و يا توسط
پرسیدن سواالت از کارآموزان درس تدريس شده را ارزيابی میکند .در وقت ارزيابی ثابت میگردد که
اموزگار به هدف خويش رسیده است و يا خیر؟
اگ ر به هدف خويش نرسیده باشد بايد عوامل آنرا دريافت نمايد .عواملی که اموزگار به هدف نايل
نمیگردد ممکن نا مناسب بودن طرزالعمل اصول تدريس  ،موضوع درس و مشکالت آن  ،توجه
کارآموزان  ،نامناسب بودن وضعیت عمومی صنف  ،نبودن مواد درسی و غیره باشد .در صورتیکه
عوامل ناکامی تشخیص گردد راه حل های آن جستجو شود اگر الزم باشد در همان روز و يا درروز بعد
دوباره بطور خلص موضوع تدريس گردد تا باالخره کارآموزان بیاموزند.
 .Xنتیجه:
زمانیکه اموزگار ارزيابی کند که نتیجه بدست آورده بنآ تصمیم گرفته میتواند که درس خودرا
بطورمکمل تقديم نموده و کارآموزان آموخته اند و در همین مرحله اموزگار آينده را در نظر گرفته و
تصمیم خويش را اتخاذ مینمايد.
 .XIوظیفه خانگی و ارتباط آن به درس آينده :
در اخیر برنامه درس خويش آموزگار درس تدريس شده خويش را به درس آينده ارتباط میدهد .همچنان
قسمت کار خانگی نیز بخش برنامه را تشکیل میدهد .زيرا بعضی درس های مشکل به مشق و تمرين
بیشتر ضرورت داشته و در وقت فارغت کارآموزان را به کار واداشته وزمینه را مساعد میسازد که
کارآموزان خارج از صنف معلومات را جمع آوری کرده و کارآموزان را تشويق مینمايد تا به درس های
آينده آماده گی بگیرند.
 .XIIتغیر برنامه :
در صورتیکه اموزگار هدف خويش را بدست آورده نتواند و کارآموز نفهمد اموزگاربايست دريابد که
آيا موضوع بسیار مشکل بوده؟ آيا مواد درسی به موضوع ارتباط نداشته؟ آيا شیوه های تدريس مناسب
نبوده؟ و غیره مشکالت جستجو گردد .بنآ اموزگار دربرنامه درسی خويش تغیرات آورده و پیشنهادات
جديد را در درس شامل سازد تا هدف های ازقبل تعین شده را بدست آورد و از کار خود نتیجه بگیرد.
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نمونه برنامه درسی :
موضوع درس  :اهمیت گاو داری

اشتراک کننده گان
هدف :
.1
.2
.3
.4

 :مالداران  ،نماينده گان مالداران

درآخیر اين درس مالداران در موارد ذيل معلومات حاصل خواهند کرد:
ارزش واهمیت گاوداری درزنده گی انسانها
نقش اقتصادی گاوداری در جامعه و فامیلها
دانستن عوامل اساسی بمنظور بلند بردن سطح تولیدات گاوداری ( صحت  ،تغذيه ،نسلگیری ،
نگهداری وبازاريابی )
تشويق مالداران بمنظور انکشاف گاوداری ازطريق بدست آوردن معلومات کافی.

مواد درسی :






تصاوير
مودل يا الگوی طويله
ريشقه وبیده
عوامل امراض ( انواع کنه ها  ،کرم ها ،تصاوير میکروب ها وغیره)
تخته  ،مارکر  ،کاغذ وغیره

وقت  30 :دقیقه بدون تفريح
میتود تدريس
میتود سوال
وجواب و
توضیح
تصاوير
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فعالیت و محتويات درس
 -1تشريح هدف
 -2نکات کلیدی :
 گاوداری بمنظور غذا ( گوشت وشیر )
 گاوداری بمنظور کار (قلبه و باربری)
 گاوداری بمنظور مواد سوخت و زراعت
 گاوداری بمنظور شغل وپیشه
 گاوداری بمنظور شوق وعالقه
 گاوداری بمنظور خیرات  ،صدقات ،قربانی و رسم ورواج بلخصوص عروسی
 -3فعالیت :
سوال وجواب ( :تهیه سواالت باالترتیب به ارتباط موضوع)
بشیوه جرو بحث عمومی سوال های طرح شود که خود را از طريق پیدا کردن نکات
کلیدی به هدف رسانید .بطور مثال ( آيا شما میدانید ما ومردم چرا گاوها را نگهداری می
کنند؟ يا نگهداری گاو ها چه مفاد دارد؟)
توضیع تصاوير( :ترسم تصاوير به ارتباط موضوع)
به کمک نکات کلیدی سواالتی مطرح شود که اشکال تحلیل و تدريس کننده به هدف برسد.
بطورمثال :
 .1در تصوير چه می بینید؟
 .2سرگین به کدام منظور استفاده می شود؟
 -4خالصه :
تکرار درس به شکل خالصه
 -5ارتباط به موضوع بعدی:
موضوع بعدی عبارت اند از :
نقش عوامل اساسی در بلند بردن سطح تولیدات گاوداری ؟

وقت
 5دقیقه

 20دقیقه

 5دقیقه
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فصل چهارم
ارزيابی و راپور دهی ):(Evaluation and Reporting
به هر اندازه که معلومات در مورد افراد بیشتر و بهتر باشد به همان اندازه ارزيابی ما را برای دور کردن
مشکالت آنها موثرتر و معقول تر خواهد ساخت  .از نظر علمای تعلیم و تربیه زمانیکه هدف تعین میگردد برای
بدست آوردن آنها يک سلسله برنامه ها طرح میگردد .برای اينکه ثابت گردد که برنامه های طرح شده برای هدف
تا کدام حد موثريت دارد يک سلسله عملیه ها ضرورت پنداشته میشود که در تعلیم و تربیه آن را ارزيابی  ،اندازه
گیری و امتحان می گويند.

ارزيابی :

)a

ارزيابی عبارت از عملیه هايست که ذريعه آن درجه رسیدن به هدف تعلیمی تعین و مشخص میگردد.
ارزيابی دارای دو هدف عمده ذيل میباشد:
ارزيابی تربیوی به اموزگار کمک میکند که بفهمد اهداف تعلیم تا کدام حد تکمیل شده است.
-1
ارزيابی تربیوی به اموزگار کمک می نمايد که کارآموزان و شاگردان را بشناسد  ،اگر اموزگار
-2
در باره کارآموزان وشاگردان معلومات مکمل و جامع داشته باشد به آسانی میتواند درجه تکمیل شدن
اهداف تعلیمی را تعیین کرد .تعین درجه اکمال اهداف به دونوع است:
ارزيابی تکوينی(  :)Formativeدر مرحله اول برنامه و شیوه در نظر گرفته میشود که
.i
اهمیت برنامه و شیوه در موثريت کارمعلوم گردد.
ارزيابی نهايی ( :)Summativeارزيابی را گويند که بعد از تطبیق برنامه صورت میگیرد
.ii
تا که معلوم نمايند که به هدف رسیده اند و يا تا کدام حد برنامه تطبیق شده است.

اندازه گیری :

)b

اندازه گیری از جمله اصول های ارزيابی بوده که از روش های دقیق و عینی استفاده شده و نتیجه آن
بگونه مقداری خصوصا به شکل اعداد بیان میشود.

امتحان:

)c

امتحان وسیله مختص اندازه گیری بوده که از جواب مشخص امتحان شده استفاده میگردد .يک عمل منظم
و کنترول شده يی است که جهت معلوم کردن پیشرفت تربیتی و کارآموزی افراد استعمال میگردد.

اهداف امتحان و اندازه گیری :
اهداف امتحان و اندازه گیری وظايف امور تربیتی وکارآموزی را علمای تعلیم و تربیه به اساس دواصل که يکی
وضع بهتر تدريس و ديگر درجه بندی شاگردان وکارآموزان است که در آن پیشرفت به اساس امتحان منظور فضای
بهتر آموزش باشد تقسیم بندی نموده اند که اهداف امتحان و اندازه گیری به اساس وضع تدريسی ذيالً ذکر می گردد:
 -1تولید انگیزه مطلوب بخاطر تولید آموزش وکارآموزی.
 -2پیدا کردن نکات قوی و ضعیف کارآموزان وشاگردان به اساس چاره سازی.
 -3مقايسه دسته جمعی کارآموزان وشاگردان.
 -4معلوم نمودن اختالفات فردی کارآموزان وشاگردان.

فرق بین امتحان و ارزيابی
امتحان

ارزيابی

 -1ارزيابی عمل غیر رسمی است.
 -1امتحان عمل رسمی است.
 -2ارزيابی هر وقت بدون کدام اطالع قبلی
 -2امتحان در يک سال دو يا سه مراتبه به اساس اطالع قبلی
صورت میگیرد.
صورت میگیرد.
 -3ارزيابی عمل متداوم است.
 -3امتحان يک عمل غیر متداوم است.
 -4ارزيابی ترس و بیم ندارد.
 -4در امتحان ترس و بیم میباشد.
 -5ارزیابی درجه بندی دارد ولی نمره نمیداشته باشد
 -5امتحان درجه بندی و نمره دارد.
 -6ارزيابی کامیابی و ناکامی ندارد.
 -6امتحان کامیابی و ناکامی دارد.
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راپوردهی Reporting
راپور عبارت از سنديست که در آن کار ها و وقايع انجام شده تشريح میگردد .ويا به اصطالح راپور سنديست
که بیانگر نتايج وبررسی ها میباشد.
اقسام راپور قرار ذيل است:
 oراپور ساالنه
 oراپور کمیته
 oراپور مجالس  ،ورکشاپ ها يا کارگاه های آموزشی و سیمنار ها
 oراپور پروژه
 oراپور ماهوار
 oراپور ربعوار
 oراپور ماموريت ( ( Mission
نظربه نوع راپور  ،سیستم کار هر مؤسسه و هدف نوع راپور دهی تفاوت داشته به صورت عموم يک راپور
خوب بايست حاوی نکات آتی باشد:
 .1چه واقع شده است ؟
 .2وضعیت کار انجام شده به مقايسه کار پیشبینی شده چگونه است ؟
 .3کدام نکات مثبت ومنفی وکدام کار های که نه مثبت بوده ونه منفی بوده ولی مفید بوده انجام شده است؟
 .4آيا کدام واقعه ياکار غیر مترقبه بوقوع پیوسته است؟
 .5زمانی را که راپوراحتوا کرده با تاريخ و ساعت دقیق آن ذکرگردد.
 .6اسم ووظیفه راپور دهنده با امضاء درصورت ضرورت به اداره مربوطه حتمی است.
 .7هدف واضح باشد
 .8ازمحل کار يا ساحه بازديدشده باشد.
 .9نتايج
 .10پیشنهادات و هدايات

راپور تشريحی : Narrative Reporting
راپور تشريحی عبارت از ارزيابی نوبتی از وضع پروژه بوده که جهت فعالیت های بهتر وحصول مقاصد
صورت می گیرد.
برای نوشتن راپور مکمل و موثر مراحل ذيل ضروری است:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

صفحه عنوان  :دريک صفحه جداگانه موضوع و عنوان راپور را نوشتن .
شماره ( کود نمبر) :هر پروژه شماره اختصاصی داشته که نوشتن آن ضروری میباشد.
اداره تطبیق کنند ه :اختصار و نام مکمل مؤسسه تحرير میگردد.
ساحه پروژه  :نام قريه  ،ولسوالی و والتیکه پروژه در آن تطبیق شده باشد تحرير میگردد.
مدت راپوردهی  :مدت ( تاريخ شروع و ختم ) پروژه درج راپور میگردد.
فعالیت  :نکات مثبت و منفی کار که مطابق پالن پیشبینی شده و اهداف پروژه صورت گرفته،
اجراات صورت نگ رفته  ،مشکالت  ،نواقص  ،کمبودی ها  ،پیشنهادات برای رفع نواقص  ،تاثیر
واثرپروژه در فاصله دو گذارش تحريرمیگردد.
ترتیب کننده  :نام ووظیفه مشخص کسی را که راپور را نوشته است تحريرمیشود.

نتیجه گیری:

اصول در بخش فعالیت های زنده گی نقش مهمی داشته وحقیقتا ً ثابت گرديده است هر کاريکه انسان آنرا انجام
میدهد بايد به اصول آن پی ببرد در صورتیکه به اصول آن نفهمد شايد ازکار انجام شده نتیجه مطلوب را بدست
نیآورد .به همین اساس کسی خوب اموزگار ی کرده میتواند که به اصول و فن تدريس آگاهی داشته باشد .بنا در
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اين رساله موضوعاتیکه انتخاب گرديده میتوان در موثريت کورسهای قصیرالمدت برای داکتران  ،کارکنان
ترويجی بخش لبنیات و اموزگاران طبقه اناث مفید واقع شود .از تبادل افکار و سهمگیری فعاالنه شان مشکالت
ساحوی و آموختاندن موثر بوجود آيد.
تدريس يکطرف ( اموزگار محوری) در کورس های تقويتی يکی از مشکالت بخش تعلیمی وترنری و مالداری
بوده که از موثريت کورس ها کاسته شده است .در اين رساله بیشتر شیوه های ارايه شده که میتوان اين مشکالت را
حل کرد.
به اصول تدريس هر اموزگ ار ضرورت دارد تا از تمام راه ها و طرق اصول تدريس با خبر باشد و خوبتر
بیاموزانند .محتويات اين رساله بهترين وسیله است که بخاطر آموزش کارآموزان و شاگردان استفاده بعمل آيد تا
تدريس کننده بتواند در وقت کم در سلوک شاگردان و کاراموزان تغیرات مثبت را وانمود وسبب انکشاف آنها گردد.
بنا نکات آتی از مطالعه اين رساله هويداست که غرض پیش برد امورات تدريس اگر آنرا در نظربگیريم به موفقیت
های خوبتر و بهتر نايل خواهیم شد:
به مطالعه محتويات اين رساله معلومات مزيد بدست آمده و میتوانیم ازتدريس تصادفی  ،غیر منسجم،
-1
هرج و مرج  ،بی نظمی ،ضیاع وقت و انرژی جلوگیری کرد.
در تطبیق شیوه هاهیچ نکته يی درموضوعاتیکه تدريس میگردد ،گنگ نمانده بلکه قدم به قدم تدريس
-2
کننده را به هدف اش میرساند.
برای فرد و دسته فعالیت موجود بوده که اين خود در آموختن نقش اساسی داشته که زمینه را به
-3
عالقمندی و دلچسپی کارآموز و آموزگار مساعد میسازد.
تشخیص مسايل  ،تحلیل آن  ،جستجو کردن راه حل ها  ،ساختن يک برنامه و تطبیق برنامه که در
-4
نتیجه آن دانش و تجارب بدست می آيد نقش اساسی و موثر در تربیه وکارآموزی بزرگ ساالن داشته
و در شیوه های ذکر شده به شکل بهتر وخوبتر آن واضیح گرديده است.
به اهمیت سهمگیری که زمینه را برای فکر کردن کارآموز که در نتیجه به تبادل افکار رهنمايی
-5
درست کرده و آموختن صورت میگیرد.
شیوه های انتخاب شده زمینه را برای کارعملی بهتر مساعد ساخته و يک آموزگار را میتواند مرحله
-6
به مرحله به هدف اش رسانیده و سرانجام برای کارآموز دانش کسب گردد.
ارايه يک موضوع در يک وقت معین با تمام اوصاف خوب آن نه تنها در يک مرکز تعلیمی موثر
-7
خواهد بود بلکه در تمام امورات اداری و فنی  ،کنفرانس ها يا همآيش ها  ،سیمینار ها  ،ورکشاپ ها يا
کارگاه های علمی و فنی و غیره نقش اساسی داشته و سبب جلب توجه شنونده میگردد و ارايه کننده را
به هدف اش میرساند.
متوجه بودن به اشتباهات و اصالح آن نقش اساسی در جريان تدريس داشته که در آموختن موثر و
-8
باعث تشويق کارآموزان و شاگردان گرديده و به آنهاجرئت میدهد تا در پروسه سهیم شوند.
برنامه در تمام عرصه های زنده گی نقش بارز داشته و رهنمود خوب برای پیشبرد امورات زنده گی
-9
میباشد که در تعلیم و تربیه زمینه را برای رشد و انکشاف استعداد ها مساعد ساخته از ضیاع وقت
جلوگیری صورت میگیرد  ،آموزگار و کارآموز را تشويق میکند که قدم به قدم به شکل منظم با
ارتباط مستحکم درسی به اهداف خويش برسند .با تطبیق برنامه ذکر شده اين رساله میتوان نتايج بهتر
را بدست آورد.
 -10واقعا ارزيابی بهتر و معقول برای دور کردن مشکالت و فیصله ها در مورد افراد نقش موثر داشته و
نتايج بهتر ازآن وانمود میگردد و راه بهتر را برای برنامه های تعلیمی و کارآموزی و حل مشکالت
در عرصه های مختلف نشان میدهند.
و من هللا توفیق
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