
مدقق/ روان شناسی سیاسی  1
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گاه خاتم  (ص)النبییندانش

زنی شعبه غ
اساتیدآمریتمعاونت علمی ،دانشکده اه و 



1401
محمدداود

مدقق

تدریسروش اهی نوین

(OBE-

SCL)

5



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

6

عنوان کارگاه 

آموزش مبتنی بر نتایج و یادگیری دانشجو محور
Outcome-Based Education-Student-

Centered learning (OBE-SCL)

مدققدکتر محمد داود : ارایه کننده
نیغز(ص)النبیینمعاون علمی تدریسی دانشگاه خاتم 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

7

نتایج یادگیری کارگاه

:بودخواهیدقادرورکشاپایناخیردر

آنهایاوتتفونمودهتشریحوتعریفواضحشکلبهرامحورشاگردونتایجبرمبتنیآموزش✓

.نماییدبیانرامحورمعلمشیوهبا

.نماییدتشریحوتعریفرانتایجبرمبتنیوتربیتتعلیماصول✓

.ریدببکاربهتانمضمونیادگیرینتایجساختندررامحوردانشجوـنتایجشیوهمدل✓

.بنویسیدومبلبندیطبقهوتانمحصالنهایتواناییاساسبرراتانمضامینیادگیرینتایج✓

.دهیدتوضیحرانتایجبرمبتنیآموزشدردانشجوواستادنقش✓

.دهیدتوضیحرانتایجبرمبتنیارزیابیابزاروانواعمفهوم،✓



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

آموزشینظامردتحصیلیپیشرفتهاینشانهازیکیاجتماعی،وفردیهاییشرفتپ
.استجامعهیک

ازپیشروشیزموآیهامنظایابیارزشاخصترینمهمانعنوبهاجتماعیوفردیتوسعه
بهتربیتینمحققاومرداندولت،دازاننظریهپر،لدینوافراگیران،آموزگاران،نظر

.روندمیشمار
یهاکمالترینمهمازیکی،نگیرندگادیاعملیهایمهارتونظریهایتوانایی

.آیندمیحساببهعلمینهادهایونمعلمادعملکریابیارز
قالبدریادگیرندهاکتسابیهایمهارتودانشکسب»توانمیراآموزشنتیجه،در

تواناییرایندفایندرکهدانستیادگیری-یاددهیفرایندبستردرآموزشیموضوعات
.«شوندیمتبدیلفعلیتبهقوهازیادگیرندهعملیوعاطفیشناختی،وذهنیهای

8

چیستی آموزش 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

شیوهدوبهآموزشهایشیوهکلیبندیدستهیکدر
:شوندمیتقسیم
(محورمعلم/مکانیکی)سنتی:الف
.(محوردانشجو/ارگانیکی)نوین:ب

9

شیوه های آموزش 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

.میشودنظریعمدتامطالبیادگیریصرفدانشجوواستادزمانتمامسنتی،آموزشنظامدر
.باشدزشآموواقعینتایجبهتوجهیآنکهبدوناستباالترمقاطعبهرفتنونمرهکسبهدف
برچیزهرازشبیویافتهشهرتایوکلیشهایحافظه،ماشینی،مکانیکیتدریسروشبهروشاین

.شودمییدتأکفراگیرانبهمرموزوپیچیدهغالباحقایقوانتزاعیعمدتادانشازانبوهیانتقال
خاطربه،واریطوطکردنحفظطریقازمعموالًکهاطالعاتیوحقایقبهیافتندستیعنییادگیری
.گیردمیصورتمدتکوتاهحافظهدرمطالبیادآوریوسپردن
تاشدکومیجانبهیکومکانیکیهایروشطریقازمعلمواستمدارمعلمروشاین:مداریمعلم

مطالب،تکراروحفظیاتبرتاکیدومطالبمستقیمالقاءسخنرانی،،گفتاریروشهایازاستفادهبا
برایمباحثنتیجهدر.داردانفعالینقشدانشجو.کندتزریقفراگیرانذهنبهراحقایقازانبوهی
.استآورکسالتوکنندهخستهغالبادانشجو

10

(معلم محور)مکانیکی / شیوه های آموزش سنتی

https://www.chetor.com/tag/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/


معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

یادگیریاصلیهایفعالیتواستیادگیریفرایندرهبریونظارتوهافرصتآوردنفراهماستادکارمحور،دانشجوآموزشدر
.شودمیانجامدانشجوتوسط

فعال،ر،محوپژوهشـآموزشمحور،مسئله،مشارکتی،فرآیندیهایروشبهکهروشایندر:محوردانشجوعمدههایشیوه
آموزدانشاین.شودمیواگذاریادگیرندهبهاصلینقشیادگیریویاددهیفرآینددر،یافتهشهرتمحورنتیجهوارگانیک،اکتشافی

.شودمیدرگیریادگیریفرآینددر…وعقلیوعاطفی،جسمیهایتالشباکهاست

بهمحورنتیجهآموزشنظامدر.استمحورنتیجهیادگیریشیوهمحور،دانشجویادگیریهایروشترینپرکاربردومهمترینازیکی
معضلچهوباشدداشتهکاربردیچهاستقراروشودآموختهدرسیکبایدچرااینکهیعنی،میشودتوجهآموزشعملینتایج

ایدنمحلرایادگیرندهاجتماعیوفردیعملیضروری

چگونهکهمهستمعلمیآنستایشگرمن»:استاندیشهبکارگیریواندیشیدنچگونهیادگیریـیاددهیفراینددراصلیهدف
(دادنماهیوگیریماهی).«راهااندیشهنهبیاموزدمنبهراهااندیشهبکارگیریواندیشیدن

درالعمراداممومستمرمهارتیوعاطفیمدت،بلندشناختیهایتواناییانواعتوسعهوایجادبهکمکروشاینویژگیمهمترین
.(بلومبندیطبقه)استآموزاندانش

.

11

یارگانیک/محور(دانشجو)فراگیرآموزششیوه



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

12

مقایسه آموزش مبتنی بر نتایج و سنتی 

(Traditional سیستم آموزش سنتی( )OBE)سیستم آموزش مبتنی بر نتایج

شاگردان غیرفعال یادگیرنده گان فعال

امتحان و نمره  ارزیابی دوامدار

یادگیری ریشه ای تفکر انتقادی، استدالل، انعکاس و عمل

تقسیم در کورس ها / ریشه در محتوا دارد
مختلف

ادغام دانش، یادگیری و ارتباط با موقعیت های زندگی 
واقعی

تمرکز بر کتاب درسی و استاد محور استاد تسهیل کننده است که از کارهای / شاگرد محور
گروپی و تیمی استفاده می کند

وسط استاد مسؤل یادگیری است و محصل ت
.شخصیت استاد انگیزه می گیرد

ط یادگیرنده مسولیت یادگیری خود را می گیرد و توس
.فیدبک به کارشان انگیزه می گیرند

چه تاکید بر این دارد که استاد امید دارد
.را به دست آرد

د بگیردیادگیرنده چه شود و چه را یا-تاکید بر نتایج دارد



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

13

یمحورنتیجه

مبتنی بر نتایجفلسفه آموزش

اهداف یادگیری ارزیابی نتایج 
یادگیری

فعالیت های
تدریس

و یادگیری



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

14

جسه مرحله عمده در پروسه تدریس و یادگیری مبتنی بر نتای

محصالن

نتایج یادگیری

تدریسارزیابی

1

2 3

ه محصالن قادر به انجام چ
س کارهایی در نتیجه تدری

؟و یادگیری باید باشند

از کدام فعالیت های 
ه یادگیری جهت رسیدن ب

ده نتایج یادگیری استفا
شود؟

ه چگونه مطمئن شویم ک
یده به نتایج یادگیری رس

اند؟



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

15

یجه آموزش مبتنی بر نتیمراحل اساس*

شاگردانازکهسازدواضحتابیانیهجمالتشکلبهیادگیرینتایجازاستفاده❑

.دهندانجاموبفهمندبدانند،راچهکهرودمیتوقع

نتایجبهرسیدندرمحصالنبهکمکجهتیادگیریهایفعالیتکردنتهیه❑

ژوهشپمحوری،مسئله،مشارکتیگروهی،کارپروژه،قالبدر)یادگیری

(غیرهومحوری

بهحدکدامتامحصالنکهشوددیدهتاارزیابیواضحمعیارهایازاستفاده❑

.اندرسیدهیادگیرینتایج



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

(ادینهسطح)علمیهایبرنامهسطح

(هدانشکد)علمیهایرشتهسطح

(کالس)درسیمضامینسطح✓

16

تایجسه سطح بکارگیری روش مبتنی بر ن



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

خواهدردهآودستبهراچهیادگیرندهکهدارداینبرتاکیدیادگیرینتایج

استادهدفجایبه،دآور

چهیادگیریفعالیتختمدریادگیرندهکهدارداینبرتمرکزیادگیرینتایج

.کارگیردبهعمالوبگذاردنمایشبهتواندمیرا

17

یادگیرینتایج 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

نماییدفتعری،آرنددستبهمیرودتوقعازمحصالنکهرایادگیریوعمقنوعیت✓

.کندمی

.دهدمیانتقالواضحشکلبهمحصالنبهراتوقعات✓

.کندمیومنظمرهنماییراهردومحصلواستاد✓

.کنندهمقایسیادگیرینتایجباراخودتدریسروشکهمیدهداجازهاستادانبه✓

ابیارزیدرسعملیکارگیریبهطریقازراتدریسموثریتکهمیدهداجازه✓

.دکن 18

نقش نتایج یادگیری



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

.باشدSMARTنتایجیادگیریخوبباید
Sمشخص(specific :)یادگیریمشخصبیانجامدبهیکنتیجه.

Mقابل اندازه گیری(measurement :)شاملمعیارهاییبرایموفقیت
.باشد

Aعملی(achievement :)قابلمشاهدهوقابلدسترسباشد.

Rمرتبط(related :)باتجاربآیندهیامحیطکارمرتبطباشد.

T مندزمان(time :)دریکزمانمعینقابلدسترسباشد. 19

معیارهای نتایج یادگیری معیاری



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

یجنتاتاندرسیمضامینازیکیبرای
.بنویسیدیادگیری

20

انکشاف نتایج یادگیری: 1فعالیت



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

21

(ندر سطح مضمو)یادگیری سطوح مختلف نتایج 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

22

(در جریان یک مضمون)نتایج یادگیری مضمون
course outcome

نتایج

محصالن

تعلیم و 
مبتنی تربیت 

بر نتایج

مهارت



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

:شتهروپروگرامیادگیرینتایجبهمحصالنرسیدنازاطمینانبرای

نتایجنامبهکهباشندداشتهواضحیادگیرینتایجبایدمضامینتمامی

.میشودیادمضمونیادگیری

علمیرشتهوعلمیپروگرامیادگیرینتایجبابایدمضمونیادگیرینتایج

.باشدهماهنگ
23

(در جریان یک مضمون)نتایج یادگیری مضمون
course outcome



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

A(Audience):(...کننده،اشتراک،محصل)داد؟خواهدانجامرارفتارکسیچه

B(Behavior):افعالازادهاستف)باشد؟بایدرفتارینوعچهانجامبهقادریادگیرنده

(عملی

C(Condition):نینچانجامبهقادرکهخواهیدمییادگیرندهازشرایطیچهتحت

(...وقت،محیط،منابع،)باشد؟نتیجه

D(Degree):(...ودقتسرعت،)شود؟انجامبایدچگونه

24

ارییادگیری معیساختن نتایج برای ( ABCD)مدل 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

25

تدوین نتایج یادگیری برای مضمون: 2فعالیت

هکمضامینیازیکیبرایABCDمدلاساسبر
.سیدبنوییادگیرینتایجکنید،میتدریس



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

نتایجبایدباشدSMARTیادگیرینتایجاینکهازاطمینانبرای

.دهدنشانرا(بندیطبقهسطوح)یادگیریهایحیطهیادگیری

..تفکرودانشذهنی،هایتوانایی:شناختی-

..رفتارهیجانات،احساسات،:عاطفی-

حرکتیوفزیکیهایمهارت:حرکتی-روانی-
26

حیطه های یادگیری مبتنی بر نتایج



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

27

حیطه یادگیریسه : فرایند یادگیری



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

28

(شماتیکبیان )شناختیمراحل حیطه 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

29

مراحل شناختی در قالب مثالتوضیح 

(چارچوب نظری/ افسردگی)مثال ساحه سطح

.نمایندتعریفواضحبهشکلراچارچوبنظری/افسردگیاختالل سپردنبه خاطر 1

دگاههایمختلفتبیینمسئلهرابراساسدی/مختلفافسردگیبهاساسدیدگاههایعللاختالل
.دهندتوضیح

فهمیدن 2

مسئلهباانتخابچارچوبنظرییک/استدیبهشکلکیسعالیمتشخیصیاختاللافسردگیرا
.نمایندراتحلیلوتبیین

به کار بردن 3

رادرمسئلهموردبحث/افسردگیمشابهتهاوتفاوتهایدیدگاههایمختلفدررابطهبه
.جریانکارگروپیبحثنمایند

تحلیل کردن 4

نتخابشانراانتخابنمودهودلیلامسئلهموردبحث/افسردگیدرمانیکدیدگاهدررابطهبه
.راتوضیحدهند

ارزیابی کردن 5

.آمادهنمایندحلمعضلمورد/افسردگیرادرمورداختاللشانکاری/درمانیپالن دیزاین/خلق
کردن

6



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

30

عاطفیمراحل حیطه



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

31

توضیح مراحل عاطفی در قالب مثال

(به وقتپابندی)مثال ساحه سطح

دادنوخواندندرمورداهمیتوقتگوش دریافت 
توجه / کردن 

کردن

1

ندبودنوقتپابندیبهوقترابحثنمودهودیگرانراتشویقبهپابتمایلدارندکه
.نمایند

پاسخ دادن 2

.اوقاتبهصنفبهوقتحاضرمیشودبسیاری نهادنارزش 3

.استوقتنهتنهادرصنفبلکهدردیگرعرصههایزندگینیزقادربهتوسعهپابندی سازماندهی 
ارزشها

4

(جزشخصیتشدن)زندگیپابندوقتاستهمیشهدرهرعرصه ن ساختنهادینه
یا درونی 

کردن ارزشها

5



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

32

روانی ـ حرکتیمراحل حیطه 



معاونت علمی               /غزنی( ص)دانشگاه خاتم النبیین

33

توضیح مراحل روانی ـ حرکتی در قالب مثال

(چارچوب نظری / عملیانجام مشاوره )مثال ساحه سطح

.صنوفمشاورهرامیگیرد،روشهاومهارتهایمشاورهرامطالعهمیکند تقلید و/مشاهده
درک کردن

1

.هایمشاورهراتمرینمیکندمهارت،برایمشاورهکردنآمادهمیشود آماده شدن 2

.بهکمکیکمشاورورزیدهمیپردازدبهانجاممشاوره پاسخ رهنمایی 
شده

3

.هایابتداییمشاورهبهشکلمستقلاستقادربهتمرینروش زکارطر/میکانیزم 4

.قادربهانجامروشهایمتفاوتمشاورهاست پاسخ پیچیده 5

.قادربهمشاورهکردندرموقعیتهایدشوارومتفاوتاست سازگار شدن 6

.استروشهایمشاورهیاتقویتقادربهطرحو خلق کردن 7
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شینوشتن نتایج یادگیری با تفکیک حیطه های آموز: 3فعالیت 

:3فعالیت

.انبنویسیدبراییکیازمضامیندرسیتشناختارییادگیرینتایج:الف

.نویسیدمضامیندرسیتانبیکیازبرایعاطفییادگیرینتایج:ب

.نویسیدحرکتیبراییکیازمضامیندرسیتانبیادگیرینتایج:ج
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ارزیابی
Assessment

نوشتنارزیابی:4فعالیت

چرابهارزیابینیازداریم؟1.

آیاارزیابیبراینمرهدهیاستیابرای2.

؟یادگیرندهپیشرفت
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مراد از ارزیابی در روش مبتنی بر نتیجه

شاگردتیحرکوعاطفی،شناختاریهایپیشرفتیارزیابمنظمپروسه»

ازهاندجهتارزیابیمختلفابزارهایوهاشیوهبامضامینجریاندر

فوقهایحیطهدرآمدهوجودبهتغییراتنمودنمشخصوگیری

«الذکر
(American Association of Higher Education (AAHE)).
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ارزیابیشیوه ها و ابزار 

ابزار 
ارزیابی

تغییرات 
شخصیتی و 

رفتاری

مصاحبه

پرسشنامه

گزارش

کارگروهی

امتحان 
رندمی امتحان فاینل

ارایه

پروژه

کارعملی

سروی
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تدوین ارزیابی : 5فعالیت

جهتشده،ذکرمختلفابزارهایازاستفادهبا
حیطهسهدرآمدهوجودبهتغییراتسنجش

ازییکراارزیابیحرکتی،وعاطفی،شناختاری
.نماییدتدوینتاندرسیمضامین



شعبه غزنی                ( ص)دانشگاه خاتم النبیین

چهارم:  جلسهمهارت صحبت کردن و گرامر               :   عنوان92-10991:  گروه 3زبان عمومی : مضمون

: دیپارتمنتحقوق  :          دانشکدهمدقق:     استاد

39
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