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 حسن مشكاتي



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله:

 اما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابد  اني تارك فيكم الثقلين، كتاب اهلل و عترتي،

 سخن ناشر

، در راستاي هدف محوري خود )تربيت دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( اصفهان

نيروي كارآمد براي تبليغ دين( و براي تحقق رهنمود اعالم شده از طرف رهبر فرزانه انقالب 

آفريني اساتيد و دانشجويان دانشگاه در جامعه جهاني، اقدام  مبني بر فراهم كردن زمينه نقش

 س انتشارات دانشگاه نموده است.به تأسي

به منظور تأمين نيازهاي علمي مخاطبان در  انتشارات دانشگاه معارف قرآن و عترت

كتاب »و « كتاب درسي»، «كتاب پژوهشي»سطوح مختلف، منشورات خود را در سه سطح 

 كند.  در حوزه علوم انساني و اسالمي منتشر مي «عمومي

پژوهشي است كه مخاطب آن اساتيد و متخصصان در حوزه اثر فاخر علمي   «كتاب پژوهشي»

هاي علوم انساني  باشند. منابع درسي يا كمك درسي مورد نياز دانشجويان در رشته مذكور مي

شود  به اثري گفته مي  «كتاب عمومي»شوند.  منتشر مي «كتاب درسي»و اسالمي، تحت عنوان 

 گردد. زه مذكور منتشر ميكه با هدف ترويج علم و براي مخاطب عمومي در حو

انتشارات دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( با تقدير و تشكر از مؤلف محترم و تمام عزيزاني 

را به جويندگان فرهنگ و انديشه  «كتاب درسي»اين   اند، كه در توليد اين اثر همكاري كرده

 كند. ناب اسالمي تقديم مي

اصفهانانتشارات دانشگاه معارف قرآن و عترت )ع( 
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تعاليبسمه
 

اِنّا عَرَضنا االَمانَةَ علی السَّمواتِ و االرْضِ و الجبالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَحْمِلْنَها وَ اَشْفَقْنَ ((

 ((مِنها وَ حَمَلَها االِنسانُ اِنَّهُ کانَ ظلُوما جَهوالً

واليت الهي( را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه داشتيم، آنها از حمل آن سر ما امانت )تعهد، تكليف، و 

برتافتند، و از آن هراسيدند )و اظهار ناتواني كردند(؛ اما انسان آن را بر دوش كشيد؛ او بسيار ستمكار و 

 (٢٧نادان بود، )چون بر خود ستم كرد و قدر اين مقام واال را ندانست(. )احزاب/

مقدمه:
هـاي   تـرين فعاييـت   تـرين و مهـم    نمودن همواره از حيـاتي  دادن و تربيت يس، آموزشتدر

 هاي آنان. پردازند، از برترين جوامع بشري بوده و كساني كه به اين مهم مي

همواره بين مدرس )دبير، معلم و مربي( و فراگير يك ارتباط و جريـان آموزشـي متقابـل    

حيح و بر مبناي اصول آمـوزش و تعلـيم و تربيـت باشـد،     ص  برقرار بوده كه اگر اين مدار علمي،

تدريس و كالسداري در راستاي تحقق اهداف نظام آموزشي قرار گرفته و مفيد و سـودمند واقـع   

خواهد شد. كتاب حاضر تالشي است، براي رسيدن به ايـن مهـم، اميـد اسـت بـراي مدرسـين،       

و تـدريس و تعلـيم و تربيـت در مقـاطع     اندركاران آموزش  دبيران، معلمان، مربيان و ديگر دست

 سني مختلف، مفيد و راهنما باشد.

در تنظيم مطايب مجموعه حاضر از علوم و كتب ذيربط در تدريس و آموزش و پـرورش  

 و همچنين از تجارب چند دهه تدريس و كالسداري نگارنده، استفاده شده است.

ارشد )با ذكر مطايـب مهـم و    ناسيدانشجويان كارش« كارگاه روش تدريس»اين كتاب براي درس 

تواند در زمينه تدريس و كالسـداري منبـع درسـي     نگاشته شده و مي 1عبارتهاي كوتاه و خالصه(

باشد. مانند: روشـها و فنـون تـدريس، كـارورزي يـا       2براي انواع دروس با واحد عملي و نظري

                                                           
مبحـث، ابتكـار عمـل را    پيرامـون هـر    هاي اين نوع نگارش اين است كه با طرح مطايب تكميلي و توضيح بيشتر . از مزيت 1

 نمايد. براي مدرسين گرامي حفظ مي

 هاي كارشناسي در صورت حذف فصل اول، اين كتاب براي تدريس بسيار مفيد است. . براي دانشجويان دوره 2
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انشـجويان در كـالس،   كارآموزي و ... . در بخش عملي اين درس الزم اسـت، بعنـوان نمونـه، د   

مطايب آن را در تدريس عملي خود بكار برده و ديگر دانشجويان با نظـارت مـدرس محتـرم بـه     

نقد آن تدريس بپردازند. در اين راستا رهنمودها و تجارب ارزنده مـدرس گرامـي مسـلمار درس    

 مربوطه را كاربردي و مفيد خواهد نمود. همچنـين ايـن كتـاب بـراي مدرسـين و طـالب معـزز       

 باشد. برداري  تواند قابل بهره هاي علميه نيز، مي حوزه

هاي ضـروري مصـوب وزارت علـوم،     نامه كه شامل آيين« كليات»فصل اول اين كتاب به 

باشـد ـ و تعـاريف، اختصـا       تحقيقات و فناوري ـ كه مورد نياز اساتيد مراكز آموزش عايي مي 

و فصـل پـنجم   « مهارتها»، فصل چهارم به «لاصو»، فصل سوم به «مباني»يافته و در فصل دوم به 

 پرداخته شده است.« روشهاي تدريس»به 

بطور جداگانه در فصـل ششـم   « بندي و تحليل هدفهاي آموزشي در حيطه يادگيري طبقه»

بطـور مسـتقل آورده شـده و در فصـل     « ارزشيابي»آمده و به دييل اهميت، در فصل هفتم مبحث 

 مطايبي ذكر گرديده است.« اسي تدريس و كالسداريشن آسيب»آخر نيز از موضوع مهم 

همكاران، دانشجويان و ... تقاضامند است، نظرات و پيشنهادات خـود را در مـورد    از همه اساتيد،

 اين كتاب به نگارنده اهداء نموده، بر غناي آن بيفزايند.

ارشـد   در پايان از برادر گرامي جناب آقاي قـديري و سـه نفـر از دانشـجويان كارشناسـي     

ويرايش و   برادران( كه در تايپ، دانشگاه معارف قرآن و عترت)ع( )ف.دياني، ز.عابدان و م.هفت

 نمايم. نگارنده را ياري نمودند، تشكر مي  تنظيم اين كتاب،

اميد است با تربيت مدرسين، دبيران، معلمان و مربيان توانا بتوانيم در اشـاعه فرهنـو و معـارف    

  اوييـاء،   در راستاي اهداف مقدس نظام اسـالمي رهـرو راه انبيـاء،     وشيده،بيت )س( ك قرآن و اهل

 مصلحان و شهداء راه حق باشيم.

 ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

 موجيم كه آسودگي ما، عدم ماست

 1395ايحجه همزمان با عيد سعيد قربان ـ تابستان  ذي 11

حسن مشكاتي
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آشناييباكليات

اريفها،تعنامهآيين

وبرخياصطالحات

 دانشگاهي
 

 

فصلاول
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 هاي كارداني نامه آموزشي دوره بعضي از مواد آيينبخش اول: 

 1(پيوستهناپيوسته و )و كارشناسي 

 هدف .1

تنظيم امور آموزش دانشگاه براي تربيت نيروي انساني متخصص، متعهـد و    امه،ن هدف از تدوين اين آيين

هـاي آمـوزش    هاي آموزشي دانشگاهها و مؤسسه متناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاييت

 هاي موجود در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي دانشجويان است. عايي كشور و استفاده بهينه از ظرفيت

 

 تعاريف .2

 . دانشجو: 2ـ  1

هاي آموزش عايي برابر ضوابط معـين، پذيرفتـه شـده، ثبـت نـام       فردي است كه در يكي از دوره

 كرده و مشغول به تحصيل است.

 حضوري: . نيمه 2ـ  2

اي از آموزش است كه بخشي از آن به صورت حضوري و بخشي از آن بـه صـورت    منظور شيوه

 شود. غيرحضوري انجام مي

 :آموزشي . راهنماي 2ـ  ٣

شود تـا   انتخاب مي« دانشگاه»عضو هيأت علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است كه از سوي 

 آموختگي باشد. از تاريخ ورود تا دانشدانشجو تحصيلي راهنماي 

                                                           
ريزي  برنامه مصوب جلسه شوراي عايي (پيوسته و ناپيوسته)كارشناسي  هاي كارداني و نامه آموزشي دوره ينمأخوذ از آي.  1

 16/12/1393آموزش عايي مورخ 
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 . واحد درسي: 2ـ  ٤

سـاعت،   32سـاعت، عملـي يـا آزمايشـگاهي      16ميزان درسي است كه مفاد آن براي هر واحـد نظـري   

ساعت و كارآموزي  64ساعت، كارورزي يا كار در عرصه  48يا عمليات ميداني )بازديد علمي(  كارگاهي

 شود.  ساعت در طول يك نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه درسي مصوب ارائه مي 121

 . درس جبراني: 2ـ  ٥

يـا مهـارت   درسي است كه به تشخيص گروه آموزشي، گذرانـدن آن بـراي رفـع كمبـود دانـش      

 دانشجو، در آغاز دوره تحصيلي مربوط ضروري است.

 . رشته تحصيلي: 2ـ  ٦

يكي از شعب فرعي از گروههاي علمي است كه به يحـا  موضـوع كـامالر مشـخص اسـت و از      

 انجامد. موضوعات گروههاي علمي ديگر متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي

 . گرايش تحصيلي:   2ـ  ٧

شعب يك رشته تحصيلي كه ناظر بر تخصص آن باشد، كه اختالف دروس در دو گـرايش از  هر يك از 

 درصد كل واحدها بيشتر باشد. 31درصد كل واحدهاي رشته كمتر و از  7يك رشته نبايد از 

 :پيوسته . دوره كارداني 2 ـ   ٨

كـه بـدون   آموختگـاني اسـت    و شامل دانششود  دوره تحصيلي كه پس از دوره متوسطه آغاز مي

واحـد درسـي    68بـا گذرانـدن    دانشگاهي وارد دوره كارداني شده و حداقل گذراندن دوره پيش

 شود. مي منتهيطبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارداني 
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 .  دوره كارشناسي پيوسته: 2ـ  ٩

واحـد   131بـا گذرانـدن    حـداقل شـود و   دوره تحصيلي است كه پس از دوره متوسطه آغاز مـي 

 شود. مي منتهيرسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي د

 . دوره كارشناسي ناپيوسته: 2ـ  1١

بـا   حـداقل شـود و   آغـاز مـي  )پيوسته و ناپيوسـته(  دوره تحصيلي است كه پس از دوره كارداني 

 د.شو ميمنتهي واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرك كارشناسي  68گذراندن 

 . گروه آزمايشي: 2ـ  11

هاي مختلف تحصيلي در دوره متوسطه است كه با توجه به مواد آزموني مشـترك،   مجموعه رشته

 شود. بندي مي دسته

 . گروه آموزشي: 2ـ  12

ترين واحد سازماني دانشگاهي متشكل از تعدادي عضو هيأت علمي داراي تخصـص مشـترك    بنيادي

 شود. اندازي آن رشته تحصيلي، در دانشگاه تشكيل مي د و راهدر يك رشته علمي است كه با ايجا

 آموخته: . دانش 2ـ  1٣

و برابـر ضـوابط معـين،     رساندههاي تحصيلي را با موفقيت به پايان  فردي است كه يكي از دوره

 .كرده باشدگواهي يا مدرك تحصيلي مربوط را دريافت 

 سال تحصيلي:نيم.  2ـ  1٤

 است.هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني  16سال تحصيلي شامل نيمهر 
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   دوره تابستان:.  2ـ  1٥

 هفته آموزش و يك هفته امتحانات پاياني است. 6شامل 

 

 :نحوه اجراي دوره .٣

 شود. و به زبان فارسي انجام ميمبتني بر نظام واحدي  دانشگاهآموزش در  . ٣ـ  1

ريـزي   برنامه درسي مصوب شوراي عـايي برنامـه  تبصره: دانشگاه اختيار دارد در صورت توانايي، 

آموزشي را منحصرار براي دانشجويان خارجي در صورتي كه به حـد نصـاب الزم بـراي تشـكيل     

 كالس برسد با رعايت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگليسي ارائه نمايد.

ريـزي   برنامـه  عـايي هاي آموزشي و درسي مصوب شوراي  برنامه  موظف است،دانشگاه   . ٣ـ   2

دانشـجو  در آن با مجـوز شـوراي گسـترش آمـوزش عـايي      اي كه  را براي دورهوزارت  يآموزش

 ته است، اجراء نمايد.پذيرف

تبصره: دانشگاه اختيار دارد حداكثر  ده درصد از واحدهاي درسي هر دوره را با اويويـت دروس  

ي به صـورت ايكترونيكـي   پايه و عمومي به جز دروس مجموعه معارف اسالمي و فارسي عموم

 )مجازي( با تأكيد بر محتواي ايكترونيكي و رعايت استانداردهاي مصوب وزارت ارائه نمايد.

واحـد درسـي    21و حـداكثر   12حـداقل  الزم اسـت  دانشجو در هر نيمسـال تحصـيلي    . ٣ـ   ٣

 است.درسي واحد  6حداكثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستان  .انتخاب كند

صورت دانشجو نايباشد، در  17دانشجويي در يك نيمسال حداقل  ميانگين نمرات: اگر  1تبصره 

 واحد درسي اخذ نمايد. 24تواند حداكثر تا  يمسال تحصيلي بعد ميبا تأييد گروه آموزشي در ن
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واحد درسـي بـاقي    24آموختگي، حداكثر  آخر براي دانشدر نيمسال چنانچه دانشجو :  2تبصره 

 واحد درسي اخذ نمايد. 24تواند تا  باشد، مي 11شرطي كه ميانگين كل وي باالي داشته باشد، ب

آموخته شود، بـا   واحد درسي دانش 8دانشجو با گذراندن حداكثر كه خا  : در شرايط  3تبصره 

 تواند واحدهاي مذكور را در دوره تابستان اخذ نمايد. تأييد گروه آموزشي، مي

ي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان هر نيمسال به تشخيص در صورتي كه واحدها:  4تبصره 

واحد درسي برسـد در   12گروه آموزشي، بنا به داليل موجه و خارج از اراده دانشجو به كمتر از 

امـا   شود،  اينصورت اين نيمسال به عنوان يك نيمسال كامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي

تأثير اسـت )بـه عبـارت     همين ماده( بي 1و )موضوع تبصره شدن دانشج شدن يا ممتاز در مشروط

و بـاالتر    17شد مشروط نيست و اگر  12ديگر، در شرايط مذكور، اگر ميانگين دانشجو كمتر از 

 شود.( شد ممتاز محسوب نمي

دو آمـوختگي حـداكثر    در آخرين نيمسال تحصيلي بـراي دانـش  در صورتي كه دانشجو  . ٣ـ   ٤

با تأييـد گـروه آموزشـي و بـا رعايـت سـقف واحـدهاي آن نيمسـال           شد،درس نظري داشته با

تواند دروس را به صورت معرفي به استاد در آن نيمسـال   ( مي7ماده  3و  2هاي  )موضوع تبصره

 يا دوره تابستان بگذراند.

چنانچه دانشجويي قبالر يك درس عملي ـ نظري را اخذ ويي نمره قبويي كسب نكند امـا   تبصره: 

توند با رعايت مفاد اين ماده، بخش نظـري آن درس   عملي درس فوق را گذرانده باشد، ميدوره 

 را به صورت معرفي به مدرس اخذ نمايد.
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 حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي: .٤

نيـاز )تقـدم و    و هر رشته با رعايت پيش دروس هر دوره تمامي. چگونگي و ترتيب ارائه  4ـ   1

 آموزشي است. گروهطبق برنامه درسي مصوب بر عهده  تأخر( هر درس

 معاف است.اين ماده تبصره: دانشجو در آخرين نيمسال تحصيلي از رعايت مقررات مربوط به 

با تشخيص گروه آموزشي صرفار براي دوره كارشناسي ناپيوسـته  . تعداد واحدهاي جبراني  4ـ   2

 شود. ميانگين نيمسال و كل محاسبه نميباشد و نمره دروس جبراني در  واحد مي 6حداكثر 

آموختگـان دوره كـارداني پيوسـته )فاقـد مـدرك پـيش        تبصره: دانشگاه اختيار دارد بـراي دانـش  

است و در دوره كارشناسي ناپيوسته در رشته غيرمرتبط )به  14دانشگاهي( كه معدل كل آنها زير 

ي جبراني ارائه كنـد. نمـره ايـن    واحد درس 21اند حداكثر  تشخيص گروه آموزشي( پذيرفته شده

 شود. دروس در ميانگين نيمسال و كل محاسبه نمي

يـك رشـته   دوره تحصـيلي صـرفار يكبـار و در    در هـر   ،دانشجو آموزش رايگان براي هر.  4ـ   3

 تحصيلي امكانپذير است.

. دانشجوي مشمول آموزش رايگان در دانشگاههاي دويتي، در صورت حذف يـا عـدم كسـب     4ـ   4

در صـورتي كـه سـنوات مجـاز تحصـيلي        ره قبويي در هر درس، بـراي انتخـاب مجـدد آن درس،   نم

 باشد. دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيأت امناي دانشگاه مي

هاي غيرحضوري كه منتهـي بـه مـدرك     تواند در دوره نامه مي دانشجوي مشمول اين آيين . 4ـ   5

 ود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصيل كند.ش تحصيلي مي

استعدادهاي درخشان بر اسـاس مصـوبات شـوراي هـدايت     تبصره: تحصيل همزمان دانشجويان 

 شود. انجام ميوزارت استعدادهاي درخشان 
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حـذف اضـطراري    ،اضـافه  و حـذف  چگونگي و زماندرباره  گيري ريزي و تصميم . برنامه 4ـ   6

شـوراي  نامـه اجرايـي مصـوب     بت نمره، تاريخ تجديد نظر و غيره طبـق شـيوه  ، اعالم و ثدروس

   شود. دانشگاه انجام ميآموزشي 

و كارشناسـي   )اعـم از پيوسـته و ناپيوسـته(    هـاي كـارداني   . مدت مجاز تحصـيل در دوره  4ـ   7

 سال است. چهارهاي كارشناسي پيوسته  سال و در دوره دوناپيوسته 

يار دارد در شرايط خا  و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حـداكثر  : دانشگاه اخت 1تبصره 

هاي كارداني و كارشناسـي ناپيوسـته  و حـداكثر دو نيمسـال بـراي دوره       يك نيمسال براي دوره

كارشناســي پيوســته، مــدت مجــاز تحصــيل را افــزايش دهــد. چنانچــه دانشــجو در ايــن مــدت 

 اهد شد.آموخته نشود از ادامه تحصيل محروم خو دانش

: هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيأت امناء دانشگاه از دانشـجويان   2تبصره 

 شود. مشمول آموزش رايگان دريافت مي

مدرسـان  يكـي از  زمان پـذيرش،  دانشجو از  تحصيليموظف است براي هدايت  دانشگاه.  4ـ   6

 د.كنتعيين و اعالم  شيآموزرا به عنوان راهنماي  مرتبط با رشته تحصيلي دانشجو
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 حضور و غياب: .٥

 حضور دانشجو در تمام جلسات درس ايزامي است.

)سه شـانزدهم( جلسـات يـا در جلسـه امتحـان پايـان        16/3تبصره: اگر دانشجو در درسي بيش از 

نيمسال آن درس غيبت كنـد، چنانچـه غيبـت دانشـجو بـه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه          

شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخيص موجـه، آن درس حـذف   غيرموجه تشخيص داده 

واحد در طول نيمسال براي دانشجو ايزامـي نيسـت    12شود. در اين صورت رعايت حد نصاب  مي

 شود. ويي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي وي محسوب مي

 

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو: .٦

بـر اسـاس   توسـط مـدرس آن درس و   پيشرفت تحصيلي دانشجو در هـر درس  . ارزيابي  6ـ   1

شود و به صـورت عـددي    انجام ميانجام تكاييف و نتايج امتحانات   حضور و فعاييت در كالس،

 شود. از صفر تا بيست محاسبه مي

 برگزاري آزمون كتبي براي دروس نظري ايزامي است.: 1تبصره 

، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرايي، كار در عرصـه  نمرات دروس تمرين دبيري: 2تبصره 

شود. در صورتي كه به تشخيص مدرس  و دروسي كه در برنامه درسي مصوب، با پروژه ارائه مي

و تأييد گروه آموزشي مربوط، تكميل آنها در طول يك نيمسـال تحصـيلي ميسـر نباشـد، ناتمـام      

 شود. انجام مي 14مه ماده شدن نمره ناتمام طبق شيوه نا شود، قطعي تلقي مي

 .است 11. حداقل نمره قبويي در هر درس  6ـ  2

تبصره: دانشجويي كه در هر نيمسال در يـك يـا چنـد درس نمـره قبـويي كسـب نكنـد، چنانچـه در         

هـاي مـردودي    هاي بعدي درس يا دروس مذكور را با نمره قبويي بگذراند، نمره يا تمام نمـره  نيمسال
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هـا در محاسـبه ميـانگين     ماند اما اين نمـره  حصيلي دانشجو، فقط ثبت و باقي ميقبلي در ريز نمرات ت

 اثر و صرفار آخرين نمره قبويي در آن درس مالك محاسبه ميانگين كل دوره خواهد بود. كل دوره بي

دانشـجو در آن    باشـد،  12. چنانچه ميانگين نمرات هر نيمسال تحصـيلي دانشـجو كمتـر از     6ـ   3

 واحد درسي انتخاب كند. 14تواند تا  شود و در نيمسال بعدي حداكثر مي تلقي مي نيمسال مشروط

تبصره: چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسـته دو نيمسـال و در دوره كارشناسـي    

 شود. نيمسال اعم از متوايي يا متناوب مشروط شده باشد، از تحصيل محروم مي 3پيوسته 

تواند با رعايت سنوات مجـاز تحصـيل، در دوره كـارداني و كارشناسـي ناپيوسـته،       مي. دانشجو  6ـ   4

 يك نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته حداكثر دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

 : مدت مجاز مرخصي زايمان، دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.1تبصره 

و شـوراي   دانشـگاه ز مرخصي پزشكي، در صـورت تأييـد پزشـك معتمـد     : مدت مجا 2تبصره 

 دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است.حداكثر آموزشي، 

بررسي ساير مصاديق مرخصي تحصيلي )مانند مأموريت همسر يا وايدين و ...( حـداكثر تـا    : 3تبصره 

 در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه است. دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات مجاز،

 شود. انصراف از تحصيل محسوب مي ،دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نكردن نام . ثبت 6ـ  5

عهدة شوراي  رگيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل ب تبصره: تصميم

 است. دانشگاهآموزشي 

 پيوسـته  وم از تحصـيل در دوره كارشناسـي  . در صورتي كه دانشـجوي منصـرف يـا محـر     6ـ   6

واحد دروس عمومي و مابقي از سـاير دروس دوره(   11واحد درسي )شامل حداكثر  68حداقل 

يا باالتر باشـد، در ايـن صـورت     12را با نمره قبويي گذرانده و ميانگين كل دروس گذرانده وي 
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ر اين صورت، به دانشجو مـذكور  تواند مدرك دوره كارداني همان رشته را دريافت كند. در غي مي

و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره كارداني يا كارشناسـي ناپيوسـته،   

 فقط گواهي مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده داده خواهد شد.

: در صورتي كه دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره كارشناسي پيوسته بيش از 1تبصره 

  در اين صـورت دانشـگاه  گذرانده باشد، با نمره قبويي ي مورد نياز براي دوره كارداني را واحدها

دهد كه ميـانگين كـل دانشـجو     دروسي را مالك ميانگين كل براي صدور مدرك كارداني قرار مي

 يا باالتر شود. 12در آن دروس، 

دوره كـارداني  : صدور مدرك كارداني حسب تقاضاي دانشجو و صـرف نظـر از وجـود    2تبصره 

 د.شو محل تحصيل دانشجو انجام مي دانشگاهمصوب در آن رشته يا مجري بودن 
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 نامه دروس معارف اسالمي بخش دوم: آيين



تحقيقـات    به پيشنهاد وزارت علوم، 23/4/83مورخ  542شوراي عايي انقالب فرهنگي در جلسه 

فصل دروس معـارف اسـالمي را بـه    ( عناوين سر23/3/83مورخ  2296/2و فناوري )نامه شماره 

 اين شرح تصويب كرد:

 باشند: ـ دروس عمومي معارف اسالمي در پنج گروه و با اين عناوين درسي مي 1ماده 

 ساعت واحد عنوان درس كد درس گرايش

1 
ي 

ظر
ي ن

بان
ـ م

مي
سال

ا
 

١11 

١12 

١1٣ 

١1٤ 

 )مبدأ و معاد( 1انديشه اسالمي 

 ) نبوت و امامت( 2انديشه اسالمي 

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعي و سياسي در اسالم

2 

2 

2 

2 

٣2 

٣2 

٣2 

٣2 

2
مي

سال
ق ا

خال
. ا

 

١21 

١22 

١2٣ 

١2٤ 

 فلسفه اخالق )با تكيه بر مباحث تربيتي(

 اخالق اسالمي )مباني و مفاهيم(

 آيين زندگي )اخالق كاربردي(

 عرفان عملي اسالم

2 

2 

2 

2 

٣2 

٣2 

٣2 

٣2 

٣ 
ب 

قال
. ان

مي
سال

ا
 

١٣1 

١٣2 

١٣٣ 

 انقالب اسالمي ايران

 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 انديشه سياسي امام خميني )ره(

2 

2 

2 

٣2 

٣2 

٣2 

٤
و 

خ 
اري

. ت

مي
سال

ن ا
مد

ت
 

١٤1 

١٤2 

١٤٣ 

 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 تاريخ تحليلي صدر اسالم

 تاريخ امامت

2 

2 

2 

٣2 

٣2 

٣2 

٥
با 

ي 
ناي

آش
 .

مي
سال

ع ا
ناب

م
 

١٥1 

١٥2 

 تفسير موضوعي قرآن

 البالغه تفسير موضوعي نهج

2 

2 

٣2 

٣2 
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 : 2ماده 

هـاي مختلـف در    واحد از دروس معارف اسالمي بـراي دانشـجويان رشـته    12گذراندن حداقل 

واحـد بـراي دانشـجويان     4اي و  هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتـري حرفـه   دوره

هاي مختلـف دوره كارشناسـي    احد براي دانشجويان رشتهو 8هاي مختلف دوره كارداني و  رشته

 ناپيوسته ايزامي است.

 

 : 3ماده 

اي الزم اسـت حـداقل    ، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتري حرفـه  هاي كارشناسي دانشجويان دوره

 واحد دروس معارف خود را به شرح ذيل انتخاب كنند. 12

 مباني نظري اسالمواحد از مجموعه دروس  4: دو درس به ارزش  3ـ  1

 واحد از مجموعه دروس اخالق اسالمي 2: يك درس به ارزش  3ـ  2

 واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمي 2يك درس به ارزش   : 3ـ  3

 واحد از مجموعه دروس تاريخ و تمدن اسالمي 2: يك درس به ارزش  3ـ  4

 نابع اسالميواحد از مجموعه دروس آشنايي با م 2: يك درس به ارزش  3ـ  5

واحد درس زبـان   3واحد درس زبان فارسي،  3واحد از دروس معارف،  12ـ عالوه بر   1تبصره 

واحـد( از دروس   21واحـد درس تربيـت بـدني، )جمعـار      2خارجي )هر درس در دو جلسه( و 

 عمومي براي دانشجويان ايزامي است.

 12تواننـد   ليمي و زرتشتي( ميهاي ديني )مسيحي، آشوري، ك ـ دانشجويان عضو اقليت  2تبصره 

 هيچ محدوديتي، انتخاب كنند. واحد دروس معارف را از بين مجموعه دروس معارف بي
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( از ph.dهـاي كارشناسـي ارشـد ناپيوسـته و دكتـري تخصصـي )       ـ دانشـجويان دوره   3تبصره 

 شوند. گذراندن دروس معارف، معاف شمرده مي

 

واحد از دروس معارف را به شـرح ذيـل    4است، حداقل : دانشجويان دوره كارداني الزم  4ماده 

 انتخاب كنند:

 واحد از مجموعه دروس مباني نظري اسالم 2: يك درس به ارزش  4ـ  1

 واحد از مجموعه دروس اخالق اسالمي 2يك درس به ارزش   : 4ـ  2

رس واحـد د  3واحـد دروس معـارف،    4ـ دانشجويان دوره كارداني موظفند عالوه بـر    1تبصره 

واحد تربيت بدني )جمعـار   1واحد درس زبان خارجي )هر درس در دو جلسه(،  3زبان فارسي، 

 واحد( مجموعه دروس عمومي دوره كارداني را بگذرانند. 11

تواننـد دروس معـارف دوره را در قايـب دو درس از     هاي ديني مـي  ـ دانشجويان اقليت  2تبصره 

 ند.مجموعه دروس معارف انتخاب كرده و بگذران

 

واحـد از دروس معـارف بـه     8دانشجويان دوره كارشناسي ناپيوسته ملزم بـه گذرانـدن     : 5ماده 

 شرح زير هستند:

واحد از مجموعه دروس مباني نظري اسالم )غير از درسي كـه در   2: يك درس به ارزش  5ـ   1

 اند( دوره كارداني گذرانده

 نقالب اسالميواحد از مجموعه دروس ا 2: يك درس به ارزش  5ـ  2

 واحد از مجموعه دروس تاريخ و تمدن اسالمي 2: يك درس به ارزش  5ـ  3
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 واحد از مجموعه دروس آشنايي با منابع اسالمي 2: يك درس به ارزش  5ـ  4

واحـد   1واحد دروس معارف دانشـجويان كارشناسـي ناپيوسـته موظفنـد      8عالوه بر  ـ   1تبصره 

 از دروس عمومي دوره كارشناسي ناپيوسته را بگذرانند.واحد  9درس تربيت بدني و جمعار 

تواننـد واحـدهايي از دروس معـارف دوره را از     هاي ديني مي ـ دانشجويان عضو اقليت  2تبصره 

 اند( انتخاب كنند. بين مجموعه دروس معارف )غير از دروسي كه در دوره كارداني گذرانده

 

شـته تحصـيلي يـك يـا چنـد درس بـا محتـواي        : در مواردي كه در برنامه درسي يـك ر  6ماده 

تخصصي دروس معارف وجود دارد يا برخي از دروس اصلي يا تخصصي آنان با دروس معارف 

اشتراك محتوايي دارد، تكرار آن درس در گروه معارف مجـاز نيسـت و دانشـجويان بايـد كسـر      

ره انتخـاب و  واحدهاي درسي خود را از بين ساير دروس معارف تا سقف واحدهاي معارف دو

 تكميل نمايند.

 

: دروس معارف با رعايت ترتيب و پيشنياز يزومار بايد در طول دوره تدريس شود و هـر دانشـجو    7ماده 

 بايد در يك نيمسال تحصيلي ترجيحار يك درس يا حداكثر دو درس از اين دروس را انتخاب كند.

 

بر عهده گروه معارف همان دانشگاه  ريزي و اجراي دروس معارف در هر دانشگاه : برنامه 8ماده 

ريزي دروس معارف بـر عهـده    است. در دانشگاههاي كه گروه معارف تشكيل نشده است برنامه

 معاون آموزشي دانشگاه است.
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: ارائه منابع جديد دروس معارف اسالمي عالوه بر منابع درسـي در نظـر گرفتـه شـده در      9ماده 

 مانع است.صورت تأييد گروه معارف دانشگاه بال

 

اند به تدريج همه امكانات الزم براي اجـراي تمـام ايـن دروس را از     : دانشگاهها موظف 11ماده 

اي كه  حيث تأمين استاد، منابع درسي، يوازم و تجهيزات و تسهيالت آموزشي فراهم كنند به گونه

 انتخاب واحد از بين تمام اين دروس توسط دانشجويان امكانپذير باشد.

 

اصـالح و يـا تكميـل در عنـاوين، واحـدها و محتـواي دروس معـارف          : هر نوع تغيير، 11ماده 

ريزي دروس معارف وزارت و ابالغ معاونـت آموزشـي وزارت    اسالمي پس از تأييد كميته برنامه

 علوم، تحقيقات و فناوري قابل اعمال است.

 

ريـزي و اداره   و برنامـه : مسئوييت نظارت بر حسن اجراي دروس معارف در دانشگاهها  12ماده 

ها، كارگاههاي آموزشي در زمينه دروس معارف كه به منظـور آشـنا    جلسات توجيهي، گردهمايي

شود بر عهده دفتـر معاونـت امـور اسـاتيد      هاي نوين آموزشي تشكيل مي نمودن مدرسان با شيوه

ط معاونـت  هاي آن با همكـاري دانشـگاهها توسـ    نهاد نمايندگي است كه در صورت يزوم برنامه

 شود. مزبور اعالم مي
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 شناسي تعاريف تدريس و كالسداري بخش سوم: مفهوم

 

 تدريس و اهميت آن: .1

 1 الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ الیَخْشَوْنَ أَحَداً إاِلَّ اللّهَ وَ کَفى بِاللّهِ حَسِیباً 

 ترسند از كسي مگر خداوند... . ترسند از او و نمي ميهاي خداوند را و  رسانند رسالت آنان كه مي

 موجيم كه آسودگي ما عدم ماست  ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم

××× 

بخـش زيــادي از مباحــث و تعــاييم اســالمي بــه موضــوع تعلــيم و تربيــت و تــدريس           

 رآن آمده است:اختصا  دارد، آيات، احاديث و كتب بسياري در اين باره وجود دارد. در ق

 2 کُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا کُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا کُنْتُمْ تَدْرُسُونَ... 

 خوانديد. آموختيد و درس مي مردمي الهي باشيد به آنگونه كه كتاب خدا را مي

مربيان و رهبران گـروه  هدف انبياء تنها پرورش افراد نبود، بلكه از آن باالتر، تربيت معلمان و »... 

بود. يعني كساني كه هر كدام بتوانند محيط وسـيعي را بـا علـم و ايمـان و دانـش خـود روشـن        

هـاي ايهـي و انجـام وظـايف و      توان گفت؛ تدريس و كالسداري، تبليغ رسـايت  يذا مي 3«سازند.

 تعهدات ايهي ـ انساني است.

                                                           
 39. احزاب/1

 79عمران/ . آل 2

 . تفسير نمونه ذيل آيه فوق 3

 شود. ر، مربي و معلم را نيز شامل مييدب  هر جا سخن از مدرس است، *
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 خداوند ارتباط برقرار كند.آن است كه بين فراگير و  *ترين رسالت مدرس ـ و مهم

 

 

اين درس در حقيقت فن انتقال علوم و دروس ديگر است. پس بايد آن را خـوب ادراك نمـوده،   

 بكار بست تا علوم و دروس ديگر، كارآيي مفيدي داشته باشند.

 

 تعاريف روش، فنون، تدريس و تربيت: .2

 

رسـاندن   نمودن مسيري براي به انجـام  كاري و يا طي گرفتن = طريقة اجراء و انجام . روش2ـ   1

 كاري مشخص. )= راه وصول به آن(

گرفتن كاري با مهارت، بطوري كـه آن كـار بصـورت مفيـد و بـدون       = طريقة انجام . فنون2ـ   2

داشـتن در كـار و يـا     توان گفت: تخصص ايمقدور به دور از اشتباه انجام گيرد. مي انحراف و حتي

 اي. زمينه

 

 

                                                              

 

 فـن

 رسالت )تعهدات الهي(

 وظايف )اداي حقوق( )انجام واجبات و ترك محرمات(تكاليف

 ماهرانه

 مفيد بدون انحراف

 ر از اشتباهبه دو
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 . تدريس )= آموزش(2ـ  ٣

دادن و يا انتقال اطالعـات، علـوم، تجربيـات تحـت يـك موضـوع و        دادن، ياد ـ درس  2ـ   3ـ   1

 بطور خالصه؛ تدريس يعني ياددادن يا انتقال مطلب و موضوعي.مطلب يا عنوان مشخص، 

شدن مطلب و موضوع، اطالعات، علوم، تجربيات از منبع و مرجعي )مدرس( بـه منبـع    ـ منتقل  2ـ   3ـ  2

 دار بوده و هدف آن كاربرد و عمل به آن باشد. دار و جهت ديگر )فراگير( بطوري كه فهميده شود و هدف

ـ فعاييت و اعمال آگاهانه كه بر مبنـاي هـدف مشخصـي انجـام شـده و نتيجـة آن بـا          2ـ   3ـ  3

 شناخت از وضعيت فراگير در او تأثير و يا تغييراتي بوجود آيد.

ـ تعامل يا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحي منظم و هدفـدار معلـم بـراي      2ـ   3ـ   4

 ايجاد تغيير در رفتار شاگرد.

 ـ عناصر تدريس: 2ـ  3ـ  5

 ـ مدرس

 ـ فراگير 

 ..(ـ هدف تدريس )وظيفه، تعهد، رسايت ايهي و . 

 ـ موضوع 

 ـ تعيين محتوا با توجه به موضوع 

 ـ تنظيم محتوا متناسب با استعداد، توانايي، فهم و درك فراگير 

 ـ انتخاب روش تدريس 

 ـ ادراك   
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 ادراك = يادگيري                                                       

      

 (2مـرجـع )

 «فراگير»

 (1مـرجـع ) م، تجربياتاطالعات، علو           

 مطلب و موضوع                  «مدرس»

      

 

 هدف

 ـ نتيجة تدريس: 2ـ  ٣ـ  ٦

 يادگيري است.  محصول جريان تدريس و تعليم، *

نتيجه و حاصل تدريس و آموزش، يادگيري توسط فراگير است )ادراك(، اگـر يـادگيري حاصـل    

 افتد. ان نمينشود فرآيند تدريس نيز به جري

 

 . تربيت يا پرورش:2ـ  ٤

 نماييم: اي به تعاريف تربيت و پرورش مي بطور كوتاه اشاره

تـوان تـداوم رشـد دانسـت( و      و نمـودادن )نمـو را مـي     درآوردن  و رشد ـ به فعليّت  2ـ   4ـ   1

 .هاي انساني و دروني افراد ها، خصوصيات و ارزش بخشيدن به استعداد همچنين تكامل و كمال
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هـا و رفتـار و عـادات مطلـوب و      ـ ايجاد تغييرات مثبت در فراگير و يا ايجاد خصلت  2ـ   4ـ   2

 دادن رفتارها، خصوصيات و عادات نامطلوب و ناهنجار. ترك

 باشد. شدن عقيده و ايمان و ارتكاب اعمال و زيستن بر اساس آندو مي ـ حاصل 2ـ  4ـ  3

باشد و ايمان، معرفت و حايت قلبـي اسـت    بيني مي نعقيده، مبناي زندگي است و منشاء آن جها

 شود. كه بر اساس علم و شناخت و تهذيب و تزكية دروني حاصل مي



    يس و كالسداريمباني تدر -دوم فصل 
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تدريسمباني

كالسداريو

  

دومفصل
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 خوانيم: آنچه در فصل دوم مي
 

 اهداف تدريس و كالسداري .1
 

 انواع اهداف آموزشي:  .2

 اهداف كليـ 

 اي هدفهاي جزئي يا مرحله ـ 
 فتاري يا اجراييـ هدفهاي ر

 

 محتواي تدريس: .3

 محتواي تدريس چيست؟ ـ 
 ـ اصول تهيه و تنظيم محتوا

 ـ نحوه ارائه محتوا
 ـ اجزاي محتوا

 

 شناخت فراگير: .4
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 اهداف تدريس و كالسداري: .1

معموال دييل وجودي هر چيز، هدف آنست )مانند هدف آفرينش انسان كه دييل وجـودي  

( يذا اهداف از مهمترين بخش هر فعاييـت اسـت و هـدف تـدريس و كالسـداري نيـز از       اوست

شود و به ايـن مهـم الزم اسـت توجـه زيـادي       مهمترين مباني تدريس و كالسداري محسوب مي

باشد، آن هدف چيسـت؟ آيـا هـدف     داشت، كه تدريس و تعليم، براي هدف و منظور خاصي مي

باشـد؟   اي است؟ يا اينكه اهداف ديگري نيز مطرح مي زمينهكالسداري بيان مقداري معلومات در 

شـود.   تر از تدريس و انتقال مقـداري علـوم و اطالعـات مطـرح مـي      اينجاست كه موضوعي مهم

 امر حياتي و مهم تربيت و پرورش، تعليم، آموزش و كالسداري، 1هدف و مقصود نهايي تدريس

وند. تعليم و تربيت، آمـوزش و پـرورش هـر دو    ر است. يذا اين دو واژه و مفهوم با هم بكار مي

 ارزش است. متمم و مكمل هم بوده و هر كدام بدون ديگري داراي نقص و بي

هدف خلقت انسان و بعثت پيـامبران تعلـيم و    توان گفت: با توجه به آيات و احاديث، مي

ن ديگـر بـه   پذير كه بايد توسـط انسـا   باشد. از سوي ديگر انسان موجودي است تربيت تربيت مي

پـذير   تعليم و تربيت نائل آيد و اين مهم بدست تواناي مدرسين )دبيران، معلمان، مربيـان( تحقـق  

،  هـاي او  ها، نيازهـا و خواسـته   ها، تمايالت، استعدادها، توانايي است. نيروهاي دروني او، خصلت

 شده است. گذاشته ساز، در او به وديعه همه و همه، براي اين هدف مهم، حياتي و سرنوشت

 

 

                                                           
م مـدرس  هـاي آن از وظـايف مهـ    هاي آموزشي و تحقق هـدف  از آنجا كه اجراي فعاييتهاي آموزشي:  منابع تعيين هدف.  1

 ـ نيـاز فراگيـر )شـاگرد(:     1 هاي آموزشي الزم و ضروري است، اين منـابع عبارتنـد از:   است، شناخت دقيق منابع تعيين هدف

ـ   3  ـ نياز جامعـه: احتياجـات و مشـكالت اجتمـاعي      2  داشتن، عزت نفس، خودشكوفايي فيزيويوژيك، امنيت، محبت، تعلق

 ـ دين و يا مكتب 4  عقيده و فرهنو متخصصان:بيني، ايدئويوژي يا  ها ياجهان ديدگاه
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 انواع اهداف آموزشي: .2

 اي ـ رفتاري يا اجرايي باشند: كلي ـ جزئي يا مرحله نوع مي  3اهداف آموزشي 

 ـ اهداف كلي: 2ـ  1

 شوند. نمايند و معموالر با جمالت كلي تنظيم مي ها و آرمانها را مشخص مي اين اهداف، غايت

 اي: هاي جزئي يا مرحله ـ هدف 2ـ  2

تـر و   هاي كلي واضـح  نمايند، در نتيجه از هدف ها را مشخص مي اين نوع هدفهاي كلي  ـ هدف

 تر هستند. تر و عملي مشخص

 نمايند. اصويي هستند كه مدرس را به نتيجه مطلوب رسانده و مقصد را معلوم مي ـ 

 هاي رفتاري يا اجرايي: ـ هدف 2ـ  ٣

د انديشه نمـوده يـا احسـاس كـرده را     اين اهداف با عبارات دقيق و روشن، آنچه كه فراگير باي ـ 

 نمايند. مشخص مي

 كند. ـ نوع رفتاري كه از فراگير بايد سرزند را مشخص مي

 بودن( باشند. )عيني هاي آموزشي مي فعاييت  گيري و مشاهدة ـ مالك خوبي براي اندازه

 هاي يك هدف رفتاري: ويژگي

 يي(، يا تعيين دقيق رفتار قابل مشاهدهبودن رفتاري كه بايد مشاهده شود )رفتار نها الف( مشخص

هـاي   مدرس بايد توقعات و انتظارات خود را از فراگير دقيقار مشـخص نمـوده تـا از ايـن هـدف     

رفتاري هر دو درك مشتركي داشته باشند. يذا بايد از جمالت و افعال روشن استفاده نمود. نـوع  

 ات مبهم و قابل تفسير اجتناب نمايد.رفتار يا رفتار نهايي را بطور دقيق مشخص كرده و از كلم
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 ب( تعيين موقعيت رفتار:

مشخص شود كه فراگير در چه مكان و زماني، بايد چـه عملـي را انجـام داده و از چـه وسـايلي      

 تواند استفاده كند. مي

 ج( تعيين ميزان موفقيت:

 ؟سطح اجرا مشخص شود؛ يعني اينكه فراگير به چه ميزان از موفقيت بايد دست يابد

 

 محتواي تدريس: .٣

 ـ محتواي تدريس چيست؟ ٣ـ  1

مفاهيمي است كه بايد به نوعي نيازهاي فراگيران را تأمين نمايـد و متناسـب بـا درك و شـرايط آنـان      

 1باشد، يذا ابتدا بايد مشخص شود كه چه بايد ياد گرفته شود، سپس بر مبناي آن محتوي تنظيم گردد.

 ـ نحوه ارائه محتوا: ٣ـ  2

 دهد.« انتقال»محتوا اكتفا ننموده، بلكه محتوا را « بيان»مدرس الزم است به .  3ـ  2ـ  1

 «:انتقال»و « بيان»تفاوت بين 

شود. در اين حايـت ممكـن اسـت فراگيـر همـة       ميو ارائه محتوا توسط مدرس بيان  الف( بيان:

 نمايد.محتوا را ادراك ننموده و مضمون آن ادراك نشده و يا بخشي از آن را ادراك 

                                                           
1

  ـ ميزان عالقه و رغبت فراگيران در نظر گرفته شـود.   با توجه به اهداف تعيين و تنظيم گردد. ـ  مباني تهيه و تنظيم محتوا: . 

، نـه ارائـه مقـداري    ـ عامل ساخت و رشد فكري باشـد   ها و استعدادهاي فراگيران باشد )= قابليت فهم(. ـ متناسب با توانايي

ـ تازگي، جذابيت مطلب، مرتبط با مسائل روز و منطبق با زمان آموزش بـودن، از ديگـر اصـول مهـم       اطالعات و محفوظات.

 تهيه و تنظيم محتواست.
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با برقراري ارتباط توسط مدرس و با ايجاد شرايط الزم، كلّيـه محتـوا توسـط فراگيـر      ب( انتقال:

 يابد. ادراك شده و مضامين محتوا به او انتقال مي

 . اصل نمودن موضوع: ٣ ـ  2ـ  2

كنـد   اي را ايفا مي كننده يكي از عوامل مهم كه در اثرگذاري محتوا بر فراگير نقش اساسي و تعيين

نمودن يك موضوع كلي، و سپس ارائه مبحـث مـورد نظـر اسـت و آن بـدين شـكل قابـل         اصل

نمايـد و   اجراست كه مدرس در گام اول، ابتدا يك موضوع و يك اصل غيرقابل انكار را ارائه مي

 دهد. فراگير آن را بعنوان مبنا و اصل مورد قبول و پذيرش قرار مي

نمايـد و بـر آن اصـل     ه هدف اصلي اوسـت را ارائـه مـي   در گام دوم مدرس مبحث مورد نظر، ك

نمـودن قـرآن بـراي مبحـث      نمودن توحيد براي مبحـث نمـاز، اصـل    نمايد. مانند: اصل منطبق مي

نمـودن حسـن    نمودن حالل و حرام براي مبحث مسائل مايي، معامالت و ربا، اصل حجاب، اصل

 خلق براي مبحث معاشرت با مردم.

 ـ اجزاي محتوا: ٣ـ  ٣

شود كه مدرس بـراي هـر قسـمت، الزم     هاي مختلف تشكيل مي محتواي درس معموالر از قسمت

 است آن را در سه بخش تدريس و به فراگيران منتقل نمايد.

شـود و   اين بخش معرفي عنوان به صورت سؤايي و يا بطور مثبت طـرح مـي   الف( طرح عنوان:

 هاي متفاوت(. ود. )بدون ابهام و برداشتبراي انتقال آن الزم است، از اصل گويايي استفاده ش

روند و در كاربرد آنها بايـد بـه    عالئم و قايبهايي هستند كه براي انتقال مفاهيم بكار مي ب( نماد:

سطح دانش و ادبيات متناسب با فراگير توجه شود، مانند: استفاده از مثايهـا، نمودارهـا، جـداول،    

 ت و احاديث و ...ها، آيا ايمثل اشعار، حكايات كوتاه، ضرب
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وسـيله  « نمـاد »و « طـرح عنـوان  »ترين بخش محتوا مضمون است و  ترين و باارزش مهم ج( مضمون:

 «.نماد»و « طرح عنوان»انتقال مضمون هستند و آنچه بايد ادراك و عمل شود مضمون است نه 

 براي انتقال محتوا الزم است، مطلب درس روز به واحدهاي كوچك تقسيم شود. همچنين*

متناسب با مطلب روز، از تمرين و تكرار يا سؤال و جواب يا مباحثـه و يـا تلفيقـي از آنـان     

 شود. ناميده مي« فعاييت تكميلي»استفاده گردد. اين مهم 

 

 1شناخت فراگير .٤

ترين وظايف مدرس شناخت فراگير است، يذا در تـدريس بايـد سـطح     يكي از ضروري ـ  ٤ـ  1

 ه و نيازهاي فراگير و ... را در نظر گيرد.هاي ذهني، عالق فهم و توانايي

براي مدرسين، دبيران، معلمان، مربيان و ... شـناخت فراگيـر    هاي شناخت: ـ زمينه  ٤ـ   2

ها عبارتند از: برنامه تربيتي و  هاي مختلف، الزمه تعليم و تربيت است، اين زمينه در زمينه

هـا، خصوصـيات و    ادها، توانـايي هـا، اسـتعد   سير رشد فراگير، تمايالت، نيازهـا، خواسـته  

 هاي اخالقي، سوابق اجتماعي و ... . خصلت

  

                                                           
مراحل شناخت)براي ازدواج نيز جاري است(: ايـف( مقـدمات آشـنايي ب( آشـنايي كلـي ج( شـناخت كلـي د( شـناخت         .  1

 ناخت اصويي و( شناخت تكميلي اجمايي هـ( ش
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 عوامل مؤثر در يادگيري  .٥

 اين عوامل در يادگيري مؤثرند:

 ـ آمادگي: ٥ـ  1

شود اين جوانب عبارتند از: جسمي، عقلـي،   بخش مي آمادگي از جوانب مختلف باعث يادگيري نتيجه

 شود. ت در يادگيري در اثر وجود آمادگي حاصل ميتوان گفت فعايي عاطفي، در مجموع مي

 ـ وجود هدف و انگيزه براي يادگيري: ٥ـ  2

 شود. هدف و انگيزه در فراگير باعث خواستن و اراده، نشاط و تحرك مي

 ـ تجارب گذشته: ٥ـ  ٣

هاي قبلي فراگيـر را در نظـر گيـرد. يـادگيري      هنگام تدريس الزم است مدرس تجارب و آموخته

 دهد. ي است كه تجارب گذشته پايه و اساس وضع فعلي را تشكيل ميجريان

 ـ شرايط و محيط: ٥ـ  ٤

دهنده آنها  شرايط و محيط مساعد نقش مهمي در يادگيري بر عهده داشته و عوامل تشكيل

 عبارتند از:

وجود فضا، نـور، هـوا و دمـاي مناسـب و تجهيـزات از عوامـل مـؤثر در         الف( محيط فيزيكي:

 است.يادگيري 

تـوان يكـي از مهمتـرين عوامـل بـراي       ايجاد محيط عاطفي را مـي  ب( محيط و شرايط عاطفي:

تربيت و آموزش دانست، مدرس بايد در ابتدا، فضاي محيط آموزشي و فضـاي روابـط خـود بـا     

 فراگير را بر مبناي جو عاطفي تنظيم نمايد.
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، وايدين، فراگيران ديگر( و وجـود  وجود محبت و احترام متقابل در كليه روابط فراگير )با مدرس

 اي برخوردار است. جوّ عاطفي در ايجاد شرايط و محيط مساعد براي يادگيري از اهميت ويژه

 جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاي را       درس معلم ار بود زمزمه محبتي    

ظر به دور از تهديـد  شرايط امن و وجود جوّ آرام همراه با آزادي ابراز وجود و اظهارن ج( امنيت:

 و ترس از شكست و تمسخر از ديگر عوامل مؤثر در يادگيري است.

 ـ مباني تدريس مدرس: ٥ـ  ٥

 باشند: موارد زير جزو مباني تدريس مدرس مي

 ايف( نحوه اعتقاد و نگرش او نسبت به آموزش و تربيت

 و نمره ندانستن.دادن و حفظ مطايب  علوم، حضور در كالس، گوش ارائهب( تدريس را تنها 

 ها و اصول يادگيري و ميزان دانش و تجارب او نسبت به روشهاي تدريس. ج( آشنايي با نظريه

شـده   دهندة مطايب آموختـه  د( خود را راهنما، ايجادكننده شرايط مطلوب براي يادگيري، آموزش

 براي حل مسأيه و كاربرد در زندگي دانستن.

 به اهداف آموزشيفرصت به فرد براي رسيدن   هـ( دادن

 هاي فراگيران و( شناخت استعدادها، عاليق و توانايي

 ز( ايجاد زمينه براي تعامل فرد با محيط )= كسب تجربه(

 ـ تمرين و تكرار: ٥ـ  ٦

تمرين و تكرار از عوامل بسيار مهم در يادگيري است. مدرس بايد بـه انـواع تمرينـات و    

دقت زيادي داشته باشد. همچنين تمـرين و تكـرار    هاي مختلف و جذاب، توجه و تكرار با شيوه
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در آموزش، اصول و مسائل اخالقي و ايجاد رفتارها، كاربرد زيادي دارد. كيفيت اجـراي تمـرين،   

 مقدار و زمان آن نقش بسيار مهمي در تثبيت يا عدم تثبيت يادگيري دارد.

 هاي آموزشي. تمرين با رسانهانواع تمرين عبارتند از: تمرين توسط مدرس، تمرين توسط فراگير، 

 ـ ايجاد زمينه تفكر و سؤال: ٥ـ  ٧

اي بـراي تفكـر بـر روي آن     قبل از تدريس، پيرامون مطلب، ابتدا سؤاالتي مطرح و زمينـه 

 مطلب حاصل نمايد، سپس مطلب اصلي بيان شود. 

 ـ شخصيت مدرس: ٥ـ  ٨

ايگـويي مـدرس    هاي فكري، اخالقي و اجتماعي و قدرت رفتار و خصوصيات و خصلت

 در يادگيري تأثير زيادي دارد.

 ها بطور متناوب: ـ استفاده از انواع ارزيابي ٥ـ  ٩

هاي آموزشي و  مدرس الزم است از ارزشيابي تشخيصي )كه معموالر قبل از شروع فعاييت

ترم و حين تدريس يـك مطلـب(    براي تعيين رفتاري ورودي است( ارزشيابي تكويني )مانند ميان

يا يك فصل، يا يك دوره و  يابي پاياني يا تراكمي )كه در پايان يك مطلب، يا يك جلسه، و ارزش

 شود( استفاده نمايد. يا يك نيمسال اجرا مي

 بندي مطايب مانند استفاده از نمودار( )رعايت ترتيب و دسته: تنظيم و سازماندهي مطلبـ  ٥ـ  1١

 ش الگويي(ـ رقابت و يادگيري از فراگيران ديگر )رو ٥ـ  11
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 تفاوت بين تدريس و يادگيري: .٦

 پذير است. يادگيري هميشه و در همه جا و بدون تدريس هم انجام.  6ـ  1

شود، يذا ممكن اسـت بخشـي از فعاييـت تـدريس      تدريس هميشه منجر به يادگيري نمي.  6ـ   2

 مدرس به يادگيري تبديل نگردد.

 ير است.. تدريس توسط مدرس و يادگيري توسط فراگ 6ـ  3

 

 عوامل مؤثر در تدريس موفق: .٧

در رونـد  اين نگاه  :مربي( به فراگير و فراگيران  . نوع نگاه و عقيده مدرس )دبير، معلم، ٧ـ   1

 كننده است. تدريس او عامل تعيين

 انواع مدرسين از نظر نوع نگاه و بينش و عقيده:

 ـ مدرسين فراگيرنگر: ٧ـ  1ـ  1

و تربيت استعدادها بوده و از نظر آنـان تعلـيم بـراي تربيـت      هدف اين مدرسين رشد و پرورش

 است و به شناخت فراگيران توجه دارند.

توجه به خصوصيات فرد داشته، بـا هـر فـرد يـك نـوع ارتبـاط        ايف( مدرسين فراگيرنگر فردي:

دهـد( و   برقرار كرده و پوششي عمل نموده )براي مدتي فراگير را تحت برنامه مشخص قرار مـي 

 كند. ازي ميفردس

توجـه  بطـور جداگانـه   تـك افـراد    هاي تك به عواطف و خواسته ب( مدرسين فراگيرنگر جمعي:

 تر است. نداشته ويي به پرورش جمعي اهميت داده، رفتارش رسمي
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يابنـد، و بـا    در جهت اهداف آموزشي بر فراگيران سلطه مـي  ج( مدرسين فراگيرنگر اقتدار طلب:

و  با زورگـويي نه و هاي آموزشي، تشويق و ترغيب و تنبيه  امر و نهيوضع و اجراي قوانين يا با 

 شوند. بر فراگيران حاكم ميخشم و خشونت 

با فراگير رابطه عاطفي برقرار كرده و در فضـاي كـالس جـو     طلب: د( مدرسين فراگيرنگر رفاقت

 كنند. عاطفي حاكم مي

لومات، اطالعـات پيرامـون درس   هدف اين مدرسين، انتقال مع نگر: ـ مدرسين درس  ٧ـ   1ـ   2

هاي فردي نداشته، عقيده دارند كه بايـد   و يا يك موضوع بوده، توجه به شناخت فراگير و تفاوت

 از راه كسب دانش زندگي كرد.

فراگيران تحت تأثير وسعت اطالعات علمي آنـان قـرار گرفتـه و     نگر علمي: ايف( مدرسين درس

گيران باعث پذيرش مدرس به عنوان ايگـو شـود. ايـن    اي از فرا اين موضوع ممكن است در عده

 توانند بطور غيرمستقيم تأثير تربيتي بر فراگيران داشته باشند. مدرسين مي

اين مدرسين با طرح مسائل جذاب، كلي و اجتماعي و مسائلي كـه در   نگر فلسفي: ب( مدرسين درس

توجه نمـوده، مـورد پـذيرش فراگيـران     زندگي فراگيران كاربرد داشته و يا با آن سروكار دارند، جلب 

 شوند. آيند و بعضي فراگيران بنوعي مسخ آنان مي قرار گرفته به عنوان انسان آرماني و ايگو درمي

با وضع يا اجراي ضوابط آموزشي، فراگيران را در چهارچوب  نگر اقتدارطلب: ج( مدرسين درس

 يابند. سرفصل و منبع قرار داده بر كالس سلطه مي

با قراردادن فراگيران بـين جـو عـاطفي و جـو حسـن و قـبح،        طلب: نگر رفاقت درس سيند( مدر

 سازند. اهداف آموزشي )سرفصل و منبع( را محقق مي

 

 



 هاي تدريس و كالسداري مباني، اصول و مهارت

 

38 

 ـ نوع شخصيت و رفتار مدرس: ٧ـ  2

تواند براي فراگيران هم معيار باشد و هـم اسـوه و ايگـو،     اعمال و رفتار مدرس )دبير، معلم، مربي( مي

 تواند منشأ تغيير و يا ساخت آنان شود. هاي زير مدرس بر فراگيران اثر گذاشته و مي نهيذا در زمي

 اش اعتماد فراگيران به اوست. هاي مختلف كه نتيجه ايف( عدايت مدرس در زمينه

 شناس بودن، طرح مطايب بر تابلو و ... هاي وقت ب( نظم و ترتيب مدرس در زمينه

 ج( پشتكار و پيگيربودن.

   در نيت و عمل، اهداف مادي نداشتن از تدريس و كالسداريد( اخال

 و( وضع ظاهري مناسب

هـ( تعامل با همه فراگيران بر مبناي ادب و برخورد شايسته در اعمال و گفتار و يحـن مهربـان و   

 صميمي داشته باشد.

كرده، آنـان   ساز باشد، فراگيران را آزاد تربيت ز( داشتن اهداف و ارزشهاي متعايي و بارز: زندگي

 را پذيرنده همه حرفهايش نداند.

: ارتباط الزمه و بستر تعليم و آموزش مؤثر اسـت.  ـ برخورداري از توان برقراري ارتباط  ٧ـ   ٣

 شود( )در صفحات بعد به موضوع ارتباط بطور مبسوط پرداخته مي

 .شود اين مهم با مطايعه دائمي و وسيع حاصل مي ـ تسلط بر موضوع محتوا: ٧ـ  ٤

طرح درس كلـي بـراي دوره و طـرح درس روزانـه     ـ برخورداري از طراحي آموزشي:   ٧ـ   ٥

 براي هر جلسه. )در همين فصل به آنها پرداخته خواهد شد.(

 )در فصل پنجم آمده است.( هاي متنوع تدريس ـ شناخت، تسلط و اجراي روش ٧ـ  ٦
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 ارتباط  .٨

ثير فرآيند ارتباط در يادگيري اهميت نداده بعضي از مدرسين )دبيران، مربيان و معلمان( به تأ

  دهي پاياني محدود نمـوده،  و رسايت خود را به حاضرشدن در كالس، بيان محتوا، امتحان و نمره

هاي مختلـف، توجـه    به ميزان و نوع يادگيري فراگير، پرورش استعدادها و تربيت فراگير در جنبه

مندي از فرآيند ارتبـاط بـراي    ر افزوده شده بهرهالزم را ندارند. در صورتي كه هرچه بر دانش بش

نظامهاي آموزشي و مدرسين )دبيران، مربيان و معلمان( بيشتر ضرورت يافته اسـت و آن بعنـوان   

 گردد. يادگيري و تربيت تلقي مي دركننده  يك مبنا و عامل تعيين

يعنـي   اصطالحدادن و در  بطيعني پيونددادن و ر يغتارتباط در شناسي فرآيند ارتباط:  . مفهوم ٨ـ   1

كنـيم.( و   روز در تعامل با ديگران بطور فراوان، ارتباط برقـرار مـي   برقراري رابطه بين دو فرد )در شبانه

ها، احساسات و عقايد در دو فرد يـا   ارتباط عبارت است از فرايند انتقال و تبادل افكار، انديشه تعريف

 به منظور تأثير، كنترل و هدايت يكديگر. بيشتر، با استفاده از عالئم و نماد مناسب

آن )مدرس( به گيرنـده )فراگيـر(     شدن پيام از فرستندة منتقل ـ ارتباط در فرايند تدريس:  ٨ـ   2

به طوري كه مفاد پيام ادراك شود، مشروط به اينكه محتواي پيام مورد نظر فرسـتنده، بـه گيرنـده    

 پيام، منتقل شود و بايعكس.

 تباط در فرآيند تدريس:ـ تحليل ار ٨ـ  ٣

 ـ ارتباط، يك مدار و مجموعه اعمال است.

 ـ فرآيند انتقال، جريان دارد.

 شوند. ـ مفاهيم منتقل مي

 .آيدوجود بـ منظور مشترك از مفاهيم بين طرفين 
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كننـده نـوع و    باشد و آن تعيين ـ  هدف ارتباط تأثير، هدايت و تعليم براي تربيت صحيح مي

 روش ارتباط است.

 شود. ـ پيام داراي محتواست و آن درسي است كه تدريس مي

 عنصر الزم است: فرستنده، گيرنده، پيام 3ـ در ارتباط، وجود 

 شود كه توسط گيرنده ادراك شده باشد. ـ پيام وقتي منتقل مي

 ـ آغازگر و برقراركننده ارتباط، مدرس است.

بـراي پـذيرش و   را جوّ و فضـا  ست الزم ادر جريان ارتباط، « دبير، معلم و مربي»ـ مدرس 

 ارتباط مساعد نمايد. روند

 ساز خوبي براي شروع ارتباط و موفقيت آن باشد. تواند زمينه نمودن مي ـ فضاي عاطفي و محبت

 تدريس صحيح = برقراري ارتباط *ارتباط كامل = انجام رسالت الهي          *

 داركا                                                
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 هاي ارتباطي: روش ـ  ٨ـ  ٤

 ـ ارادي و غيرارادي 8ـ  4ـ  1

 هيه طرح درس قبل از رفتن به كالس.شده، مانند ت ريزي قبلي و حساب ارادي: با طرح و برنامه

 ريزي قبلي. غيرارادي: بدون طرح و برنامه

 ـ رسمي و غيررسمي 8  ـ  4ـ 2

نامـه و مقـررات    هاي اداري و آموزشي بـا ابـالغ آيـين    هاي رسمي مانند سازمان رسمي: در محيط

 شود. برقرار مي

شـود، ايـن نـوع ارتبـاط      مـي  غيررسمي: بين دو نفر يا دو گروه بطور عادي و غيررسـمي برقـرار  

 تر و عميقتر از ارتباط رسمي است. صميمانه معموالر 

 ـ كالمي و غيركالمي 8 ـ   4ـ 3

مانند بحث و گفتگو، تعريف يا توضيح شـفاهي  « رمزهاي كالمي»كالمي: انتقال پيام با استفاده از 

 يك مطلب.

ند حركات )حركات دست و و چشـم(،  غيركالمي: انتقال پيام با استفاده از رمزهاي غيركالمي مان

 صدا و زنو )آژير آمبوالنس(، عالئم و نماد )عالئم راهنمايي و رانندگي( و ... .

 و تربيت ارتباط غيركالمي مطلوب فراگيران بوده و بايد به آن اهميت ويژه داد.در تعليم   *

 ـ مستقيم و غيرمستقيم 8ـ  4ـ  4

معموالر براي همديگر ناآشنا هستند مانند ارتباط بـين   غيرمستقيم: غيرحضوري و باواسطه است و

 نويسنده و خوانندگان يك كتاب.



 هاي تدريس و كالسداري مباني، اصول و مهارت

 

42 

تـرين و   صـميمانه توانـد   مستقيم: حضوري و بدون واسطه بين فرستنده و گيرنده، اين ارتباط مـي 

)زيرا ارتباطي است كه انـواع روشـهاي ارتبـاطي ديگـر در آن بكـار       باشد. ترين نوع ارتباط كامل

 شود.( ميگرفته 

هاي خود از اين نوع ارتبـاط بـراي تعلـيم و تربيـت مطلـوب، الزم       مدرس، در جلسات و كالس

 است استفاده نمايد.

 ـ فردي و جمعي 8ـ  4ـ  5

 حضوري و شخصي دارد.جنبة فردي: معموالر بين دو نفر است و بيشتر 

قيم ماننـد سـخنراني در   جمعي: بين يك نفر با يك گروه يا گروهي با گروه ديگر است كه يا مست

 مجايس پرجمعيت بوده و يا غيرمستقيم مانند مطبوعات و صدا و سيما.

 طرفه و دوطرفه ـ يك 8ـ  4ـ  6

بـه فرسـتنده   ايعملـي   شود و گيرنده عكـس  طرفه: پيام از فرستنده به گيرنده ارسال مي يك

 كند. مانند ارتباط توسط صدا و سيما و مطبوعات. منتقل نمي

شود و ارتباط بعدي بـر   قش فرستنده ـ گيرنده دائمار در جريان ارتباط عوض مي دوطرفه: ن

دبيـر، معلـم و   »شود. مانند ارتباط مستقيم مدرس  ايعمل گيرنده و فرستنده تعيين مي اساس عكس

 طرفه است. و فراگير در كالس و جلسات كه مؤثرتر از ارتباط يك« مربي
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 طراحي آموزشي  .٩

 وزشي چيست؟. طراحي آم ٩ـ  1

اقداماتي است كه مدرس براي يك نيمسال تحصيلي و همچنـين بـراي تـدريس و اداره يـك جلسـه،      

 نمايد. هاي آموزشي خود طراحي مي دادن به فعاييت قبل از شروع آنها، بعنوان نقشه راه براي سامان

و يـا بـه    برخوردار بوده، چنانچه فاقد آن باشد« طراحي آموزشي»مدرس الزم است از توانايي 

داند فعاييت آموزشي خود را چگونـه بـه جريـان انـدازد و      اندازه كافي اين توانايي را نداشته باشد نمي

 شود. هاي آموزشي او وارد مي چه موقع، كدام امور را انجام دهد و ابهام و اشكاالت زيادي به فعاييت

زشـي او را  هـاي مـدرس سـامان داده، رونـد آمو     بطور كلي طراحي آموزشي بـه فعاييـت  

نمايد كه از كجا و چه هنگامي شروع كند؟ چه مدت فراگيـر را   نمايد و مشخص مي هماهنو مي

در اختيار دارد؟ در اين مدت بايد چه مطايبي را و با چه روشي به او آموزش دهد؟ چه هنگـامي  

 بايد دوره را پايان دهد؟ و ... .

 . اصول طراحي آموزشي در تدريس و كالسداري: ٩ـ  2

  صويي كه در طراحي آموزشي الزم است رعايت شوند عبارتند از:ا

 الف( تعيين اهداف كلي:

هنگام طراحي آموزشي اويين و مهمترين اقدام تعيين اهـداف كلـي بـراي مـدرس اسـت. هـدف       

نهايي از فعاييت آموزشي را بايد بطور دقيق مشخص نمايد و به اين سؤال پاسخ صريح و روشن 

شي من براي چيست؟ وظيفه و  تعهد و  انجام رسايت ايهي؟ شغل و درآمد دهد كه فعاييت آموز

هـا و   داشتن؟ اصالح فرد و جامعه؟ ايجاد تغييرات در فراگير؟ رشددادن و ايجاد توانايي و اشتغال

 مهارتها در فراگير؟ يا تربيت نمودن؟
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 ب( انتخاب فراگير:

هاي خود، نوع و سن فراگيراني  ناييمدرس )مربي، دبير و معلم( الزم است با توجه به توا 

 هاي آموزشي خود قرار دهد را مشخص و انتخاب نمايد. تواند تحت فعاييت را كه بخوبي مي

بايد نسبت به سطوح سني مختلف شناخت الزم را بدست آورد تا بتواند با درك آنان بـه   مدرس

ربيتي بـراي هـر سـن تسـلط     هاي ت راحتي آنها را تحت تعليم و تربيت قرار دهد و به انواع روش

كافي پيدا نمايد. )يذا بايد از علم تعليم و تربيت اسالمي، روانشناسي رشد و روانشناسي تربيتي و 

 .مند شود.( ... به اندازه كافي بهره

 ج( تعيين موضوع، تهيه، تنظيم و تدوين محتوا:

ع: علـوم قـرآن و   خواهد تدريس كند را انتخاب نمايد. )موضـو  ـ مدرس بايد موضوعي كه مي  1

 حديث، فقه، تفسير، اخالق و علوم تربيتي، عربي، كالم و تجويد و ...(

ـ با توجه به موضوع، بايـد محتـواي مـورد تـدريس را تهيـه، تنظـيم و بـه روشـني تـدوين و            2

 بندي نمايد. سازمان

هـاي   ـ روش انتقال محتوا يا روش تدريس خود را انتخاب نمايد و الزم است بـر انـواع روش    3

ها در فصل پنجم مورد تجزيه و تحليل  هاي تدريس مسلط باشد. )اين روش انتقال محتوا و روش

 گيرد( قرار مي
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 ـ كاربرد طراحي آموزشي در تدريس و كالسداري: ٩ـ  ٣

 طراحي آموزشي بر دو نوع است:

 «:طرح كلي»ـ تهيه  ٩ـ  ٣ـ  1

كه در يك نيمسال قصد تـدريس  مدرس الزم است قبل از شروع نيمسال براي هر درسي  

 هاي آموزشي اوست، تهيه كند. كه شامل كليه فعاييت« طرح كلي»آن را دارد، يك 

 «:طرح كلي»هاي تهيه  گام

تعيين اهداف كلي از تدريس موضوع )كه در اصول طراحي آموزشي قـبالر ذكـر    گام اول: 

 نمودن هدف تدريس مبحث هر جلسه. گرديد( و همچنين مشخص

 هاي آموزشي: تعيين ساير فعاييت م:گام دو 

مدرس در هر دوره الزم است جلساتي را به معارفه )معارفه مدرس بـا فراگيـران و فراگيـران بـا     

نيمسال و ...( ، مرور، رفـع اشـكاالت فراگيـران،     ها )امتحان ميان دوره، مدرس و درس( ، ارزيابي

 بازديدها و ... اختصا  دهد.نيمسال و سؤاالت كالسي( ،  ترميم )پس از ارزيابي ميان

 گام سوم:

مـاه   4هفتـه و حـدود    16كه معموالر يك نيمسال تحصيلي معادل  ـ مدت دوره مشخص شود:  1

 است. مثال براي يك نيمسال تحصيلي:

 هفته( 16هاي آن، مشخص شود ) ـ هفته 

ر و شود تعيين گردد، يك روز در هفته يـا بيشـت   ـ روزهايي از هفته كه كالس تشكيل مي 

 ساعت. 2هر جلسه 
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ها: روزها و ساعاتي كه به داليل مختلف از قبيل معارفه، تعطيالت رسمي، مرور و رفـع   ـ تعيين كسري  2

 ساعت نشوند.( 4ها بهتر است بيش از  اشكال، امتحانات، ترميم )پس از ارزيابي( مشخص شوند. )كسري

ها، جلسـات خـايص و مفيـد     عيين كسريـ محاسبه جلسات خايص و مفيد براي تدريس: با توجه به ت  3

 باشد.( جلسه مي 14آيند. )معموالر تشكيل جلسات يك درس در دانشگاههاي معتبر حداقل  به دست مي

گام چهارم: تقسيم محتواي تدريس در جلسات يا تعيين مبحث هر جلسـه بـا توجـه بـه      

 زمان خايص و مفيد هر جلسه.

 ـ طرح درس روزانه: ٩ـ  ٣ـ  2

 ف:الف( تعري

نمايـد و   اي است كه مدرس براي هر جلسه تنظيم و تدوين مـي  طرح درس روزانه برنامه 

 شود. هاي هر جلسه بطور منظم و هماهنو طراحي مي در آن كليه فعاييت

 

 طرح درس روزانه كليه جلسات الزم است قبل از شروع دوره تهيه گردد.*

 

 ب( اهميت و ضرورت:

 است.ـ رفتاري اي  مرحله ـر وصول مدرس به اهداف كلي ـ طرح درس روزانه عامل مهمي د 1

نمايند، بسـيار الزم   ها را تجربه مي ها، ادارة جلسات و كالس ـ براي مدرساني كه اويين تدريس  2

 و ضروري است.
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 ج( فوايد:

 بخشد. و تدريس مدرس در هر جلسه نظم و هماهنگي مي  ـ به فعاييت 1

شـود. بـراي    س و ادارة آن را داده باعث اعتماد به نفس او ميـ به مدرس توانايي تسلط بر كال  2

 آورد. مدرس و فراگيران امنيت خوبي را بوجود مي

 ـ فراموش نشدن مواردي كه بايد در تدريس يحا  شوند. 3

 نمايد. ـ از بروز مشكالت و موانع آموزشي جلوگيري مي 4

 «:يك جلسه مراحل و روند اداره كالس و يا»يا « طرح درس روزانه»د( 

در تهيه طرح درس روزانه مدرس الزم است ابتـدا مشخصـات درس را تعيـين نمايـد: هـدف       *

 كلي، موضوع تدريس، شمارة جلسه، مبحث هر جلسه.

  ـ مرحله اول؛ آمادگي: 1

در شروع هر جلسه، ابتدا بايد فراگيران را در مرحلة آمادگي قرار داد تا توجه و افكار آنان متوجه 

س و درس گردد. در اين مرحله مدرس الزم است با فراگيران ارتباط آموزشي برقرار مدرس، كال

نموده و در كالس جو عاطفي و مطلوبي حاكم كند و در فراگيران روحيـه نشـاط ايجـاد نمايـد.     

 انجام گيرند، عبارتند از: ديگر اقداماتي كه معموالر در اين مرحله الزم است 

امل احساسي برابـر، ذكـر مطلـب يـا موضـوعي غيرمـرتبط بـا        ايف( حضور و غياب همراه با تع

ثبت يك بيت شـعر يـا آيـه يـا حـديث       ،هاي خلقت موضوع بحث روز )مانند عجايب و زيبايي

شـعبانيه، عرفـه و ...(،   ماننـد  كوتاه و كاربردي بر تابلو، ذكر اعمال ايام،  طرح فرازهايي از ادعيـه  

 ها، سخنان اميدواركننده و هدفمند و ... . يپرسيهاي آن روز كنار تابلو، احوا ثبت فعاييت
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سازي محيط آموزشي و كالس و امكانات موجود از قبيل نـور، دمـا، تـابلو و وسـايل      ب(  آماده

 آموزشي. آموزشي و كمك

 ج( رفع عوامل مخل و بازدارنده مانند سروصداي خارج از كالس و ... .

  ه درس جديد:ـ مرحله دوم؛  ارزشيابي تشخيصي و بيان مقدم 2

در مرحله دوم مدرس ابتدا در زمان كوتاهي از درس گذشته ارزشيابي بعمل آورده و تعيين رفتار 

ورودي نموده تا براي او مشخص شود كه درس جديد را چگونه و از كجـا شـروع نمايـد. ايـن     

بـا هـم،    شده توسط مدرس از فراگيـران و مباحثـه آنـان    ارزيابي، معموالر با سؤاالت از قبل تعيين

الزم اسـت بـراي    در مقدمـه درس جديـد  شود. در بخش دوم و ادامه اين مرحله، يعني  انجام مي

ايجاد انگيزه جهت پذيرش درس، اسم درس، هدف و اهميت آن گفته شود و سپس بطور كوتـاه  

اي با توجه به موضوع درس بيان گـردد. الزم بـه ذكـر     براي ورود به مطلب اصلي آن روز، مقدمه

نانچه درس گذشته براي درس جديد مبنا بوده و با ارزشيابي كه بعمـل آورده، مشـخص   است چ

شود كه درس گذشته بخوبي يادگيري نشده، الزم است ابتدا بطور فشرده موارد مهـم درس قبـل   

 را يادآوري نمايد.

  ـ مرحله سوم؛ انتقال مطلب اصلي: 3

مرحله همانگونه كه قـبالر مطـرح شـد    باشد. كه در اين  مطلب اصلي همان محتواي درس روز مي

 شود. به فراگير منتقل مي« مضمون»و « نماد»، «طرح عنوان»در سه بخش 

  بندي: گيري و يا جمع مرحله چهارم؛ استنتاج و نتيجه ـ  4

بنـدي و   گيري شود و خالصه و جمع درس روز توسط فراگيران خالصه و نتيجهبهتر است ابتدا 

روز الزم است در زمان كوتاهي توسـط مـدرس و بطـور مشـخص و     گيري نهايي از درس  نتيجه

 واضح انجام گيرد.
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  مرحله پنجم؛ ارزشيابي: ـ  5

براي اطمينان از فراگيري مطلب اصلي و ادراك آن و تعيين ميزان موفقيت و اينكه مشخص شـود  

زشـيابي  تا چه حدودي اهداف درس روز به ثمر رسيده و اطالع از ميزان يـادگيري فراگيـران، ار  

تواند با توجه به نتايج اين ارزشيابي به اصالح و ترميم تـدريس آن روز   شود. مدرس مي انجام مي

 خود بپردازد.

توانـد   باشد، نتـايج اين ارزشيـابي براي مدرس مـي  پذير مي اين ارزشيابي به اشكال مختلفي امكان

 تعيين رفتـار ورودي بـراي جـلسه بعد نمايد.

 رحله چهارم و پنجم به موازات هم انجام شده و يا در هم ادغام شوند.گاهي ممكن است م *

 مرحله ششم؛ اختتام:  ـ  6

 شود. ـ براي استمرار رابطه فراگير با درس تا جلسه بعدي، فعاييتي به عنوان تمرين يا تكليف معين مي

بـراي تـرميم   ـ با توجه به نتايج ارزشيابي كه در مرحله قبلي انجام گرفـت، چنانچـه نيـاز اسـت     

 شود. تدريس، فعاييتي براي فراگير تعيين مي

هـا،   توانـد توصـيه   ـ همچنين در اين مرحله مدرس چنانچه نياز است، با توجـه بـه موضـوع مـي    

 شود. ها و موارد مشابهي را مطرح نمايد، اين موارد باعث افزايش انگيزه در فراگير مي تشويق

بـراي تـرك كـالس سـخناني را ايـراد نمايـد تـا         ـ مدرس الزم است براي ايجاد روحيه مطلوب

 همچنان مدرس، موضوع و مطلب و كالس مورد پذيرش فراگير)مطلوبيت + مقبوييت( بمانند.

تعيين شده توسـط   تواند شعر يا جمله كوتاه ادبي و يا دعايي با مفهوم و از پيش خاتمه كالس مي

 فراگيران و يا مدرس باشد.
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 تدريس و كالسداريدر « مباني تربيت»كاربرد   .1١

ـ قبل از هرگونه اقدام براي تعليم و تربيت فراگيـر، مـدرس )دبيـر، معلـم و مربـي( الزم        11ـ   1

 است خود را مقبول )از نظر فكري( و مطلوب )از نظر قلبي( ساخته به مرحله پذيرش برسد.

يدن بـه مرحلـه   )رس 2، او را متوجه وجود خود نموده1ـ با رساندن فراگير به مرحله تفكر  11ـ   2

خودداني و خوديابي( پس از آن فراگير به مرحله خودشناسي )شناخت نهادهـا و قـواي درونـي،    

، به خداشناسـي و خداپرسـتي نائـل آيـد.     3خصوصيات، تمايالت، استعدادها، نيازها و ...( رسيده

من عرف نفسه فقد عرف ربه(، در اين حايت اسـت كـه خودسـازي بـراي او     «:  »)پيامبر اكرم

باشـد كـه: نگـرش     مفهوم خواهد يافت. روشي كه مستلزم طي اين مسير است بـدين شـكل مـي   

فراگير الزم است )نسبت به خداونـد، خـود، فلسـفه و هـدف آفـرينش، نظـام هسـتي، مـر  و         

 سرانجام انسان و جهان، نحوه زيست و ...( تشكيل گردد.

 تشكيل نگرش يعني:

اني و خوديابي( و براي هـدف بـودن خـويش، جـوابي     اينكه فرد بداند  وجود دارد )= خودد . 1

 داشته و ادراك نمايد كه براي چه وجود دارد.

 براي آفرينش و جهان هستي هدف مشخصي قائل باشد. . 2

                                                           
با تفكر دل خود را بيـدار سـاز و در شـب    « »نَبِّهْ بِايتَّفَكُّرِ قَلْبَكَ وَ جَافَ عَنِ ايلَّيْلِ جَنْبَكَ وَ اتَّقِ اهللِ رَبَّكَ». حضرت علي)ع(:  1

 1547/ح 3اصول كافي/ج « پهلو از بستر خواب بدور دار و از خداي پروردگارت پروا كن.

كه خـود را نشناسـد از    كسي» « ةِهاالجَايْ وَ اللِايضَّ  يفِ طَبِخَ وَ ةِجااينَّ يقِرِطَ  نْعَ  دَعُبَ   هُسَفْنَ فْرِعْيَ  مْيَ  نْمَ»  علي )ع(:رت حض. 2

 9134غررايحكم/« گردد. شود و در گمراهي و جهايت گرفتار مي طريق نجات دور مي

بهتـرين معرفـت بـراي انسـان     « »اَعْظَمُ ايْجَهْلِ جَهْلُ االنْسَانِ اَمْرَ نَفْسِهِ هِسِفْنَيِ سانِنْاالِ ةُفَرِعْمَ ةِفَرِعْمَايْ لُضَفْاَ» حضرت علي )ع(:. 3

   179غررايحكم/ « ها براي انسان خودناشناسي است. خودشناسي است، بزرگترين ناداني

كه خود را بشناسد، بـه سـعادت و رسـتگاري بـزر       كسي « سِفْاينَّ ةِفَرِعْمَبِ رَفَظَ نْمَ رِاالكبَزَوْفَايْ نالَ»  د:وحضرت علي )ع( فرم

 9965غررايحكم/ نائل شده است.
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وجود خداونـد را بـر   و حضور  رسيده، قطعيدر مورد خايق و مبدأ آفرينش نيز به يك نتيجة  . 3

 ن نگرش نسبت به خداوند()= انسان موحد = تشكيل شد .مايدخود حس ن

توجيه مشخصي داشته باشد و بطـور قطعـي بدانـد     د،براي سرانجام و عاقبت زيست خو . 4

چـه  درك كنـد در طـول زيسـت خـود      ،چه مسيري را در زيست طويي طي خواهـد نمـود  

اوخواهد آمد و بعـد از    مر  به سراغ ،پس از طي مراحليو  ؛هايي را طي نموده است دوران

 تي هست.مر  هم هس

ي براي فـرد مشـخص   ا ها نسبت به چيزي يا پديده كه هست و نيست در مجموع هنگامي

عيني شود، فرد نسبت به آن چيز و يـا   و پايدار بماند ،تحقق يافته ،شده، شكل يافته و اين شاكله

 .پديده تشكيل نگرش داده است

را دريافـت   آن ،كـرده توجـه   نمـاز به فرد ابتداي نگرش، بعنوان مثال در مورد نماز، در  

آن را با تـأخير بـه جـاي    ويي هنوز نگرش او نسبت به نماز تشكيل نشده، ممكن است د ماين مي

گردد كه نماز از  مشخص مياينگونه هست و نيست نسبت به نماز براي او در مرحله بعد، آورد،  

ة اهميـت نمـاز   شاكل بعدشود. در مرحلة  در هيچ حايي از انسان ساقط نميباشد و  مي سوي خدا

اگـر ايـن    .دهـد  ماند و هنگام اذان بين نماز و مسأيه ديگر، نماز را ترجيح مـي  براي فرد پايدار مي

در ايـن  گـردد.   مـي به صورت عمل بر اندام جاري  از بين نرود، نماز براي او عينيت يافته، هشاكل

 فرد نسبت به نماز تشكيل نگرش داده است.حايت 

 

ت بعنوان يك مبنا مورد توجـه مدرسـين، دبيـران، معلمـان، وايـدين و      اين اصل مهم الزم اس * 

 اندركاران تعليم و تربيت قرار گيرد: مربيان و همه دست

تشكيل نگرش منشأ اوليه هدايت و تعليم و تربيت و همچنين انگيزة اصلي در تشـكيل  » 

 «و اصالح كلية رفتارهاست.
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 مقدمه

شويم كه آنها در موفقيت و بازدهي تدريس و كالسداري مدرس، هـم   در اين فصل با اصويي آشنا مي

اي در اداره كالس و يا جلسه و يا احاطـه بـر آنهـا     كننده و هم نقش تعيينبطور مستقيم، دخايت دارند 

 كنند و نتيجه كاربرد و رعايت آنها ايجاد توانمندي در مدرس )دبير، معلم و مربي( است. ايفا مي

 معارفه: .1

« جلسه معارفه»در جلسة اول هر دوره الزم است به معارفه پرداخته شود. يذا به آن  

 . شود نيز گفته مي

شـود.   يابي مـي  ساخت ذهني فراگير و نگرش او در دقايق اوييه شروع اويين جلسه، شكل

يذا جلسه اول در قضاوت مطلوب يا نامطلوب دانشجو و همچنـين در تشـكيل نگـرش مثبـت و     

اي رفتـار نمايـد تـا     بايـد بـه گونـه    مـدرس باشد. در نتيجه  منفي فراگير و مدرس بسيار مؤثر مي

 درس، كتاب، مدرس و فضاي كالس، نگرش مطلوبي را به دست آورند. فراگيران از عنوان

 انواع معارفه:

: بخشي از اين معارفه قبل از شروع نيمسال و جلسه اول بـا  ايف( معارفه مدرس با فراگير

كسب اطالعات از منابع ذيربط و يا در جلسة اول، قابل انجام است، )از نظر دوره، رشته و 

 نيمسال تحصيلي و...(

 شوند. با تحصيالت، سوابق، توانائيها، تخصص مدرس آشنا مي ( معارفه فراگير با مدرس:ب

 ج( معارفه فراگير با درس و موضوع، كتاب و منبع، شرايط و قوانين كالس و مدرس و ... .
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 رعايت نظم: .2

ي رعايت نظم در كليه امور، امري بـديه   يكي از اصول مهم تدريس و كالسداري رعايت نظم است.

يـابيم كـه    هاست. با انـدك توجـه درمـي    كننده در همه زمينه و از موضوعات بسيار مهم، ارزشمند و تعيين

 هاي آن همواره بر اساس نظم بوده است. آفرينش و بقاي موجودات در نظام خلقت و پديده

رعايت نظم براي مدرس )دبيـر، معلـم و مربـي( از ايزامـات تـدريس و كالسـداري اسـت.        

وري بيشـتر، وصـول بـه     جويي در وقت و امكانـات، بهـره   ، نشاط و شادابي، صرفهآرامش خاطر

 اهداف تعليم و تربيت و ... از فوايد نظم است.

توانـد در سـاخت فكـري     منشأ نظم معموالر تفكر صحيح است. مدرس با رعايـت نظـم مـي   

ا مدرس، نظـم در امـور   اي را ايفا كند. يذا فراگيران الزم است در تعامل ب كننده فراگير نقش تعيين

بـر اسـاس نظـم و ترتيـب بـه        هاي آموزشـي مـدرس،   ها، برنامه را مشاهده نمايند و كليه فعاييت

 دانشجويان و مركز آموزشي و ... ارائه گردد.

 

 ها: جذابيت .٣

هـا بـراي هـر     هاست. جـذابيت  يكي از اصول مهم تدريس و كالسداري وجود جذابيت 

ا در موفقيت او، اداره كالس، وصول به اهداف آموزشي و مدرس، نقش بسيار حساس و مهمي ر

 اي را در موارد ذيل بر عهده دارند: كننده نمايند. همچنين آنها نقش تعيين تربيتي او، ايفا مي

 ايف( جذب فراگيران

 ب( حفظ آنان و ماندن در روند آموزشي

 ج( ايجاد تغييرات، ساخت، رشد و تربيت فراگيران
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 ها: انواع جذابيت

 ايف( روش تدريس

 ب( فضاي آموزشي )فضاي فيزيكي و فضاي عاطفي(

 ج( موضوع و مطلب

 ها و گيرايي خصوصيات مطلوب اخالقي، اجتماعي، رفتاري و فكري مدرس د( جاذبه

 

 بررسي شكل ظاهري خود قبل از ورود به كالس: .٤

راگيـران  به كالس به قضاوت ف« دبير، معلم و مربي»يحظات و دقايق اوييه ورود مدرس  

دهند، يذا اگر مدرس با ظاهري  در مورد او اختصا  داشته، فراگيران او را مورد ارزيابي قرار مي

اي از فراگيـران از رونـد    آشفته از نظر نوع يباس و ظاهر نامطلوب چهره وارد كالس شـود، عـده  

وي  آموزشي كالس خارج شده و مدرس را مورد عدم پذيرش قرار داده، اين موضوع بر احاطـه 

اي شـاد و متبسـم و روي    بر كالس مؤثر است. يذا الزم است مدرس با ظـاهري آراسـته، چهـره   

گشاده وارد كالس شده و از همان ابتدا، روزِ مطلوب و خوبي را براي فراگيران نويد دهـد. ايـن   

جـذابيّت  »در احاطه وي بر فراگيـران و  باعث جاذبه و گيرايي مدرس شده و در نهايت حايت او 

مؤثر است. در مجموع در دقايق اوييه و يحظات ورود مدرس به كالس، فراگيـران  « كالس فضاي

 بايد نسبت به نوع كالسداري و توانايي مدرس، قضاوت مطلوبي را انجام دهند.
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 جو حسن و قبح .٥

)بين مدرس و باشد و آن فضايي است  از اصول مهم تدريس و كالسداري مي« حسن و قبح»جو 

كـه در آن   وايدين و فرزند ـ بين همسران ـ در كـل فضـاي آموزشـي(       اگيران با هم ـ فراگير ـ فر 

هـا،   ها، هنجارها و ... زيبـا و حسـن شـمرده شـده و در مقابـل، بـدي       ها، مطلوب ها، پاكي خوبي

گردند و در صـورت ايجـاد    ها، ناهنجارها، گناهان و ... زشت و قبيح تلقي مي ها، نامطلوب پليدي

شود، از اعمال و گفتاري كه صحيح و جـايز نيسـت و خـالف     اين فضا فراگير از درون، ملزم مي

شوند، خودداري كند و در مقابل، به اعمـايي   عقل و ادب و نزاكت بوده، قبيح و زشت شمرده مي

 يابد. باشند گرايش مي زيبا و مثبت مي كه خوب و

مدرس )معلم، مربي، همسر، مادر( الزم است فراگيران را بين جوّ عـاطفي و حسـن و قـبح قـرارداده تـا      

اهداف آموزشي تحقق يابند. يذا يكي از اصول كالسداري، ايجاد اين فضا است. ايـن دو فضـا شـرايط و    

 سازند. رد، ساخت، رشد و تربيت به خوبي آماده ميمحيط را براي يادگيري، تدريس، ادراك و عملك

 

 جريانات حاكم بر مدار يك كالس: .٦

: در فضاي يـك كـالس ممكـن اسـت كليـه      رابطه و جريان آموزشي و يادگيريـ    6ـ   1

هاي آن، فقط بر مبناي تعامل آموزش و يادگيري استوار بوده و هدف، يادگيري يك علـم   فعاييت

 باشد )كه معموالر بر مبناي منبع و سرفصل درس است(. آن  و انتقال اطالعات پيرامون

: فراده عالوه بر انتقال مطلب علمي و اطالعـات، ممكـن اسـت بـا     ارتباط عاطفيـ   6ـ   2

سـاز   فراگيران خود ارتباط عاطفي برقرار نموده، بين آنها مطلوبيت برقرار گردد و اين خود زمينـه 

 فراده به فراگير خواهد شد. ها و معيارهاي ها، ارزش انتقال انتخاب

: ممكن است بين فراده و فراگير رابطه فكري برقرار شود. فراگيـر در  رابطه فكريـ   6ـ   3

اين حايت، به نوعي، مجموعه افكار فراده را پذيرش نموده، به عنوان اصول فكـري خـود مـورد    

هـاي فراگيـر،    گذاريهـا و ارزشـ   دهد. در نتيجه، اين رابطه فكـري، در انتخـاب   مقبوييت قرار مي

 شخصيت او و ... تأثيرگذار خواهد بود.
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 همانگونه كه قبالً نيز بيان شد مقبوليت و مطلوبيت مساوي است با پذيرش مدرس. *

: در اين حايت، در كالس، فراده يا بهتر است گفته شود مربي )تنهـا  جريان تربيتيـ   6ـ   4

هـاي آموزشـي،    ر اين حايت است( كلية فعاييـت توان به فراده نام مربي اطالق كرد د جايي كه مي

 نمايد.   يادگيري، انتقال مطلب و ... خود را با هدف تربيت فراگير، تنظيم مي

هـاي ديگـر بـين مـدرس و فراگيـر،       : يكي از جريان«تعامل احساسي ـ شناختي »ـ   6ـ   5

آن رابطـه و   است كه عميقتر و هدفمندتر از جريان تربيتـي اسـت و  « تعامل احساسي ـ شناختي »

هـا و   تأثير متقابلي است بين مـدرس و فراگيـر كـه در آن وي از نظـر احساسـات، افكـار، ذائقـه       

هاي دروني، توسط مدرس درك شده است و فراگير اين موضع مدرس را به خوبي متوجه  حايت

كند كه افكار، حـاالت درونـي و اسـتعدادهاي وي، توسـط مـدرس كشـف و        شده، احساس مي

است. اين حايت براي فراگير مطلـوب بـوده، او نيـز واكـنش مثبتـي از خـود بـروز        فهميده شده 

تواند سرمايه مؤثري براي اهداف تربيتي مـدرس و نظـام    مي« تعامل احساسي ـ شناختي »دهد.  مي

درآوردن اهداف تعليم و تربيـت    ساز بسيار خوبي براي به جريان آموزش و پرورش باشد و زمينه

 در كالس است.

ابزاري است براي مدرس، زمـاني كـه هـدف او، رشـد،     « تعامل احساسي ـ شناختي »يقت در حق

 اجتماعي، اخالقي، تربيتي و دروني( باشد. )تربيت فكري، ساخت و تربيت مي

اي را  هـاي برجسـته   چهـره  مندي از اين جريـان،   هاي علميه با بهره معموالر مراجع و بزرگان حوزه

 اند. همواره تربيت نموده

 شوند. ناميده مي« جريانات پنجگانه تعليم و تربيت»الذكر  انات فوقجري*

 

هاي آموزشـي برقـرار    هاي ديگري نيز ممكن است در يك كالس يا محيط ـ جريان  6ـ   6

 هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي. شود. از قبيل جريان
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 «:دبير، معلم و مربي»مدرس مهم هاي  توانايي .٧

 باشند: س به شرح زير ميهاي مهم مدر بعضي از توانايي

 . توان ايگو شدن براي فراگير )خود ايگوي عملي مضمون مطايب مورد تدريس باشد.( 7ـ  1

 رسيدن مدرس به مرحله پذيرش )مقبوييت + مطلوبيت( . 7ـ  2

 «جو حسن و قبح»و « جو عاطفي». توانايي قراردادن فراگير بين  7ـ  3

بيات مدرس كه در ايجاد فضاي عاطفي و حسن و قـبح  در اينجا حاالت مختلف چهره، يحن و اد

 گردند: كاربرد دارند، ذكر مي

 يحن و ادبيات مدرس جدي  ـ حايت چهره مدرس جدي  

 يحن و ادبيات مدرس عاطفي  ـ حايت چهره مدرس جدي

 يحن و ادبيات مدرس جدي  ـ حايت چهره مدرس عاطفي

عاطفي همراه با جـو حسـن و قـبح    يحن و ادبيات مدرس   ـ حايت چهره مدرس عاطفي

 )بهترين نوع(

، جلـوگيري،  «حفـظ »، نگهـداري  «تقويـت »افزايش  ايجاد،. توانايي تغيير رفتارهاي فراگير ) 7ـ   4

، يا محو يك رفتار(، رشد )تداوم ساخت( و تربيت )كه الزمـة آن طـرح و برنامـه   « كاهش»تقليل 

 ست.(براي تربيت او همچنين برقراري ارتباط زمان كافي 

 توانايي تغيير يا ايجاد نگرش و ديدگاه . 7ـ  5
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 ها محرك .٨

يكي ديگر از اصول تدريس و كالسداري اسـتفاده از محركهاسـت، اگـر بـر اثـر عـاملي،       

تري از آن عامل، بـه محـيط    آرامش و روند كالس با اخالل روبرو شود، مدرس بايد محرك قوي

مجهز شده تا هرگاه الزم شود يكـي از آنهـا را وارد    ها اي از محرك وارد كند. او بايد به مجموعه

 محيط نموده، تأثير تحميل آن عوامل را برطرف و خنثي كرده، بر كالس استيال يابد.

چنانچه عامل بازدارنده و مخل، از سوي يكي از فراگيـران باشـد، مـدرس نبايـد از خـود      

گفتـار خـود و ديگـر فراگيـران      ايعمل منفي بروز دهد، بلكه بايد مراقب رفتار و واكنش و عكس

بوده تا آنان، فراگير مخل را زير سؤال نبرند و به شخصيت و جايگاه او در كالس، همچنـين بـه   

تر و بقاي بيشتري  هاي عاطفي از همه قوي وارد نشود. محرك  روابط مدرس با آن فراگير، خدشه

دار و اختيـاري   هـاي جهـت   لايعمـ  ها عبارتند از: حكايات، مثايهـا، عكـس   دارند. بعضي از محرك

 مدرس مانند سكوت و ... .

نيزباشند.«حصولكانونتوجه»توانندعاملهاميمحرك*

 

 ايجاد روحيه نشاط در كالس: .٩

ممكن است بين مدرس و فراگيران تفاوت سطح سني وجود داشته باشد، براي رفع بازدارنـدگي  

وحيـه نشـاط اصـل مهمـي در تـدريس و      اين موضوع و همچنين به داليل متعدد ديگر، ايجـاد ر 

 توان گفت: شود و مي يادگيري محسوب مي

 باشد. ايجاد روحيه نشاط در كالس، الزمة كالسداري است و از اصول مهم تدريس و كالسداري مي
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 كننده روحيه نشاط در كالس و فراگير: عوامل ايجاد

 هاي چهارگانه ـ جذابيت 9ـ  1

 جو عاطفي ـ  9ـ  2

 ـ شناختي عامل احساسيـ ت 9ـ  3

 ها ـ انواع تشويق 9ـ  4

 ـ مشاركت فراگيران 9ـ  5

 هاي مطلوب قوي ـ محرك 9ـ  6

 تبديل فكر به تفكر در حين تدريس ـ  9ـ  7

 ـ كاربرد نماد در تدريس هر ريز موضوع 9ـ  8

 ها در ضمن ارائه محتوا ها و داستان استفاده از حكايت ـ  9ـ  9

 ه مطلب به انتقال مطلب )يعني رسيدن فراگير به مرحله ادراك مطلب(ـ تبديل ارائ 9ـ  11

 

 مشاركت فراگير: .1١

هاي اخير نظام آموزشي كشور، بسان بعضي از كشورهاي پيشرفته، بـه ايـن نتيجـه     در دهه

اي در فرآيند تـدريس دارد، يـذا ايـن اصـل      كننده رسيده كه مشاركت فراگيران نقش مؤثر و تعيين

 السداري بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.مهم در تدريس و ك

مدرس )دبير، معلم، مربي( در هنگام تدريس الزم است بطور مداوم، فراگيران را در روند 

رود فراگيران را مشاركت دهـد.   گام جلو مي به تدريس خود و مدار كالس، نگه داشته، هرچه گام

هاي پيگير )مـدرس از   ، از قبيل: پرسشاين مشاركت به اشكال مختلفي ممكن است حاصل شود

هاي كالس بـه عهـده آنـان، واگـذاري حـل مسـأيه        دانشجو، دانشجو از دانشجو(، ارائه مسئوييت

نتايج اين فعاييت مهم مـدرس عبارتنـد از:     ها و ... ، بعهده فراگيران، تمرين و تكرار، انواع مباحثه
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شي كالس، غلبه بر خسـتگي زودرس،  ايجاد روحيه نشاط، جذابيت روش تدريس و فضاي آموز

جلسـه( و زمـان كـالس     16اتمام كالس در زمان مقرر، رعايـت سـقف حـد نصـاب جلسـات )     

هـا و كـاربرد آنهـا در     دقيقـه(، يـادگيري مـؤثرتر و بيشـتر، بقـاي بيشـتر يـادگيري        111)حداقل 

 هاي زندگي و ... . موقعيت

 

 بازنگري: .11

نظـام آموزشـي الزم اسـت، هـر مـدت يكبـار        مـدرس )دبيـر، معلـم و مربـي( و هـر      . 11ـ   1

هاي خود را، جهت اصـالح و بهبـود، مـورد بـازنگري قـرارداده تـا از خلـل در كيفيـت          فعاييت

 اين مهم، از اصول و ضرورتهاي تدريس و كالسداري است.هاي آموزشي جلوگيري بعمل آيد.  برنامه

آرامي فراگيـر يـا فراگيـران    هاست، نا يابد ناآرامي يكي از مواقعي كه بازنگري ضرورت مي

در كالس پيامي است براي مدرس. يذا بـراي رفـع اشـكاالت و خطاهـاي احتمـايي خـود بايـد        

شناسي تدريس و كالسداري به اين موضـوع   بازنگري نمايد. )در فصل هشتم تحت عنوان آسيب

 بطور مبسوط پرداخته شده است.(

 

 . انواع بازنگري: 11ـ  2

ري توسط مدرس: نداشتن طرح كلي يا طرح درس روزانه، عـدم تسـلط   بازنگ. ايف( 11ـ   2ـ   1

بر مطلب، بيان مطلب بجاي انتقال مطلب، عدم تنوع در تدريس، عدم استفاده از تشـويق، فقـدان   

ها، عدم امنيت الزم و ... ممكـن   هاي مداوم، تندي و سوء رفتار مدرس، تبعيض ها، تهديد جذابيت

 باشد.است از اشكاالت احتمايي مدرس 

 م و تربيت و ...يها با اصول و قوانين كالسداري و تعل بازنگري علمي: تطبيق فعاييتب( 

 بازنگري توسط كارشناس.. 11ـ  2ـ  2

 بازنگري توسط فراگيران بطور كتبي يا شفاهي.. 11ـ  2ـ  3
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 آشنايي و استفاده از ادبيات فراگير: .12

دبيـر،  »ست به ادبيات جديد و مغاير با مـدرس  فراگير با استفاده از ادبيات روز جامعه، ممكن ا

دست يابد، يذا مدرس بايد با ادبيات هر نسل آشنا باشد تا با رعايت اين ادبيات، توسـط  « معلم و مربي

تواند بر او احاطه يافته، وي را به سوي اهداف تعليم و تربيـت   فراگير، پذيرش شود. سپس مدرس مي

طلبد. ـگري داشته و ادبيـات متفاوتي را ميحركت دهد. سن بلوغ گرايش به طغيـان
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 هاي تدريس و كالسداري: مهارت
 

هـاي   ها، مجموعه اقداماتي هستند كه بـراي تحقـق اهـداف آموزشـي و يـا فعاييـت       مهارت  *

ر كارآيي داشته و بايد از آنها استفاده شـود. فقـدان يـا ضـعف د     در عرصه كار و هنگام عملآموزشي، 

 اين مهارتها، باعث به انجام نرسيدن و يا نامطلوب انجام شدن آن هدف يا فعاييت آموزشي است.

 هستند. اكتسابيها معموالر  اين مهارت *

 

 هاي مدرس در روند تدريس و كالسداري: مهارت

 سازي: مهارت آماده .1

 يادگيري است. سازي تمركز حواس فراگير، ايجاد تفكر، عالقه و انگيزه براي هدف از آماده 

قبل از شروع تدريس، مدرس )دبير، معلم و مربي( بايـد فراگيـران را بـراي يـادگيري درس روز     

آماده سازد. توجه و افكار هر كدام از فراگيران ممكن است تحت تأثير عاملي باشد و يـا متوجـه   

س، قصـد  كـرده و يـا پـس از پايـان يـافتن كـال       مسائلي كه قبل از ورود به كالس به آن فكر مي

دادن آن را دارد، معطوف باشد. يذا، مدرس الزم است، توجه فراگيران را بـه درس، فضـاي    انجام

 آموزشي كالس و مدرس، جلب نمايد.

ها و روحيه نشاط نمايد. يذا مدرس الزم اسـت    تواند ايجاد جذابيت سازي مي مرحله آماده

سـازي   ي تـدريس آمـاده سـازد. آمـاده    با سليقه و ذوق و هنر خود، بطور جايب، فراگيران را بـرا 

 ساز برقراري ارتباط صحيح آموزشي و ايجاد ارتباط عاطفي بين مدرس و فراگير است. زمينه

اي كه در فصل  مرحله 6از اين مهارت الزم است در مرحله اول از طرح درس روزانه ) *

 دوم ذكر گرديد.( استفاده شود.
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 مهارت صدا و بيان: .2

ا موضوع درس و صداي صميمي در امر يـادگيري بطـور مسـلم    صداي جايب و مناسب ب

 نمايد. نقش مهمي ايفا مي

 هاي صدا:   . مشخصات و ويژگي 2ـ  1

نبودن حايت صدا: حايت صدا الزم است متناسـب بـا مفهـوم كلمـات و      . يكنواخت 2ـ   1ـ   1

 ود ادا شوند.جمالت تغيير يابد. جمالت عاطفي، احساسي، پرسشي، خبري و ... با حايت ويژه خ

صدا: صدا متناسـب بـا مفهـوم كـم و يـا زيـاد شـود )بلنـد و          ميزاننبودن  . يكنواخت 2ـ   1ـ   2

 شود. شدن صدا(. اين اقدام باعث تنوع مي كوتاه

صدا: جوهرة صدا اگر زياد بم و درشت باشد و يـا زيـاد نـازك و زيـر     زيروبم شدن .  2ـ   1ـ   3

 داده، باعث اخالل در يادگيري مطلوب خواهد بود.باشد، به شنونده احساس نامطلوب دست 

اي تنظيم شود كـه همـه بخـوبي و بـدون فشـار بـر        ن صدا: بگونهرسا و دينشين بود.  2ـ   1ـ   4

دستگاه شنوايي خود آن را بشنوند. نه آهسته و ضـعيف باشـد و نـه اينكـه بلنـد و باشـدت كـه        

مطابقت داشته، متناسب با فضاي فيزيكـي   ناهنجار تلقي شود. صدا بايد با موقعيت مكاني شنونده

و تعداد فراگيران تنظيم گردد، صداي دينشين باعث مطلوبيت و رغبت درونـي فراگيـر بـه ادامـه     

 شنيدن شده و تداوم ارتباط شنونده با گوينده را به دنبال دارد.

 يحن عمومي مدرس عاطفي باشد.عاطفي بودن صدا: .  2ـ  1ـ  5

 صدا:  . تمرين و تكرار 2ـ  2

مدرس براي برخورداري از مهارت صداي مطلوب، الزم است بطور مداوم و قبل از كـالس  

ها )در صدا و  توان در نحوة بيان سخنرانان موفق، مجريان برنامه تمرين نمايد. براي اين منظور مي

بـه  سيما و يا مجايس ديگر( دقت نموده، از آنان كسب ايگو نمايد و سپس با خود تمرين كرده تا 

صداي خود شكل مطلوب دهد و پس از آن با استفاده از ضبط صوت و يا دوربين فيلمبرداري و 
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تكرار آن براي خود، از اشكاالت احتمايي آگاهي يابد. )يا در مقابل آيينه تمرين نمايد( همچنـين  

 تواند از افراد ذيصالح بخواهد صداي او را نقد نمايند. مدرس مي

 

 مهارت توزيع نگاه: .٣

ع نگاه در جريان آموزشي و تعامل احساسي نقش بسيار مؤثري دارد، نگـاه مـدرس بايـد    توزي

هاي اساتيد مـرد كـه خـواهران     بين فراگيران توزيع شود، اگر تقسيم نگاه بخوبي انجام گيرد )در كالس

ن فراگيـرا   نبودن نگاه، موازين شرعي و عمل به دستور مراجع تقليد رعايت شده( حضور دارند، با ثابت

 در مدار كالس باقي خواهند ماند و جريان كالس بخوبي به حركت خود ادامه خواهد داد.

 

 دهي ذهن فراگير با نماد: مهارت شكل .٤

باشد و او الزم است هـر مطلبـي    هاي مهم در حين تدريس مي اين فعاييت مدرس از مهارت

كرده، مضمون را در قايب نمـاد،  دهد آن را با نماد متناسب با موضوع مربوطه، همراه  را كه انتقال مي

هـاي روشـن و اشـكال     دهي نمايد. متن حديث و يا آيه، بيان حكايت و داستان جايـب، مثـال   شكل

توانند نمـاد بـراي مضـمون باشـند. ايـن مهـارت        مختلف، توزيع محتوا با نمودارهاي منظم و ... مي

 شده را به دنبال دارد. يادگيريها و مطايب  باعث سهويت در يادگيري شده و بقاء و تثبيت آموخته

 

 گويي(: مهارت استفاده از حكايات )داستان .٥

ها و ... براي همه سنين كاربرد دارد. مدرس )دبيـر، معلـم و    حكايات، داستان، سرگذشت

گويي در كالس بايد يحن و حايت بيان خود را تغييـر داده و متناسـب بـا     مربي( در هنگام داستان

كالم خود را تنظيم نمايد، ايـن فعاييـت مـدرس، كـالس را از حايـت       احساس نهفته در داستان،

سازد. بيان حكايات و ... در آموزش و تربيت فراگير بعنـوان روش، ايگـو و    يكنواختي خارج مي

دهي ذهن فراگير با نماد و اصـل ايجـاد    هاي شكل شناخته شده و در مهارتبراي تربيت سرمشق 

 دارد. روحيه نشاط در كالس و ... كاربرد
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 مهارت تمركز بخشي: .٦

همانگونه كه قبالر در تعريف تدريس، تفاوت بين بيان و انتقال، تفـاوت بـين پرسـش و ايجـاد     

سؤال، مطرح گرديد، مدرس )دبيـر، معلـم و مربـي( الزم اسـت از مهـارت و تـوان تمركزبخشـي در        

 باشد: ها و اشكال مختلف قابل اجرا مي كالس برخوردار باشد، اين مهارت با محرك

اي دور از انتظـار آنـان،    حركت افكار، ايجاد سؤال، جلب توجه فراگير به موضوع با شيوه

هـاي   ها، وارد كـردن محـرك   برعكس نوشتن يك كلمه، از حرف آخر به اول نوشتن آن، جذابيت

ها خط كشيدن، تكيه بـر بعضـي مفـاهيم و تكـرار آنـان، كـادر        مطلوب از نظر فراگيران، زير واژه

كـردن   ور عنوان، استفاده از رنو مغاير، تغيير حايت صدا، شدت دادن به صـدا، سـاكت  كشيدن د

 كردن براي مدت زماني، تغيير حايت چهره و ... . كالس، توقف و سكوت

 

 پرسش:      « ايجاد سؤال»مهارت  .٧

ممكن است موضوعي از فراگير پرسيده شود و پاسخي نيز دريافت گرديده ويـي در ايـن   

ضوع توسط فراگير درك نشده باشد. ويي گاهي ممكن است همان موضـوع، بـراي   حايت، آن مو

او مطرح شده و فراگير بر روي آن تفكر نموده آن را درك نمايـد و ايـن پرسـش، فكـر و ذهـن      

فراگير را به مسائل پيرامون آن مشغول نموده، براي او ايجـاد سـؤال شـده، او را بـه طـرف حـل       

 شده است.« ايجاد سؤال»ايد. در اين حايت، در اصطالح، براي او مسأيه و يافتن پاسخ هدايت نم

 

 مهارت پرسش: .٨

 باشد يذا: مهارت پرسش بستر مناسبي براي يادگيري مي

. نقش مدرس در روند تدريس، هدايت و راهنمايي و كمك به فراگيـر بـراي يـادگيري و     8ـ   1

مسائل تربيتي بسـيار كـاربرد    حل مسأيه است نه ارائه معلومات، محفوظات. پرسش در آموزش و

داشته و الزم است كه از آنها در مدار تعليم و تربيت استفاده گردد. يذا مدرس بـا برخـورداري از   

تواند در فراگير مهارت تفكر و حل مسأيه را ايجاد نموده و با ابـراز نظـرات و    مهارت پرسش مي
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س او تأثير گذارد و از ايـن رهگـذر   حتي عقايد فراگير در پاسخ به سؤاالت، بر حس اعتماد به نف

باشند را در روند آموزشي كالس قرارداده، آنـان را بـه حركـت و     كساني كه در كالس فعال نمي

 فعاييت وادارد.

. پرسش در حد جمالت استفهامي براي فراگير مطرح نشود و فقط جنبه سنجيدن حافظـه   8ـ   2

بـراي  در گـام اول،  اي استفاده نمايد تا  گونهتواند از مهارت پرسش ب نداشته باشد بلكه مدرس مي

فراگير پيرامون آن مطلب، ايجاد سؤال شده )قوه فكر تبديل بـه تفكـر گـردد(، موضـوع بـراي او      

در گـام  كامالر مطرح شود. و در گام دوم بخواهد آن را تجزيه و تحليل نموده، پاسـخ را يافتـه و   

 حل مسأيه نمايد.سوم 

تواند از سـؤاالت متعـدد، بطـور متنـاوب اسـتفاده نمايـد،        وضوع مي. مدرس متناسب با م 8ـ   3

روح خارج ساخته و محيطـي   هاي پيگير )متناوب( محيط كالس را از حايت خشك و بي پرسش

نمايد. همچنين در ايجاد فضاي مطلوب آموزشي، تداوم رونـد آموزشـي    گرم و با نشاط ايجاد مي

نگيزه در فراگير، براي ماندن در رونـد يـادگيري و   كالس، تحريك حس يادگيري فراگير، ايجاد ا

 ادراك و باالخره رسيدن به نتيجه بسيار مؤثر است.

 . گاهي اوقات پس از سؤال، بايد به فراگيران فرصت الزم براي جواب داده شود. 8ـ  4

، . برخي مواقع به پاسخ فراگيران نيازي نيست، يذا مدرس بعد از ايجاد سؤال، تأمـل كـرده   8ـ   5

هـاي   پس از تحريك فراگير، ايجاد تفكر در او و بسترسازي الزم، بـه رونـد آموزشـي و فعاييـت    

 دهد. تربيتي خود ادامه مي

. مدار پرسش و پاسخ به مدرس و تعداد معدودي از فراگيران منحصر نشود، يـذا مهـارت    8ـ    6

 تواند به اصل مشاركت فراگيران در درس و كالس كمك نمايد. پرسش مي
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 مهارت پاسخ به سؤاالت فراگيران: .٩

 . براي پاسخ، زمان بيش از مورد نياز، اختصا  نيابد. 9ـ  1

 . از فراگيران براي پاسخ استفاده شود. )مشاركت فراگير( 9ـ  2

 . پاسخ به سؤال فراگير متناسب با فهم او باشد. 9ـ  3

روي و  تـه نگرديـده، زيـاده   . در محدوده سؤال، پاسخ داده شود و بـه مـوارد ديگـر پرداخ    9ـ   4

 گويي نشود. اضافه

شـود خـودداري    . مدرس از پاسخ به سؤايي كه باعث انحراف در طرح درس روزانـه مـي   9ـ   5

 نموده، فراگير را متقاعد نمايد كه در پايان كالس، پاسخ خود را دريافت كند.

ه و ضـمن  ديت نمـو هاي فراگيران را در مسير فعاييت روزانـه درس هـدا   . پرسش و پاسخ 9ـ   6

 ارائه درس روز، به سؤاالت نيز پاسخ دهد.

پاسخ سريع و كوتاه داده شده، از آن سـؤال و پاسـخ    ،. گاهي الزم است به بعضي سؤاالت 9ـ   7

 عبور نمود.

 

 مهارت توضيح: .1١

 كننده، براي درك آن. بيان مفهوم محتواي يك مطلب، براي مخاطب، توسط بيان :توضيح

اي باشد كه پس از شنيدن، ابهامي از محتوي در ذهن نماند  توضيح بايد بگونه . گويايي: 1١ـ   1

 و در ذهن فراگير ايجاد سؤال نشود.

 . مشخصات يك توضيح خوب: 1١ـ  2

 هنگام تدريس و توضيح مطلب اصلي الزم است به اين نكات توجه شود: 

 ده شود..  از موضوعات مهم و اصلي بطور روشن و به خوبي استفا 11ـ  2ـ  1
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. از اصطالحات پيچيده پرهيز شـود. اصـطالحات جديـد ذهـن فراگيـر را بـه خـود         11ـ   2ـ   2

 مشغول كرده عامل بازدارنده براي مطلب بعدي است.

 (ايمثل، تشبيه و ... براي يادگيري بهتر . استفاده از يك نماد. )از مثال، حكايت، ضرب 11ـ  2ـ  3

تر ايجاد كسايت و خسـتگي نمـوده و    ن موضوع باشد: اضافه. ميزان توضيح در حد آ 11ـ   2ـ   4

 كمتر از آن باعث عدم گويايي است.

 . عوامل مؤثر در تفهيم مطلب: 1١ـ  ٣

. با برقراري ارتباط با فراگيران آنان را در مدار آموزشي قرار داده، مطلـب بـه خـوبي     11ـ   3ـ   1

 فصل ششم( :حيطه شناختي ن به سطح ادراك از حيطه شناختي.رساندمنتقل گردد. )

 . گويايي و شيوايي در بيان: يعني وضوح مطلب همراه با يحن زيبا.  11ـ   3ـ  2

اي انتخاب شوند كه منظور گوينده به خوبي تفهيم شـود. )= گويـايي(    كلمات و جمالت به گونه

 و پس از شنيدن، در فراگير اين سؤال ايجاد نشود كه پيام چه بود؟

هاي اصلي به خوبي ادا شوند. )اداي حروف از مخارج آن( و حايـت   مات و واژه. كل 11ـ   3ـ   3

 شوند متناسب با آن مفهوم باشد. كلماتي كه براي مفاهيم بكار برده مي

. زمان الزم در نظر گرفته شود، اگر زمان ثابت باشد و ميـزان و مقـدار مطلـب زيـاد      11ـ   3ـ   4

شود، يذا سرعت، عامـل   ي كاسته گرديده، ايجاد ابهام ميشده، از گوياي باشد اين امر باعث سرعت

شـده، ابهـام و    اخالل در يادگيري است. زمان بايد به مقداري باشد كه مطلب به خوبي ياد گرفتـه 

 هاي تاريك در ذهن فراگير باقي نماند. نقطه

اگيري بـا  فرنند و به طور يكسان درك كمفهومِ مطلب و يا موضوع را . همه فراگيران  11ـ   3ـ   5

 د.ننداشته باشنسبت به مفهوم مطلب فراگير ديگر تفاوت در برداشت 
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. متناسب با سن و معلومات و تحصيالت توضيح داده شود: ادبيات، سن، جنس )زن  11ـ   3ـ   6

 و مرد( و فرهنو شنونده رعايت شود.

 

 هاي غيرگفتاري: مهارت .11

 د.هاي غيرگفتاري در ايجاد محرك در كالس مؤثرن ـ مهارت

 و ... . چهره وفراگيراست.ماننداخم،يبخند،انبساط باكالس مدرس ارتباطي اين مهارت يكي از عواملـ 

 

 مهارت تدريس در زمان كوتاه .12

از  باشند، آيد كه فراگيران در زمان كوتاهي در اختيار وي مي گاهي شرايطي براي مدرس پيش مي

 قيقه در مدار آمـوزش قـرار داد، يـذا يكـي از    د 5توان خواه و ناخواه تا  ها را مي طرفي همه انسان

 باشد.   دقيقه مي 5ايي  3برخورداري از مهارت تدريس در زمان حدود  مدرس براي الزم هاي مهارت

طرح عنوان موضوع نموده، سپس آيه كوتـاه، حـديث    گام اولتواند ابتدا بطور كوتاه در  مربي مي

 گـام سـوم  در ارائه نموده و سپس  گام دومنماد در  بيتي و يا مشابه آن را بعنوان كوتاه، اشعار تك

گيـري   بندي و نتيجـه  بطور كوتاه جمع گام چهارماصل مطلب را بعنوان مضمون ارائه نمايد و در 

كند. الزم به ذكر است اين مهارت در كليـه زمانهـا و مكانهـا و همچنـين درتعـامالت رسـمي و       

 ها و مطايعة زياد بيشتر است. يغيررسمي كاربرد دارد و گاه تأثير آن از سخنران

، « و تزوّدوا»، « واحسنوا»هاي قرآني و احاديث مانند  واژه در اين روش الزم است از تك

« اعبدوا ربكم»، «اوفوا بايعهد»، «خذايعفو»و احاديث مانند:   هاي قرآني و دوواژه« فاذكروني»

ترين  مه با اين روش از مهمقرآني و احاديث ائ مفاهيم  انتقال  استفاده نمود.در مجموع 

هاي انتقال مفاهيم ديني و راهي است موفق براي كاربردي نمودن و بردن آيات و   متدويوژي

 احاديث و مفاهيم آنها در بطن زندگي خود و زيست روزانه مردم، جامعه و حكومت.

 كاربرد دارد.هاي مختلف و ...  ها و مراسم اين مهارت در نماز جماعت بين دو نماز، در ميهماني
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 بندي: مهارت جمع .1٣

هـاي   بخـش نمـودن مطلـب و فعاييـت     رسـاندن و نتيجـه   . مهارتي است كه براي به پايان 13ـ   1

 نمايند. بندي، فراگير و مدرس احساس موفقيت مي رود. با جمع آموزشي مدرس بكار مي

س در بندي در همه مقاطع سني ضـروري و الزم اسـت. تمـام مراحلـي كـه مـدر       . جمع 13ـ   2

بندي بصـورت زنجيـر    باشند با جمع  هاي جدا از هم مي دهد و مثل حلقه مطلب اصلي توضيح مي

 بندي( كردن با جمع آيند. )زنجيره مي در

تـوان بـا    بندي ذهن فراگير نسبت بـه مطلـب. ايـن مهـم را مـي      بندي: شكل . هدف جمع 13ـ   3

. بـه عبـارت ديگـر هـدف     نمـودن و تمـرين كـردن حاصـل نمـود      بندي مطلب، خالصـه  سازمان

بندي متمركز ساختن فكر فراگير بر مطلب، وضوح بيشتر مطلب، ايجـاد حـس موفقيـت در     جمع

 دادن به يك واحد كاري است. فراگير و پايان

 بندي: . انواع جمع 13ـ  4

اي: از شـروع تـا پايـان يـك مطلـب يـا قسـمتي مسـتقل از آن و يـا در           بنـدي دوره  ايف( جمـع 

 شوند. واصلي بطور متمركز مرور مي مطايب اساسي ا در پايان نيمسال بطور خالصهو ي نيمسال ميان

شـده در موقعيـت جديـد     شده و اصول و مفاهيم آموختـه  بندي انتقايي: مطايب يادگيري ب( جمع

هاي تجويد و كاربرد آن در قسمت عملي كـالس و يـا    بكارگيري شوند. )مانند بكاربردن آموخته

 هاي عربي.( در زمان حل تمرين كالس بكاربردن قواعد عربي

ــع ــي    ج( جم ــراي عين ــره ب ــداد غيرمنتظ ــدرس از روي ــادفي: م ــا تص ــاقي ي ــدي اتف ــودن و  بن نم

بندي شرايطي كه پـيش خواهـد آمـد قابـل      نمايد. در اين جمع نمودن درس استفاده مي محسوس

باران شروع بـه  كه هنگام تدريس رحمانيت خدا، « 1»بيني نيست. )مانند كالس اصول عقايد  پيش

 باريدن نموده، مدرس آن را به موضوع بحث ربط داده تا باران، رحمت ايهي دانسته شود.(
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 مهارت استفاده از وسايل كمك آموزشي: .1٤

بنـدي نمـوده، مطلـب اصـلي درس را بـا       تواند درس روز را خالصه و سازمان مدرس مي

دهد. يكي از اين وسايل، كه از ديرباز  وسايل كمك آموزشي )رايانه، ويدئو پروژكتور و ....( ارائه

هـاي آموزشـي )يـا تصـاوير      گرفته )به دييل سهويت در تهيه و اجرا( كارت مورد استفاده قرار مي

هـاي آموزشـي )يـا تصـاوير آموزشـي( در جـذابيت مطلـب و         است. استفاده از كارت آموزشي(

تـوان در مرحلـه ارائـه     هاي آموزشـي را مـي   باشد. كارت جذابيت روش تدريس مدرس مؤثر مي

هاي تكميلي بكـار بـرد. همچنـين در     مطلب و هنگام تدريس درس جديد و يا در بخش فعاييت

 بندي يا مرور بر درس، در هنگام ارزشيابي نيز، كارآيي خوبي دارد. بخش جمع

وجود دارنـد كـه الزم   « مهارت تشويق و تنبيه»تذكر مهم: مهارتهاي مهم ديگري نيز مانند 

هـا ماننـد كتـب تعلـيم و تربيـت       شده در ايـن زمينـه   آشنـايي بـا آنهـا به منابع تأييف است براي

 مراجعه نمود.
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 خوانيم: آنچه در فصل پنجم مي

 :هاي تدريس روش

 روش فعال .1

 روش طرح درس روزانه .2

 روش پرسش و پاسخ .3

 روش اشتراكي .4

 روش سخنراني  .5

 روش حفظ و تكرار .6

 روش بحث گروهي .7

 هاي متعدد ديگر روش .8

 واحد كار 

 واحد پروژه 

 گردش علمي 

 ايفاي نقش و نمايشي 

 آزمايشي يا آزمايشگاهي 

 آموزش انفرادي 

 اي آموزش برنامه 

 يادگيري در حد تسلط 

 سقراطي 

 اكتشافي 

 حل مسأله 

 آموختن از طريق قياس و استقراء 

 روشهاي نوين .9

 برتر است؟ها استفاده شود و كدام روش  از كدام روش              
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 هاي تدريس: روش

طراحــي »و « عوامــل مــؤثر در تــدريس موفــق»همانگونــه كــه در فصــل دوم در مبحــث 

ذكر گرديد يكي از عوامل مهم موفقيت مدرس، اسـتفاده از روش تـدريس مناسـب بـا     « آموزشي

 باشد.   موضوع و محتواي مورد تدريس مي

هاي تدريس به خوبي آشنا شده و بر آنهـا   يذا مدرس )دبير، معلم، مربي( الزم است با انواع روش

موضوع، جنس، سـطح سـني و سـطح دانـش فراگيـران      اهداف آموزشي، تسلط يافته، متناسب با 

 روش تدريس هر جلسه را انتخاب نمايد.

گانـه طـرح درس روزانـه )كـه در فصـل دوم بـه آن        ها در درون مراحل شش اين روش *

 گيرد. پرداخته شد( جاي مي

 13گردد: ها ذكر مي از اين روش در ذيل بعضي

 * روش فعال: .1

 خواهد آن را براي جلسـه بعـد مطايعـه    ي جلسه بعد را تعيين كرده، از فراگيران ميامدرس محتو

 شود: كنند. اين روش در پنج گام اجرا مي (خواني پيش)

و تشريفات اوييه است. )مانند سالم و احوايپرسي، حضور و غياب، ايجـاد جـ  مقدمات و  گام اول

 مناسب براي شروع مطلب اصلي و ...(؛

خواهد نسبت به مطايب جلسات قبـل بـا هـم مباحثـه      از ميان فراگيران از دو نفر مي گام دومدر 

دهد و سپس او سـؤال بعـدي را پرسـيده، نفـر      پرسد و نفر دوم پاسخ مي كنند )نفر اول سؤال مي

توسط فراگيـران  مشخص و كوتاه، بدين ترتيب مطايب جلسات قبل، در زمان  دهد( اول پاسخ مي

 دهي كند(. تواند نمره )و ميكند  شود. در اين گام مدرس نقش نظارت و راهنمايي را ايفا مي مرور مي

                                                           
 ها و فنون تدريس بهره برد. رس روشتوان از منابع د ها مي . براي اطالع بيشتر از اين روش 1
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خواني كه همان درس روز است، مورد مباحثه گروههاي  به همين منوال مطايب پيش گام سومدر 

 گيرد. دو نفره، دانشجويان قرار مي

خود پيرامون مطايـب درس  و ابهامات خواهد سؤاالت  فراگيران ميهمه مدرس از  گام چهارمدر 

روز را مطرح كنند و سپس خود به طـرح مبحـث اصـلي پرداختـه، درس روز را سـازماندهي و      

 نمايد. تكميل مي

هاي تكميلي مانند ارزيابي و تعيـين بحـث و موضـوع درس     اختصا  دارد به فعاييت گام پنجم

 واني.خ جلسه آينده بعنوان پيش

 اين روش به اشكال مختلف قابل اجراست. *

 

 روش طرح درس روزانه: .2

اي، دقيقـار اجـرا    مرحلـه  يكي از روشهاي متداول است كه بر مبنـاي طـرح درس روزانـه و شـش    

 بطور مبسوط آمده است.( 2گردد )طرح درس روزانه در فصل  مي

 

 روش پرسش و پاسخ:   .٣

اگير با تالش ذهني، از مجهول به معلـوم حركـت   در اين روش، تالش مدرس بر اين است كه فر

ريزي، كل مطايـب   توان با برنامه اند( مي اي آن را روش سقراطي ناميده كند. در اين روش )كه عده

را به واحدهاي كوچك تقسيم نموده، هر واحد تبديل به سؤال شده، با فن و مهـارت پرسـش و   

 پاسخ، گام به گام به تدريس درس روز پرداخت.

 ـ در اين روش موارد زير الزم است رعايت گردد: 3 ـ 1

( سؤاالت با توجه به پيشينة علمي فراگيران طرح شده، توجه آنان را برانگيخته و ذهـن آنـان   ايف

 به حركت درآيد.
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( با سؤاالت متناوب، فراگيران به تفكر وادار شده و توسط مدرس گام به گام هدايت شـده تـا   ب

 به دست آيد. تپاسخ درس

 هاي زير است: ـ اين روش داراي ويژگي 3ـ  2

 اين روش كاربرد دارد.  ايف( در بعضي از دروس،

 شود. ب( مجهوالت فراگير در مورد موضوع مورد سؤال، براي وي مشخص مي

 شود. ج( با يادگيري روش صحيح تفكر، در فراگيران اعتماد به نفس ايجاد مي

 اربرد آن دشوار است.هاي پرجمعيت و سنين پايين ك د( براي كالس

مرور مطايبي كه قبالر تدريس شده و ارزشـيابي ميـزان    در بخشي از كالس و براي   روش هـ( اين 

 يادگيري فراگير نيز، كاربرد دارد.

 

 كي:  ارتشاروش  .٤

با تعيين قبلي، قسمتي از مطلب را مدرس به فراگير واگـذار نمـوده، وي پيرامـون آن، مطايعـات     

قـرار گرفتـه، كنفـرانس    وي در جلسه بعد بخشي از وقـت كـالس در اختيـار     الزم را انجام داده

در ادامـه مـدرس بقيـه     نمايـد.  دهد و سپس در صورت يزوم مدرس مبحث وي را تكميل مي مي

شـود. ايـن روش را    گيري مي بندي و نتيجه جمع ،درس روز را تدريس كرده، در پايان بحث روز

 د.توان اجرا نمو هاي مختلف مي به شيوه

 

 روش سخنراني:     .٥

اين روش متداول و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است و چون كتب درسي معموالر به شـيوه  

شود. در اين روش مدرس مفـاهيم درس   شوند، اين روش زياد بكار برده مي توضيحي تأييف مي

 كنند. ميبرداري  طي يك روال منطقي بيان نموده، فراگيران گوش داده و يادداشترا روز 
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دانـد، موضـوع    در اين روش تمام عوامل تحت تسلط مدرس بوده، به هر ترتيبي كه صـالح مـي  

 يابد. در يك جريان آموزشي يك طرفه به فراگيران انتقال ميرا درس روز 

 ـ در اين روش موارد زير الزم است، رعايت گردد: 5ـ  1

ا بطور مطلـوب تنظـيم نمـوده )از    شروع، الزم است فضا و شرايط فيزيكي كالس راز ايف( قبل 

هاي ذهني الزم را در فراگيـران فـراهم نمايـد. ايجـاد رابطـه،       نظر دما، نور، صدا و ...( و آمادگي

 ها و عاليق فراگيران از همان ابتدا ضرورت دارد. جلب توجه فراگيران و در نظر گرفتن خواسته

 شود. ب( در ابتداي سخنراني الزم است موضوع بحث به خوبي مطرح

ج( هنگام سخنراني، الزم است مطايب با جمالت صـريح و روشـن بيـان شـده، بـا سـازماندهي       

 محتوا از قبل همبستگي و پيوستگي مطايب رعايت گردد.

د( در فواصل مختلف استفاده از طنز، مثال و حكايات، تغييردادن حايت و يحـن صـدا و شـور و    

ين جلسـه، طـرح پرسـش و پاسـخ، اسـتفاده از      استراحت دادن ب ،ها حرارت داشتن، ارائه محرك

 تصاوير تابلو و ... از ضروريات اين روش است.

 بندي، خالصه شود. گيري شده بطور دسته بندي و نتيجه هـ( در پايان اين روش، مطايب جمع

 هاي زير است: ـ اين روش داراي ويژگي 5ـ  2

 براي مدرسين زحمت كمتري داشته روشي بسيار ارزان است. .1

 هاي كنفرانس كاربرد دارد. و ساين پرجمعيتي كالسهاي برا .2

هـاي الزم برخوردارنـد قابـل     ارتـي و مهـ مالـاي كـه درسيني كه از جذابيتـراي مـب .3

 استفاده است.

 دارند قابل استفاده است. نظريبراي درسهايي كه جنبه  .4

 گردد. تعامل فكري بين فراگيران و مدرس برقرار نميمعموالر  .5

است در اثر گفتار مدرس و صداي يكنواخـت وي زود خسـته شـده و     فراگيران ممكن .6

 مطايب ارائه شده را ديگر گوش نداده و يا حتي به آنان حايت چرت و خواب دست دهد.
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ـ ـراگيران چندان فعـف .7 ـ ـال نيستند، شنون ـ ـدرت بيـ ـوده، قـ ـده ب ـ ـان در آن ت و ـان تقوي

 يابد. رورش نميـپ

شود. فراگيـران مسـتعد از ديگـران شـناخته      نميهاي فردي در اين روش منظور  تفاوت .8

 شود. نشده، فرصت ابراز وجود به آنان داده نشده، خالقيت و استعدادهاي آنان شكوفا نمي

هاي ديگر از اعتبار كمتري برخوردار است و چندان از پويايي در  نسبت به بعضي روش .9

 باشد. علم و دانش برخوردار نمي

 
 

 روش حفظ و تكرار:   .٦

 و ترغيـب فراگيـران بـه خوانـدن درس     براي يادگيري مطايب از راه شـنيدن و تكـرار،  اين روش 

شـود و محتـواي درس توسـط     سنجيدن ميزان تسلط فراگيران نسبت به مطايب، بكـار بـرده مـي   

مدرس تعيين و تدريس شده سپس آن را فراگيران در جلسه آينده، يا در امتحان ميـان نيمسـال و   

ترين هدف اين روش به حافظه سپردن مطايب و تكـرار   رائه دهند، يذا مهمبه او ا يا پايان نيمسال

 و بازگونمودن آن است.

 هاي اين روش عبارتند از: ويژگي

 ( براي يادگيري بيشتر، تمرين و تكرار الزم است.ايف

 ( براي به خاطر سپردن اصول و قوانين علوم، كارآيي دارد.ب

 شود. اش و تنبيه در نظر گرفته مي( براي اجراي آن معموالر تشويق و پادج

 نگر است. ( اين روش فراگيرنگر نبوده و معموالر درسد

 ( ترس از امتحان و نمره عامل مهم در يادگيري مطايب است.هـ

 ( روابط مدرس و فراگير معموالر رسمي و با نوعي ترس و احترام همراه است.و

 كاربرد آنها نيستند. ( فراگيران مطايب را حفظ نموده به دنبال فهميدن وز
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 روش بحث گروهي:   .٧

دار پس از مقدمه و فـراهم   در اين روش مدرس موضوع و مطلبي را براي گفتگوي منظم و هدف

نظرات خود را طرح نموده، به آنان فرصت ابراز وجـود  طرح كرده و فراگيران   آمدن شرايط الزم،

 كنند. سنجيده پيرامون آن بحث گروهي ميداده شده، بطور 

 . ويژگيهاي اين روش: ٧ـ  1

)بستگي بـه تـوان   نفر  21ها و جلسات بين چند نفر تا حدود  اين روش براي كالس . 7ـ  1ـ   1

 دارد.كاربرد مدرس( 

و سنين پـايين    براي كالسها و جلسات پرجمعيتشته و همه دروس كاربرد ندا. براي  7ـ   1ـ   2

 .روايي و كاربرد نداردنيز )مانند دوره ابتدايي( 

 اين روش نياز به تفكر و تعقل و استدالل منطقي دارد..  7ـ  1ـ  3

 فراگيران از اطالعات ديگران بهره برده و در ارتقاي سطح دانش فراگيران مؤثر است..  7ـ  1ـ  4

در خود باوري و اعتماد به نفس، توان نقادي، اجتماعي كـردن فراگيـران خجـايتي و    .  7ـ   1 ـ   5

 است.رو بسيار مؤثر  كم

 . مواردي كه در اين روش الزم است رعايت گردد: ٧ـ  2

بـه  اطالعات و احاطـه الزم را  از قبل الزم است  ،مدرس پيرامون موضوع مورد بحث.  7ـ   2ـ   1

 دار، تنظيم نموده باشد. سؤاالت جهتدست آورده، 

 بحث بايد توسط مدرس سازمان و هدايت و رهبري شود. . 7ـ  2ـ  2

محدودة بحث و وظايف افراد را بطـور واضـح معـين نمـوده،     مدرس  ،بل از شروعق.  7ـ   2ـ   3

 كه نظر آنان ممكن است مورد پذيرش قرار نگيرد.فراگيران را متوجه گرداند 
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. مدرس الزم است همه افراد را در بحث شركت داده در خالل آن، فراگيران را تأييـد   7ـ   2ـ   4

 يا رد نكند.

 توسط مدرس يا فرد ديگري روي تابلو نوشته شود. ،ئوس نظرات. ر 7ـ  2ـ  5

بنـدي و   پس از مباحثه، مـدرس الزم اسـت مطلـب صـحيح را بطـور واضـح جمـع        . 7ـ   2ـ   6

گيري نهايي نموده و حتي در چند بند، بطور كوتاه بگويد و فراگيران بنويسند و يـا از قبـل    نتيجه

 د.و تكثير نموده، در اختيار فراگيران قرار ده تدوين

موضوع جلسه بعدي تعيين و فراگيران پيرامون آن الزم است از منبـع درس و منـابع    . 7ـ   2ـ   7

 ديگر كه معرفي شده مطايعه نمايند.

 اي باشد كه فراگيران همديگر را ببينند. دايره و بگونه بهتر است آرايش كالس بطور نيم *

 . اين روش بر دو شيوه قابل اجراست: ٧ـ  ٣

 شوند: و مراحل زير به ترتيب اجرا مي شيوه اول: همه كالس يك گروه تلقي شده.  7ـ  3ـ  1

: موضوع درس از كتاب و منبع درس بطور كلي و خالصه معرفـي شـده، اهميـت و    مقدمه ايف(

 سازي را هم داراست. شود. اين مقدمه جنبه آماده فوايد يادگيري آن طرح مي

، بعنوان محور بحـث مطـرح    ي از منبع درس: در اين بخش مطلب اصلطرح مبحث و مطلب ب(

 شود. طرح مي ،پيرامون آنشده  از قبل تعيينشده، سؤال و يا سؤاالتي 

كننـد.   : فراگيران و مدرس پيرامون موضوع و سؤاالت طرح شده بحث و تبادل نظر ميمباحثه ج(

را روي تـابلو  هاي آنان  كنند، مدرس نكات مهم و پاسخ در اين مرحله بيشتر فراگيران صحبت مي

كننـد( و نقـش هـدايت و     ياداداشت نموده )ويي فراگيران در اين مرحله مطلبـي يادداشـت نمـي   

 نظارت و كنترل بحث را بر عهده دارد.
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: تا اينجا موضوع تا حدود زيادي در كالس مشخص ارائه مطلب اصلي از كتاب و منبع درس د( 

تواند خالصه مطايب را كه قـبالر   مدرس مي نمايد. بندي و تكميل مي شده، مدرس مطايب را دسته

بگويد و فراگيران يادداشت نماينـد. بـا توجـه بـه حجـم مطايـب و در       تنظيم كرده در اين بخش 

 صورت كمبود وقت از قبل تنظيم و تدوين و تكثير نموده در اختيار فراگيران قرار دهد.

اين مرحلـه   ،يران و سپس مدرسگيري بطور خالصه توسط فراگ بندي و نتيجه : با جمعاختتام هـ(

 يابد. پايان مي

و هر گـروه داراي يـك    شوند شيوه دوم: كل فراگيران كالس به چند گروه تقسيم مي.  7ـ   3ـ   2

 شود: نماينده است. در اين شيوه محتوا و درس روز به دو نوع به گروهها ارائه مي

شود،  گروهها عرضه مي يك قسمت محتوا توسط مدرس مشخص شده و به همه ايف( نوع اول:

همه افراد هر گروه آن قسمت از محتوا را )در كالس و يا در صورت عـدم زمـان كـافي قبـل از     

دهـي نمـوده، در گـروه پيرامـون آن بحـث       شروع جلسه( مطايعه كرده و آن را خالصه و سازمان

به مدرس كنند. سپس نتيجه مباحثه آنان در هر گروه مشخص شده، توسط نمايندگان گروهها  مي

شده توسط نماينـدگان، درس   شنوند. مدرس با توجه به مطايب عرضه شود و بقيه نيز مي ارائه مي

 نمايد. بندي مي روز را تكيمل و نهايي نموده، جمع

شود و هر گروه پيرامون قسمتي از درس روز كـه   كل محتوا بين گروهها تقسيم مي ب( نوع دوم:

نماينـد، در پايـان،    ع اول قسمت ايـف مطـرح شـد عمـل مـي     بر عهده دارد مانند آنطور كه در نو

 نمايد. بندي مي مدرس درس روز را تكميل و نهايي نموده و جمع
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  14هاي متعدد ديگري نيز وجود دارند كه عبارتند از: روش .٨

كه معموالر در خارج از محيط آموزشـي )در منـزل، كتابخانـه و ...( انجـام      ـ روش واحد كار:  ٨ ـ   1

هاي درس و يا موضوعات پيرامون آن توسط مدرس تعيين شـده، فراگيـران    د و در آن سرفصلشو مي

هـاي الزم را بعمـل آورده،    از بين آنها موضوعي را انتخاب و خارج از كالس، ابتدا پيرامون آن بررسي

احـد  پردازند و سپس آنها را منظم كرده و بطور يـك و  آوري اطالعات الزم مي مطايعه نموده و به جمع

 شود.( دهند. )ايبته روش انجام اين فعاييت قبالر توسط مدرس تشريح مي  كار، به مدرس ارائه مي

الزم اسـت نتيجـه گـزارش مطايعـات     باشـد،   مـي اين روش كه در خالل نيمسال تحصيلي  انجام

، فراگير براي بقيه فراگيران در كالس ارائه گردد كه اين عرضه ممكن است همراه با ارائه تصاوير

 آمارها، جداول و ... باشد.

تـوان بـه بقيـه بطـور      كننـد و مـي   معموالر از اين روش همه فراگيران بطور انفرادي اسـتقبال نمـي  

 گروهي موضوعي را ارائه داد.

ها بطور مستقل و تحت نام پـروژه تحقيقـاتي    كه در بعضي از رشته ـ روش واحد پروژه:  ٨ـ   2

گـردد و گـاهي    طور عملي يا عملي ـ نظـري ارائـه مـي    واحد درسي و ب 2و حداقل بطور معادل 

يافته  نمره( و دانشجو ملزم به انجام يك تحقيق منظم و سازمان 5ـ   11بخشي از يك درس بوده )

 باشد. مي

 شود: كه به اشكال مختلف اجرا مي ـ روش گردش علمي: ٨ـ  ٣

 مراه با مدرسب( دو يا چند نفر از فراگيران      ج( همة فراگيران ه  ايف( فردي

دار از مراكـزي ماننـد مراكـز     يافتـه و جهـت   در اين روش پيرامون موضوع درس، بطـور سـازمان  

گيرد و فراگيران بـا تعيـين قبلـي،     فرهنگي، تربيتي، بازپروري، علمي تحقيقاتي، ديدار صورت مي

بـي از  مشاهدات خود را يادداشت كرده، تجزيه و تحليل نموده و بطور كت ؛پيرامون موضوع درس

 نمايند. آن گزارش ارائه مي

                                                           
 شده است. ها و فنون تدريس، براي اين روشها توضيحات بيشتري آورده . در كتب و منابع درسي روش 1
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اين روش براي ارائه عيني موضوعات درس اسـت ماننـد    نمايشي: وـ روش ايفاي نقش   ٨ـ   ٤

 نحوه وضو و خواندن نماز در درس فقه و احكام و مشابه آن.

كه در آن فراگيـران در آزمايشـگاههاي مخصـو  بـا      ـ روش آزمايشي يا آزمايشگاهي:  ٨ـ  ٥

 نمايند. يل و ابزار ويژه درباره موضوعي بطور عملي و تجربي آزمايش مياستفاده از وسا

 ـ روش آموزش انفرادي: ٨ـ  ٦

شده، بزرگان و برجستگان و دانشمندان معموالر حاصـل   در گذشته از اين روش بسيار استفاده مي

ـ      اند و در زمان ما اين روش را بدين شكل مـي  چنين روشي بوده ران تـوان اجـرا نمـود كـه فراگي

باشند در راسـتاي درس و   برجسته، يا كساني كه به داليل فردي عقب از روند عمومي كالس مي

گيرنـد. ايـن روش در حقيقـت بـراي فراگيـران       موضوع كالس تحت آموزش جداگانه قـرار مـي  

آمـوزش   ،مانده از رونـد كـالس   مند، آموزش تكميلي است و براي فراگيران عقب مستعد و عالقه

 ترميمي است.

 اي: . روش آموزش برنامه ٨ـ  ٧

شود و هر بخـش بـا يـك نظـم و      ها و واحدهايي كوچك تقسيم مي مواد آموزشي به گام

ترتيب منطقي در اختيار فراگيران قرار گرفته، فراگيران در هر قسمت تنها بـا يـك جـزء از درس    

يادگيري خود  شوند تا سروكار دارند. اين روش بنوعي روش خودآموز بوده، فراگيران تشويق مي

را دنبال كنند، ايبته به گفته بعضي، آزمايشهاي انجام شده نشان داده است كه بر خـالف تبليغـات   

 15اي چندان موفق نيست. زياد، روش برنامه
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 16:«يادگيري در حد تسلط». روش  ٨ـ  ٨

اين روش توسط بنيامين بلوم عنوان شد و در آن هدفهاي آموزشي بـه دقـت و صـراحت    

اند. به فراگيراني كه براي  اند. مطايب آموزشي براي رسيدن به اين هدفها تنظيم شده مشخص شده

هـاي اضـافي از طريـق     شـوند فرصـت   رسيدن به تسلط در مطايب درسي با اشكاالتي مواجه مـي 

هـاي فـردي نابجـا بـين      شود. ... با اين ترتيب تـا حـدودي از رقابـت    آموزشهاي جبراني داده مي

 اهد شد ... .فراگيران كاسته خو

 17:. روش سقراطي ٨ـ  ٩

گويند. اما سؤايها  كند و فراگيران سخن مي ال ميسؤ  كند، در اين روش، معلم صحبت نمي

گرداننـد   شوند كه فراگير را از جهل خويش نسبت به موضوع آگاه مي اي تنظيم و مطرح مي بگونه

 بخشد. و انديشة او را براي دستيابي به حقيقت، ژرفا مي

 وش سقراط، روش تدريس نيست بلكه روش اكتشاف است ... .... ر

 18:. روش اكتشافي ٨ـ  1١

آموز طي آن بايد مسأيه مورد نظر را مشـخص كنـد،    يادگيري اكتشافي فرآيندي است كه دانش

هاي مناسبي بـه دسـت    گيري حلهاي ممكني را براي آن در نظر گيرد. با توجه به اين آزمايش، نتيجه راه

هاي جديد به كار گيرد و سرانجام به قوانين كلـي و قابـل تعمـيم     گيريها را در موقعيت نتيجهآورد. اين 

 گويد .... . دهد، اما درباره راه حل چيزي نمي برسد. ... در اين روش معلم اصول را شرح مي
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 19:. روش حل مسأله ٨ـ  11

ه يك هدف يا يـك راه  حل مسأيه فرآيندي است براي كشف توايي و ترتيب صحيح راهيابي كه ب

شود، بايد بر موانـع يـا مشـكالتي     اي روبرو مي شود. در موقعيتي كه انسان با مسأيه حل منتهي مي

كه بر سر راه رسيدن به هدف وجود دارد، غلبه كند. ... راههاي حل مسأيه عبارتند از حل مسـأيه  

كردن مسأيه،  )مشخص« ديوئي»روش تحليلي، روش   از طريق: آزمايش و خطا، بينش و شناخت،

حلهـاي ممكـن، انتخـاب بهتـرين راه      كردن علل مسأيه، در نظر گـرفتن راه  زدن يا مشخص حدس

 گيري(. حل، اجراي راه حل انتخابي و نتيجه

 21:. آموختن از طريق قياس و استقراء ٨ـ  12

 رسيم ... . بريم و در استقراء از جزء به كل مي در روش قياس از كل به جزء پي مي

روشهاي ديگري نيز مانند روش بارش مغزي و ... در كتب روشها و فنون تدريس ذكر  . ٨ـ   1٣

تـوان بـراي    گرديده است كه معموالر آنها با روشهايي كه تاكنون ذكر گرديده شباهت داشته كه مي

 اطالع از آنها به اين كتب مراجعه كنيد.
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 روشهاي نوين:   .٩

وسايل ارتباطي و سمعي و بصري )رايانه، اورهـد، ويـدئو    در اين روشها با توجه به اختراع انواع

هـاي جديـدي را بـراي نسـل      خـود روش  ،هاي قبلي پروژكتور و ...( اين وسايل به همراه روش

كنند كه مدرس با توجه به امكانات هر مركز آموزشي اين روشـها را تنظـيم و    امروز ما مطرح مي

 آورد. به اجرا درمي

 

 ه شود و كدام روش برتر است؟ها استفاد از كدام روش

هاي تـدريس و كالسـداري، همـواره بعنـوان يـك       اين سؤال مهم، در انواع دروس روش

محور مطرح بوده است و در اين پاسخ اتفاق نظر است كه؛ روشي بايد انتخـاب شـود تـا بتوانـد     

 ها، برساند. همه فراگيران را به بيشترين يادگيري و كاربرد آموخته

ها و ايگوهاي تدريس داراي محاسني هستند و در عين حـال، در اجـرا،    شهر كدام از رو

معلمان و مربيـان(    باشند، يذا الزم است مدرسين )دبيران، هايي را نيز دارا مي هر كدام  محدوديت

چه كه مسلم اسـت در جهـان امـروز و    ها، احاطه الزم را به دست آورند و آن نسبت به كليه روش

توان به تنهايي از يـك   رشد تكنويوژي و باالرفتن اطالعات فراگيران، نميعصر ارتباطات و عصر 

بلكه الزم است مدرس با توجه به نوع موضـوع درس   ،بهره برد ،روش از ابتداي نيمسال تا پايان

فراگيران، امكانات مركز آموزشـي و اهـداف،   و جنس سن  ،نياز ،و با تشخيص موقعيت و شرايط

 ها را بكار گيرد. روشهنگام تدريس، تلفيقي از 
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 خوانيم: آنچه در فصل ششم مي

 سطوح يادگيري در حيطة شناختي )راه نفوذ و تسلط بر فكر و عقيده( .1

 سطوح يادگيري در حيطة عاطفي )راه نفوذ در درون و تسلط بر قلب و يا احساسات( .2

 حيطة رواني ـ حركتي )راه نفوذ و تسلط بر رفتار( سطوح يادگيري در .3
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 هاي صريح آموزشي در حيطة يادگيري بندي و تحليل هدف طبقه

 هاي آن فعاييت است. تحقق بخشيدن به هدف ؛دييل وجودي هر فعاييت آموزشي

 شوند. شود و بطور كلي اهداف آموزشي در سه حيطه تقسيم مي ها و آنچه آموخته مي يادگيري

 شناختيحيطة  .1

 حيطة عاطفي .2

 حيطة رواني ـ حركتي .3

 

 )راه نفوذ و تسلط بر فكر و عقيده(سطوح يادگيري در حيطة شناختي  .1

 

حيطه شناختي با آنچه كه فراگير بايد بداند و بفهمد سروكار دارد. در اين حيطـه سـطوح   

 عبارتند از:اند و به ترتيب  مختلفي از يادگيري قرار دارد كه از ساده به پيچيده سازمان يافته

. سطح دانش )آگاهي(: فراگير بايد آنچه را كه قبالر آموخته، به ياد بياورد و همان را  1ـ   1

عينار بدون كم و زياد بازگو كند. يادگيري در اين سطح صـرفار جنبـة حفظـي دارد ماننـد حفـظ و      

مطلبي را تعريف ) ها، شماره تلفن، احاديث و آيات، قواعد آموزش قرآن. ها و نشاني يادگيري نام

 برد.( نام مي  كند، كند، تكرار مي كند، بيان مي مي

بياورد و آن را به زبان خود شرح  . فهميدن )ادراك(: فراگير آنچه را آموخته، به ياد  1ـ   2

دهد، ترجمه كند، تفسير كند، خالصه كند. و تفاوت با سطح قبلـي در ايـن اسـت كـه در سـطح      

دي خود فرد نيست ويي در سـطح ادراك هسـت ماننـد شـرح دادن     بن آگاهي ارائه مطلب با جمله

ها، چـرا خسـوف رخ داده، چـرا ادب الزم اسـت، جـواب دادن بـه قواعـد         كار هر يك از دندان

 زند و ...( دهد، مثال مي )مطلبي را به زبان خود توضيح مي تجويد.
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آن را در موقعيـت   هـا را بيـاد آورد و بتوانـد اصـول     . بكار بستن )كاربرد(: آموخته 1ـ   3

جديد به كار ببرد، استفاده كند، محاسبه كند، اندازه بگيرد. مانند آموزش مساحت مربـع )فرمـول   

اي جمله بسازد، قاعدة تجويـد را بـر    متر، با كلمه 5آن( و مساحت مربعي به اندازة مثالر هر ضلع 

 كند و ...( كند، عمل مي )آزمايش و محاسبه مي روي قرآن بكار ببرد.

 يعني فراگير اصول آموخته شده را در يك مورد ناآشنا مورد استفاده قرار دهد.

. تجزيه و تحليل: توانايي تبديل يك كل به اجزاء تشكيل دهنـدة آن و مشـخص    1ـ   4 

كنـد،   )مطلبي را باز مي كردن روابط ميان اجزاء مانند تجزيه يك جملة عربي، تجزيه يك حديث.

 كند.( جراحي ميكند،  شكافد، تحليل مي مي

. تركيب: توانايي تلفيق اجزاء به طوري كـه يـك كـل را تشـكيل دهـد. ماننـد از        1ـ   5 

يك شعر ساخته شود، بكار بـردن كليـه قواعـد روخـواني و حصـول       ه،كلمات درهم ريخته شد

 (دهد و ... نويسد، طرح مي كند، انشا مي نويسد، سخنراني مي زند، مقايه مي )پيوند مي روانخواني.

اسـت و آن توانـايي    ترين مرحلـه شـناخت   آخرين و عايي. ارزشيابي و قضاوت: 1ـ   6 

گردآوري و مقايسه و نقد و قضاوت دربارة اطالعات و يا امور است مانند مقايسه دو طرز تفكر، 

دو شعر و .... و ذكر دييل يكي را بر ديگري ترجيح دادن، رفتار و گفتارها را مقايسه و ارزشـيابي  

 كند و ...( كند، نقد و بررسي مي كند، داوري مي )اظهار نظر مي وت كردن.و قضا
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 )راه نفوذ در درون و تسلط بر قلب و يا احساسات(سطوح يادگيري در حيطة عاطفي:  .2

 

ها سروكار دارند. تأثير خوشايند يـا   ها، عواطف، عاليق و ارزش هاي اين حيطه با نگرش هدف

 سطح بوده كه عبارتند از: 5بر انسان در اين حيطه است و بر هاي قبلي  ناخوشايند آموخته

اخذ و دريافتن موضوع اسـت   . دريافت و توجه كردن:  مواجهه با موضوع، گرفتن، 2ـ   1

و در امر تدريس براي جلب، حفظ و هدايت توجه فراگير نسبت به موضوع، بايـد آگـاهي قبلـي    

 جاد نمود.داد و تمايل به دريافت موضوع در فراگير را اي

دهـد   دادن )واكنش(: پس از توجه، فراگير گامي فراتر رفته، واكنش نشان مي . پاسخ 2ـ   2

باال بردن، پرسيدن، داوطلب شدن. نوعي واكنش يا رضـايت خـاطر نسـبت بـه بـروز       مانند دست

شود مانند پذيرش ضوابط و قوانين يك نهـاد و يـا يـك مركـز، يـا يـك        رفتار در او مشاهده مي

 مطلوب داشتن از توضيح براي افراد. احساس

شود )پذيرش ارزش( و  . ارزشگذاري: ارزش مورد نظر از طرف فراگير پذيرفته مي 2ـ   3

كنـد، يادداشـت    كند مانند مطايب تـدريس شـده را انتخـاب مـي     نسبت به آن نوعي تعهد پيدا مي

 كند. دارد و از آنها به خوبي نگهداري مي برمي

بنـدي نمـوده، ارجـح را     هـا را درجـه   كنـد و يـا ارزش   يرش ارزش مـي در ارزشگذاري، فـرد پـذ  

 كند. گزيند و نسبت به آن تعهد پيدا مي برمي

هـا مقـامي واال و بـراي     ها )تدوين(: افـراد بـراي بعضـي ارزش    . سازماندهي ارزش 2ـ   4

نـدي  تر قائل هستند و فراگيران هر ارزش را با مقـامي در خـور آن سـازمان ب    بعضي مقامي پايين

خواندن براي دانشجويان ورودي دانشگاه كـه   ريزي براي استراحت و يا درس كنند مانند برنامه مي

اشـياء   ارزشـگذاري  ،ارزشگذاري در مورد افراد ،كنند خواندن انتخاب مي زمان بهتر را براي درس

ـ  (شـود.  طال، ساعت، كيف ... هر كدام در جايي در خور آن نگهـداري مـي  )نسبت به هم  ن در اي
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تواند يك فلسفه و يا عقيده براي زندگي ايجاد نمايـد و هـم اينكـه     هاي آموزشي مي سطح هدف

هايي كـه بـراي فـرد از پـذيرش )مطلوبيـت و مقبوييـت( بيشـتري برخوردارنـد بـاالتر از           ارزش

 گيرند. هاي ديگر قرار مي ارزش

تـار او مـنعكس   . تبلور شخصيت: فراگير به جايي رسيده كه ارزش مورد نظر در رف 2ـ   5

ها را تعمـيم   شود و معموالر مجموعه ارزش اش مي شده و جزو شخصيت او و جزو فلسفة زندگي

نكردن در جلسه امتحان خواه مراقب باشـد،   شوند مانند تقلب دهد و با شخصيت او عجين مي مي

بـر   خواه نباشد. پشت چراغ قرمز ايستادن، در هر شرايطي دروغ نگفتن، رعايت ادب در همه جا

 مبناي حديث من ال ادب يه ال عقل يه.

نمـودن مراحـل سـطوح     تذكر مهم: مراحل سطوح شناختي و عاطفي با هـم مـرتبط بـوده و طـي    

 باشد. عاطفي بدون گذر از سطوح شناختي معموالر ميسر نمي

 

 )راه نفوذ و يا تسلط بر رفتار(سطوح يادگيري در حيطة رواني ـ حركتي  .٣
 

هـا( هـر دو    ان دستيابي به آنها هم فكـر و هـم جسـم )ماهيچـه    اهدافي هستند كه در جري

ها مانند خياطي، رانندگي، جراحي و ... در  مداخله و همكاري دارند و بطور كلي آموزش مهارت

 شود: سطح تقسيم مي 5اين محيط قرار دارند و خود به 

 و تقليد نمودن. . مشاهده و تقليد: اجراي كار و عملي با كمك ديگران با مشاهده 3ـ  1     

براي اجراي هر مهارت و يا عملي، آمادگي ذهني، فيزيكي )جسمي و يا محيطـي(، عـاطفي بايـد    

فراهم شود. گاهي هنگام مشاهده، خواندن دستورايعمل، اجرا نيز بطور همزمـان ممكـن خواهـد    

 .تواند با مطايعه يك دستورايعمل كاري را انجام دهد بود و يا اينكه گاهي نيز فرد مي
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. اجراي عمل بدون كمك ديگران )اجراي مستقل(: در اين سطح، فراگير بدون كمك معلم  3ـ   2

نمايـد.   دهد. در اين حايت معلم نقش نظارت و هدايت را ايفا مـي  كاري را و مهارتي را انجام مي

نتيجـه  تواند آگاهانه عمل نمايد و يذا بهترين راه براي اجرا را برگزيده و در  در اين سطح فرد مي

بدون استفاده از ياري ديگري به تكرار عمل بپردازد. در عين حال در اين سطح بـه دييـل شـروع    

 ممكن است اجراي فرد از دقت و سرعت كافي برخوردار نباشد.مستقل، 

. دقت در عمل: اجراي عمل با دقت و توجه كافي و بدون كمك ديگران و به دور  3ـ   3

طح است. در اين سطح فرد تسلط بر اعمال خود داشته و از تـوان  هاي اين س از اشتباه، از ويژگي

 تواند آن را كم و يا زياد نمايد. كنترل عمل خود برخوردار بوده مي

 فراگير براي اجراي بهتر در اين سطح بايد از تمرين و تكرار و هدايت و ارشاد مدرس بهره ببرد.

دين نوع حركت و عملي را انجـام  تواند همزمان چن . هماهنگي حركات: فراگير مي 3ـ   4

دهد در اين حايت بين حركات و رفتار فرد هماهنگي و نظم الزم وجود دارد. مانند كار با ماشين 

 هاي حروف و اعداد. حساب و تايپ بدون مشاهدة دكمه

شدن عمل: )باالترين سطح اين حيطه( در اين سطح فراگير بـدون فكـر كـردن و     . عادي 3ـ   5

اهنو كردن حركات، قادر به انجام كاري بطور ماهرانـه بـوده و اعمـال خـود را بطـور      تمركز براي هم

شـدن بـا خطـر. نكتـه مهـم اينكـه        دهد. مانند رانندگي با مهارت هنگام مواجـه  منظم و روان انجام مي

 اند. هاي شناختي و عاطفي نبوده و با هم آميخته ها در اين حيطه جدا از يادگيري در حيطه يادگيري
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 خوانيم: آنچه در فصل هفتم مي
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 گرفتن( اي )تكوين = در حال شكل ـ ارزشيابي تكويني يا مرحله

 ـ ارزشيابي پاياني

 

 ارزشيابي از نظر نحوة اجرا .3
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 ارزشيابي

هـاي   برخوردار بوده از روش (هاي روزانه درس  طرح كلي و طرح)اگر مدرس از طراحي آموزشي، 

قبـل از  هاي  ها و مهارت بطور مطلوب استفاده نموده، بر محتوا مسلط باشد و در مجموع از توانايي تدريس

هاي آموزشي او بطور علمي و صحيح باشد، از حاصل و  برخوردار باشد و فعاييت ضمن تدريسو  تدريس

س بايـد در طـول   ها و ميزان تحقق اهداف )كلي ـ جزئي( چگونه باخبر شود؟ يذا مدر  دستآورد اين فعاييت

 هاي آموزشي و پس از آن بطور مستمر ارزيابي بعمل آورد. فعاييت

شـود و يـذا امتحـان و ارزشـيابي،      گاهي تدريس و يادگيري به فراگير با هدف موفقيت در امتحان انجام مي

گيـرد. ارزشـيابي و امتحـان نبايـد      ايشعاع آن قرار مـي  هدف آموزش شده و يادگيري و رشد و تربيت تحت

ايجـاد   ،گـاهي بـراي فراگيـران امتحـان     بعنوان حربه براي مدرس )دبير، معلم و مربي( و عامل تهديد شود.

يابي گاهي بطور مشخص و محسوس انجام شارز شود. مي آنهاترس و وحشت نموده و مانع يادگيري براي 

 تواند بطور غيرمحسوس نيز انجام پذيرد. گرفته و در صورت توانايي مدرس مي

جموع مدرس بايد نسبت به ارزشيابي و امتحان، ديدگاه الزم و منطقي و مطلوبي را داشـته باشـد و   در م*

 همچنين به فراگيران نسبت به ارزشيابي نگرش علمي و صحيحي را ارائه نمايد.  

 ها: اهداف ارزشيابي .1

 اي و رفتاري ايف( ميزان تحقق اهداف كلي و مرحله

هـاي تـدريس، نحـوة ارائـه محتـوا،       ود در زمينـه روش ب( آگاهي مدرس از اشكاالت آموزشي خـ 

 برخورد و ارتباط خود با فراگيران، ميزان تسلط بر مطلب و ... .

 هاي مدرس و تقويت آنان ج( اطالع از نقاط قوت فعاييت

 د( رفع معايب و اشكاالت مدرس و فراگير

 ها هـ( شناخت بيشتر فراگيران از نظر استعدادها و توانايي
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 رزشيابي:انواع ا  .2

 ـ پاياني )تراكمي( اي(    ـ تكويني )مرحله ـ تشخيصي )ورودي( 

 . ارزشيابي تشخيصي:   2ـ  1

 كند. ـ با توجه به درس گذشته براي درس و مطلب جديد تعيين رفتار ورودي مي

 نمايد. هاي قبلي فراگيران مي ـ معلم با اين ارزشيابي براي تدريس مطلب جديد، كسب اطالع از زمينه

 اربرد ارزشيابي تشخيصي:ك

. بطور مثال براي تدريس دروس تجويد، ابتدا ارزشـيابي شـده و بـا    به دورهـ ارزشيابي تشخيصي نسبت   1

گردد كه  ارزشيابي مشخص ميبندي گرديده و با توجه به نتايج اين  اين ارزشيابي در ابتداي دوره فراگيران سطح

 تجويد الزم، تجويد عاييوارد كدام دوره شوند، روخواني، روانخواني، 

جلسـه انجـام    : براي تعيين رفتـار ورودي آن روز در ابتـداي يـك   به جلسهـ ارزشيابي تشخيصي نسبت   2

 شود. قبلي مشخص مي  هاي جلسة ا نتايج اين ارزشيابي ميزان موفقيت فعاييتبشود و  مي

 ه: مانند احكام تنوين و نون ساكنبه يك موضوعـ ارزشيابي تشخيصي نسبت  3

 :  مانند ادغامبه يك مبحثـ ارزشيابي تشخيصي نسبت  4

 گرفتن( اي )تكوين = در حال شكل . ارزشيابي تكويني يا مرحله 2ـ  2

 شود. ـ در طول دوره، در حين يك جلسه، در يك موضوع و يا در يك مبحث انجام مي

گاهي از موانع آمـوزش  ـ با توجه به نتايج آن، ترميم در آموزش، اصالح و تغيير در روش آموزش، آ

 آيد. به دست مي
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 :يا تراكمي . ارزشيابي پاياني 2 ـ  ٣

 شود. ـ در پايان دوره، پايان يك جلسه، پايان موضوع و در پايان مبحث انجام مي

هاي آموزش عايي به دييل اينكه دانشجو بايد كل مطايب يك درس را در پايان هر نيمسـال   در دوره

 شود. تراكمي گفته مي  جا ارائه دهد به اين ارزشيابي،تحصيلي بطور متراكم و يك

 

 ارزشيابي از نظر نحوة اجرا: .٣

 . فردي )انفرادي( 3ـ  1

 چهره به چهره است )فراگير با فراده( مانند آزمون شفاهي و عملي

 . جمعي )گروهي( 3ـ  2 

 آيد. اي يك نوع آزمون بعمل مي در شرايط يكسان و با زمان مشخص از عده

 

 ابي از نظر نتايج )تجزيه و تحليل نتايج(ارزشي .٤

شود و ميزان و سطح مـورد قبـول    . ارزشيابي معياري يا مالكي: ابتدا معيار و مالكي تعيين مي 4ـ   1

% يا خواندن يـك صـفحه از قـرآن و يـا     81تا ميزان « 1»شود )مانند يادگيري درس علوم قرآن  مشخص مي

 41حـديث از   35و يـا در كـالس آمـوزش حـديث، يـادگيري      غلط اعرابي  3با حداكثر « 1»درس تجويد 

دقيقه و يا خواندن يك صفحه از قرآن  61سؤال در  41حديث( سپس از همه افراد به يك ميزان مشخص )

آيد و فراگيراني كه در اين ارزيابي به مالك تعيين شده دست يابند  دقيقه( آزمون و ارزشيابي بعمل مي 5در 

ند. به عبارت ديگر ابتدا معيار مطلق تعيين شده و سپس آزمون بعمل آمده آنگاه نتايج ا به موفقيت نائل آمده

 شود. آزمون بر اساس معيار تعيين شده تجزيه و تحليل و تفسير مي

 تواند از نوع ارزشيابي معياري و مالكي باشد. هاي تشخيصي و پاياني مي ارزشيابي
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ابي ميزان پيشرفت و موفقيت فراگير با پيشـرفت فراگيـران   . ارزشيابي هنجاري: در اين نوع ارزشي 4ـ   2 

« 1»شود مانند اينكه فراگيـر در كـالس اصـول عقايـد      بندي مي بندي و رتبه ديگر مقايسه و سنجيده شده و درجه

نفـر   25اي قـرار دارد )مثـال: از    نسبت به پيشرفت كلي كالس، چه وضعيتي را دارد و بين فراگيران در چـه رتبـه  

 اي را آورده است( است يا در آزمون سراسري در گروه مربوطه چه رتبه 17نده نفر كن شركت

 شوند. ها بر مبناي مالك و معيار نسبي تنظيم مي در اين ارزشيابي آزمون

 

 هاي مختلف ارزشيابي: روش .٥

تواند ميزان پيشرفت فراگيران را در موضـوع و مطلـب مـورد     مدرس با سؤاالت امتحاني )كتبي( مي

گذاري نمايد، در زمينه رشد فكري، اجتماعي، اخالقي و تربيتي آيا اين نـوع   ارزشيابي و سپس نمره تدريس

 كننده باشند؟ توانند تعيين سؤاالت و ارزشيابي مي

 هاي مختلف ارزشيابي به شرح ذيل مسلط باشد: يذا مدرس )دبير، معلم و مربي( بايد بر روش

 ـ ارزشيابي از طريق مشاهده  

 بي از طريق انجام كارـ ارزشيا 

 ـ ارزشيابي از طريق آزمون شفاهي 

 ـ ارزشيابي از طريق آزمون كتبي
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 . ارزشيابي از طريق مشاهده: ٥ـ  1

هنگامي است كه رفتار معين و يا عمل مشخص فراگيري با مشاهده و ديدن مورد بررسـي و ارزيـابي قـرار    

 گيرد. مي

شـود و   با يك عمـل، يـك واقعـه يـا يـك فعاييـت سـنجيده مـي         در اين ارزشيابي حايت فراگير در تعامل

ايعمـل فراگيـر    گيرد مانند مشاهده عكس ايعمل فراگير در مواجهه با يك صحنه مورد قضاوت قرار مي عكس

شادماني، خشم، تحمل و ... . از اين ارزشيابي در مراكـز    تفاوتي، در برابر موفقيت يا عدم موفقيت از نظر بي

 شود. براي دروس نظري و علوم انساني معموالر استفاده نميآموزش عايي و 

 . ارزشيابي از طريق انجام كار: ٥ ـ  2

گيرند. ايـن   دانند مورد ارزشيابي قرار مي اين نوع ارزشيابي نوعي روش مشاهده است كه در آن فراگيران مي

عت عمـل فراگيـر در زمينـه    هاي عملي كاربرد دارد و در آن دقت، مهارت و سـر  ارزشيابي در زمينه مهارت

شود و يذا در حيطه رواني حركتي كاربرد دارد مانند ارزشـيابي در دروسـي ماننـد     رفتاري معين سنجيده مي

 توان ابعاد فكري و ذهني را سنجيد. با اين نوع ارزشيابي نمي .كارگاه تربيت بدني و كارورزي

 . ارزشيابي از طريق آزمون شفاهي: ٥ـ  ٣

شده را بطور شفاهي از فراگير پرسيده و او نيز بطور شـفاهي   مدرس سؤاالت از قبل تعيين در اين ارزشيابي

تـوان، تـوان و    كند. با اين ارزشـيابي مـي   گذاري مي دهد و سپس مدرس پاسخ او را سنجيده، نمره پاسخ مي

درونـي  قدرت بيان و استدالل و حاالت دروني مانند اسـترس، تـرس و اطمينـان و آرامـش      انضباط فكري،

 فراگير را نيز شناخت.

اي و اعمـال نظـر مطلـوب يـا نـامطلوب       دور از خطاي هايهه براي اعتبار اين ارزشيابي الزم است مدرس ب

اين ارزشيابي در دروسي مانند دروس تجويـد كـاربرد داشـته و معمـوالر هنگـامي از آن       گذاري نمايد. نمره

 نباشد.شود كه آزمون كتبي چندان قابل اجرا  استفاده مي
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شـود و بـه دييـل عـدم شـرايط يكسـان و        ميزان دانش و معلومات فراگير بهتر سنجيده مي ،با اين ارزشيابي

 هاي كتبي برخوردار است. سختي اجرا، از اعتبار كمتري نسبت به ارزشيابي

 . ارزشيابي از طريق آزمون كتبي: ٥ـ  ٤

 آن بر دو نوع است:باشد كه  ها مي آزمون پيشرفت تحصيلي يكي از انواع آزمون

 ساخته ب( معلم    شده    ايف( ميزان

 ساخته است. هاي معلم در نظام آموزشي ما سروكار مدرسين )دبيران، معلمان و مربيان( با آزمون

سازي دويتـي يـا غيردويتـي،     هاي آزمون كه توسط مؤسسات و يا سازمانشده:  هاي ميزان . آزمون 5ـ   4ـ   1

ژوهشي و ... براي سنجش پيشرفت تحصيلي گروههاي پرتعـداد فراگيـران و يـا    مراكز آموزشي ـ علمي ـ پ  

 شوند.   هاي تحصيلي ساخته مي اهداف آموزشي دوره

گيرد. )قبالر در ارزشيابي هنجاري  گيري مورد استفاده قرار مي در اين نوع آزمونها مالك و معيار نسبي اندازه

ها مستلزم تخصـص و وقـت    اده شد.( تهيه اين نوع آزمونتوضيح د  كه بر مبناي مالك و معيار نسبي است،

 باشد. زياد است، اكثر آزمونهاي هوش و استعداد از اين نوع آزمون مي

تـرم و يـا در    ها معموالر براي ارزشيابي )امتحـان( ميـان   اين آزمون ساخته: هاي معلم . آزمون 5ـ   4ـ   2

يزان موفقيت فراگيران در وصول به اهداف مشـخص  آيد و براي تعيين م ترم تهيه و به اجرا درمي پايان

شـود.   گيري بكـار گرفتـه مـي    شود و معموالر در آنها معيار و مالك مطلق اندازه ريزي مي آموزشي طرح

ها بايد دقت زيادي صرف نموده تا بـراي سـنجش و    بديهي است در ساخت و اجراي اين نوع آزمون

اجرا بودن كه  اعتبار و قابل  ها بايد روايي، . اين آزمونقضاوت آموزشي از ارزش الزم برخوردار باشند

است، را دارا باشند، يذا سؤاالت، نبايـد فقـط از سـطح دانـش از      شده هاي ميزان آزمونهاي  از ويژگي

سطوح حيطة شناختي باشند بلكه هنگام طرح و تهيه سـؤاالت بايـد از همـه سـطوح حيطـة شـناختي       

شـوند و   مبناي منبع درس، مباحث و مطايب مدرس در كالس، تهيه ميها بر  استفاده نمود. اين آزمون

 باشد. هاي اصلي آن درس مي شامل تمام محتوا و يا هدف
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 ساخته: هاي معلم انواع آزمون

 . آزمون عيني: 5ـ  4ـ  2ـ  1

 اي )تستي( ايف( چندگزينه

 ب( كوتاه پاسخ

 ج( صحيح و غلط

 د( تكميلي

 هـ( جوركردني
 

تـرين آزمونهـاي    هـا و سـؤاالت از متـداول    ايـن نـوع آزمـون     آزمون انشايي يـا تشـريحي:   . 5ـ   4ـ   2ـ   2

گيري سطوح باالي  ها كه سهويت تهيه از ويژگي مهم آن است براي اندازه ساخته است. اين نوع آزمون معلم

بـر  هدفهاي آموزشي در حيطة شناختي )تجزيه و تحليل، تركيب، قضـاوت و ارزشـيابي( كـارآيي داشـته و     

هاي احتمايي يا غلـط، فراگيـر    هاي صحيح از پاسخ هاي عيني بجاي بازشناسي پاسخ خالف بعضي از آزمون

بيان نمايد و فراگير در و بخشد و تحليل  بايد مطايب و مفاهيم درس را به ياد آورده، منظم نموده و سازمان 

 پاسخگويي به آنها از آزادي عمل الزم، برخوردار است.

دادن، تحليـل محتـوا،    تـر يـادگيري ماننـد سـازمان     گيـري عملكردهـاي پيچيـده    توان براي انـدازه  ها مي از اين آزمون

 نمايند: هاي انشايي، نقدهاي زير را وارد مي دادن مطايب و ... استفاده نمود. در عين حال بر آزمون نمودن، بسط تلفيق

 اي و دخايت نظر مصحح در قضاوت. ايف( خطاي هايه

 ر كالسهاي با تعداد فراگيران زياد.دفراوان ب( صرف زمان 

داننـد. )انسـان داراي دو توانـايي     ج( عدم توانايي الزم فراگيران در پاسخ به سؤال براي انتقال آنچه كه مـي 

 درك و بيان است.(

 و انتخاب، آمادگي ذهني. هاي ديگر فراگير از قبيل سرعت انتقال ارزيابي تواناييعدم د( 

 عداد سؤاالت و عدم استفاده براي كليه مطايب مورد تدريس.هـ( محدود بودن ت
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 ارزشيابي جامع: .٦

 ها استفاده نمايد؟ مدرس)دبير، معلم و مربي( از كدام ارزشيابي

. آنچه كه مسلم است و تجربه نشان داده است يك نوع ارزشـيابي، ميـزان خـوب و مطلـوبي بـراي       6ـ   1

دهي مدرس با عدايت، روايي و اعتبار الزم همـراه نخواهـد    هباشد و نمر هاي فراگيران نمي سنجش يادگيري

هاي آموزش  ها استفاده نمايد و براي روايي و اعتبار نمره در دوره بود. يذا مدرس الزم است از انواع آزمون

اي )تسـتي(، كوتـاه پاسـخ، تكميلـي و انشـايي ـ        گزينـه  عايي، آزمون مدرس بايد تركيبي از سـؤاالت چنـد  

 باز( باشد. نيمه  ي باز،تشريحي)انشاي

. سؤاالت تستي و يا تشريحي و ... را، الزم اسـت مـدرس، در انـواع سـطوح يـادگيري در حيطـه شـناختي،         6ـ   2

 هاي فردي، توزيع عادالنه نمره، روايي و اعتبار آن رعايت گرديده است. تفاوت  توزيع نمايد. در اين حايت،

 

 دهي: نمرهارزشيابي و  .٧

شـوراي   813هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و پيوسته مصوب جلسه  نامه آموزشي دوره با توجه به آيين

ذكر گرديده اسـت(،   فصل اول)كه در 8/5/1391مورخ  ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عايي برنامه

 باشد(: مي 21دهي از  نمره تركيبي از موارد زير است )مبناي نمره

 ر كالسايف( ميزان حضور و فعاييت د

 ب( انجام تكاييف آموزشي ـ پژوهشي )تحقيق(

 ترم( نيمسال )ميان  ج( نتايج امتحانات ميان

 ترم( هـ( نتايج امتحانات پايان نيمسال )پايان
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 خوانيم: آنچه در فصل هشتم مي
 

 عوامل مخل و بازدارنده در تدريس و كالسداري: بخش اول: 

 سازمان كالسالف( 

 ب( انتقال مطلب

 ج( عامل فراگير يا فراگيران

 د( عوامل خارجي و يا فيزيكي

 

 رفع عوامل مخل:  بخش دوم :

 ـ حلم و صبر 0

 ـ ارزيابي مداوم و تعيين دقيق موضع او در كالس 2

 ـ تعيين موضوع و علت مشكل ٣

 ـ تدبير و حل مسأله ٤
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 شناسي تدريس و كالسداري آسيب

 تدريس و كالسداري( )اختالالت

گاهي ممكن است روند كالس و تدريس بـا اشـكال مواجـه گرديـده و يـا از نظـم و آرامـش الزم        

برخوردار نبوده، مدرس )دبير، معلم و مربي( براي وصول به اهداف آموزشي و يا تربيتـي بـا مـانع روبـرو     

 شده به اين اهداف آسيب برسد.

 ريس و كالسداريعوامل مخل و بازدارنده در تد بخش اول: 

 اين عوامل عبارتند از:

 د( عوامل خارجي        ج( فراگيران      ب( انتقال مطلب  ايف( سازمان كالس

 الف( سازمان كالس

 نمايند، عبارتند از: عواملي كه باعث عدم احاطه بر كالس شده و ايجاد اخالل مي

 عدم برقراري ارتباط )اول توان برقراري ارتباط بعد كالسداري( .1

 عدم پذيرش مدرس )مطلوبيت و مقبوييّت( .2

 عدم وجود طرح كلي .3

 عدم وجود طرح درس روزانه .4

 كننده و يكنواخت( )فضاي سرد، خشك، رسمي، خستهجذابيت در فضاي آموزشي و يا ضعف فقدان  .5

رساندن مدرس به شخصيت دانشجويان )تضعيف شخصيت عمـومي كـالس( ماننـد تهديـدات      آسيب .6

 سواديد و ... ( )بيعمومي ، تحقيرهاي عمومي 
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 ب( انتقال مطلب:

 شوند عبارتند از: عواملي كه باعث عدم انتقال مطلب مي

 عدم احاطه بر مطلب )ضعف علمي يا عدم بضاعت علمي( .1

 بندي مطلب )تدريس با سخنراني در محافل تفاوت دارد.( عدم سازمان .2

 هاي تدريس جذاب مانند روش فعال عدم استفاده از روش .3

صدا( نـه پرسشـي، نـه     )مدرس متكلم وحده بوده و فراگير بيكت فراگير در كالس عدم مشار     .4

 نظرخواهي و ...

 شود تا انتقال مطلب )انتقال = برقراري ارتباط + ادراك مضامين( و ارائه مي بيانمطلب  .5

 ج( عامل فراگير يا فراگيران:

هاي  شده و دچار يكي از حايت فراگير ممكن است از تفكر صحيح يا مدار ارتباطي مدرس و كالس خارج

شده، ايجاد اختالل كند. مدرس بايد سير ناهنجاريهاي رفتاري را شـناخته و فراگيـر   « ناهنجاريهاي رفتاري»

 را از آن حايت خارج نمايد:

 

 ـ سير ناهنجارهاي رفتاري عبارتند از: 1

 فكري )دورشدن از تفكر صحيح( . كج1

 حاالت و ارزشهاي مثبت اخالقي( دادن نيات پاك و خلقي )از دست . كج2

 سازگاري )مخايفت با جمع و سازمان. اعتراض دائمي، پرخاشگري( . كج3

        . ناسازگاري )رسيدن به ضديّت، عدم سازش، راه خود را رفتن، فرار از خانه و مدرسه(4

 رساندن( . خطاكاري )خرابكاري و آسيب5

 + تخلف از قوانين = مجازات شدن فرد = مجرم( . بزهكاري )ارتكاب اعمال خالف + انجام جرم6

 . مشكل عصبي )عدم تعادل دروني(7
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 ـ در كالس اعمال نامطلوب فراگير ممكن است در حالتهاي زير باشد: ٢

شـود )ايجـاد سروصـدا،     مانند رفتارهايي كه باعث جلب توجـه ديگـران مـي    ـ رفتارهاي غيرصحيح:  2ـ   1

اي دونفره و چندنفره، بد نشستن، در اختيار گرفتن فضاي آخر كـالس،  ه زدن كردن به پشت سر( حرف نگاه

 صداي زنو تلفن همراه و ... .

مورد )براي انحراف در موضـوع كـالس(، از بـين بـردن وقـت بـا        مانند سؤايهاي بي ـ اعمال ايذايي:  2ـ   2

جـا،   اب بـي مـورد، جـو   هـاي بـي   گـرفتن  سؤايها و يا طرح مباحث فردي و يـا خـارج از موضـوع، اشـكال    

 كردن اشياء، طعنه و ... . جا، پرت هاي بي آميز، عطسه و سرفه هاي تحريك خنديدن

 هاي مدرس و روند آموزشي كالس نسبت به خواسته تفاوتي و يا اعمال مغاير: ـ بي 2ـ  3

 هاي خود و تحكم بر كالس. تحميل خواسته  ـ تحكم: 2ـ  4

 اهانت :تعرض و پرخاشگري ،هاي يفظي ـ درگيري 2ـ  5

مانند حركات و تيكهاي تند، صرع و ... )كه بـراي حـل    هاي عصبي و يا بيماريهاي خا : ـ ناراحتي  2ـ   6

 دو مشكل اخير بهتر است فراگير را به كارشناس و متخصص مربوطه هدايت نمود.(

 

 ـ راه حل سير ناهنجاريهاي رفتاري و اعمال نامطلوب در كالس: ٣

 مل احساسي ـ شناختي در كالس مبنا شود.ايف( جريان تربيتي يا تعا

 در تدريس و كالسداري به جريان افتد.« مباني تربيت»ب( 
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 ـ مخالفتهاي گروهي و جمعي: ٤

 3اي از دانشجويان معموالر حاكي از ناتوانيهاي مـدرس در   هاي گروهي و جمعي عده اعتراضات و مخايفت

 باشد: محور مي

 عدم توان اداره سازمان كالس. .1

 توان انتقال مطلب.عدم  .2

 عدم رعايت شخصيت عمومي دانشجويان .3

 

 راه حل:

ي و عالئـم عـدم كفايـت خـود     ددر اين حايت مدرس الزم است اعتراضات عمومي را به عنوان هشدار ج

الزم خود را مورد بازنگري اصويي و علمي قرار دهد. در اين راستا وي هاي  فعاييتتلقي كند و بايد فوري 

جسـتجو  « هاي تدريس و كالسداري مباني، اصول، مهارتها و روش» :محور مهم 4ا در منشأ و علت ر است

 اين كتاب آمده است.( 5ايي  2كند )مواردي كه در فصول 

 

  د( عوامل خارجي و يا فيزيكي:

عواملي هستند كه نه مربوط به مدرس است و نه فراگير، بلكه مربـوط بـه سـازمان آموزشـي و يـا عوامـل       

باشند. مانند محيط فيزيكي نامناسب، كمبود و يا فقدان ملزومات آموزشي، نور، دما، منبـع   مي نفوذ ديگر ذي

 جا. هاي بي بودن منبع، رقابت درسي نامناسب و ثقيل بودن و ضعيف
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 رفع عوامل مخل  بخش دوم :

 براي رفع عوامل مخل مدرس بايد چه كند؟

، جلوگيري از تأثير نامطلوب عوامل مخل بـر خـود   هاي ناگهاني و منفي عدم عكس ايعمل :ـ حلم و صبر  1

 هاي خود. ايعمل و تسلط بر احساسات و عكس

 

 ـ ارزيابي مداوم و تعيين دقيق موضع او در كالس: 2

 مواضع جاري در محيط:

 شرايط و موضع مطلوب و ديخواه. .1

 شرايط عادي   .2

 )ناآرامي ـ احساس نامطلوب بودن فضا( وجود مسأيه .3

 مشكل )كندي اهداف( .4

 مانع .5

 تضاد .6
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 ـ تعيين موضوع و علت مشكل: 3

ها يـا ايـذايي هسـتند )ماننـد      هاي منفي و نامطلوب ، اين محرك محرك  ـ شناسايي و تفكيك  3ـ   1

هـاي   و يـا محـرك   (هاي فراگير، به هم خوردن پرده كالس و يا درب آن ... كه جزئي هسـتند  سرفه

 سازند(. ا يا كند و ناممكن ميرس ركه معموال روند كالس و تد) باشند ميمانع 

 ـ بررسي رفتار و گفتار خود 3ـ  2

 ـ تبادل نظر با فراگيران 3ـ  3

 ـ ارزيابي كتبي توسط فراگيران 3ـ  4

 ـ ارزيابي توسط كارشناس 3ـ  5

 

 ـ تدبير و حل مسأيه: 4

 هاي چهارگانه )پيشگيري و درمان( ـ استفاده از جذابيت 4ـ  1

 .باشد( ه در اويين جلسه و در بخش معارفه ميـ وضع مقررات )ك 4ـ  2

 ـ گويا و مثبت

 ـ مشاركت فراگيران در وضع آنها

 ـ تفهيم آنها

را بـر كـالس   « جريانات حاكم بر مدار يـك كـالس  »ـ الزم است حداقل يكي از موارد اصل   4ـ   3

 حاكم نمايد.

 ساسي ـ شناختيآموزش و يادگيري + فكري + ارتباط عاطفي + جريان تربيتي + تعامل اح
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 ـ قرار دادن فراگيران بين جو عاطفي و جو حسن و قبح 4ـ  4

دي و تمجيـد آنـان )توصـيف محاسـن و     فـر هـاي جمعـي و    ـ اعمال انواع تشويق و ترغيب  4ـ   5

 هاي آنان( داشته

 ـ اعمال تنبيه: )بعنوان آخرين اقدام است.( 4ـ  6

 ر بمنظور كاهش، ترك و يا جلوگيري از آن.تنبيه: ارائه يك عامل نامطلوب بعد از عمل ناهنجا

توانـد از آن بعنـوان عامـل     هدف تنبيه: آگاه كردن فراگير از زشتي كاري كه انجـام داده، يـذا گـاهي مـدرس مـي     

 بازدارنده استفاده نمايد.

 باشند: كننده مي در اين راستا موارد زير تعيين

فراگير، روابـط    : عدم آسيب به: شخصيت مدرس،ايف( عوامل مؤثر در انتخاب نوع و چگونگي اعمال تنبيه

 مدرس با فراگير، روابط مدرس با فراگيران ديگر و روابط فراگير با فراگيران ديگر.

ب( قبل از اعمال تنبيه، علت آن تفهيم شود )فراگيـر علـت آن را دورشـدن خـود از اهـداف آموزشـي يـا        

 تربيتي، عدم انجام تكاييف و انتظارات مدرس بداند.(

 ج( در تنبيه بايد به نيازهاي فراگير كه ممكن است عامل رفتار نامطلوب او شده، توجه شود.

 د( در موقع مناسب و به دور از خشم مدرس اعمال شود.

 هاي فردي توجه شود. هـ( به تفاوت

 .هاي مثبت استفاده شود و( از آن به ندرت و در مواقع ضروري و پس از استفاده از روش

 از آخرين طرق راه حل است.لذا تنبيه  *

 ز( انواع تنبيه عبارتند از: محروميت، اعمال انزوا و ... .
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گيـري، دورشـدن، تنفـر و مبـارزه      عدم رعايت موارد فوق، ممكن است فراگير را به سكوت، كناره*

 گرايش دهد.

 ـ تعامل با مسئوالن آموزشي: 5

 از مسئوالن سيستم آموزشي بخواهد تا آنان:

 ا دانشجو مذاكره و او را نصيحت كنند.بـ  5 ـ  1

 به دانشجو تذكر داده شود.ـ  5ـ  2

 از دانشجو اخذ تعهد كتبي شود.ـ  5ـ  3

 حذف درس كند.ـ  5ـ  4

 ـ حل مشكالت فردي فراگير در خارج از كالس: 6

يافته كه  هاي مختلف دست در اين زمينه مدرس به شناخت بيشتر فراگير در جنبه صحبت با فراگير: ـ  6ـ   1

با فراگير براي برقراري ارتباط بهتر بويژه ارتباط عاطفي و در نتيجه آن براي حل مسأيه مفيد است. صحبت 

 حل مسأيه با آن، مؤثر است.  

تواند او را بطور غيرمستقيم و يا بطور مطلوب و مستقيم متوجه اعمال نامطلوب و تأثير منفي آن  مدرس مي

 .باشد( بودن اعمال خود نمي متوجه اشتباه و نامطلوب بر كالس بنمايد )گاهي فراگير

 تبديل قوه فكر به تفكر و سپس ايجاد شاكله تفكر صحيح در او:ـ  6ـ  2

هاي  هاي فراگير را به او نشان داده و با تمجيد آنها، توانايي تواند استعدادها و توانايي مدرس با اين اقدام مي

هـاي مثبـت ايجـاد شـده را      از اين رهگذر با تقويت آنها، محـرك و او را مورد تحسين و تعريف قرار داده 

 هاي منفي او كند. جايگزين محرك
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گاهي علت رفتارهاي غيرصـحيح ريشـه در شخصـيت و يـا      تعادل بين شخصيت و هويت فراگير:ـ   6ـ   3

بهبود  ،صالحدادن اشكاالت فراگير در اين دو زمينه، الزم است وي را براي ا هويت او دارد. مدرس با نشان

 و ارتقاء شخصيت و هويت خود، ترغيب و راهنمايي نمايد.

 هايي كه منشأ رفتارهاي غيرصحيح اوست. دادن راههاي تأمين نيازها و خواسته نشانـ  6ـ  4

 و خاتمه:

 هر انساني خواه و ناخواه واجد يك فلسفه زندگي است. .1

 هاي گوناگون و متنوعي وجود دارد. يذا فلسفه      

 اي اين فلسفه انتخابي و بارز است. براي عده      

 فلسفه زندگي ما چيست؟ .2

 ترين فلسفه زندگي كدام است؟ بخش برترين و ارزشمندترين، زيباترين و يذت .3

با اين درس به فلسفه برتر كه همان فلسفه ساخت انسانها )جذب + هدايت = ساخت = فكر + درون  .4

 + خلق + اعمال( 

 رساالت ايهي كه موضع انبياء و ائمه اطهار )ع( است دست يابيم. يعني انجام تعهدات و   

 در يك جمله كوتاه بر محور من مربيم؟ زندگي كنيم. .5
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