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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله:

 ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا اني تارك فيكم الثقلين، كتاب اهلل و عترتي،

 سخن ناشر

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

و براي تحقق رهنمود اعالم شده از طرف رهبر فرزانه  ،ي تبليغ ديننيروي كارآمد برا

آفريني اساتيد و دانشجويان دانشگاه در جامعه كردن زمينه نقشانقالب مبني بر فراهم

 جهاني، اقدام به تأسيس انتشارات نموده است.

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

و  «كتاب درسي»، «كتاب پژوهشي»سطوح مختلف، منشورات خود را در سه سطح 
 كند. در حوزه علوم انساني و اسالمي منتشر مي «كتاب عمومي»

كه  هستندفاخر علمي پژوهشي  آثار،كتاب پژوهشيمجموعه كتابهاي سطح يك، 

مك . منابع درسي يا كباشندمي ياد شدهمخاطب آن اساتيد و متخصصان در حوزه 

مجموعه هاي علوم انساني و اسالمي، تحت عنوان درسي مورد نياز دانشجويان در رشته
كتاب هاي سطح سه، مجموعه كتابشوند. منتشر مي ،كتاب درسيهاي سطح دو، كتاب

شود كه با هدف ترويج علم و براي مخاطب عمومي منتشر گفته مي آثاريبه  ،عمومي

 د.نگردمي

با تقدير از مؤلف محترم و تمام عزيزاني كه در ف قرآن و عترت انتشارات دانشگاه معار

را به جويندگان فرهنگ و انديشه  «درسيكتاب »اين  اند،توليد اين اثر همكاري كرده

 كند.ناب اسالمي تقديم مي
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 تعاليسمهاب
 

 ِإَّنا َعَرْضَنا اْْلَمانََة َعَلى الساماواِت َو اْْلَْرِض َو اْْلِباِل فَأَبَ ْْيَ َأْن ََيِْمْلَنها َو َأْشَفْقَن ِمْنها وَ  ﴿
ْنساُن ِإناُه كاَن ظَُلوماً َجُهواًل   ﴾ََحََلَها اْْلِ

ا امانت )تعهد، تکليف، و والیت الهی( را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه م

داشتيم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسيدند )و اظهار ناتوانی کردند(؛ اما 

ن بود، )چون بر خود ستم کرد و انسان آن را بر دوش کشيد؛ او بسيار ستمکار و نادا

 (12قدر این مقام واال را ندانست(. )احزاب/



 مقدمه

ــاتیدادن و تربيــتتــدریس، آمــوزش تــرین ترین و مهمنمودن همــواره از حي

هـای پردازنـد، از برترینهای جوامع بشری بوده و کسانی که به این مهـم میفعاليت

 آنان.

ی( و فراگيـر یـک ارتبـاط و جریـان همواره بين مدرس )دبيـر، معلـم و مربـ

صحيح و بر مبنای اصول آموزش  آموزشی متقابل برقرار بوده که اگر این مدار علمی،

و تعليم و تربيت باشد، تدریس و کالسداری در راستای تحقق اهداف نظام آموزشی 

قرار گرفته و مفيد و سودمند واقع خواهد شد. کتـاب حاضـر تالشـی اسـت، بـرای 

ین مهم، اميـد اسـت بـرای مدرسـين، دبيـران، معلمـان، مربيـان و دیگـر رسيدن به ا

اندرکاران آموزش و تدریس و تعليم و تربيت در مقاطع سنی مختلف، مفيـد و دست

 راهنما باشد.



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

2 

در تنظيم مطالب مجموعه حاضر از علوم و کتب ذیربط در تدریس و آموزش 

ری نگارنـده، اسـتفاده و پرورش و همچنين از تجارب چند دهه تـدریس و کالسـدا

 شده است.

ارشد )بـا دانشجویان کارشناسی« کارگاه روش تدریس»این کتاب برای درس 

توانـد در زمينـه نگاشـته شـده و می 6ذکر مطالب مهم و عبارتهای کوتاه و خالصـه(

باشـد.  2تدریس و کالسداری منبع درسی برای انواع دروس با واحد عملی و نظـری

تدریس، کارورزی یا کارآموزی و .... در بخش عملی این درس مانند: روشها و فنون 

الزم است، بعنوان نمونه، دانشجویان در کالس، مطالب آن را در تدریس عملی خود 

بکار برده و دیگر دانشجویان با نظارت مدرس محترم به نقد آن تدریس بپردازند. در 

رس مربوطه را کاربردی این راستا رهنمودها و تجارب ارزنده مدرس گرامی مسلماً د

هـای و مفيد خواهد نمود. همچنين این کتاب برای مدرسـين و طـالب معـزز حوزه

 باشد.برداری تواند قابل بهرهعلميه نيز، می

اختصـا  یافتـه و در « مبانی تـدریس و کالسـداری»فصل اول این کتاب به 

یس و مهارتهـای تـدر»، فصـل سـوم بـه «اصول تدریس و کالسداری»فصل دوم به 

و فصـل پـنجم بـه « های تـدریس و کالسـداریروش»، فصل چهارم به «کالسداری

 پرداخته شده است.« کاربرد مبانی تربيت در تدریس و کالسداری»

بطـور جداگانـه در « حيطه یـادگيری»های آموزشی بندی و تحليل هدفطبقه»

مسـتقل بطـور « ارزشـيابی»فصل ششم آمده و به دليل اهميت، در فصل هفتم مبحث 

« شناسـی تـدریس و کالسـداریآسيب»آورده شده و در فصل هشتم موضـوع مهـم 

های ضـروری مصـوب وزارت نامـهمطالبی ذکر گردیده است و در فصـل آخـر آیين

                                                 
مبحث، ابتکار عمل های این نوع نگارش این است که با طرح مطالب تکميلی و توضيح بيشتر پيرامون هر از مزیت . 6

 نماید.را برای مدرسين گرامی حفظ می

 ، این کتاب برای تدریس بسيار مفيد است.نهمذف فصل های کارشناسی در صورت حبرای دانشجویان دوره . 2
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باشد ـ آورده علوم، تحقيقات و فناوری ـ که مورد نياز اساتيد مراکز آموزش عالی می

 شده است.

ن و ... تقاضامند است، نظرات و پيشنهادات خود همکاران، دانشجویا از همه اساتيد،

 را در مورد این کتاب به نگارنده اهداء نموده، بر غنای آن بيفزایند.

در پایــان از بــرادر گرامــی جنــاب آقــای قــدیری و ســه نفــر از دانشــجویان 

ــرتکارشناسی ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع ــد دانش ــدان و   ارش ــانی، ز.عاب )ف.دی

نگارنـده را یـاری نمودنـد،  ویرایش و تنظيم این کتاب، ایپ،برادران( که در تم.هفت

 نمایم.تشکر می

اميد است با تربيت مدرسين، دبيران، معلمان و مربيان توانا بتـوانيم در اشـاعه 

در راسـتای اهـداف مقـدس نظـام  کوشـيده، بيـت فرهنگ و معارف قـرآن و اهل

 اء راه حق باشيم.مصلحان و شهد اولياء، اسالمی رهرو راه انبياء،

 ما زنده به آنيم که آرام نگيریم

 موجيم که آسودگی ما، عدم ماست

 

 6931ـ زمستان  همزمان با ایام والدت امام حسن عسکری 
 حسن مشکاتی
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 كالسداري
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خوانیم:آنچه در فصل اول مي

6 .شناسی تعاریف تدریس و کالسداریمفهوم 

 آنتدریس و اهميت  - 

 تعاریف روش، فنون، تدریس و تربيت  - 

 اهداف تدریس و کالسداری .2

 انواع اهداف آموزشی:  .9

 ـ اهداف کلی

 ایهدفهای جزئی یا مرحله ـ

 ـ هدفهای رفتاری یا اجرایی

 محتوای تدریس: .4

 محتوای تدریس چيست؟ ـ

 ـ اصول تهيه و تنظيم محتوا

 ـ نحوه ارائه محتوا

 تواـ اجزای مح

 شناخت فراگير: .5

 های شناخت فراگيرزمينه ـ

 ـ مراحل شناخت فراگير
 

 عوامل مؤثر در یادگيری: .1

 ـ آمادگی

 ـ هدف و انگيزه در فراگير

 ـ تجارب گذشته

 ـ شرایط و محيط

 ـ مبانی تدریس مدرس

 ـ تمرین و تکرار

 ـ ایجاد زمينه تفکر و سؤال

 ـ شخصيت مدرس
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 بطور متناوبها ـ استفاده از انواع ارزیابی

 ـ تنظيم و ساماندهی مطلب

 ـ رقابت و یادگيری از فراگيران دیگر

 

 تفاوت بين تدریس و یادگيری .1
 

 عوامل مؤثر در تدریس موفق: .8

 ـ نوع نگاه و عقيده مدرس به فراگير

 ـ نوع شخصيت و رفتار مدرس

 ـ توان برقراری ارتباط

 ـ تسلط بر موضوع محتوا

 ـ برخورداری از طراحی آموزشی

 های متنوع تدریسـ اجرای روش

 ارتباط: .3

 ـ تعریف

 ـ در اصطالح

 ـ مفهوم شناسی

 ـ ارتباط در فرایند تدریس

 ـ ارتباط و تحليل آن

 ـ هدف ارتباط

 ـ روشهای ارتباطی

 طراحی آموزشی: .61

 طراحی آموزشی چيست؟ ـ

 ـ اصول طراحی آموزشی

 ـ کاربرد طراحی آموزشی

 ـ تهيه طرح کلی

 ـ طرح درس روزانه
 



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

8 

 شناسي تعاريف تدريس و كالسداريمفهوم -1

 

 تدريس و اهمیت آن:. 1–1

 1﴾ِِبَّللِا َحسيباً  الاذيَن يُ َبلِ ُغوَن رِساالِت اَّللِا َو ََيَْشْونَُه َو ال ََيَْشْوَن َأَحداً ِإالا اَّللاَ َو َكفى ﴿

ترسند از ترسند از او و نمیهای خداوند را و میرسانند رسالتنان که میآ

 کسی مگر خداوند... .
 

 موجيم که آسودگی ما عدم ماست  نده به آنيم که آرام نگيریمما ز

**** 

بخش زیادی از مباحث و تعاليم اسالمی به موضوع تعليم و تربيت و تـدریس 

اختصا  دارد، آیات، احادیث و کتب بسياری در این باره وجود دارد. در قرآن آمده 

 است:

نِيِ َْي ِبا ُكْنُتْم تُ َعلِ ُموَن اْلِكتاَب َو ِبا ُكْنُتْم َتْدُرُسون...  ﴿  2﴾ ُكونُوا َرِبا

 خواندید.آموختيد و درس میردمی الهی باشيد به آنگونه که کتاب خدا را میم
 

هدف انبياء تنها پرورش افراد نبود، بلکـه از آن بـاالتر، تربيـت معلمـان و »... 

محيط وسيعی را با علم و  مربيان و رهبران گروه بود. یعنی کسانی که هر کدام بتوانند

توان گفت؛ تدریس و کالسـداری، تبليـ  لذا می 3«ایمان و دانش خود روشن سازند.

 های الهی و انجام وظایف و تعهدات الهی ـ انسانی است.رسالت

                                                 
 93. احزاب/6

 13عمران/. آل 2

 . تفسير نمونه ذیل آیه فوق 9
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آن است كه بین فراگیر و خداوند ارتبـا  بررـرار  1ترين رسالت مدرسـ و مهم

 كند.

 رسالت )تعهدات الهي(                                             
 
 

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

این درس در حقيقت فن انتقال علوم و دروس دیگر اسـت. پـس بایـد آن را 

 خوب ادراك نموده، بکار بست تا علوم و دروس دیگر، کارآیی مفيدی داشته باشند.

 يف روش، فنون، تدريس و تربیت:. تعار2-1

نمودن مسيری برای گرفتن کاری و یا طی= طریقة اجراء و انجامروش. 1-2-1

 رساندن کاری مشخص. )= راه وصول به آن(به انجام

گرفتن کـاری بـا مهـارت، بطـوری کـه آن کـار = طریقـة انجـامفنون. 2-1–2

تـوان تباه انجام گيـرد. میالمقدور به دور از اشبصورت مفيد و بدون انحراف و حتی

 ای.داشتن در کار و یا زمينهگفت: تخصص

 

 ماهرانه                                               

 

 مفيد                                        بدون انحراف                           

 
 به دور از اشتباه

 

 

 

 

                                                 
 شود.ر، مربی و معلم را نيز شامل میيدب جا سخن از مدرس است، . هر 6

 فن
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 . تدريس )= آموزش(3-1

دادن و یا انتقال اطالعات، علوم، تجربيات تحت یـک دادن، یادسدر -6-9-6

بطور خالصه؛ تدریس یعنی یـاددادن یـا انتقـال موضوع و مطلب یا عنوان مشخص، 

 مطلب و موضوعی.

شدن مطلب و موضوع، اطالعات، علـوم، تجربيـات از منبـع و منتقل -2-9-6

دار و ه شـود و هـدفمرجعی )مدرس( به منبع دیگـر )فراگيـر( بطـوری کـه فهميـد

 دار بوده و هدف آن کاربرد و عمل به آن باشد.جهت

فعاليت و اعمال آگاهانه که بر مبنای هدف مشخصی انجـام شـده و  -9-9-6

 نتيجة آن با شناخت از وضعيت فراگير در او تأثير و یا تغييراتی بوجود آید.

مـنظم و تعامل یا رفتار متقابل معلـم و شـاگرد بـر اسـاس طراحـی  -4-9-6

 هدفدار معلم برای ایجاد تغيير در رفتار شاگرد.

 عناصر تدریس: -5-9-6

 ـ مدرس

 ـ فراگير

 ـ هدف تدریس )وظيفه، تعهد، رسالت الهی و ...(

 ـ موضوع

 ـ تعيين محتوا با توجه به موضوع

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

 ـ انتخاب روش تدریس

  ـ ادراك
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 ادراك = یادگيری                                                   

      

 (2مـرجـع )

 «فراگير»

 (6مـرجـع ) اطالعات، علوم، تجربيات          

 مطلب و موضوع                  «مدرس»

      
                                                         

 دفه

 نتیجة تدريس: -3-1-٦

 یادگيری است. محصول جریان تدریس و تعليم، *

نتيجه و حاصل تدریس و آموزش، یادگيری توسط فراگير است )ادراك(، اگر 

 افتد.یادگيری حاصل نشود فرآیند تدریس نيز به جریان نمی

 . تربیت يا پرورش:1-٤

 یيم:نماای به تعاریف تربيت و پرورش میبطور کوتاه اشاره

تـوان تـداوم رشـد و نمودادن )نمو را می درآوردن  و رشدبه فعليّت -6-4-6

هـای ها، خصوصـيات و ارزشبخشيدن به استعداددانست( و همچنين تکامل و کمال

 انسانی و درونی افراد.

ها و رفتـار و ایجاد تغييرات مثبـت در فراگيـر و یـا ایجـاد خصـلت -2-4-6

 تارها، خصوصيات و عادات نامطلوب و ناهنجار.دادن رفعادات مطلوب و ترك

 باشد.شدن عقيده و ایمان و ارتکاب اعمال و زیستن بر اساس آندو میحاصل -9-4-6

باشد و ایمان، معرفـت و بينی میعقيده، مبنای زندگی است و منشاء آن جهان

حالت قلبی است که بر اساس علم و شـناخت و تهـذیب و تزکيـة درونـی حاصـل 

 .شودمی

به این مطلب در فصل پنجم تحت عنوان کاربرد مبـانی تربيـت در تـدریس و 

 طور مبسوط پرداخته شده است.کالسداری به
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 تدريس و كالسدارياهداف  -2

معموال دليل وجودی هر چيز، هدف آنست )مانند هدف آفـرینش انسـان کـه 

دریس دليل وجودی اوست( لذا اهداف از مهمترین بخش هر فعاليت است و هدف ت

شود و به ایـن و کالسداری نيز از مهمترین مبانی تدریس و کالسداری محسوب می

مهم الزم است توجه زیادی داشت، که تدریس و تعليم، برای هدف و منظور خاصی 

ای باشد، آن هدف چيست؟ آیا هدف کالسداری بيان مقداری معلومات در زمينـهمی

تـر از اشد؟ اینجاست که موضوعی مهمباست؟ یا اینکه اهداف دیگری نيز مطرح می

شـود. هـدف و مقصـود نهـایی تدریس و انتقال مقداری علوم و اطالعات مطرح می

است. لـذا  امر حياتی و مهم تربيت و پرورش، تعليم، آموزش و کالسداری، 6تدریس

روند. تعليم و تربيت، آموزش و پرورش هـر دو این دو واژه و مفهوم با هم بکار می

 ارزش است.کمل هم بوده و هر کدام بدون دیگری دارای نقص و بیمتمم و م

هـدف خلقـت انسـان و بعثـت تـوان گفت:با توجه به آیـات و احادیـث، می

پذیر کـه باشد. از سوی دیگر انسان موجودی است تربيتپيامبران تعليم و تربيت می

توانای مدرسين باید توسط انسان دیگر به تعليم و تربيت نائل آید و این مهم بدست 

ها، تمـایالت، پذیر است. نيروهای درونی او، خصلت)دبيران، معلمان، مربيان( تحقق

، همه و همه، بـرای ایـن هـدف مهـم، های اوها، نيازها و خواستهاستعدادها، توانایی

 گذاشته شده است.ساز، در او به ودیعهحياتی و سرنوشت

 

                                                 
ز وظـایف مهـم هـای آن اهای آموزشـی و تحقـق هـدفاز آنجا که اجرای فعاليتهای آموزشی: منابع تعيين هدف . 6

ـ نياز فراگيـر  6 های آموزشی الزم و ضروری است، این منابع عبارتند از:مدرس است، شناخت دقيق منابع تعيين هدف

ـ نياز جامعه: احتياجـات و مشـکالت  2  داشتن، عزت نفس، خودشکوفاییفيزیولوژیک، امنيت، محبت، تعلق )شاگرد(:

 ـ دین و یا مکتب 4  ئولوژی یا عقيده و فرهنگ متخصصان:بينی، ایدها یاجهانـ دیدگاه 9  اجتماعی
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 انواع اهداف آموزشي -3

ای ـ رفتـاری یـا باشند: کلی ـ جزئـی یـا مرحلـهنوع می  9اهداف آموزشی 

 اجرایی

 اهداف كلي: -1-3

نمایند و معموالً با جمالت کلی ها و آرمانها را مشخص میاین اهداف، غایت

 شوند.تنظيم می

 اي:هاي جزئي يا مرحلههدف -2-3

نماینــد، در نتيجــه از ها را مشــخص میهای کلــی ایــن نــوع هــدفـــ هــدف

 تر هستند.تر و عملیتر و مشخصکلی واضح هایهدف

 نمایند.اصولی هستند که مدرس را به نتيجه مطلوب رسانده و مقصد را معلوم می ـ

 هاي رفتاري يا اجرايي:هدف -3-3

این اهداف با عبارات دقيق و روشن، آنچه که فراگير باید اندیشه نمـوده یـا  ـ

 نمایند.احساس کرده را مشخص می

 کند.تاری که از فراگير باید سرزند را مشخص میـ نوع رف

باشـند. هـای آموزشـی میفعاليت گيری و مشـاهدةـ مالك خوبی برای اندازه

 .بودن()عينی

 هاي يك هدف رفتاري:ويژگي

بودن رفتاری که باید مشاهده شود )رفتار نهایی(، یا تعيين دقيق الف( مشخص

 رفتار قابل مشاهده

انتظارات خود را از فراگير دقيقاً مشخص نمـوده تـا از  مدرس باید توقعات و

های رفتاری هر دو درك مشترکی داشته باشند. لذا باید از جمالت و افعال این هدف

روشن استفاده نمود. نوع رفتار یا رفتـار نهـایی را بطـور دقيـق مشـخص کـرده و از 

 کلمات مبهم و قابل تفسير اجتناب نماید.



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

64 

 ر:ب( تعیین مورعیت رفتا

مشخص شود که فراگير در چه مکان و زمانی، باید چه عملی را انجـام داده و 

 تواند استفاده کند.از چه وسایلی می

 ج( تعیین میزان موفقیت:

سطح اجرا مشخص شود؛ یعنی اینکه فراگير بـه چـه ميـزان از موفقيـت بایـد 

 دست یابد؟

 

 محتواي تدريس -4

 محتواي تدريس چیست؟ -٤-1

که باید به نوعی نيازهای فراگيران را تأمين نماید و متناسب بـا مفاهيمی است 

درك و شرایط آنان باشد، لذا ابتدا باید مشخص شود که چه باید یـاد گرفتـه شـود، 

 6سپس بر مبنای آن محتوی تنظيم گردد.

 نحوه ارائه محتوا: -٤-2

محتـوا اکتفـا ننمـوده، بلکـه محتـوا را « بيـان»مدرس الزم است بـه  -6-2-4

 دهد.« انتقال»

 «:انتقال»و « بیان»تفاوت بین 

شـود. در ایـن حالـت ممکـن محتوا توسط مدرس بيان و ارائه می الف( بیان:

است فراگير همة محتوا را ادراك ننموده و مضمون آن ادراك نشده و یا بخشی از آن 

 را ادراك نماید.

                                                 
ـ ميزان عالقه و رغبت فراگيران در نظر گرفتـه   با توجه به اهداف تعيين و تنظيم گردد. ـ مبانی تهيه و تنظيم محتوا: . 6

فکـری باشـد، نـه  ـ عامل ساخت و رشـد  ها و استعدادهای فراگيران باشد )= قابليت فهم(.ـ متناسب با توانایی  شود.

ـ تازگی، جذابيت مطلب، مرتبط با مسائل روز و منطبق با زمان آموزش بـودن، از   ارائه مقداری اطالعات و محفوظات.

 دیگر اصول مهم تهيه و تنظيم محتواست.
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زم، کلّيـه با برقراری ارتباط توسط مـدرس و بـا ایجـاد شـرایط ال ب( انتقال:

 یابد.محتوا توسط فراگير ادراك شده و مضامين محتوا به او انتقال می

 اصل نمودن موضوع: -٤-2-2

یکــی از عوامــل مهــم کــه در اثرگــذاری محتــوا بــر فراگيــر نقــش اساســی و 

نمودن یک موضوع کلی، و سپس ارائه مبحث مورد کند اصلای را ایفا میکنندهتعيين

ل قابل اجراست که مدرس در گام اول، ابتدا یک موضوع و نظر است و آن بدین شک

نماید و فراگير آن را بعنـوان مبنـا و اصـل مـورد یک اصل غيرقابل انکار را ارائه می

 دهد.قبول و پذیرش قرار می

نمایـد در گام دوم مدرس مبحث مورد نظر، که هدف اصلی اوست را ارائه می

نمودن نمودن توحيد برای مبحث نماز، اصلصلنماید. مانند: او بر آن اصل منطبق می

نمودن حـالل و حـرام بـرای مبحـث مسـائل مـالی، قرآن برای مبحث حجاب، اصل

 نمودن حسن خلق برای مبحث معاشرت با مردم.معامالت و ربا، اصل

 اجزاي محتوا: -٤-3

شود که مدرس بـرای های مختلف تشکيل میمحتوای درس معموالً از قسمت

 زم است آن را در سه بخش تدریس و به فراگيران منتقل نماید.هر قسمت، ال

این بخش معرفی عنوان به صورت سؤالی و یا بطور مثبت  الف( طرح عنوان:

شود و برای انتقال آن الزم است، از اصل گویایی استفاده شود. )بدون ابهـام طرح می

 های متفاوت(.و برداشت

رونـد و در برای انتقال مفاهيم بکـار میعالئم و قالبهایی هستند که  ب( نماد:

کاربرد آنها باید به سطح دانش و ادبيات متناسب با فراگير توجه شود، مانند: استفاده 

ها، آیات و احادیـث المثلها، نمودارها، جداول، اشعار، حکایات کوتاه، ضرباز مثال

 و ...
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طـرح »ترین بخش محتوا مضـمون اسـت و ترین و باارزشمهم ج( مضمون:

وسيله انتقال مضمون هستند و آنچه باید ادراك و عمل شود مضمون « نماد»و « عنوان

 «.نماد»و « طرح عنوان»است نه 

برای انتقال محتوا الزم است، مطلب درس روز به واحدهای کوچک تقسيم * 

شود. همچنين متناسب با مطلب روز، از تمرین و تکرار یا سؤال و جواب یا مباحثـه 

 شود.ناميده می« فعاليت تکميلی»يقی از آنان استفاده گردد. این مهم و یا تلف

 

 1شناخت فراگير -5

ترین وظایف مـدرس شـناخت فراگيـر اسـت، لـذا در یکی از ضروری -1-5

های ذهنی، عالقه و نيازهای فراگير و ... را در نظـر تدریس باید سطح فهم و توانایی

 گيرد.

سين، دبيران، معلمان، مربيان و ... شناخت برای مدر هاي شناخت:زمینه -2-5

ها عبارتنـد از: های مختلف، الزمه تعليم و تربيت اسـت، ایـن زمينـهفراگير در زمينه

هـا، ها، استعدادها، تواناییبرنامه تربيتی و سير رشد فراگير، تمایالت، نيازها، خواسته

 های اخالقی، سوابق اجتماعی و ... .خصوصيات و خصلت

 

 

 

 

                                                 
مقزدمات الز(   مراحل شناخت)براي ازدواج نيز  ازاري اسزت :.  1

شناخت هز  مالي شناخت ااد  شناخت كلي ج  آشنایي كلي ب  آشنایي 

 شناخت تكميلي و  اصولي 
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 عوامل مؤثر در يادگيري -6 

 این عوامل در یادگيری مؤثرند:

 آمادگي: -٦-1

شـود ایـن جوانـب بخش میآمادگی از جوانب مختلف باعث یادگيری نتيجـه

توان گفت فعاليت در یـادگيری در عبارتند از: جسمی، عقلی، عاطفی، در مجموع می

 شود.اثر وجود آمادگی حاصل می

 يادگیري: وجود هدف و انگیزه براي -٦-2

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

 تجارب گذشته: -٦-3

های قبلی فراگير را در نظر هنگام تدریس الزم است مدرس تجارب و آموخته

گيرد. یادگيری جریانی است که تجارب گذشته پایه و اساس وضع فعلی را تشـکيل 

 دهد.می

 شرايط و محیط: -٦-٤

شرایط و محيط مساعد نقش مهمی در یـادگيری بـر عهـده داشـته و عوامـل 

 دهنده آنها عبارتند از:تشکيل

وجود فضا، نور، هـوا و دمـای مناسـب و تجهيـزات از  الف( محیط فیزيكي:

 عوامل مؤثر در یادگيری است.

توان یکی از مهمترین ایجاد محيط عاطفی را می ب( محیط و شرايط عاطفي:

تربيت و آموزش دانست، مدرس باید در ابتدا، فضای محيط آموزشـی و  عوامل برای

 فضای روابط خود با فراگير را بر مبنای جو عاطفی تنظيم نماید.

وجود محبت و احترام متقابل در کليـه روابـط فراگيـر )بـا مـدرس، والـدین، 

ی فراگيران دیگر( و وجود جوّ عاطفی در ایجاد شرایط و محيط مساعد برای یـادگير

 ای برخوردار است.از اهميت ویژه
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 درس معلم ار بود زمزمه محبتی           جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را

شـرایط امـن و وجـود جـوّ آرام همـراه بـا آزادی ابـراز وجـود و  ج( امنیت:

اظهارنظر به دور از تهدید و ترس از شکسـت و تمسـخر از دیگـر عوامـل مـؤثر در 

 یادگيری است.

 مباني تدريس مدرس: -٦-5

 باشند:موارد زير جزو مباني تدريس مدرس مي

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

دادن و حفظ مطالب و ب( تدریس را تنها ارائه علوم، حضور در کالس، گوش

 نمره ندانستن.

 ها و اصول یادگيری و ميزان دانش و تجارب او نسبت بـهج( آشنایی با نظریه

 روشهای تدریس.

دهنـدة د( خود را راهنما، ایجادکننده شرایط مطلوب بـرای یـادگيری، آموزش

 شده برای حل مسأله و کاربرد در زندگی دانستن.مطالب آموخته

 فرصت به فرد برای رسيدن به اهداف آموزشی هـ( دادن

 های فراگيرانو( شناخت استعدادها، عالیق و توانایی

 تعامل فرد با محيط )= کسب تجربه( ز( ایجاد زمينه برای

 تمرين و تكرار: -٦-٦

تمرین و تکرار از عوامل بسيار مهم در یادگيری است. مدرس بایـد بـه انـواع 

های مختلف و جذاب، توجه و دقت زیـادی داشـته باشـد. تمرینات و تکرار با شيوه

ها، کاربرد همچنين تمرین و تکرار در آموزش، اصول و مسائل اخالقی و ایجاد رفتار

زیادی دارد. کيفيت اجرای تمرین، مقدار و زمان آن نقش بسيار مهمی در تثبيـت یـا 

 عدم تثبيت یادگيری دارد.



  فصل اول: مبانی تدریس و کالسداری
 

 

63 

انواع تمرین عبارتند از: تمرین توسط مدرس، تمرین توسط فراگير، تمرین بـا 

 های آموزشی.رسانه

 ايجاد زمینه تفكر و سؤال: -٦-7

ای برای تفکر بـر تدا سؤاالتی مطرح و زمينهقبل از تدریس، پيرامون مطلب، اب

 روی آن مطلب حاصل نماید، سپس مطلب اصلی بيان شود. 

 شخصیت مدرس: -٦-8

های فکـری، اخالقـی و اجتمـاعی و قـدرت رفتار و خصوصـيات و خصـلت

 الگویی مدرس در یادگيری تأثير زیادی دارد.

 ها بطور متناوب:استفاده از انواع ارزيابي -٦-9

های الزم است از ارزشيابی تشخيصی )که معموالً قبل از شروع فعاليتمدرس 

ترم و آموزشی و برای تعيين رفتاری ورودی است( ارزشـيابی تکـوینی )ماننـد ميـان

حين تدریس یک مطلب( و ارزشيابی پایانی یا تراکمی )که در پایان یک مطلـب، یـا 

 شود( استفاده نماید.را مییا یک فصل، یا یک دوره و یا یک نيمسال اجیک جلسه، 

بندی مطالـب ماننـد : )رعایـت ترتيـب و دسـتهتنظیم و سازماندهي مطلب -٦-11

 استفاده از نمودار(

 ررابت و يادگیري از فراگیران ديگر )روش الگويي( -٦-11

 

 

 

 تفاوت بين تدريس و يادگيري -7

 ت.پذیر اسیادگيری هميشه و در همه جا و بدون تدریس هم انجام -6-1

شود، لذا ممکن اسـت بخشـی از تدریس هميشه منجر به یادگيری نمی -2-1

 فعاليت تدریس مدرس به یادگيری تبدیل نگردد.
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 تدریس توسط مدرس و یادگيری توسط فراگير است. -9-1

 

 عوامل مؤثر در تدريس موفق: -8

  مربي( به فراگیر و فراگیران: نوع نگاه و عقیده مدرس )دبیر، معلم، -1-8

 کننده است.این نگاه در روند تدریس او عامل تعيين

 انواع مدرسين از نظر نوع نگاه و بينش و عقيده:

 مدرسین فراگیرنگر: -1-1-8

هدف این مدرسين رشد و پرورش و تربيت اسـتعدادها بـوده و از نظـر آنـان 

 تعليم برای تربيت است و به شناخت فراگيران توجه دارند.

توجه به خصوصيات فرد داشته، بـا هـر فـرد  فردی: الف( مدرسين فراگيرنگر

یک نوع ارتباط برقرار کرده و پوششی عمل نمـوده )بـرای مـدتی فراگيـر را تحـت 

 کند.دهد( و فردسازی میبرنامه مشخص قرار می

تک افراد بطـور های تکبه عواطف و خواسته ب( مدرسين فراگيرنگر جمعی:

 تر است.عی اهميت داده، رفتارش رسمیجداگانه توجه نداشته ولی به پرورش جم

در جهت اهـداف آموزشـی بـر فراگيـران  ج( مدرسين فراگيرنگر اقتدار طلب:

هـای آموزشـی، تشـویق و یابند، و با وضع و اجرای قوانين یا با امـر و نهیسلطه می

 شوند.ترغيب و تنبيه و نه با زورگویی و خشم و خشونت بر فراگيران حاکم می

با فراگير رابطه عاطفی برقـرار کـرده و در  طلب:اگيرنگر رفاقتد( مدرسين فر

 کنند.فضای کالس جو عاطفی حاکم می

هدف این مدرسين، انتقال معلومات، اطالعـات  نگر:مدرسین درس -2-1-8

هـای فـردی پيرامون درس و یا یک موضوع بوده، توجه به شناخت فراگيـر و تفاوت

 اه کسب دانش زندگی کرد.نداشته، عقيده دارند که باید از ر
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فراگيران تحت تأثير وسعت اطالعـات علمـی  نگر علمی:الف( مدرسين درس

ای از فراگيـران باعـث پـذیرش آنان قرار گرفته و این موضوع ممکن اسـت در عـده

توانند بطور غيرمستقيم تـأثير تربيتـی بـر مدرس به عنوان الگو شود. این مدرسين می

 فراگيران داشته باشند.

این مدرسين با طرح مسـائل جـذاب، کلـی و  نگر فلسفی:مدرسين درس ب(

اجتماعی و مسائلی که در زندگی فراگيران کاربرد داشته و یا بـا آن سـروکار دارنـد، 

جلب توجه نموده، مورد پذیرش فراگيران قرار گرفته به عنوان انسان آرمانی و الگـو 

 وند.شآیند و بعضی فراگيران بنوعی مسخ آنان میدرمی

بـا وضـع یـا اجـرای ضـوابط آموزشـی،  نگـر اقتـدارطلب:ج( مدرسين درس

 یابند.فراگيران را در چهارچوب سرفصل و منبع قرار داده بر کالس سلطه می

با قراردادن فراگيران بين جو عاطفی و جـو  طلب:نگر رفاقتدرسد( مدرسين

 .سازندحسن و قبح، اهداف آموزشی )سرفصل و منبع( را محقق می

 نوع شخصیت و رفتار مدرس: -2-8

تواند برای فراگيـران هـم معيـار اعمال و رفتار مدرس )دبير، معلم، مربی( می

های زیـر مـدرس بـر فراگيـران اثـر گذاشـته و باشد و هم اسوه و الگو، لذا در زمينه

 تواند منشأ تغيير و یا ساخت آنان شود.می

اش اعتمـاد فراگيـران بـه جـههای مختلف که نتيالف( عدالت مدرس در زمينه

 اوست.

شناس بـودن، طـرح مطالـب بـر های وقتب( نظم و ترتيب مدرس در زمينه

 تابلو و ...

 ج( پشتکار و پيگيربودن.

 د( اخال  در نيت و عمل، اهداف مادی نداشتن از تدریس و کالسداری

 و( وضع ظاهری مناسب
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ایسته در اعمال و گفتار هـ( تعامل با همه فراگيران بر مبنای ادب و برخورد ش

 و لحن مهربان و صميمی داشته باشد.

ساز باشد، فراگيران را آزاد ز( داشتن اهداف و ارزشهای متعالی و بارز: زندگی

 تربيت کرده، آنان را پذیرنده همه حرفهایش نداند.

 : برخورداري از توان بررراري ارتبا  -3-8

 ست. ارتباط الزمه و بستر تعليم و آموزش مؤثر ا

  تسلط بر موضوع محتوا: -8-٤

 شود.این مهم با مطالعه دائمی و وسيع حاصل می

 برخورداري از طراحي آموزشي:  -5-8

طرح درس کلی برای دوره و طرح درس روزانه برای هر جلسـه. )در همـين 

 فصل به آنها پرداخته خواهد شد.(

هـارم آمـده )در فصـل چ هاي متنوع تدريسشناخت، تسلط و اجراي روش -8-٦

 است.(

 

 ارتباط  -9

بعضی از مدرسين )دبيران، مربيان و معلمان( به تأثير فرآیند ارتباط در یـادگيری 

اهميت نداده و رسالت خود را بـه حاضرشـدن در کـالس، بيـان محتـوا، امتحـان و 

به ميزان و نوع یادگيری فراگير، پرورش استعدادها و  دهی پایانی محدود نموده،نمره

های مختلف، توجه الزم را ندارند. در صورتی کـه هرچـه بـر فراگير در جنبهتربيت 

مندی از فرآیند ارتباط برای نظامهای آموزشی و مدرسين دانش بشر افزوده شده بهره

)دبيران، مربيان و معلمان( بيشتر ضرورت یافته است و آن بعنوان یـک مبنـا و عامـل 

 گردد.کننده در یادگيری و تربيت تلقی میتعيين

 شناسي فرآيند ارتبا : مفهوم -1-9
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یعنی برقراری رابطه  اصطالحدادن و در یعنی پيونددادن و ربط لغتارتباط در 

کنيم.( و روز در تعامل با دیگران بطور فراوان، ارتباط برقرار میبين دو فرد )در شبانه

هـا، احساسـات و ارتباط عبارت است از فرایند انتقال و تبادل افکار، اندیشـه تعریف

عقاید در دو فرد یا بيشتر، با استفاده از عالئم و نماد مناسب به منظور تأثير، کنترل و 

 هدایت یکدیگر.

  ارتبا  در فرايند تدريس: -2-9

آن )مدرس( به گيرنده )فراگير( به طوری که مفـاد  شدن پيام از فرستندةمنتقل

مورد نظر فرستنده، بـه گيرنـده پيـام، پيام ادراك شود، مشروط به اینکه محتوای پيام 

 منتقل شود و بالعکس.

 تحلیل ارتبا  در فرآيند تدريس: -3-9

 ـ ارتباط، یک مدار و مجموعه اعمال است.

 ـ فرآیند انتقال، جریان دارد.

 شوند.ـ مفاهيم منتقل می

 ـ منظور مشترك از مفاهيم بين طرفين بوجود آید.

باشـد و آن لـيم بـرای تربيـت صـحيح میـ  هدف ارتباط تأثير، هـدایت و تع

 کننده نوع و روش ارتباط است.تعيين

 شود.ـ پيام دارای محتواست و آن درسی است که تدریس می

 عنصر الزم است: فرستنده، گيرنده، پيام 9ـ در ارتباط، وجود 

 شود که توسط گيرنده ادراك شده باشد.ـ پيام وقتی منتقل می

 رتباط، مدرس است.ـ آغازگر و برقرارکننده ا

بـرای را جـوّ و فضـا الزم اسـت در جریـان ارتبـاط، « دبير، معلم و مربی»ـ مدرس 

 ارتباط مساعد نماید. روندپذیرش و 
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سـاز خـوبی بـرای شـروع ارتبـاط و توانـد زمينهنمودن میـ فضای عاطفی و محبت

 موفقيت آن باشد.

 

 صحیح = بررراري ارتبا تدريس  *ارتبا  كامل = انجام رسالت الهي          *

 ادارك                                            

      

 گيرنده
           

 فرستنده
 پيام                   

      

 اهداف تعليم و تربيت                                
 

 هاي ارتباطي:روش -9-٤

 ارادی و غيرارادی -6-4-3

شده، مانند تهيه طرح درس قبل از رفتن ریزی قبلی و حسابطرح و برنامه ارادی: با

 به کالس.

 ریزی قبلی.غيرارادی: بدون طرح و برنامه

 

 رسمی و غيررسمی -2-4-3

های اداری و آموزشـی بـا ابـال  های رسمی ماننـد سـازمانرسمی: در محيط

 شود.نامه و مقررات برقرار میآیين

شود، این یا دو گروه بطور عادی و غيررسمی برقرار می غيررسمی: بين دو نفر

 تر و عميقتر از ارتباط رسمی است.صميمانهنوع ارتباط معموالً 

 کالمی و غيرکالمی -9-4-3

مانند بحث و گفتگو، تعریف « رمزهای کالمی»کالمی: انتقال پيام با استفاده از 

 یا توضيح شفاهی یک مطلب.
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ا استفاده از رمزهای غيرکالمی مانند حرکات )حرکـات غيرکالمی: انتقال پيام ب

دست و چشم(، صدا و زنگ )آژیر آمبوالنس(، عالئـم و نمـاد )عالئـم راهنمـایی و 

 رانندگی( و ... 

و تربيت ارتباط غيرکالمی مطلوب فراگيـران بـوده و بایـد بـه آن در تعليم * 

 اهميت ویژه داد.

 مستقيم و غيرمستقيم -4-4-3

يرحضوری و باواسـطه اسـت و معمـوالً بـرای همـدیگر ناآشـنا غيرمستقيم: غ

 هستند مانند ارتباط بين نویسنده و خوانندگان یک کتاب.

توانـد مستقيم: حضوری و بدون واسطه بين فرستنده و گيرنده، این ارتباط می

باشد. )زیرا ارتباطی است که انـواع روشـهای  ترین نوع ارتباطترین و کاملصميمانه

 شود.(دیگر در آن بکار گرفته می ارتباطی

های خود از این نوع ارتباط برای تعليم و تربيت مدرس، در جلسات و کالس

 مطلوب، الزم است استفاده نماید.

 فردی و جمعی -5-4-3

 فردی: معموالً بين دو نفر است و بيشتر جنبة حضوری و شخصی دارد.

دیگر است که یا مسـتقيم جمعی: بين یک نفر با یک گروه یا گروهی با گروه 

مانند سخنرانی در مجالس پرجمعيت بوده و یا غيرمستقيم مانند مطبوعات و صـدا و 

 سيما.

 طرفه و دوطرفهیک -1-4-3

العملـی بـه شود و گيرنده عکسطرفه: پيام از فرستنده به گيرنده ارسال مییک

 ات.کند. مانند ارتباط توسط صدا و سيما و مطبوعفرستنده منتقل نمی

شـود و دوطرفه: نقش فرستنده ـ گيرنده دائمـاً در جریـان ارتبـاط عـو  می

شـود. ماننـد ارتبـاط العمل گيرنده و فرستنده تعيين میارتباط بعدی بر اساس عکس
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و فراگيـر در کـالس و جلسـات کـه مـؤثرتر از « دبير، معلم و مربی»مستقيم مدرس 

 طرفه است.ارتباط یک

 

 طراحي آموزشي -11

 طراحي آموزشي چیست؟  -1-11

اقداماتی است که مدرس برای یک نيمسال تحصيلی و همچنين برای تدریس 

دادن بــه و اداره یــک جلســه، قبــل از شــروع آنهــا، بعنــوان نقشــه راه بــرای ســامان

 نماید.های آموزشی خود طراحی میفعاليت

قـد برخوردار بوده، چنانچـه فا« طراحی آموزشی»مدرس الزم است از توانایی 

دانـد فعاليـت آموزشـی آن باشد و یا به اندازه کافی این توانایی را نداشته باشـد نمی

خود را چگونه به جریان اندازد و چه موقـع، کـدام امـور را انجـام دهـد و ابهـام و 

 شود.های آموزشی او وارد میاشکاالت زیادی به فعاليت

، روند آموزشـی های مدرس سامان دادهبطور کلی طراحی آموزشی به فعاليت

نماید که از کجا و چه هنگامی شروع کند؟ چه نماید و مشخص میاو را هماهنگ می

مدت فراگير را در اختيار دارد؟ در این مدت باید چه مطالبی را و با چه روشی به او 

 آموزش دهد؟ چه هنگامی باید دوره را پایان دهد؟ و ... .

 سداري:اصول طراحي آموزشي در تدريس و كال -2-11

  اصولی که در طراحی آموزشی الزم است رعایت شوند عبارتند از:

 الف( تعیین اهداف كلي:

هنگام طراحی آموزشی اولين و مهمترین اقدام تعيين اهداف کلی برای مدرس 

است. هدف نهایی از فعاليت آموزشی را باید بطور دقيق مشـخص نمایـد و بـه ایـن 

ليت آموزشی مـن بـرای چيسـت؟ وظيفـه و  سؤال پاسخ صریح و روشن دهد که فعا

داشتن؟ اصالح فـرد و جامعـه؟ تعهد و  انجام رسالت الهی؟ شغل و درآمد و اشتغال
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ها و مهارتها در فراگير؟ یا تربيت ایجاد تغييرات در فراگير؟ رشددادن و ایجاد توانایی

 نمودن؟

 ب( انتخاب فراگیر:

هـای خـود، نـوع و به توانایی مدرس )مربی، دبير و معلم( الزم است با توجه 

های آموزشی خـود قـرار دهـد را تواند تحت فعاليتسن فراگيرانی را که بخوبی می

 مشخص و انتخاب نماید.

مدرس باید نسبت به سطوح سنی مختلـف شـناخت الزم را بدسـت آورد تـا 

بتواند با درك آنان به راحتی آنها را تحـت تعلـيم و تربيـت قـرار دهـد و بـه انـواع 

های تربيتی برای هر سن تسلط کافی پيـدا نمایـد. )لـذا بایـد از علـم تعلـيم و شرو

منـد تربيت اسالمی، روانشناسی رشد و روانشناسی تربيتی و ... به انـدازه کـافی بهره

 شود.(

 

 

 

 ج( تعیین موضوع، تهیه، تنظیم و تدوين محتوا:

د. خواهـد تـدریس کنـد را انتخـاب نمایـمدرس بایـد موضـوعی کـه می -6

)موضوع: علوم قرآن و حدیث، فقه، تفسير، اخالق و علـوم تربيتـی، عربـی، کـالم و 

 تجوید و ...(

با توجه به موضوع، باید محتوای مورد تدریس را تهيه، تنظيم و به روشنی  -2

 بندی نماید.تدوین و سازمان

روش انتقال محتوا یا روش تدریس خود را انتخاب نماید و الزم است بر  -9

هـا در سـلط باشـد. )ایـن روشهای تـدریس مهای انتقال محتوا و روشع روشانوا

 گيرد(م مورد تجزیه و تحليل قرار میفصل چهار
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 كاربرد طراحي آموزشي در تدريس و كالسداري: -3-11

 طراحي آموزشي بر دو نوع است:

 «:طرح كلي»تهیه  -1-3-11

در یـک نيمسـال مدرس الزم است قبل از شروع نيمسال برای هر درسی کـه 

های آموزشی اوست، که شامل کليه فعاليت« طرح کلی»قصد تدریس آن را دارد، یک 

 تهيه کند.

 «:طرح کلی»های تهيه گام

تعيين اهداف کلی از تدریس موضوع )که در اصول طراحی آموزشی  گام اول:

 نمودن هدف تدریس مبحث هر جلسه.قبالً ذکر گردید( و همچنين مشخص

 های آموزشی:يين سایر فعاليتتع گام دوم:

مدرس در هـر دوره الزم اسـت جلسـاتی را بـه معارفـه )معارفـه مـدرس بـا 

نيمسـال و ...(، ها )امتحان ميانفراگيران و فراگيران با دوره، مدرس و درس(، ارزیابی

نيمسـال و سـؤاالت مرور، رفـع اشـکاالت فراگيـران، تـرميم )پـس از ارزیـابی ميان

 و ... اختصا  دهد. کالسی(، بازدیدها

 گام سوم:

هفته  61مدت دوره مشخص شود: که معموالً یک نيمسال تحصيلی معادل  -6

 ماه است. مثال برای یک نيمسال تحصيلی: 4و حدود 

 هفته( 61های آن، مشخص شود )ـ هفته

شود تعيين گردد، یـک روز در هفتـه ـ روزهایی از هفته که کالس تشکيل می 

 ساعت. 2ه یا بيشتر و هر جلس

ها: روزها و ساعاتی که به دالیـل مختلـف از قبيـل معارفـه، تعيين کسری -2

تعطيالت رسمی، مرور و رفع اشکال، امتحانات، ترميم )پـس از ارزیـابی( مشـخص 

 ساعت نشوند.( 4ها بهتر است بيش از شوند. )کسری
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، هامحاسبه جلسات خالص و مفيد برای تدریس: با توجه به تعيين کسری -9

آیند. )معمـوالً تشـکيل جلسـات یـک درس در جلسات خالص و مفيد به دست می

 باشد.(جلسه می 64دانشگاههای معتبر حداقل 

 گام چهارم: 

تقسيم محتوای تدریس در جلسات یا تعيين مبحث هر جلسه با توجه به زمان 

 خالص و مفيد هر جلسه.

 طرح درس روزانه: -2-3-11

 الف( تعريف:

ای است که مدرس برای هر جلسه تنظـيم و تـدوین ه برنامهطرح درس روزان

 شود.های هر جلسه بطور منظم و هماهنگ طراحی مینماید و در آن کليه فعاليتمی

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

 ب( اهمیت و ضرورت:

ف کلـی ـ ـ طرح درس روزانه عامـل مهمـی در وصـول مـدرس بـه اهـدا6

 ای ـ رفتاری است.مرحله

هـا را تجربـه ها، ادارة جلسـات و کالسـ برای مدرسانی که اولين تـدریس2

 نمایند، بسيار الزم و ضروری است.می

 ج( فوايد:

 بخشد.و تدریس مدرس در هر جلسه نظم و هماهنگی می به فعاليت -6

عث اعتماد به نفـس به مدرس توانایی تسلط بر کالس و ادارة آن را داده با -2

 آورد.شود. برای مدرس و فراگيران امنيت خوبی را بوجود میاو می

 فراموش نشدن مواردی که باید در تدریس لحاظ شوند. -9

 نماید.از بروز مشکالت و موانع آموزشی جلوگيری می -4

 «:مراحل و روند اداره كالس و يا يك جلسه»يا « طرح درس روزانه»د( 
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درس روزانـه مـدرس الزم اسـت ابتـدا مشخصـات درس را در تهيه طرح * 

 تعيين نماید: هدف کلی، موضوع تدریس، شمارة جلسه، مبحث هر جلسه.

  مرحله اول؛ آمادگی: -6

در شروع هر جلسه، ابتدا باید فراگيران را در مرحلة آمادگی قرار داد تا توجـه 

مـدرس الزم اسـت  و افکار آنان متوجه مدرس، کالس و درس گردد. در این مرحله

با فراگيران ارتباط آموزشی برقرار نموده و در کالس جو عـاطفی و مطلـوبی حـاکم 

کند و در فراگيران روحيه نشاط ایجاد نماید. دیگر اقداماتی که معموالً در این مرحله 

 الزم است انجام گيرند، عبارتند از: 

یا موضـوعی  الف( حضور و غياب همراه با تعامل احساسی برابر، ذکر مطلب

های خلقت، ثبت یـک بيـت غيرمرتبط با موضوع بحث روز )مانند عجایب و زیبایی

شعر یا آیه یا حدیث کوتاه و کاربردی بر تابلو، ذکر اعمال ایام،  طـرح فرازهـایی از 

ها، های آن روز کنار تـابلو، احوالپرسـیادعيه مانند شعبانيه، عرفه و ...(، ثبت فعاليت

 ده و هدفمند و ... .سخنان اميدوارکنن

سازی محيط آموزشی و کالس و امکانات موجود از قبيل نور، دمـا، ب(  آماده

 آموزشی.تابلو و وسایل آموزشی و کمک

 ج( رفع عوامل مخل و بازدارنده مانند سروصدای خارج از کالس و ... .

  مرحله دوم؛  ارزشيابی تشخيصی و بيان مقدمه درس جدید: -2

درس ابتدا در زمان کوتاهی از درس گذشته ارزشـيابی بعمـل در مرحله دوم م

آورده و تعيين رفتار ورودی نموده تـا بـرای او مشـخص شـود کـه درس جدیـد را 

شـده چگونه و از کجا شروع نماید. این ارزیابی، معمـوالً بـا سـؤاالت از قبـل تعيين

ش دوم و ادامـه شود. در بختوسط مدرس از فراگيران و مباحثه آنان با هم، انجام می

الزم است برای ایجاد انگيزه جهت پـذیرش  در مقدمه درس جدیداین مرحله، یعنی 

درس، اسم درس، هدف و اهميت آن گفته شود و سپس بطور کوتاه بـرای ورود بـه 
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ای با توجه به موضوع درس بيـان گـردد. الزم بـه ذکـر مطلب اصلی آن روز، مقدمه

ید مبنا بوده و با ارزشيابی که بعمل آورده، است چنانچه درس گذشته برای درس جد

مشخص شود که درس گذشته بخوبی یادگيری نشده، الزم است ابتدا بطـور فشـرده 

 موارد مهم درس قبل را یادآوری نماید.

  مرحله سوم؛ انتقال مطلب اصلی: -9

باشد. که در این مرحلـه همانگونـه مطلب اصلی همان محتوای درس روز می

بـه فراگيـر منتقـل « مضمون»و « نماد»، «طرح عنوان»شد در سه بخش  که قبالً مطرح

 شود.می

  بندی:گيری و یا جمعمرحله چهارم؛ استنتاج و نتيجه -4

گيری شـود و بهتر است ابتـدا درس روز توسـط فراگيـران خالصـه و نتيجـه

گيری نهایی از درس روز الزم است در زمـان کوتـاهی بندی و نتيجهخالصه و جمع

 وسط مدرس و بطور مشخص و واضح انجام گيرد.ت

 

  مرحله پنجم؛ ارزشيابی: -5

برای اطمينان از فراگيری مطلب اصلی و ادراك آن و تعيين ميـزان موفقيـت و 

اینکه مشخص شود تا چه حدودی اهداف درس روز به ثمر رسيده و اطالع از ميزان 

تواند با توجـه بـه نتـایج ایـن شود. مدرس مییادگيری فراگيران، ارزشيابی انجام می

 ارزشيابی به اصالح و ترميم تدریس آن روز خود بپردازد.

باشـد، نتــایج ایـن ارزشيــابی پذیر میاین ارزشيابی به اشکال مختلفی امکان

 تواند تعيين رفتـار ورودی بـرای جـلسه بعد نماید.برای مدرس می

م انجام شده و يا گاهي ممكن است مرحله چهارم و پنجم به موازات ه* 

 در هم ادغام شوند.

 مرحله ششم؛ اختتام:  -1
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ـ برای استمرار رابطه فراگير با درس تا جلسه بعدی، فعاليتی به عنوان تمـرین 

 شود.یا تکليف معين می

ـ با توجه به نتایج ارزشيابی که در مرحله قبلـی انجـام گرفـت، چنانچـه نيـاز 

 شود.فراگير تعيين میاست برای ترميم تدریس، فعاليتی برای 

ـ همچنين در این مرحله مدرس چنانچه نيـاز اسـت، بـا توجـه بـه موضـوع 

ها و مـوارد مشـابهی را مطـرح نمایـد، ایـن مـوارد باعـث ها، تشویقتواند توصيهمی

 شود.افزایش انگيزه در فراگير می

ـ مدرس الزم است برای ایجاد روحيه مطلوب برای ترك کـالس سـخنانی را 

ــراد  ــذیرش ای ــورد پ ــب و کــالس م ــدرس، موضــوع و مطل ــان م ــا همچن ــد ت نمای

 فراگير)مطلوبيت + مقبوليت( بمانند.

تواند شعر یا جمله کوتاه ادبـی و یـا دعـایی بـا مفهـوم و از خاتمه کالس می

 تعيين شده توسط فراگيران و یا مدرس باشد.پيش
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 مقدمه

شویم که آنها در موفقيت و بازدهی تـدریس و در این فصل با اصولی آشنا می

ای در کننـدهکالسداری مدرس، هم بطور مستقيم، دخالت دارنـد و هـم نقـش تعيين

کنند و نتيجه کاربرد و رعایت آنهـا اداره کالس و یا جلسه و یا احاطه بر آنها ایفا می

 ایجاد توانمندی در مدرس )دبير، معلم و مربی( است.

 معارفه -1

جلسـه »در جلسة اول هر دوره الزم است به معارفه پرداخته شود. لـذا بـه آن 

 شود. نيز گفته می« معارفه

یابی و نگرش او در دقایق اوليه شروع اولين جلسه، شکلساخت ذهنی فراگير 

شود. لذا جلسه اول در قضـاوت مطلـوب یـا نـامطلوب دانشـجو و همچنـين در می

باشد. در نتيجـه مـدرس تشکيل نگرش مثبت و منفی فراگير و مدرس بسيار مؤثر می

ضـای ای رفتار نماید تـا فراگيـران از عنـوان درس، کتـاب، مـدرس و فباید به گونه

 کالس، نگرش مطلوبی را به دست آورند.

 انواع معارفه:

: بخشی از این معارفه قبل از شـروع نيمسـال و الف( معارفه مدرس با فراگير

جلسه اول با کسب اطالعات از منابع ذیربط و یا در جلسة اول، قابل انجام است، )از 

 نظر دوره، رشته و نيمسال تحصيلی و...(

با تحصيالت، سوابق، توانائيها، تخصص مـدرس  درس:ب( معارفه فراگير با م

 شوند.آشنا می

ج( معارفه فراگير با درس و موضوع، کتاب و منبع، شرایط و قوانين کـالس و 

 مدرس و ... .
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 رعايت نظم -2

رعایت نظم در کليـه  یکی از اصول مهم تدریس و کالسداری رعایت نظم است.

کننـده در همـه مهـم، ارزشـمند و تعيين امور، امری بـدیهی و از موضـوعات بسـيار

یابيم که آفرینش و بقای موجودات در نظام خلقـت هاست. با اندك توجه درمیزمينه

 های آن همواره بر اساس نظم بوده است.و پدیده

رعایت نظم برای مدرس )دبير، معلم و مربی( از الزامات تـدریس و کالسـداری 

وری جویی در وقـت و امکانـات، بهـرههاست. آرامش خاطر، نشاط و شادابی، صـرف

 بيشتر، وصول به اهداف تعليم و تربيت و ... از فواید نظم است.

تواند در سـاخت منشأ نظم معموالً تفکر صحيح است. مدرس با رعایت نظم می

ای را ایفا کند. لذا فراگيـران الزم اسـت در تعامـل بـا کنندهفکری فراگير نقش تعيين

 های آموزشی مدرس،ها، برنامهرا مشاهده نمایند و کليه فعاليتمدرس، نظم در امور 

 بر اساس نظم و ترتيب به دانشجویان و مرکز آموزشی و ... ارائه گردد.

 

 هاجذابيت -3

ها برای هـر هاست. جذابيتیکی از اصول مهم تدریس و کالسداری وجود جذابيت

ره کـالس، وصـول بـه اهـداف مدرس، نقش بسيار حساس و مهمـی را در موفقيـت او، ادا

ای را در مـوارد ذیـل بـر کنندهنمایند. همچنين آنها نقش تعيينآموزشی و تربيتی او، ایفا می

 عهده دارند:

 الف( جذب فراگيران

 ب( حفظ آنان و ماندن در روند آموزشی

 ج( ایجاد تغييرات، ساخت، رشد و تربيت فراگيران
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 ها:انواع جذابیت

 الف( روش تدریس

 فضای آموزشی )فضای فيزیکی و فضای عاطفی(ب( 

 ج( موضوع و مطلب

ها و گيرایی خصوصيات مطلوب اخالقی، اجتماعی، رفتاری و فکری د( جاذبه

 مدرس

 

 بررسي شكل ظاهري خود قبل از ورود به كالس -4

به کالس به قضـاوت « دبير، معلم و مربی»لحظات و دقایق اوليه ورود مدرس  

دهند، لـذا و اختصا  داشته، فراگيران او را مورد ارزیابی قرار میفراگيران در مورد ا

اگر مدرس با ظاهری آشفته از نظر نوع لباس و ظاهر نـامطلوب چهـره وارد کـالس 

ای از فراگيران از روند آموزشی کالس خارج شده و مدرس را مورد عـدم شود، عده

اسـت. لـذا الزم اسـت پذیرش قرار داده، این موضوع بر احاطه وی بر کالس مـؤثر 

ای شاد و متبسم و روی گشاده وارد کالس شده و از مدرس با ظاهری آراسته، چهره

همان ابتدا، روزِ مطلوب و خوبی را برای فراگيران نوید دهد. ایـن حالـت او باعـث 

جـذابيّت »جاذبه و گيرایی مدرس شده و در نهایـت در احاطـه وی بـر فراگيـران و 

در مجموع در دقـایق اوليـه و لحظـات ورود مـدرس بـه مؤثر است. « فضای کالس

کالس، فراگيران باید نسبت به نوع کالسداری و توانایی مدرس، قضاوت مطلوبی را 

 انجام دهند.
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 جو حسن و قبح -5

باشـد و آن فضـایی از اصول مهم تدریس و کالسداری می« حسن و قبح»جو 

لدین و فرزند ـ بين همسـران ـ در وا )بين مدرس و فراگير ـ فراگيران با هم ـاست 
هـا، هنجارهـا و ... زیبـا و هـا، مطلوبها، پاکیکه در آن خوبی کل فضای آموزشی(

ها، ناهنجارها، گناهان و ... ها، نامطلوبها، پليدیحسن شمرده شده و در مقابل، بدی

گردند و در صورت ایجـاد ایـن فضـا فراگيـر از درون، ملـزم زشت و قبيح تلقی می

شود، از اعمال و گفتاری که صحيح و جایز نيست و خالف عقل و ادب و نزاکت یم

شوند، خودداری کند و در مقابل، به اعمالی که خـوب بوده، قبيح و زشت شمرده می

 یابد.باشند گرایش میو زیبا و مثبت می

مدرس )معلم، مربی، همسر، مادر( الزم است فراگيران را بـين جـوّ عـاطفی و 

ح قرارداده تا اهداف آموزشی تحقق یابند. لذا یکی از اصـول کالسـداری، حسن و قب

ایجاد این فضا است. این دو فضا شرایط و محيط را برای یادگيری، تـدریس، ادراك 

 سازند.و عملکرد، ساخت، رشد و تربيت به خوبی آماده می

 

 جريانات حاكم بر مدار يك كالس -6

: در فضای یک کالس ممکن اسـت ریرابطه و جریان آموزشی و یادگي -6-1

های آن، فقط بر مبنای تعامل آموزش و یادگيری استوار بـوده و هـدف، کليه فعاليت

باشد )که معموالً بـر مبنـای منبـع و یادگيری یک علم و انتقال اطالعات پيرامون آن 

 سرفصل درس است(.

، ممکـن : فراده عالوه بر انتقال مطلب علمی و اطالعـاتارتباط عاطفی -2-1

است با فراگيران خود ارتباط عاطفی برقرار نموده، بين آنها مطلوبيت برقرار گـردد و 

 ها و معيارهای فراده به فراگير خواهد شد.ها، ارزشساز انتقال انتخاباین خود زمينه
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: ممکن است بين فراده و فراگير رابطه فکری برقرار شـود. رابطه فکری -9-1

نوعی، مجموعه افکار فـراده را پـذیرش نمـوده، بـه عنـوان  فراگير در این حالت، به

دهـد. در نتيجـه، ایـن رابطـه فکـری، در اصول فکری خود مورد مقبوليـت قـرار می

 های فراگير، شخصيت او و ... تأثيرگذار خواهد بود.ها و ارزشگذاریانتخاب

رش مانگونه كه ربالً نیز بیان شد مقبولیت و مطلوبیت مساوي اسـت بـا پـذيه* 

 مدرس.

: در این حالت، در کالس، فراده یا بهتر است گفتـه شـود جریان تربيتی -4-1

توان به فراده نام مربی اطالق کرد در این حالت است( کليـة مربی )تنها جایی که می

های آموزشی، یادگيری، انتقال مطلب و ... خود را بـا هـدف تربيـت فراگيـر، فعاليت

 نماید. تنظيم می

های دیگـر بـين مـدرس و : یکی از جریان«احساسی ـ شناختی تعامل» -5-1

است که عميقتر و هدفمنـدتر از جریـان تربيتـی « تعامل احساسی ـ شناختی»فراگير، 

است و آن رابطه و تأثير متقابلی است بين مـدرس و فراگيـر کـه در آن وی از نظـر 

ه اسـت و های درونی، توسـط مـدرس درك شـدها و حالتاحساسات، افکار، ذائقه

کند که افکار، حاالت فراگير این موضع مدرس را به خوبی متوجه شده، احساس می

درونی و استعدادهای وی، توسط مدرس کشف و فهميده شـده اسـت. ایـن حالـت 

تعامل احساسی »دهد. برای فراگير مطلوب بوده، او نيز واکنش مثبتی از خود بروز می

ی اهداف تربيتـی مـدرس و نظـام آمـوزش و تواند سرمایه مؤثری برامی« ـ شناختی

درآوردن اهـداف تعلـيم و  ساز بسيار خـوبی بـرای بـه جریـانپرورش باشد و زمينه

 تربيت در کالس است.

ابزاری است برای مدرس، زمانی کـه هـدف « تعامل احساسی ـ شناختی»در حقيقت 

بيتـی و اجتمـاعی، اخالقـی، ترباشـد. )تربيـت فکری،او، رشد، ساخت و تربيـت می

 درونی(
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هـای چهرهمنـدی از ایـن جریـان، های علميه بـا بهرهمعموالً مراجع و بزرگان حوزه

 اند.ای را همواره تربيت نمودهبرجسته

 شوند.نامیده مي« جريانات پنجگانه تعلیم و تربیت»الذكر جريانات فوق* 

هـای های دیگری نيـز ممکـن اسـت در یـک کـالس یـا محيطجریان -1-1

 های سياسی، اجتماعی و اقتصادی.ی برقرار شود. از قبيل جریانآموزش

 

 «دبير، معلم و مربي»مدرس مهم هاي توانايي -7

 باشند:های مهم مدرس به شرح زیر میبعضی از توانایی

توان الگو شدن برای فراگير )خود الگوی عملی مضمون مطالب مـورد  -6-1

 تدریس باشد.(

 ذیرش )مقبوليت + مطلوبيت(رسيدن مدرس به مرحله پ -2-1

 «جو حسن و قبح»و « جو عاطفی»توانایی قراردادن فراگير بين  -9-1

در اینجا حاالت مختلف چهره، لحن و ادبيات مـدرس کـه در ایجـاد فضـای 

 گردند:عاطفی و حسن و قبح کاربرد دارند، ذکر می

 لحن و ادبيات مدرس جدی  ـ حالت چهره مدرس جدی 

 لحن و ادبيات مدرس عاطفی  س جدیـ حالت چهره مدر

 لحن و ادبيات مدرس جدی  ـ حالت چهره مدرس عاطفی

لحن و ادبيات مدرس عاطفی همـراه   ـ حالت چهره مدرس عاطفی

 با جو حسن و قبح )بهترین نوع(

، نگهـداری «تقویـت»افـزایش توانایی تغيير رفتارهـای فراگيـر )ایجـاد، -4-1

یا محو یک رفتار(، رشد )تداوم ساخت( و تربيت « کاهش»، جلوگيری، تقليل «حفظ»

)که الزمة آن طرح و برنامه، زمان کـافی و همچنـين برقـراری ارتبـاط بـرای تربيـت 

 است.(
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 توانایی تغيير یا ایجاد نگرش و دیدگاه -5-1

 

 هامحرك -8

یکی دیگر از اصول تدریس و کالسداری استفاده از محرکهاست، اگر بـر اثـر 

تری از و روند کالس با اخالل روبرو شود، مدرس باید محرك قـویعاملی، آرامش 

ها مجهز شده تا هرگـاه ای از محركآن عامل، به محيط وارد کند. او باید به مجموعه

الزم شود یکی از آنها را وارد محيط نمـوده، تـأثير تحميـل آن عوامـل را برطـرف و 

 خنثی کرده، بر کالس استيال یابد.

ارنده و مخل، از سوی یکی از فراگيران باشد، مدرس نبایـد چنانچه عامل بازد

العمل منفی بروز دهد، بلکه باید مراقب رفتار و گفتار خود و از خود واکنش و عکس

دیگر فراگيران بوده تا آنان، فراگير مخل را زیر سؤال نبرند و به شخصيت و جایگـاه 

هـای وارد نشود. محرك هاو در کالس، همچنين به روابط مدرس با آن فراگير، خدش

ها عبارتند از: حکایات، تر و بقای بيشتری دارند. بعضی از محركعاطفی از همه قوی

 دار و اختياری مدرس مانند سکوت و ... .های جهتالعملمثالها، عکس

 نیز باشند.« حصول كانون توجه»توانند عامل ها ميمحرك* 

 

 ايجاد روحيه نشاط در كالس -9

بين مدرس و فراگيران تفاوت سطح سنی وجود داشته باشد، برای رفـع ممکن است 

بازدارندگی این موضوع و همچنين به دالیل متعدد دیگر، ایجاد روحيه نشـاط اصـل مهمـی 

 توان گفت:شود و میدر تدریس و یادگيری محسوب می

ایجاد روحيه نشاط در کالس، الزمة کالسداری اسـت و از اصـول مهـم تـدریس و 

 باشد.اری میکالسد

 کننده روحيه نشاط در کالس و فراگير:عوامل ایجاد
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 های چهارگانهجذابيت -6-3

 جو عاطفی -2-3

 تعامل احساسی ـ شناختی -9-3

 هاانواع تشویق -4-3

 مشارکت فراگيران -5-3

 های مطلوب قویمحرك -1-3

 تبدیل فکر به تفکر در حين تدریس -1-3

 ریز موضوعکاربرد نماد در تدریس هر  -8-3

 ها در ضمن ارائه محتواها و داستاناستفاده از حکایت -3-3

تبدیل ارائه مطلب به انتقال مطلب )یعنی رسـيدن فراگيـر بـه مرحلـه  -61-3

 ادراك مطلب(

 

 مشاركت فراگير -11

های اخير نظام آموزشی کشور، بسان بعضی از کشورهای پيشـرفته، بـه ایـن در دهه

ای در فرآیند تـدریس دارد، لـذا کنندهفراگيران نقش مؤثر و تعييننتيجه رسيده که مشارکت 

 این اصل مهم در تدریس و کالسداری بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

مدرس )دبير، معلم، مربی( در هنگام تدریس الزم است بطور مداوم، فراگيـران را در 

رود فراگيـران را گام جلـو مـیهبـروند تدریس خود و مدار کالس، نگه داشـته، هرچـه گام

مشارکت دهد. ایـن مشـارکت بـه اشـکال مختلفـی ممکـن اسـت حاصـل شـود، از قبيـل: 

های کـالس بـه های پيگير )مدرس از دانشجو، دانشجو از دانشجو(، ارائه مسـئوليتپرسش

نتایج  ها و ... ،عهده آنان، واگذاری حل مسأله بعهده فراگيران، تمرین و تکرار، انواع مباحثه

این فعاليت مهم مدرس عبارتند از: ایجاد روحيه نشـاط، جـذابيت روش تـدریس و فضـای 

آموزشی کالس، غلبه بر خستگی زودرس، اتمام کالس در زمان مقرر، رعایـت سـقف حـد 
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دقيقه(، یادگيری مـؤثرتر و بيشـتر،  611جلسه( و زمان کالس )حداقل  61نصاب جلسات )

 های زندگی و ... .برد آنها در موقعيتها و کاربقای بيشتر یادگيری

 
 

 بازنگري -11

مدرس )دبير، معلم و مربـی( و هـر نظـام آموزشـی الزم اسـت، هـر مـدت یکبـار  -1-11

های خود را، جهت اصالح و بهبود، مورد بازنگری قـرارداده تـا از خلـل در کيفيـت فعاليت

ضرورتهای تدریس و کالسـداری این مهم، از اصول و های آموزشی جلوگيری بعمل آید. برنامه

 است.

هاسـت، نـاآرامی فراگيـر یـا یابـد ناآرامییکی از مواقعی که بـازنگری ضـرورت می

فراگيران در کالس پيامی است برای مدرس. لذا برای رفع اشـکاالت و خطاهـای احتمـالی 

شناسی تدریس و کالسـداری خود باید بازنگری نماید. )در فصل هشتم تحت عنوان آسيب

 این موضوع بطور مبسوط پرداخته شده است.(به 
 

 انواع بازنگري -2-11

بازنگری توسط مدرس: نداشتن طرح کلی یـا طـرح درس روزانـه، الف(  -6-2-66

عدم تسلط بر مطلب، بيان مطلب بجای انتقال مطلب، عدم تنوع در تدریس، عدم اسـتفاده از 

هـا، عـدم ء رفتـار مـدرس، تبعي های مداوم، تندی و سوها، تهدیدتشویق، فقدان جذابيت

 امنيت الزم و ... ممکن است از اشکاالت احتمالی مدرس باشد.

م و تربيـت يها با اصول و قوانين کالسداری و تعلبازنگری علمی: تطبيق فعاليتب( 

 و ...

 بازنگری توسط کارشناس. -2-2-66

 بازنگری توسط فراگيران بطور کتبی یا شفاهی. -9-2-66

 و استفاده از ادبيات فراگيرآشنايي  -12

فراگير با استفاده از ادبيات روز جامعه، ممکن است بـه ادبيـات جدیـد و مغـایر بـا 

دست یابد، لذا مدرس باید با ادبيات هر نسل آشنا باشـد تـا بـا « دبير، معلم و مربی»مدرس 
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افتـه، تواند بـر او احاطـه یرعایت این ادبيات، توسط فراگير، پذیرش شود. سپس مدرس می

گری داشـته ـانـوی را به سوی اهداف تعليم و تربيت حرکت دهد. سن بلو  گرایش به طغي

 طلبد.ات متفاوتی را میـو ادبي
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ها، مجموعه اقداماتی هستند که بـرای تحقـق اهـداف آموزشـی و یـا مهارت* 

کارآیی داشته و بایـد از آنهـا  در عرصه کار و هنگام عملهای آموزشی، فعاليت

ستفاده شود. فقدان یا ضعف در این مهارتهـا، باعـث بـه انجـام نرسـيدن و یـا ا

 نامطلوب انجام شدن آن هدف یا فعاليت آموزشی است.

 هستند. اکتسابیها معموالً این مهارت* 
 

 هاي مدرس در روند تدريس و كالسداري:مهارت
 

 سازيمهارت آماده -1

د تفکر، عالقه و انگيـزه بـرای سازی تمرکز حواس فراگير، ایجاهدف از آماده

 یادگيری است.

قبل از شروع تدریس، مدرس )دبير، معلـم و مربـی( بایـد فراگيـران را بـرای 

یادگيری درس روز آماده سازد. توجه و افکار هـر کـدام از فراگيـران ممکـن اسـت 

تحت تأثير عاملی باشد و یا متوجه مسائلی که قبـل از ورود بـه کـالس بـه آن فکـر 

دادن آن را دارد، معطـوف باشـد. و یا پس از پایان یافتن کالس، قصد انجـام کردهمی

لذا، مدرس الزم است، توجه فراگيران را به درس، فضای آموزشی کالس و مـدرس، 

 جلب نماید.

ها و روحيه نشاط نماید. لذا مدرس تواند ایجاد جذابيتسازی میمرحله آماده

بطور جالب، فراگيران را برای تدریس آمـاده  الزم است با سليقه و ذوق و هنر خود،

ساز برقراری ارتباط صحيح آموزشی و ایجاد ارتبـاط عـاطفی سازی زمينهسازد. آماده

 بين مدرس و فراگير است.

ای مرحلـه 1از این مهارت الزم است در مرحله اول از طرح درس روزانه )* 

 ذکر گردید.( استفاده شود. اولکه در فصل 
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 بيان دا و مهارت ص -2

صدای جالب و مناسب با موضوع درس و صدای صـميمی در امـر یـادگيری 

 نماید.بطور مسلم نقش مهمی ایفا می

 هاي صدا: مشخصات و ويژگي -1-2

صدا: حالت صدا الزم است متناسب با مفهوم  حالتنبودن یکنواخت -6-6-2

ی و ... بـا کلمات و جمالت تغيير یابد. جمالت عـاطفی، احساسـی، پرسشـی، خبـر

 حالت ویژه خود ادا شوند.

صدا: صدا متناسب با مفهوم کم و یا زیاد شود  ميزاننبودن یکنواخت -2-6-2

 شود.شدن صدا(. این اقدام باعث تنوع می)بلند و کوتاه

صدا: جوهرة صدا اگر زیاد بم و درشت باشد و یا زیاد زیروبم شدن  -9-6-2

نامطلوب دست داده، باعث اخالل در یادگيری نازك و زیر باشد، به شنونده احساس 

 مطلوب خواهد بود.

ای تنظيم شـود کـه همـه بخـوبی و ن صدا: بگونهرسا و دلنشين بود -4-6-2

بدون فشار بر دستگاه شنوایی خود آن را بشنوند. نه آهسته و ضعيف باشد و نه اینکه 

شـنونده مطابقـت  بلند و باشدت که ناهنجار تلقی شود. صدا باید با موقعيت مکـانی

داشته، متناسب با فضای فيزیکی و تعداد فراگيران تنظيم گردد، صدای دلنشين باعث 

مطلوبيت و رغبت درونی فراگير به ادامه شـنيدن شـده و تـداوم ارتبـاط شـنونده بـا 

 گوینده را به دنبال دارد.

 لحن عمومی مدرس عاطفی باشد.عاطفی بودن صدا:  -5-6-2

 صدا: تمرين و تكرار  -2-2

مدرس برای برخورداری از مهارت صدای مطلوب، الزم اسـت بطـور مـداوم و 

توان در نحوة بيان سـخنرانان موفـق، قبل از کالس تمرین نماید. برای این منظور می

ها )در صدا و سيما و یا مجالس دیگر( دقت نموده، از آنان کسب الگو مجریان برنامه
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ه صدای خود شکل مطلوب دهد و پـس از آن نماید و سپس با خود تمرین کرده تا ب

با اسـتفاده از ضـبط صـوت و یـا دوربـين فيلمبـرداری و تکـرار آن بـرای خـود، از 

اشکاالت احتمالی آگاهی یابد. )یا در مقابل آیينـه تمـرین نمایـد( همچنـين مـدرس 

 تواند از افراد ذیصالح بخواهد صدای او را نقد نمایند.می

 

 مهارت توزيع نگاه -3

یع نگاه در جریان آموزشی و تعامل احساسی نقش بسيار مؤثری دارد، نگاه توز

مدرس باید بين فراگيران توزیـع شـود، اگـر تقسـيم نگـاه بخـوبی انجـام گيـرد )در 

نبودن نگاه، موازین شـرعی های اساتيد مرد که خواهران حضور دارند، با ثابتکالس

ان در مدار کـالس بـاقی خواهنـد فراگير و عمل به دستور مراجع تقليد رعایت شده(

 ماند و جریان کالس بخوبی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

 

 دهي ذهن فراگير با نمادمهارت شكل -4

باشـد و او الزم های مهـم در حـين تـدریس میاین فعاليت مدرس از مهارت

اه دهد آن را با نماد متناسب با موضوع مربوطه، همـراست هر مطلبی را که انتقال می

دهی نماید. متن حدیث و یا آیه، بيان حکایـت کرده، مضمون را در قالب نماد، شکل

های روشن و اشکال مختلف، توزیع محتوا با نمودارهای منظم و داستان جالب، مثال

توانند نماد برای مضمون باشند. این مهارت باعث سهولت در یادگيری شـده و ... می

 شده را به دنبال دارد.لب یادگيریها و مطاو بقاء و تثبيت آموخته
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 گويي(استفاده از حكايات )داستانمهارت  -5

ها و ... بـرای همـه سـنين کـاربرد دارد. مـدرس حکایات، داستان، سرگذشت

گویی در کالس باید لحن و حالت بيان خود را )دبير، معلم و مربی( در هنگام داستان

استان، کـالم خـود را تنظـيم نمایـد، ایـن تغيير داده و متناسب با احساس نهفته در د

سازد. بيان حکایـات و ... در فعاليت مدرس، کالس را از حالت یکنواختی خارج می

آموزش و تربيت فراگير بعنوان روش، الگو و سرمشق برای تربيت شناخته شده و در 

دهی ذهن فراگير با نماد و اصل ایجاد روحيه نشاط در کـالس و ... های شکلمهارت

 کاربرد دارد.

 

 مهارت تمركز بخشي -6

همانگونه که قبالً در تعریف تدریس، تفاوت بين بيان و انتقـال، تفـاوت بـين 

پرسش و ایجاد سؤال، مطرح گردید، مـدرس )دبيـر، معلـم و مربـی( الزم اسـت از 

هـا و مهارت و توان تمرکزبخشی در کالس برخوردار باشد، ایـن مهـارت بـا محرك

 باشد:اجرا می اشکال مختلف قابل

ای دور از حرکت افکار، ایجاد سؤال، جلب توجه فراگير به موضوع بـا شـيوه

ها، انتظار آنان، برعکس نوشتن یک کلمه، از حرف آخر به اول نوشـتن آن، جـذابيت

ها خـط کشـيدن، تکيـه بـر های مطلوب از نظر فراگيران، زیر واژهوارد کردن محرك

ر کشيدن دور عنوان، استفاده از رنـگ مغـایر، تغييـر بعضی مفاهيم و تکرار آنان، کاد

کردن بـرای کردن کالس، توقـف و سـکوتحالت صدا، شدت دادن به صدا، ساکت

 مدت زمانی، تغيير حالت چهره و ... .
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 پرسش:         «  ايجاد سؤال»مهارت  -7

ممکن است موضوعی از فراگير پرسيده شود و پاسخی نيـز دریافـت گردیـده 

ر این حالت، آن موضوع توسط فراگير درك نشده باشـد. ولـی گـاهی ممکـن ولی د

است همان موضوع، برای او مطرح شده و فراگير بر روی آن تفکر نموده آن را درك 

نماید و این پرسش، فکر و ذهن فراگير را به مسائل پيرامون آن مشغول نموده، برای 

فتن پاسخ هـدایت نمایـد. در ایـن او ایجاد سؤال شده، او را به طرف حل مسأله و یا

 شده است.« ایجاد سؤال»حالت، در اصطالح، برای او 

 

 مهارت پرسش -8

 باشد لذا:مهارت پرسش بستر مناسبی برای یادگيری می

نقش مدرس در روند تدریس، هدایت و راهنمایی و کمک بـه فراگيـر بـرای  -6-8

پرسـش در آمـوزش و مسـائل  یادگيری و حل مسأله است نه ارائه معلومـات، محفوظـات.

تربيتی بسيار کاربرد داشته و الزم است که از آنها در مدار تعليم و تربيت استفاده گردد. لـذا 

تواند در فراگير مهـارت تفکـر و حـل مسـأله را مدرس با برخورداری از مهارت پرسش می

حس اعتمـاد بـه  ایجاد نموده و با ابراز نظرات و حتی عقاید فراگير در پاسخ به سؤاالت، بر

باشـند را در رونـد نفس او تأثير گذارد و از این رهگـذر کسـانی کـه در کـالس فعـال نمی

 آموزشی کالس قرارداده، آنان را به حرکت و فعاليت وادارد.

پرسش در حد جمالت استفهامی بـرای فراگيـر مطـرح نشـود و فقـط جنبـه  -2-8

ای استفاده نمایـد مهارت پرسش بگونه تواند ازسنجيدن حافظه نداشته باشد بلکه مدرس می

برای فراگير پيرامون آن مطلب، ایجاد سؤال شده )قوه فکر تبـدیل بـه تفکـر در گام اول، تا 

گردد(، موضوع برای او کامالً مطرح شـود. و در گـام دوم بخواهـد آن را تجزیـه و تحليـل 

 حل مسأله نماید.در گام سوم نموده، پاسخ را یافته و 

تواند از سؤاالت متعدد، بطور متنـاوب اسـتفاده تناسب با موضوع میمدرس م -9-8

روح خارج ساخته های پيگير )متناوب( محيط کالس را از حالت خشک و بینماید، پرسش
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نماید. همچنين در ایجاد فضای مطلوب آموزشی، تـداوم و محيطی گرم و با نشاط ایجاد می

ر، ایجاد انگيزه در فراگيـر، بـرای مانـدن روند آموزشی کالس، تحریک حس یادگيری فراگي

 در روند یادگيری و ادراك و باالخره رسيدن به نتيجه بسيار مؤثر است.

 گاهی اوقات پس از سؤال، باید به فراگيران فرصت الزم برای جواب داده شود. -4-8

برخی مواقع به پاسخ فراگيران نيازی نيست، لذا مدرس بعد از ایجـاد سـؤال،  -5-8

کرده، پس از تحریک فراگير، ایجاد تفکر در او و بسترسازی الزم، به روند آموزشـی و تأمل 

 دهد.های تربيتی خود ادامه میفعاليت

مدار پرسش و پاسخ به مدرس و تعداد معدودی از فراگيران منحصـر نشـود،  -1-8

 تواند به اصل مشارکت فراگيران در درس و کالس کمک نماید.لذا مهارت پرسش می

 

 مهارت پاسخ به سؤاالت فراگيران -9

 برای پاسخ، زمان بيش از مورد نياز، اختصا  نيابد. -6-3

 از فراگيران برای پاسخ استفاده شود. )مشارکت فراگير( -2-3

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

 در محدوده سـؤال، پاسـخ داده شـود و بـه مـوارد دیگـر پرداختـه نگردیـده، -4-3

 گویی نشود.روی و اضافهزیاده

شـود مدرس از پاسخ به سؤالی که باعث انحـراف در طـرح درس روزانـه می -5-3

 خودداری نموده، فراگير را متقاعد نماید که در پایان کالس، پاسخ خود را دریافت کند.

ه دهای فراگيران را در مسير فعاليت روزانه درس هـدایت نمـوپرسش و پاسخ -1-3

 ائه درس روز، به سؤاالت نيز پاسخ دهد.و ضمن ار

پاسـخ سـریع و کوتـاه داده شـده، از آن  ،گاهی الزم است به بعضی سـؤاالت -1-3

 سؤال و پاسخ عبور نمود.
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 مهارت توضيح -11

کننده، برای توضيح: بيان مفهوم محتوای یک مطلب، برای مخاطب، توسط بيان

 درك آن.

  گويايي: -1-11

باشد که پس از شنيدن، ابهامی از محتوی در ذهن نماند  ایتوضيح باید بگونه

 و در ذهن فراگير ایجاد سؤال نشود.

 مشخصات يك توضیح خوب: -2-11

 هنگام تدریس و توضيح مطلب اصلی الزم است به این نکات توجه شود: 

 از موضوعات مهم و اصلی بطور روشن و به خوبی استفاده شود. -6-2-61

پيچيده پرهيز شود. اصطالحات جدید ذهن فراگيـر از اصطالحات  -2-2-61

 را به خود مشغول کرده عامل بازدارنده برای مطلب بعدی است.

المثل، تشـبيه و ... استفاده از یک نماد. )از مثـال، حکایـت، ضـرب -9-2-61

 برای یادگيری بهتر(

تر ایجـاد کسـالت و ميزان توضيح در حد آن موضوع باشد: اضـافه -4-2-61

 نموده و کمتر از آن باعث عدم گویایی است.خستگی 

 عوامل مؤثر در تفهیم مطلب: -3-11

با برقراری ارتباط با فراگيران آنان را در مـدار آموزشـی قـرار داده،  -6-9-61

 . 6( مطلب به خوبی منتقل گردد. )رساندن به سطح ادراك از حيطه شناختی

 ب همراه با لحن زیبا. گویایی و شيوایی در بيان: یعنی وضوح مطل -2-9-61

ای انتخاب شوند که منظور گوینده به خوبی تفهـيم کلمات و جمالت به گونه

 شود. )= گویایی( و پس از شنيدن، در فراگير این سؤال ایجاد نشود که پيام چه بود؟

                                                 
 است که در فصل ششم این کتاب به آن پرداخته شده است.های یادگيری . حيطه شناختی یکی از حيطه 6
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های اصـلی بـه خـوبی ادا شـوند. )ادای حـروف از کلمات و واژه -9-9-61

شوند متناسب با آن مفهوم رای مفاهيم بکار برده میمخارج آن( و حالت کلماتی که ب

 باشد.

زمان الزم در نظر گرفته شود، اگر زمان ثابت باشد و ميزان و مقدار  -4-9-61

شده، از گویایی کاسته گردیـده، ایجـاد ابهـام مطلب زیاد باشد این امر باعث سرعت

مقداری باشـد کـه  شود، لذا سرعت، عامل اخالل در یادگيری است. زمان باید بهمی

 های تاریک در ذهن فراگير باقی نماند.شده، ابهام و نقطهمطلب به خوبی یاد گرفته

همه فراگيران مفهومِ مطلب و یا موضوع را بـه طـور یکسـان درك  -5-9-61

کنند و فراگيری با فراگير دیگر تفاوت در برداشت نسبت به مفهـوم مطلـب نداشـته 

 باشند.

و معلومات و تحصيالت توضيح داده شود: ادبيات،  متناسب با سن -1-9-61

 سن، جنس )زن و مرد( و فرهنگ شنونده رعایت شود.

 

 هاي غيرگفتاريمهارت -11

 های غيرگفتاری در ایجاد محرك در کالس مؤثرند.ـ مهارت

 ماننـد اسـت. فراگيـر و بـاکالس مدرس ارتباطی ـ این مهارت یکی از عوامل

 و ... . چهره انبساط لبخند، اخم،

 

 مهارت تدريس در زمان كوتاه -12

آیـد کـه فراگيـران در زمـان کوتـاهی در گاهی شرایطی برای مدرس پيش می

دقيقـه در  5توان خواه و ناخواه تـا ها را میباشند، از طرفی همه انساناختيار وی می

ز مهـارت برخورداری امدرسبرایالزمهایلذا یکی از مهارت مدار آموزش قرار داد،

 باشد. دقيقه می 5الی  9تدریس در زمان حدود 
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طرح عنوان موضوع نموده، سـپس  گام اولتواند ابتدا بطور کوتاه در مربی می

ارائه  گام دومبيتی و یا مشابه آن را بعنوان نماد در آیه کوتاه، حدیث کوتاه، اشعار تک

گـام نمایـد و در  اصل مطلب را بعنـوان مضـمون ارائـه گام سومنموده و سپس در 

گيری کند. الزم به ذکر اسـت ایـن مهـارت در بندی و نتيجهبطور کوتاه جمع چهارم

کليه زمانها و مکانها و همچنين درتعامالت رسمی و غيررسـمی کـاربرد دارد و گـاه 

 ها و مطالعة زیاد بيشتر است.تأثير آن از سخنرانی

و »، « واحسنوا»دیث مانند های قرآنی و احاواژهدر این روش الزم است از تک

، «اوفوا بالعهد»، «خذالعفو»و احادیث مانند:  های قرآنیو دوواژه« فاذکرونی»، «تزوّدوا

قرآنی و احادیث ائمه با این مفاهيم انتقال استفاده نمود.در مجموع « اعبدوا ربکم»

ای های انتقال مفاهيم دینی و راهی است موفق برترین متدولوژیروش از مهم

کاربردی نمودن و بردن آیات و احادیث و مفاهيم آنها در بطن زندگی خود و زیست 

 روزانه مردم، جامعه و حکومت.

های مختلف ها و مراسماین مهارت در نماز جماعت بين دو نماز، در ميهمانی

 و ... کاربرد دارد.

 

 بنديمهارت جمع -13

بخش نمـودن مطلـب و تيجهرساندن و نمهارتی است که برای به پایان -6-69

بندی، فراگيـر و مـدرس احسـاس رود. با جمعهای آموزشی مدرس بکار میفعاليت

 نمایند.موفقيت می

باشند بـا های جدا از هم میدهد و مثل حلقهمطلب اصلی توضيح می -2-69

 بندی(کردن با جمعآیند. )زنجيرهمیبندی بصورت زنجير درجمع

بندی ذهن فراگير نسبت به مطلب. این مهم را کلبندی: شهدف جمع -9-69

نمودن و تمرین کردن حاصل نمود. به عبارت بندی مطلب، خالصهتوان با سازمانمی
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بندی متمرکز ساختن فکر فراگير بر مطلب، وضوح بيشـتر مطلـب، دیگر هدف جمع

 دادن به یک واحد کاری است.ایجاد حس موفقيت در فراگير و پایان

 بندی:ع جمعانوا -4-69

ای: از شروع تا پایان یک مطلب یا قسمتی مستقل از آن بندی دورهالف( جمع

واصـلی بطـور مطالب اساسیو یا در پایان نيمسال بطـور خالصـهنيمسالو یا در ميان

 شوند.متمرکز مرور می

شده در شده و اصول و مفاهيم آموختهبندی انتقالی: مطالب یادگيریب( جمع

های تجوید و کاربرد آن در د بکارگيری شوند. )مانند بکاربردن آموختهموقعيت جدی

هـای قسمت عملی کالس و یا بکاربردن قواعد عربـی در زمـان حـل تمـرین کالس

 عربی.(

نمودن بندی اتفاقی یا تصادفی: مدرس از رویداد غيرمنتظره برای عينیج( جمع

بندی شرایطی که پيش خواهد نماید. در این جمعنمودن درس استفاده میو محسوس

که هنگام تدریس رحمانيت « 6»بينی نيست. )مانند کالس اصول عقاید آمد قابل پيش

خدا، باران شروع به باریدن نموده، مدرس آن را به موضوع بحث ربط داده تا بـاران، 

 رحمت الهی دانسته شود.(

 

 ارت استفاده از وسايل كمك آموزشيمه -14

بندی نمـوده، مطلـب اصـلی وز را خالصه و سـازمانتواند درس رمدرس می

درس را با وسایل کمک آموزشی )رایانه، ویدئو پروژکتور و ....( ارائه دهـد. یکـی از 

گرفتـه )بـه دليـل سـهولت در تهيـه و این وسایل، که از دیرباز مورد استفاده قرار می

های آموزشی تهای آموزشی )یا تصاویر آموزشی( است. استفاده از کاراجرا( کارت

)یا تصاویر آموزشی( در جـذابيت مطلـب و جـذابيت روش تـدریس مـدرس مـؤثر 

توان در مرحله ارائه مطلب و هنگام تدریس درس های آموزشی را میباشد. کارتمی
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بنـدی یـا های تکميلی بکار برد. همچنين در بخش جمعجدید و یا در بخش فعاليت

 کارآیی خوبی دارد. مرور بر درس، در هنگام ارزشيابی نيز،

 وجـود« مهارت تشویق و تنبيـه»های مهم دیگری نيز مانند تذکر مهم: مهارت

شده در دارند که الزم است برای آشنـایی بـا آنهـا به منابع تأليف دارند که الزم است

 ها مانند کتب تعليم و تربيت مراجعه نمود.این زمينه
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طراحی »و « عوامل مؤثر در تدریس موفق»در مبحث  اولهمانگونه که در فصل 

ذکر گردید یکی از عوامل مهم موفقيت مدرس، استفاده از روش « آموزشی

 باشد. ب با موضوع و محتوای مورد تدریس میتدریس مناس

های تدریس بـه خـوبی آشـنا لذا مدرس )دبير، معلم، مربی( الزم است با انواع روش

شده و بر آنها تسلط یافته، متناسب با اهداف آموزشی، موضوع، جنس، سطح سنی و 

 سطح دانش فراگيران روش تدریس هر جلسه را انتخاب نماید.

گانه طرح درس روزانه )كه در فصل رون مراحل ششها در داين روش* 

 گیرد.اول به آن پرداخته شد( جاي مي

 :6گرددها ذکر میذیل بعضی از این روش در

 

  روش فعال -1

خواهـد آن را بـرای مدرس محتوای جلسه بعد را تعيين کرده، از فراگيران می

 شود:ا میخوانی( کنند. این روش در پنج گام اجرجلسه بعد مطالعه )پيش

مقدمات و تشریفات اوليه است. )مانند سالم و احوالپرسی، حضور و  گام اول

 غياب، ایجاد جو مناسب برای شروع مطلب اصلی و ...(؛

خواهد نسبت بـه مطالـب جلسـات از ميان فراگيران از دو نفر می گام دومدر 

دهـد و سـپس او پرسد و نفر دوم پاسخ میقبل با هم مباحثه کنند )نفر اول سؤال می

دهد( بدین ترتيب مطالب جلسات قبل، در سؤال بعدی را پرسيده، نفر اول پاسخ می

شـود. در ایـن گـام مـدرس نقـش زمان مشخص و کوتاه، توسط فراگيران مـرور می

 دهی کند(.تواند نمرهکند )و مینظارت و راهنمایی را ایفا می

                                                 
 ها و فنون تدریس بهره برد.رس روشتوان از منابع دها می. برای اطالع بيشتر از این روش 6
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مـان درس روز اسـت، خـوانی کـه هبه همين منوال مطالب پيش گام سومدر 

 گيرد.های دو نفره، دانشجویان قرار میمورد مباحثه گروه

خواهـد سـؤاالت و ابهامـات خـود مدرس از همه فراگيران می گام چهارمدر 

پيرامون مطالب درس روز را مطـرح کننـد و سـپس خـود بـه طـرح مبحـث اصـلی 

 نماید.پرداخته، درس روز را سازماندهی و تکميل می

های تکميلی مانند ارزیابی و تعيين بحـث تصا  دارد به فعاليتاخ گام پنجم

 خوانی.و موضوع درس جلسه آینده بعنوان پيش

 این روش به اشکال مختلف قابل اجراست.* 

 

 روش طرح درس روزانه: -2

ــه ــی از روش ــه و  یک ــرح درس روزان ــای ط ــر مبن ــه ب ــت ک ــداول اس ای مت

روزانه در فصـل اول بطـور مبسـوط  گردد )طرح درسای، دقيقاً اجرا میمرحلهشش

 آمده است.(

 

 پاسخ  روش پرسش و  -3

در این روش، تالش مدرس بر این است که فراگير با تالش ذهنی، از مجهول 

انـد( ای آن را روش سـقراطی ناميدهبه معلوم حرکت کنـد. در ایـن روش )کـه عـده

نمـوده، هـر واحـد  ریزی، کل مطالب را به واحدهای کوچک تقسيمتوان با برنامهمی

تبدیل به سؤال شده، با فن و مهارت پرسش و پاسخ، گام به گـام بـه تـدریس درس 

 روز پرداخت.

 

 

 در این روش موارد زیر الزم است رعایت گردد: -6-9
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الف( سؤاالت با توجه به پيشينة علمی فراگيـران طـرح شـده، توجـه آنـان را 

 برانگيخته و ذهن آنان به حرکت درآید.

ؤاالت متناوب، فراگيران به تفکر وادار شده و توسط مدرس گـام بـه ب( با س

 گام هدایت شده تا پاسخ درست به دست آید.

 های زیر است:این روش دارای ویژگی -2-9

 این روش کاربرد دارد. الف( در بعضی از دروس،

ب( مجهوالت فراگيـر در مـورد موضـوع مـورد سـؤال، بـرای وی مشـخص 

 شود.می

 شود.ری روش صحيح تفکر، در فراگيران اعتماد به نفس ایجاد میج( با یادگي

 های پرجمعيت و سنين پایين کاربرد آن دشوار است.د( برای کالس

مرور مطالبی که قبالً تدریس شـده در بخشی از کالس و برای  روشهـ( این 

 و ارزشيابی ميزان یادگيری فراگير نيز، کاربرد دارد.

 

 كي ارتشاروش  -4

تعيين قبلی، قسـمتی از مطلـب را مـدرس بـه فراگيـر واگـذار نمـوده، وی با 

پيرامون آن، مطالعات الزم را انجام داده در جلسـه بعـد بخشـی از وقـت کـالس در 

دهد و سپس در صورت لزوم مدرس مبحث وی اختيار وی قرار گرفته، کنفرانس می

کرده، در پایـان بحـث نماید. در ادامه مدرس بقيه درس روز را تدریس را تکميل می

تـوان های مختلـف میشود. این روش را بـه شـيوهگيری میبندی و نتيجهروز، جمع

 اجرا نمود.
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 روش سخنراني  -5 

این روش متداول و از دیرباز مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و چـون کتـب 

ود. شـشوند، این روش زیاد بکار برده میدرسی معموالً به شيوه توضيحی تأليف می

در این روش مدرس مفاهيم درس روز را طی یک روال منطقی بيان نموده، فراگيران 

 کنند.برداری میگوش داده و یادداشت

در این روش تمام عوامل تحت تسلط مدرس بوده، به هر ترتيبـی کـه صـالح 

داند، موضوع درس روز را در یک جریان آموزشی یک طرفه به فراگيـران انتقـال می

 یابد.می

 در این روش موارد زیر الزم است، رعایت گردد: -6-5

الف( قبل از شروع، الزم است فضا و شرایط فيزیکی کالس را بطور مطلـوب 

هـای ذهنـی الزم را در فراگيـران تنظيم نموده )از نظر دما، نور، صدا و ...( و آمادگی

ها و عالیـق فراهم نماید. ایجاد رابطه، جلب توجه فراگيران و در نظر گرفتن خواسته

 فراگيران از همان ابتدا ضرورت دارد.

 ب( در ابتدای سخنرانی الزم است موضوع بحث به خوبی مطرح شود.

ج( هنگام سخنرانی، الزم است مطالب با جمالت صریح و روشن بيان شـده، 

 با سازماندهی محتوا از قبل همبستگی و پيوستگی مطالب رعایت گردد.

از طنز، مثـال و حکایـات، تغييـردادن حالـت و  د( در فواصل مختلف استفاده

ها، استراحت دادن بين جلسه، طرح لحن صدا و شور و حرارت داشتن، ارائه محرك

 پرسش و پاسخ، استفاده از تصاویر تابلو و ... از ضروریات این روش است.

بندی، گيری شده بطور دستهبندی و نتيجههـ( در پایان این روش، مطالب جمع

 ود.خالصه ش

 های زیر است:این روش دارای ویژگی -2-5

 برای مدرسين زحمت کمتری داشته روشی بسيار ارزان است. .6
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 های کنفرانس کاربرد دارد.های پرجمعيت و سالنبرای کالس .2

ــه از جذابيت .9 ـــدرسينی ک ـــرای م ـــارتب ـــالمی و مه ـــای ک های الزم ه

 برخوردارند قابل استفاده است.

 ظری دارند قابل استفاده است.برای درسهایی که جنبه ن .4

 گردد.معموالً تعامل فکری بين فراگيران و مدرس برقرار نمی .5

فراگيران ممکن است در اثر گفتـار مـدرس و صـدای یکنواخـت وی زود  .1

خسته شده و مطالب ارائه شده را دیگر گوش نـداده و یـا حتـی بـه آنـان 

 حالت چرت و خواب دست دهد.

د، شنونـده بــوده، قــدرت بيــان در آنــان فـراگيران چندان فعـال نيستن .1

 یابد.تقویـت و پـرورش نمی

شود. فراگيران مستعد از دیگران های فردی در این روش منظور نمیتفاوت .8

ــان داده نشــده، خالقيــت و  ــه آن شــناخته نشــده، فرصــت ابــراز وجــود ب

 شود.استعدادهای آنان شکوفا نمی

متری برخوردار است و چندان های دیگر از اعتبار کنسبت به بعضی روش .3

 باشد.از پویایی در علم و دانش برخوردار نمی

 

 تكرار   روش حفظ و -6

ترغيـب فراگيـران بـه این روش برای یادگيری مطالب از راه شـنيدن و تکرار،

شـود خواندن درس و سنجيدن ميزان تسلط فراگيران نسبت به مطالب، بکار برده می

ين و تدریس شده سپس آن را فراگيران در جلسه و محتوای درس توسط مدرس تعي

تـرین آینده، یا در امتحان ميان نيمسال و یا پایان نيمسال به او ارائـه دهنـد، لـذا مهم

 هدف این روش به حافظه سپردن مطالب و تکرار و بازگونمودن آن است.
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 هاي اين روش عبارتند از:ويژگي

 زم است.الف( برای یادگيری بيشتر، تمرین و تکرار ال

 ب( برای به خاطر سپردن اصول و قوانين علوم، کارآیی دارد.

 شود.ج( برای اجرای آن معموالً تشویق و پاداش و تنبيه در نظر گرفته می

 نگر است.د( این روش فراگيرنگر نبوده و معموالً درس

 هـ( ترس از امتحان و نمره عامل مهم در یادگيری مطالب است.

اگير معموالً رسمی و با نـوعی تـرس و احتـرام همـراه و( روابط مدرس و فر

 است.

 ز( فراگيران مطالب را حفظ نموده به دنبال فهميدن و کاربرد آنها نيستند.

 

 روش بحث گروهي  -7

دار پس در این روش مدرس موضوع و مطلبی را برای گفتگوی منظم و هدف

ن نظـرات خـود را طـرح طرح کرده و فراگيـرا از مقدمه و فراهم آمدن شرایط الزم،

نموده، به آنان فرصت ابراز وجود داده شده، بطور سنجيده پيرامون آن بحث گروهی 

 کنند.می

 ويژگیهاي اين روش: -1-7

نفـر  21ها و جلسات بين چند نفر تـا حـدود این روش برای کالس -6-6-1

 )بستگی به توان مدرس( کاربرد دارد.

ــته -2-6-1 ــاربرد نداش ــه دروس ک ــرای هم ــات  ب ــها و جلس ــرای کالس و ب

 و سنين پایين )مانند دوره ابتدایی( نيز روایی و کاربرد ندارد. پرجمعيت

 این روش نياز به تفکر و تعقل و استدالل منطقی دارد. -9-6-1

فراگيران از اطالعات دیگران بهره بـرده و در ارتقـای سـطح دانـش  -4-6-1

 فراگيران مؤثر است.
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عتماد بـه نفـس، تـوان نقـادی، اجتمـاعی کـردن در خود باوری و ا -5-6-1

 رو بسيار مؤثر است.فراگيران خجالتی و کم

 مواردي كه در اين روش الزم است رعايت گردد: -2-7

مدرس پيرامون موضوع مورد بحث، الزم است از قبـل اطالعـات و  -6-2-1

 دار، تنظيم نموده باشد.احاطه الزم را به دست آورده، سؤاالت جهت

 بحث باید توسط مدرس سازمان و هدایت و رهبری شود. -2-2-1

قبل از شروع، مدرس محدودة بحث و وظایف افراد را بطور واضـح  -9-2-1

معين نموده، فراگيران را متوجه گرداند که نظر آنان ممکن است مورد پـذیرش قـرار 

 نگيرد.

مدرس الزم است همه افراد را در بحث شـرکت داده در خـالل آن،  -4-2-1

 راگيران را تأیيد یا رد نکند.ف

 رئوس نظرات، توسط مدرس یا فرد دیگری روی تابلو نوشته شود. -5-2-1

پس از مباحثه، مدرس الزم اسـت مطلـب صـحيح را بطـور واضـح  -1-2-1

گيری نهایی نموده و حتـی در چنـد بنـد، بطـور کوتـاه بگویـد و بندی و نتيجهجمع

 و تکثير نموده، در اختيار فراگيران قرار دهد.فراگيران بنویسند و یا از قبل تدوین 

موضوع جلسه بعدی تعيين و فراگيران پيرامون آن الزم است از منبع  -1-2-1

 درس و منابع دیگر که معرفی شده مطالعه نمایند.

ای باشد که فراگيـران همـدیگر را دایره و بگونهبهتر است آرایش کالس بطور نيم* 

 ببينند.

 

 

 ر دو شیوه رابل اجراست:اين روش ب -3-7
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و مراحل زیر بـه ترتيـب  شيوه اول: همه کالس یک گروه تلقی شده -6-9-1

 شوند:اجرا می

: موضوع درس از کتاب و منبع درس بطور کلی و خالصه معرفی مقدمهالف( 

سـازی را هـم شود. این مقدمه جنبه آمادهشده، اهميت و فواید یادگيری آن طرح می

 داراست.

، بعنـوان : در این بخش مطلب اصلی از منبـع درسحث و مطلبطرح مب ب(

شـده پيرامـون آن، طـرح محور بحث مطرح شده، سؤال و یا سـؤاالتی از قبـل تعيين

 شود.می

: فراگيران و مدرس پيرامون موضوع و سؤاالت طرح شده بحـث و مباحثهج( 

مدرس نکات مهم کنند، کنند. در این مرحله بيشتر فراگيران صحبت میتبادل نظر می

های آنان را روی تابلو یاداداشت نموده )ولی فراگيران در این مرحله مطلبـی و پاسخ

 کنند( و نقش هدایت و نظارت و کنترل بحث را بر عهده دارد.یادداشت نمی

: تا اینجا موضوع تا حدود زیـادی ارائه مطلب اصلی از کتاب و منبع درسد( 

نمایـد. مـدرس بندی و تکميـل میا دسـتهدر کالس مشخص شده، مدرس مطالب ر

تواند خالصه مطالب را که قبالً تنظـيم کـرده در ایـن بخـش بگویـد و فراگيـران می

یادداشت نمایند. با توجه به حجم مطالب و در صورت کمبود وقت از قبل تنظـيم و 

 تدوین و تکثير نموده در اختيار فراگيران قرار دهد.

گيری بطور خالصه توسط فراگيران و سـپس يجهبندی و نت: با جمعاختتامهـ( 

 یابد.مدرس، این مرحله پایان می

و هـر  شـوندشيوه دوم: کل فراگيران کالس به چند گروه تقسيم می -2-9-1

گروه دارای یک نماینده است. در این شيوه محتوا و درس روز به دو نوع به گروهها 

 شود:ارائه می
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ط مـدرس مشـخص شـده و بـه همـه یک قسمت محتوا توس الف( نوع اول:

شود، همه افراد هر گروه آن قسمت از محتوا را )در کالس و یا در ها عرضه میگروه

صورت عدم زمـان کـافی قبـل از شـروع جلسـه( مطالعـه کـرده و آن را خالصـه و 

کنند. سپس نتيجه مباحثـه آنـان در دهی نموده، در گروه پيرامون آن بحث میسازمان

شود و بقيه نيـز ها به مدرس ارائه میه، توسط نمایندگان گروههر گروه مشخص شد

شـده توسـط نماینـدگان، درس روز را شنوند. مدرس با توجه بـه مطالـب عرضهمی

 نماید.بندی میتکيمل و نهایی نموده، جمع

شـود و هـر گـروه پيرامـون هـا تقسـيم میکل محتوا بين گـروه ب( نوع دوم:

ه دارد مانند آنطور که در نوع اول قسمت الف مطرح قسمتی از درس روز که بر عهد

ــان، مــدرس درس روز را تکميــل و نهــایی نمــوده و شــد عمــل می نماینــد، در پای

 نماید.بندی میجمع

 
 

  :1از  هاي متعدد ديگري نيز وجود دارند كه عبارتندروش -8

که معموالً در خارج از محـيط آموزشـی )در منـزل،  روش واحد كار: -1-8

های درس و یا موضوعات پيرامون آن شود و در آن سرفصلبخانه و ...( انجام میکتا

توسط مدرس تعيين شده، فراگيران از بـين آنهـا موضـوعی را انتخـاب و خـارج از 

ــه کــالس، ابتــدا پيرامــون آن بررســی های الزم را بعمــل آورده، مطالعــه نمــوده و ب

را منظم کرده و بطـور یـک واحـد پردازند و سپس آنها آوری اطالعات الزم میجمع

دهند. )البته روش انجـام ایـن فعاليـت قـبالً توسـط مـدرس کار، به مدرس ارائه می

 شود.(تشریح می

                                                 
 س، برای این روشها توضيحات بيشتری آورده شده است.ها و فنون تدری. در کتب و منابع درسی روش 6
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باشـد، الزم اسـت نتيجـه انجام این روش که در خالل نيمسـال تحصـيلی می

گزارش مطالعات فراگير برای بقيه فراگيران در کالس ارائـه گـردد کـه ایـن عرضـه 

 ست همراه با ارائه تصاویر، آمارها، جداول و ... باشد.ممکن ا

تـوان کننـد و میمعموالً از این روش همه فراگيران بطور انفرادی استقبال نمی

 به بقيه بطور گروهی موضوعی را ارائه داد.

ها بطور مستقل و تحـت نـام که در بعضی از رشته روش واحد پروژه: -2-8

واحد درسی و بطور عملی یا عملی ـ نظری  2معادل پروژه تحقيقاتی و حداقل بطور 

نمـره( و دانشـجو ملـزم بـه  5 -61گردد و گاهی بخشی از یک درس بوده )ارائه می

 باشد.یافته میانجام یک تحقيق منظم و سازمان

 شود:که به اشکال مختلف اجرا می روش گردش علمي: -3-8

ج( همة فراگيران همـراه بـا ب( دو یا چند نفر از فراگيران        الف( فردی

 مدرس

دار از مراکزی یافته و جهتدر این روش پيرامون موضوع درس، بطور سازمان

گيـرد و مانند مراکز فرهنگی، تربيتی، بازپروری، علمی تحقيقاتی، دیـدار صـورت می

فراگيران با تعيين قبلی، پيرامون موضوع درس؛ مشاهدات خـود را یادداشـت کـرده، 

 نمایند.ل نموده و بطور کتبی از آن گزارش ارائه میتجزیه و تحلي

این روش برای ارائه عينـی موضـوعات  روش ايفاي نقش و نمايشي: -8-٤

 درس است مانند نحوه وضو و خواندن نماز در درس فقه و احکام و مشابه آن.

های که در آن فراگيران در آزمایشگاه روش آزمايشي يا آزمايشگاهي: -5-8

تفاده از وسایل و ابزار ویژه درباره موضوعی بطور عملـی و تجربـی مخصو  با اس

 نمایند.آزمایش می
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 روش آموزش انفرادي: -8-٦

شــده، بزرگــان و برجســتگان و در گذشــته از ایــن روش بســيار اســتفاده می

اند و در زمان ما این روش را بدین شکل دانشمندان معموالً حاصل چنين روشی بوده

ود که فراگيران برجسته، یا کسانی که به دالیل فردی عقـب از رونـد توان اجرا نممی

باشند در راستای درس و موضوع کالس تحت آمـوزش جداگانـه عمومی کالس می

منـد، آمـوزش گيرند. این روش در حقيقت بـرای فراگيـران مسـتعد و عالقهقرار می

 ميمی است.مانده از روند کالس، آموزش ترتکميلی است و برای فراگيران عقب

 اي:روش آموزش برنامه -7-8

شود و هر بخش با یک ها و واحدهایی کوچک تقسيم میمواد آموزشی به گام

نظم و ترتيب منطقی در اختيار فراگيران قرار گرفته، فراگيران در هر قسمت تنهـا بـا 

نوعی روش خودآموز بوده، فراگيـران ه یک جزء از درس سروکار دارند. این روش ب

شوند تا یادگيری خود را دنبال کنند، البته به گفته بعضی، آزمایشهای انجام میتشویق 

ای چنـدان موفـق شده نشان داده است که بـر خـالف تبليغـات زیـاد، روش برنامـه

 6نيست.

 2:«يادگیري در حد تسلط»روش  -8-8

این روش توسط بنيامين بلوم عنوان شد و در آن هدفهای آموزشی به دقـت و 

اند. اند. مطالب آموزشی برای رسيدن به این هدفها تنظيم شدهص شدهصراحت مشخ

شـوند به فراگيرانی که برای رسيدن به تسلط در مطالب درسی با اشکاالتی مواجه می

شـود. ... بـا ایـن ترتيـب تـا های اضافی از طریق آموزشهای جبرانی داده میفرصت

 ته خواهد شد ... .های فردی نابجا بين فراگيران کاسحدودی از رقابت

 

                                                 
 951   ،دکتر حسن شعبانی ،های آموزشی و پرورشی . مهارت 6

 635   ،انتشارات پيام نور ،ها و فنون تدریس )رشته علوم تربيتی( روش . 2
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 :6روش سقراطي -9-8

کنــد و فراگيــران ســخن ســؤال می کنــد،در ایــن روش، معلــم صــحبت نمی

شوند که فراگير را از جهـل خـویش ای تنظيم و مطرح میگویند. اما سؤالها بگونهمی

گردانند و اندیشة او را بـرای دسـتيابی بـه حقيقـت، ژرفـا نسبت به موضوع آگاه می

 بخشد.می

 . روش سقراط، روش تدریس نيست بلکه روش اکتشاف است ... ...

 :2روش اكتشافي -11-8

آموز طی آن باید مسأله مورد نظر را یادگيری اکتشافی فرآیندی است که دانش

های ممکنی را برای آن در نظر گيرد. با توجه به ایـن آزمـایش، حلمشخص کند، راه

هـای جدیـد ها را در موقعيتگيرینتيجه های مناسبی به دست آورد. اینگيرینتيجه

به کار گيرد و سرانجام به قوانين کلی و قابل تعمـيم برسـد. ... در ایـن روش معلـم 

 گوید .... .دهد، اما درباره راه حل چيزی نمیاصول را شرح می

 :9روش حل مسأله -11-8

حل مسأله فرآیندی است برای کشف توالی و ترتيب صحيح راهيـابی کـه بـه 

ای روبـرو شود. در موقعيتی که انسـان بـا مسـألهک هدف یا یک راه حل منتهی میی

شود، باید بر موانع یا مشکالتی که بر سر راه رسيدن به هدف وجـود دارد، غلبـه می

های حل مسأله عبارتند از حل مسأله از طریق: آزمایش و خطـا، بيـنش و کند. ... راه

ــی، روش  شــناخت، ــوئی»روش تحليل ــا کردن مســأله، حــدسشــخص)م« دی زدن ی

حلهای ممکن، انتخاب بهترین راه حـل، کردن علل مسأله، در نظر گرفتن راهمشخص

 گيری(.اجرای راه حل انتخابی و نتيجه

                                                 
  293ـ  241   ،اهلل صفویامان ها و فنون تدریس،. کليات روش 6

 259همان،   .  2

 251ن،   هما.  9
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 :6آموختن از طريق ریاس و استقراء -12-8

رسيم بریم و در استقراء از جزء به کل میدر روش قياس از کل به جزء پی می

. ... 

وشهای دیگری نيز مانند روش بارش مغزی و ... در کتب روشـها و ر -13-8

فنون تدریس ذکر گردیده است که معموالً آنها با روشهایی که تاکنون ذکـر گردیـده 

 توان برای اطالع از آنها به این کتب مراجعه کنيد.شباهت داشته که می

 

 روشهاي نوين  -9

ارتبـاطی و سـمعی و بصـری  در این روشها با توجه به اختراع انـواع وسـایل

هـای قبلـی، خـود )رایانه، اورهد، ویدئو پروژکتور و ...( این وسایل به همـراه روش

کننـد کـه مـدرس بـا توجـه بـه های جدیدی را برای نسل امروز ما مطرح میروش

 آورد.امکانات هر مرکز آموزشی این روشها را تنظيم و به اجرا درمی

 كدام روش برتر است؟ ها استفاده شود واز كدام روش

هـای تـدریس و کالسـداری، همـواره این سؤال مهم، در انـواع دروس روش

بعنوان یک محور مطرح بوده است و در این پاسخ اتفاق نظر است که؛ روشـی بایـد 

ها، انتخاب شود تا بتواند همه فراگيران را بـه بيشـترین یـادگيری و کـاربرد آموختـه

 برساند.

الگوهای تدریس دارای محاسنی هستند و در عين حال، ها و هر کدام از روش

باشـند، لـذا الزم اسـت مدرسـين هایی را نيـز دارا میدر اجرا، هر کدام  محـدودیت

ها، احاطه الزم را بـه دسـت آورنـد و معلمان و مربيان( نسبت به کليه روش )دبيران،

ولـوژی و آنچه که مسلم است در جهان امروز و عصر ارتباطـات و عصـر رشـد تکن

                                                 
 915اهلل صفوی،   ها و فنون تدریس ـ امانکليات روش.  6
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توان به تنهایی از یـک روش از ابتـدای نيمسـال تـا باالرفتن اطالعات فراگيران، نمی

پایان، بهره برد، بلکه الزم است مدرس با توجه به نوع موضوع درس و با تشـخيص 

موقعيت و شرایط، نياز، سن و جنس فراگيران، امکانـات مرکـز آموزشـی و اهـداف، 

 را بکار گيرد.ها هنگام تدریس، تلفيقی از روش
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 خوانیم:آنچه در فصل پنجم مي

 مفاهیم بخش اول:

ریف تعليم و تربيت و تحليل آناتع .6

تعليم و تربيت چيست؟ -

گيری از تعاریف تعليم و تربيت نتيجه .2

اهميت و ضرورت تعليم و تربيت .9

انواع تعليم و تربيت از نظر زمانی .4

اه مدت یا مقطعیکوت -

ایبلند مدت یا دوره -

انواع تعليم و تربيت از نظر کيفی .5

تربيت طبيعی یا تربيت مادی، جسمی و زیستی -

تربيت اجتماعی -

تربيت فکری و فرهنگی -

تربيت انسانی -

سير تعليم و تربيت .1

مرحله اول: جذب -

مرحله دوم: حفظ فراگير -

مرحله سوم: سازندگی ) ساخت ( -

یمرحله چهارم: کارآی -

 بخش دوم: روشهای تعليم و تربيت

مفهوم و تعریف روش .6

های تربيتیروش .2

 های مبنایی و اصولیروش -

 های رفتاریروش -

 های مبنایی و اصولیروش .9

روش تشکيل نگرش -

روش تشکيل عقيده -



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

11 

روش ایجاد شاکله ایمان -

روش تشکيل اخالق حسنه -

ایجاد هدف روش -

ارزشگذاری -

روش محبّت نمودن -

 تفکر صحيح روش ایجاد شاکله -

 مقدمه

دانيم تعلــيم و تربيــت موجبــات ارزش و رشــد انســان را فــراهم نمــوده، مــی

بخشـد آورد. وی را معنا، مفهوم و عظمت میهای او را به صورت بالفعل درمیبالقوه

شدن و ساختن است. و در نهایت محصول تعلـيم و به عبارتی تعليم و تربيت ساخته

 باشد.ان میو تربيت تحقق اهداف آفرینش انس

در این راستا در این فصل به عامل حياتی کاربرد مبـانی تربيـت و تـدریس و 

 شود.کالسداری پرداخته می

 

 مفاهيم: بخش اول

 يف تعليم و تربيت و تحليل آنتعار -1

 چیست؟ «تعلیم و تربیت» -1-1

که انسـان است از اعمال و رفتار  یمنظم ةمجموع ،«تعليم و تربيت» -6-6-6

تکليـف، رسـالت، تعهـد( و بـر مبنـای اصـول و قـوانين = ه و از روی عمد )آگاهان

لـذا آشـنایی بـا قـوانين  .دهـدها انجام میبرای رسيدن به اهداف و ارزش ،مشخص

عامـل موفقيـت و ، حاکم بر رفتار آدمی و رعایـت مبـانی و اصـول تعلـيم و تربيـت

 ماید.نجلوگيری میشقاوت انواع انحرافات و از  ،و بودهاسعادت 
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شدن و ساختن است، بـا مشـاهده فـرد حاصل و نتيجة تعليم و تربيت، ساخته

توان به این نتيجه پی برد که وی تحت مجموعة برنامـة خودساخته و با سعادت، می

 تربيتی و تعليم وتربيت قرار گرفته است.

دانيم چـه یعنـی اینکـه مـیدار، تعليم و تربيت کوششی است هدف -2-6-6

رویم؟ و مسير زندگی در چه جهتی است؟ و هر روز بایـد و به کجا میخواهيم؟ می

چه انجام داد؟ و اهداف روزانه و غایی ما چيست؟ و لذا فرآیند تعليم و تربيت بطور 

کنـد. ها تبـدیل میها و استعدادها را به تواناییصحيح و اصولی، نيازها را به خواسته

انسان توان متکامل نمودن متعالی بوده و  غایی الزم است با ارزش و اهداف روزانه و

 نماید.منافع فرد و مصالح اجتماع را تضمين می ،د، چرا که وصول به آنرا دارا باشن

تعليم و تربيت مستلزم طرح و نقشة مناسب بوده که بـه آن نکته مهم اینکه،  *

 شود. برنامة تربيتی گفته می

 بنای زیست انسان بوده و بایدو مکاربردی  فرآیندیتعليم و تربيت،  -9-6-6

 .نموداستفاده  عرضی و طولی زیست بعاداتمام  در از آن

 دهد از قبيل:انجام می روزی است که در یک اعمالانسان شامل زیست عرضی 

و ... ، سپری شـدن یـک داری داری، خانهصبحانه، آشپزی، بچهاشتغال، وضو، نماز، 

 روز و حرکت در عر .

دورة نوزادی، طفوليّت، کـودکی، نوجـوانی، شدن تولد، سپریاز زیست طولی 

هایی برای راه آینده )نظيـر و مرگ و مراحل پس از آن. طرح و نقشهپيری  ،ميانسالی

تحصيالت، نوع شـغل، انتخـاب همسـر و خصوصـيات آن، تعـداد فرزنـد و ...( در 

 شوند.زیست طولی مطرح می
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 تگيري از تعاريف تعليم و تربينتيجه -2

تعليم و دو واژه  و است؛ تربيتمر حياتی ا ،تعليمهدف و مقصود نهایی  -6-2

باشـند؛ میهر کدام بدون دیگـری دارای نقـص یکدیگر بوده، م ل و متمّمکمّ ،تربيت

ان پـذیر ـامک، تعليمتربيت منهـای ست و اصوالً ـتوان آن را بدون ارزش دانحتی می

اهد گذشت. لذا این دو واژه همواره با هـم خويم ـتعل مسيرچرا که تربيت از  ؛نيست

 شود.شوند. و هر دو با هم بعنوان یک فرآیند و جریان تلقی میبکار برده می

آوردهـا بـه حاصل و دسـت خته شود،تدریس پرداتعليم و به امر تنها چنانچه 

ان ـار جریــدر کن ه،های مهم دیگر انسانی حاصل نشدجنبهبوده، ميزان اهداف تعليم 

 آمد.خواهد وجود ه ی بايم مشکالت عدیدهتعل

هـای واالی بشـری و بعـد توان به آرمـاننمیبا تعليم بدون تربيت در نهایت 

های انسانی دور شده، ضدیت با ارزش هاحتی از آنو گاهی،  آمد،انسانيت انسان نائل 

ی در حال حاضر وجود یی و آمریکایآنچه در جوامع اروپا :شودو اخالقی حاصل می

ابتـذال و ضـدیت بـا بودن بـا و مواجـهصنعت و تکنولوژی  ،علم پيشرفت دردارد، 

لهی. ولی اگر به فرآیند تعليم و تربيت )هر دو باهم( پرداخته شـود و بـه های اارزش

تدریس و تعليم تنها اکتفا نشود، و تعليم و تدریس، مقدمـه و الزمـة تربيـت دانسـته 

ها را در جهـت آنـدو تنظـيم نمـود، مسـلماً اليتریزیها و فعشود و امکانات و برنامه

اهداف واالی انسانی که همان سعادت و خوشـبختی در ایـن دنيـا و سـرای آخـرت 

 است تحقق خواهند یافت.

تـوان گفـت میخداونـد اسـت و  ،معلـممربی و اولين با توجه به آیات قرآن 

 6اولين شاگرد آدم.
                                                 

6 .       

      /پروردگـارت( کسـی 5و  4)علق(  )

   دانســت یــاد داد. ...اســت کــه بوســيله قلــم تعلــيم نمــود ـ و بــه انســان آنچــه را نمی

  ...    /(  او پروردگار همه چيز است.614)انعام 
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ــت و ت -2-2 ــت اس ــان تربي ــيم هم ــوزش و تعل ــاهی آم ــد. فکيکگ ناپذیرن

ــا آموزشآموزش ــاعی، ی ــای اجتم ــوزش ه ــتگویی، آم ــد راس ــی مانن ــای اخالق ه

گفتن، همـان تربيـت اسـت. لـذا صـرف انـواع منـابع انسـانی و مـالی در نيکوسخن

گذاری اسـت. آمـوزشِ صـرف های فرد و جامعه هزینه نيست، بلکه سـرمایهآموزش

 م منتقل شود.هنگامی است که نسبت به علمی، فقط اطالعات آن عل

هـا و در علـم بعنوان مثال در علم ریاضيات، قـوانين، در علـم شـيمی، فرمول

ها گاه فيزیک، قواعد آن به فراگير آموزش و انتقال داده شود، هرچند که این یادگيری

بطور مستقيم )بکارگيری این اطالعات در زندگی روزمره( و یا غيرمسـتقيم )تقویـت 

 کنند.است جنبة تربيتی پيدا حافظه و قوای ذهنی( ممکن 

 اهميت و ضرورت تعليم و تربيت -3

 الف( اوجب واجبات چيست؟

شدن و ساختن است. یعنـی خودسـازی توان گفت اوجب واجبات، ساختهمی

 در تمام ابعاد که این مهم، محصول تربيت و تعليم است.

و  ليتها و فضـب( تفاوت انسان با دیگر موجودات، تمایز او در ميان انسـان

برتری او در عالم خلقت، نتيجة تعليم و تربيت است. آدمی در زندگی خود به دنبـال 

روزی و بدبختی و مصائب، سعادت و خوشبختی و کاميابی بوده و از شقاوت و تيره

 گریزان.

هـای روزانـه )زیسـت محـور فعاليّـت فرهنـگ،دیـن و نژاد، هر ج( انسان از 

و  «کسـب سـعادت»ود را بر مبنای دو اصل عرضی( و دراز مدت )زیست طولی( خ

 .کندمتمرکز می «پرهيز از شقاوت»
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 مرگ                                زیست طولی )عمر(                                                          

 

 

                                         حيات بعد از مرگ                                            

 تولد    انعقاد نطفه

 زیست عرضی                                                                        

 

سـو، ایجـاد از یک و ائمه معصـومين  د( دستورات اسالم و سيره پيامبر 

و فساد از سوی دیگر موجـب جامعه سالم و برقراری عدالت و دوری از ظلم، فسق 

انـد بـرای ایجـاد جامعـه مطلـوب هاسـت، و همـواره تـالش نمودهسازندگی انسان

های مطلوب را پرورش دهند، و این مهم ممکن نيست مگر با تعليم و تربيـت، انسان

لذا همواره دستورات اسالم، سفارشات قرآن و ائمه )س( در راستای تعليم و تربيـت 

و از اینجاست که اهميت و ضروریت تعلـيم و تربيـت مشـخص ها بوده است انسان

 شود.می

همـه و همـه ، تحصيل علم و ... انتخاب همسر ،ازدواجهدف از کسب و کار، 

دانـد و فـردی سعــادت را در کسـب مـال حـالل میبر دو اصل فوق مبتنی اسـت. 

ه راههای غيرمشروع، تفاوت در کجاست؟ و آنچ سعادت را در کسب سود ازدیگری 

کنـد، بـه این دو اصل را محقق ساخته و خوشبختی دو جهانی را برای او حاصل می

 افتادن فرآیند تعليم و تربيت است.جریان

جود در نوك افروختن و ایجاد حرارت، تنها نيروی موهمانگونه که برای آتش

کبریت کافی نيست و نياز به عاملی است که حرارت الزم را ایجاد نماید و آن همان 

سطح زبر کنار جعبة کبریت است که حاصل اصطکاك آن با سر کبریـت، اشـتعال و 

ها نيز نيرویی وجود دارد که تمنـای سـعادت باشد، در وجود انسانایجاد حرارت می
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وجب شقاوت اوست، گریزان است. صِرف وجود ایـن برای انسان نموده و از آنچه م

نيرو برای سعادت انسان کافی نيست، بلکه نياز به عامل مهم دیگری به نـام تعلـيم و 

تربيت است که سعادت فرد را تضمين نماید. این نيـرو زمـانی کـه تحـت مجموعـه 

تيجـه داد آن، فردی سـعادتمند خواهـد بـود. در نای قرار گيرد، حاصل و برونبرنامه

ابعاد، توجه جدی به تعليم و تربيـت  برای وصول به سعادت، رفاه و آسایش در همة

 کند.برای همه ضرورت و اهميت پيدا می

 

 انواع تعليم و تربيت از نظر زماني -4

 هر فرد در طول چه مدتی باید تحت تعليم و تربيت قرار گيرد؟

زمان کوتـاهی تحـت مدت یا مقطعی: در این حالت فرد در مدت کوتاه -6-4

هـای آمـوزش قـرآن و مشـابه، گيـرد، ماننـد: کالسبرنامه تعلـيم وتربيـت قـرار می

ها، مسـاجد، های کوتاه مدت تابستانه در کانونهای تقویتی و تجدیدی، کالسکالس

جلسات مقطعی و ... که در این صورت تعليم و تربيـت یـا سـطحی اسـت و یـا بـه 

شـود، و روانخوانی در زمانی کوتاه تبدیل می آموزش صرف یک درس، مانند تجوید

طبيعی است اهداف تعليم وتربيت چندان تحقـق نخواهنـد یافـت. ولـی در شـرایط 

بودن فضا و محـيط بودن توان تربيتی مربی و معلم و مناسبخا  و در صورت باال

بودن بستر مناسب ممکن است اهداف تعلـيم و تربيـت و شرایط و در صورت فراهم

 افته، در فرد تحولی ایجاد شود.تحقق ی

ها و ای: در این حالت فرصت کافی برای تحقق برنامهبلندمدت یا دوره -2-4

توانـد تحـت برنامـه اهداف تعليم و تربيت وجود دارد و فرد در مدت زمان الزم می

 قرار گيرد، مانند: طول سال تحصيلی، جلسات هفتگی ساليانه در مساجد و ... .
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 تربيت از نظر كيفيابعاد تعليم و و انواع   -5

 جسمي و زيستي ،تربیت مادييا تربیت طبیعي  -1-5

کنـد، فـراهم آوردن زمينـة در این نوع تربيت که از قوانين طبيعت پيـروی می

صحت و تندرستی جسم را الزم است حفظ رشد مغزی و جسمی ضروری است. و 

ان ـذاتـی و طبيعـی انسـ وایـریزی و قــمقدمه سالمت روان دانست و از طبيعت غ

 الی روح استفاده نمود.عـی در جهت تابعنوان وسيله

 تفریح سالم و ورزش از ضروریات این نوع تربيت است.تغذیه علمی،  *

هدف بسيـاری از والدین در تربيت فرزندان، تربيت طبيعـی و تأمين خـوراك 

ای است اع آن و مقدمهباشد، حال آنکه این تربيت فقط نوعی از انوو پوشاك و ... می

 های بعدی نه همة تربيت و غایت آن.برای تربيت

 شدن و سازگاری اجتماعی داشتن.اجتماعی تربیت اجتماعي: -2-5

 ،تکامل و تعالی فرد است. جامعه برای فرد ،رشد ،ضاد با اجتماع مانع حرکتت

ایـن نـوع ش یابد. از ضـروریات رتواند در آن پرومرکز و مهدی است که می، زمينه

)روابط عاطفی، عقلـی،  برقراری و تنظيم روابط اجتماعی، آموزش و فراگيریتربيت 

 باشد.می فراگيری نحوة معاشرت اجتماعیو همچنين ...(  رسمی، دوستی و

 کاربردی تربيت اجتماعی:های هجنب

 نماید.را رعایت فراگير بتواند حدود و مقررات اجتماعی  . 6

 .سازش اجتماعی بيابد . 2

 جنبة اعتدال را در امورات در نظر بگيرد. . 9

 تنظيم نماید.را های اجتماعی روابط و معاشرت.  4

 در محيط خود ایفای نقش نماید. . 5

 به مدیریت و رهبری در حد خود برسد. . 1
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 هـابزرگتر ابرخـورد بـ هنگـام ؛دهدبه عنوان مثال مربی به فراگير آموزش می

برای انتخـاب خود شوخی نکن. از ا بزرگتر ب :گویداط میسالم کن. در برقراری ارتب

چـه بـا کند مشخص میدر محيط فاميلی سپس دوستان خوب انتخاب کن،  ،دوست

از خـود وچکتر یا بزرگتر کسن با گوید: تنظيم روابط میدر جهت  دوستی کن.کسی 

اشرت معیا و  نزدیکانمعاشرت اجتماعی را با  الزم است والدین کن. یدوستچگونه 

 دانشجویی به فرزند آموزش دهند. با هم خوابگاهی را در یک سربازخانه یا خوابگاه

مطرح است،  در تربيت فوق دو موضوع روابط اجتماعی و معاشرت اجتماعی

 مقدمة معاشرت است.مقدمة ارتباط و ارتباط تماس 
 معاشرت                   ارتباط       تماس               

 یت فكري و فرهنگيترب -3-5

)= سـير  تمـدن ،فهم و بصيرتهوش، های این نوع تربيت، پرورش از ویژگی

تر ات ملی، رشد قوة تعقّل، فهم واقعيّات و مهمـحصول ادبي تاریخی زیست انسـان(،

 است. دخالت تفکر در همة امورات

الگوهای جمعـی  ،از ضروریات این نوع تربيت وجود الگوهای فردی )عقيده(

مبنـای  ،هنگ اسالمی(، خوگرفتن انسان بـا ایـن الگوهـا، ادراك و اکتسـاب آنـان)فر

با آنـان زیست فردی و جمعی قراردادن این الگوها و زندگی فردی و جمعی نمودن 

آیـات و احادیـث مطلـوب  تأیيد مورد و صحيح الگوهای ذکراسته الزم ب باشد.می

 باشد.تعليم و تربيت اسالمی می

 دی این نوع تربيت، تفکر در امور و سپس عمل است.بعد کاربر *

 تربیت انساني -5-٤

 «رسد آدمی به جائی که به جز خدا نبيند»

نـوع ایـن به  وصولبا . او این نوع تربيت هدف خلقت و آفرینش انسان است

نيـل . فایده نخواهد بـودو با آن عبث و بی فتهتربيت به معنا و مفهوم انسانی دست یا
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بـرای  اسـت.و ایمان درونی و صفای باطن از نمودهای این نـوع تربيـت  به اطمينان

 .الزم است از تربيت طبيعی، اجتماعی و فرهنگی گذر نمود این نوع تربيتکسب 

روانـی و اخالقـی،  ،ل روحییکسب فضا، غایت این نوع تربيت دفع رذائل *

 متعـالی و معقـولهـای جانبة انسان، گذر از نفسانيّات و رسيدن به ارزشتکامل همه

 باشد.می
 

 

 

 1يتسير تعليم و ترب -6

...( الزم اسـت فـرد یـا افـراد در  ،فرزند ،برای تربيت نيروهای انسانی )فراگير

 4د. این سير معموالً در ننمایمسيری را طی  ،تربيتو  سازندگی ،رشدتغيير، راستای 

 باشد.میمرحله 

 مرحله اول: جذب -٦-1

برخـورد صـحيح، رویی، خوشمربی و والدین با ت الزم اسدر این مرحله  *

، بـه فـرد دادنو شخصيتنمودن ، احترام و تکریم، ادراك فراگيرعاطفی ایجاد ارتباط

 .نماینددوستانه برقرار ة رابطاو با  ، ذب نمودهـرا جوی 

ا انواع تبليغـات ماننـد اطالعيـه، نمـایش فـيلم، جـوایز، تنها بالزم بذکر است 

توان جذب را نمیافراد  و جلسات، نام در کالسهاثبت جهتارد مشابه ها و موتوصيه

 نمود.

 اهداف مرحلة جذب:  *

                                                 
6  .     

       آیــا مــردم

 (2شوند و آزمایش نخواهند شد؟ )عنکبوت/، به حال خود رها می«ایمان آوردیم»کنند همين که بگویند: گمان می
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 )کالس(. فراگير با مربی و محيطانس گرفتن  -6

ها، کمبودها و ها، نيازها، خواستهییفراگير از نظر استعدادها، توانا شناخت -2

 های احتمالیناهنجاری

 تی فراگيرشناخت محيط و برنامة تربي -9

 .باشدمی فراگير درنگيزه اایجاد نتيجة مرحلة جذب 

 

 

 

 ـ برخورد صحيح 6

 ـ ایجاد ارتباط 2

 ـ ادراك فرد 9       جذب 

 ـ احترام و تکریم 4

 

 مرحلة دوم : حفظ فراگیر  -٦-2

وی کـه  در صورتیحفظ فراگير معادل استمرار ارتباط و حضور فراگير است. 

 قرار داد.تربيتی توان او را تحت برنامه می ،شدبامربی در اختيار 

 .باشد مربیبرای اینکه فراگير در اختيار یعنی  عوامل مؤثر در حفظ فراگير *

ل مثـ، ترین مرحلة تشویق، جـایزه اسـتينیپا: )هااستفاده از انواع تشویق . 6

سـپاس در  لـوحو تقدیرنامـه استفاده از ی، یآفرین در دورة ابتداکارت صداستفاده از 

 (ی و دبيرستان.یدورة راهنما

ها جذابيت در مطلب )استفاده از داستان های چهارگانه:استفاده از جذابيت . 2

 نهایتـاًو حکایات و ...(، جذابيت در فضای آموزشی، جـذابيت در روش تـدریس و 

 اخالقی.ظاهری، شخصيتی و های مربی از نظر جذابيت در ویژگی
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م بـا أقلبـی و تـو، ارتبـاطی ارتباط عاطفی انه با فراگير:تداوم ارتباط دوست . 9

شدن و پيوند محکـم نزدیک ،برقراری چنين ارتباطی نتيجةو شور و احساسات است 

 .باشدمیبا فرد 

گـرفتن و احتـرام برخوردهای شاد و با نشاط، تحویـل تداوم ارتباط از طریق 

ی را با هـم بسـربردن یهاگذاشتن، مشورت نمودن، همراز شدن، صميمی شدن، زمان

هـای اشـتراك وجـه )در نماز جماعت، مجالس، اردوها، دیـدار، سـفر و ...(، ایجـاد

خواهد حاصـل اخالقی، فکری، ایجاد ارتباط معنوی )با توحيـد و از خـداگفتن و ...(

 شد.

 )ساخت( مرحلة سوم: سازندگي -٦-3

 خواهد بود.پذیر ماین مرحله توسط برنامة تربيتی و در پرتو جو عاطفی انجا

 ييمرحلة چهارم: كارآ -٦-٤
   

     
  ...  6   

دهم،  و آن اینکه دو نفر دو نفر یـا بـه شما را تنها به یک چيز اندرز می»بگو: 

 تنهایی برای خدا قيام کنيد.

 ه،به نوعی مفيد واقـع شـدفوق، الزم است فراگير،  گانةپس از طی مراحل سه

بـه اصـالح جامعـه  ،نمـوده ی ایفای نقـشافعال در زمينه یدر اجتماع به عنوان فرد

وده، خـود مولّـد رهبـری را ایفـا نمـ و حتی بتواند نقش مدیریتی یا اصـالح ؛بپردازد

 (.های الهی جلب نمودتوجه او را به وظایف و مسئوليتباشد.)الزم است 

                                                 
 41/. سبأ 6
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الزم به ذکر است یک کالس و یا جلسه عبارت اسـت از مربـی و حـداقل  *

نمودن بهتر است ابتدا از کـالس شدن و کالسدارییک فراگير و لذا مربی برای مربی

 و جلسات با نفرات کم شروع نماید.
 مربی، مربی(ـ در کالس )کمک 6

 ـ در جامعه )فرد مفيد برای جامعه( 2

 جامعه )ایفای نقش(ـ در  9    کارآیی

ـ در جامعه )پرداختن به اصالح محـيط و جامعـه و  4

 بنوعی رهبری کند.(

ها، بـه و رهبران، در طول تاریخ، بـرای هـدایت انسـان و ائمه اطهار  پيامبران 

 نشستند تا مردم بيایند هدایت شوند.اند و نمیرفتهدنبال مردم می

 

 های تعليم و تربيتبخش دوم: روش

 : 1تعريف روشو م مفهو  .1

ی انجام یک فعل تربيتی، روش تربيتی است. به ی مشخص و شيوهنحوه

کند، عبارت دیگر، راهی که مربی برای پياده نمودن اجزاء برنامه تربيتی اتخاذ می

 روش تربيتی است.

بطور های تربيتی روشکه با  الزم است )مربيان و والدین( بر عوامل تربيتی

 کافی آشنا شوند.

ای از تربيت در این راستا متناسب با موقعيت کنونی فراگير )که در چه مرحله

 .  6هایی را برای او برگزیدقرار دارد(، سن، جنس، جایگاه اجتماعی، روش و یا روش

 ها به شرح زیر است:بعضی از این روش
                                                 

رود و واژه متد در فرهنگ فارسی معين و فرهنگ انگليسی آریانپور به کار میبه "متد  "روش در مقابل واژه التين  .6

«. گویندراه انجام دادن هر کاری را روش می»طور کلی، است. بهروش، شيوه، راه، طریقه، طرز و اسلوب معنی شده

 ( 632،  و فنون تدریس کليات روشها  امان اهلل، )صفوی،
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 يتربیت هايروش -2

 توان تقسيم نمود: های تربيتی را به دو دسته مهم میروش

 و اصولي هاي مبناييروش -1-2

گذارند و باعث اصالح، ایجاد، ها بطور مستقيم و غيرمستقيم اثر میاین روش

داری رفتارها بطور اساسی است و با ابقای آن رفتارها، تغييرات، ساخت محو یا نگه

برند ولی تأثير آنها ها زمان بيشتری میو رشد اساسی را بدنبال دارند. این روش

ها با توجه به دهند. این روشت و با تغيير شرایط اثر خود را از دست نمیاس عميق

 شوند. )دقت شود(های فردی و شرایط و موقعيت فرد، انتخاب میتفاوت

 .شودها پرداخته میتعدادی از این روشدر این فصل به 

 های رفتاری. روش2  -2

باشند. یک رفتار می هستند که بيشتر ناظر به اصالح، ایجاد یا محو یهایروش

گذارند ولی با تغيير شرایط، ممکن است تآثير آن کم گردیده ها زود اثر میروشاین 

که برای راستگویی، درس خواندن یا اثر شوند مانند بکارگيری روش تشویق و یا بی

 شودبکاربرده می مسواك زدن کودك

 2.استها در کتب تعليم و تربيت بطور مبسوط ذکر گردیده روشاین 

 های مبنایی و اصولی. روش9

های مبنایی و اصولی که از اهميت بيشتری این قسمت به تعدای از روشدر 

 شود.نمایند، پرداخته میای را ایفا میبرخوردار بوده و نقش تعيين کننده
 

                                                                                                                        
هـای برای به جریان درآوردن تعليم و تربيت ابتدا باید برنامة تربيتی و توان تربيتی آشنا شد و آنگـاه بـه انـواع روش. 2

) برنامـه  رسـند.آینـد و یـا بـه نتيجـه الزم نمیهای تربيتی یا به اجرا درنمیتربيتی پرداخت. بدون برنامه تربيتی، روش

ور مبسـوط توضـيح داده های تعليم و تربيت تآليف نگارنده بـه طـاصول و روشتربيتی در کتاب مبانی،  تربيتی و توان

 ( شده است

 
 آقای دکتر خسرو باقری و ... -. مانند کتاب نگاهی دوباره به تربيت اسالمی 2
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 تشكیل نگرش روش -1-3

 مفهوم تشكیل نگرش:  .1-1-3

نسبت به اك و برداشت هر فردی، توجه، نگاه، طرز تلقی، دیدگاه، دریافت، ادر

ها، جهان هستی و آفرینش و نهایتاً خالق و علت همة وجود خود، وقایع و پدیده

 اینها.

، «طرزتلقی»های فارسی متعددی همچون معادل "Attitude"نگرش: واژه 

دارد، ولی « نگرش»و « گرایش»، «ایستار»، «روانیوضع»، «بازخورد»، «رظنوجهه»

های مختلف نيز تعریف شده قبول عام یافته و به صورت« نگرش » اکنون اصطالح 

 6 است.

 این مفهوم در ذیل بطور نمودار آمده است:

 طرز تلقی                   نگرش )دیدگاه(                     عقيده              

 

 

 

   
   

                                      

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .661 فر،محمدرضا ساالریشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسالمی، .  روان 6

 ـ خداوند 6

 ـ هستی 2

 ـ خود 9

 ـ مرگ 4

         ـ ازدواج  5

 ـ زندگی 1

 ـ نماز 1

 ـ حجاب 8

 ـ تحصيالت 3

 ـ سياست 61

 ـ لذتها 66

 ـ عمر 62

 ـ هست و عالم و قادر 6

 ـ آفریده شده 2

 ـ با هدف است 9

 ـ برای همه هست 4

 ـ برای تشکيل خانواده 5

 ـ فلسفه دارد 1

 ـ عروج است 1

 ـ عامل تکامل است 8

 ـ عامل ترقی است 3

 ـ هدف نيست 61

 پایدار نيستند ـ 66

 ـ نامحدود نيست 62

 ردـ لذا او را عبادت ک 6

 ـ یافت جایگاه خود 2

 ـ یافت + شناخت + ساخت 9

 ـ هميشه به یادش بود 4

 ـ نهاد مقدسی شود 5

 ـ با برنامه باشد 1

 ـ واقعی بجا آورد 1

 ـ رعایت کامل 8

 ـ درس خواند 3

 ـ وسيله باشد 61

 ـ محور نشوند 66

 ـ بيهوده تلف نشود 62
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 یعنی: "تشکيل نگرش  "رت دیگر به عبا

برای کيست؟ اینکه فرد بداند  وجود دارد )= خوددانی و خودیابی( و  . 6

)= هدف بودن خویش، جوابی داشته و ادراك نماید که برای چه وجود دارد.

 خودشناسی(

 برای آفرینش و جهان هستی هدف مشخصی قائل باشد. . 2

و حضور  رسيده، قطعییک نتيجة  در مورد خالق و مبدأ آفرینش نيز به . 9

)انسان موحد = تشکيل شدن نگرش نسبت  6 .مایدوجود خداوند را بر خود حس ن

 به خداوند(
توجيه مشخصي داشته باشد و  د،براي سرانجام و عاقبت زيست خو.  4

درك كند در  ،بطور قطعي بداند چه مسيري را در زيست طولي طي خواهد نمود

 ،پس از طي مراحليو  ؛هايي را طي نموده استدورانچه طول زيست خود 

 و بعد از مرگ هم هستي هست. 2اوخواهد آمد مرگ به سراغ

 به خوبي ترسيم شده است:انسان در زيارت آل يس مسير زيست طولي 

ْعَث اْلَموَت َحقٌّ َو اَنَّ ناِكراً َو نَِكيراً َحقٌّ َو اَْشَهدُ اَنَّ النَّْشَر َحقٌّ َو اْلبَ َو اَنَّ »

الِصِّراَط َحقٌّ َو اْلِمْرصادَ َحقٌّ َو اْلِميزاَن َحقٌّ َو اْلَحْشَر َحقٌّ َو اْلِحساَب  َحقُّ ُو اَنَّ 

 «َحقٌّ َو اْلَجنَةُ َو النِّاَر َحقُّ َو اْلَوْعدَ َو اْلَوِعيدَ بِِهما َحقٌّ 
و همانا مرگ حق است و ناكر و نكير )دو فرشته سؤال قبر( حق است و »

شدن حق است و دهم كه زنده شدن پس از مرگ حق است و برانگيختهميگواهي 

صراط حق است و مرصاد )كمينگاه( حق است و ميزان حق است و حشر )در قيامت( 

حق است و حساب حق است و بهشت و دوزخ حق است و وعده و تهديد دربارة آن دو 

 «حق است.
                     .-                                               -.-.- .-.-.-.-.-. .-.- 

تولد       حيات بعد از مرگ   مرگ     پيري     بزرگسالي       ميانسالي      جواني      نوجواني   خردسالي       طفوليت          نوزادي    

 جنينيدوران

 

ها يستهمانگونه که مشخص گرديد در مجموع هنگامي که هست و ن

اي براي فرد مشخص شده، شکل يابد و اين شاکله، تحقق نسبت به چيزي يا پديده

                                                 
( ج(  64) علق/  أَ لَْم یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى ب(« هر جا باشيد او با شماست.( » 4) حدید/  وَ َمعَکُمْ أَیْنَ ما کُنُْتمهُ. الف(  6

 وَ اللَّهُ بِما َتعْمَلُونَ بَصيرٌ 

 ( 685عمران/ ) آلکُلُّ نَفْسٍ ذائَِقةُ الْمَوْتِ .  2
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يافته و پايدار بماند و عيني شود، فرد نسبت به آن چيز و يا پديده تشکيل نگرش 

 داده است.

کاربرد تشکيل نگرش در تعليم و تربيت فراگير .2-1-3
 گردد:بيين ميبا ذکر مثالي در مورد نماز کاربرد تشکيل نگرش ت

نمايد ولي هنوز نگرش او ابتدا فرد به نماز توجه کرده، آن را دريافت مي 

جا آورد، در مرحله بعد نسبت به نماز تشکيل نشده، ممکن است آن را با تأخير به

هايي است که به چيستي، چرايي، اهميت، ضرورت و فوايد طرزتلقي او پاسخ

ا نسبت به نماز براي او اينگونه مشخص هگاه هست و نيستدهد و آننماز مي

شود. باشد و در هيچ حالي از انسان ساقط نميگردد که نماز از سوي خدا ميمي

ماند و هنگام اذان بين ي اهميت نماز براي فرد پايدار ميدر مرحله بعد شاکله

دهد. اگر اين شاکله نابود نشود، نماز نماز و مسأله ديگر، نماز را ترجيح مي

گردد. در اين حالت فرد ي او عينيت يافته، به صورت عمل بر اندام جاري ميبرا

 نسبت به نماز تشکيل نگرش داده است.

حاصل اينکه اين اصل مهم بايد بعنوان يك مبنا مورد توجه والدين،  *

 اندركاران تعليم و تربيت قرار گيرد:مربيان و همه دست

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

 «در تشكيل و اصالح كلية رفتارهاست.

 

 

 1تشكيل عقيده روش . 2-3

 مفهوم تشكیل عقیده  .3 -2 -1

اصول و قواعدی است که در زندگی روزانه )زیست  توان گفت عقيدهمی

رفتن، و به طور معمول نوع رفتارهای هر فرد )نوع راه شودعرضی( از آن استفاده می

اصول و قواعدی است که بر بت کردن، نوع آرایش مو و ...( بر مبنای نوع صح

  د.ماینتنظيم میه خود را روزان یستاساس آن ز

تبدیل به ی حاصل از تشکيل نگرش، آوردهادست و هاهرگاه استنتاج 

به  یابی شده است.، آنگاه عقيده شکلگردندمشی قوانين و خط ،ی از اصولامجموعه

                                                 
 قِدَ عليهم السالم القَلبُ وَ الضمير. آنچه که قلب و ضمير به آن وابسته است.العقيده ما عُ -. تعریف لغوی عقيده:  6

 (  563المنجد /   )  ریشة عقيده، عقد بوده و جمع آن عقاید است. .  مَا تَدَیَّنَ بِهِ االِنْسانُ وَ اْعتََقدَهُ -
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)و یا تهيه و تدوین  مجموعة بایدها و نبایدها «شکيل شدنت»عبارت دیگر 

 ت.دستورالعمل و نقشه زندگی( اس

  مباني تشكیل عقیده . 3 -2 -2

 باشد:بر اساس زیر میمعموالً تشکيل عقيده 

ل تشکيل دهندة ـوامـع. )خواهندتشکيل عقيده بر اساس آنچه که می (الف

 (باشد.و ... می غربیگ ـاره، فرهناهوـم ، دوست،والـدینه افراد ـاینگون ةعقيد

نظرات  بر اساسو  ، نامشخصبدون معيار)تشکيل عقيده توسط خود فرد  (ب

 (.شخصی و التقاطی

باشد، یعنی بر اساس طرح و برنـامة  باید ،تشکيل عقيده آنطور که (ج

گاهانه و بر آ، قرآن، دین، شرع، و ائمه اطهار   امبرـپي رةو، سيـگـالمشخص، 

 . )= نوع مطلوب تشکيل عقيده(مالك و معياراساس 

گردد مانند صالحيت تشکيل میشود که عقيده توسط عوامل بیگاهی دیده می

آموزش و القاء افکار و رفتارهای نامناسب در بعضی مراکز علمی و آموزشی، زیستن 

ش، کردن، نوع پوشرفتن، صحبتگونه زیست به دیگران، راهها و القاء اینمانند غربی

های نامطلوب و ها و سریالنوع آرایش موی سر و ... که در جامعه از طریق فيلم

نامناسب داخلی و خارجی الگوگيری نموده و توسط افراد نابخرد در جامعه گسترش 

 شود.داده می

ی ااست، به گونه دینفراگير به مندی عقيده، عقيده دادنتشکيل مهمترین نوعِ

و اساس زندگی  رفتهپذیبطور مطلوب  ،ان یک مجموعه عقایدرا به عنوآن که فراگير 

 .روزمرة خود قرار دهد

 كاربرد تشكیل عقیده در تعلیم و تربیت فراگیر. 3 -2 -3
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 و شيوه و نوع نتيجه در؛ یابدمی تبلور عقيده در نگرش تشکيل نتایج و حاصل

 ميزان و...(  و ـارافک، اندیشه، گفتـارها، رفتـارها انواع قبيل از) عمـل گونه هر نحوة

 . شودمی مربوط عقيده تشکيل به آنها

 این، امور و افراد به نسبت قضاوت و ارزیابی، سنجش، تصميم، انتخاب هر در

 خط زندگی  به گفت توانمی لذا، دارد کنندهتعيين نقش( عقيده) یافتهشکل مجموعة

 .است استوار آن بر انسان عرضی زیست و داده مشی

 در و موقعيت هر در که گرددمی مشخص فرد برای گردد شکيلت عقيده اگر

 و؟ نماید اتخاذ را موضعی چه ایپدیده یا چيز هر به نسبت و مکان و زمان هر

 گيریتصميم سریعاً تواندمی موضوعی هر با برخورد در نتيجه در؟ کند رفتار چگونه

 (کند رفتار ميزان و حد چه تا و شکل چه به، چگونه که. )نماید

 .است( روزشبانه) عرضی زیست مالك عقيده تشکيل

 .او در تربيت و تعليم شاکلة تشکيل با است مساوی فراگير در عقيده تشکيل

 سنخ از نفوذپذیری عدم و استواری و ثبات یعنی عقيده شدن تشکيل)

 .(غيرخود

  ائمه والیت و قرآن، فراگير کهاست این متعالی حد در عقيده تشکيل نهایت

 و دستورالعمل را آنان سخن و گفتار و اهداف و داده قرار عمل مالك عنوان به را

 .دهد قرار خود زندگی نقشة

 شود:نحوه تشکيل عقيده در فراگير با ذکر مثال در مورد نماز توضيح داده می
   

  
    

    6 

                                                 
 58. مائده/  6
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 و مسخره به را آن خوانيدمی فرا نماز به( را مردم و گویيدمی اذان) که هنگامی آنها»

 .«نابخردند جمعی آنها که است آن خاطر به این گيرندمی بازی

 .دارد خاصی تلقی طرز و دیدگاه آن به نسبت فرد، نگرش مرحله در

ن دیدگاه و طرزتلقی خاصی داشته، فرد نسبت به آ، نگرش تشکيل مرحله در

 آن به( المؤمنمعراجالصلوة، )داندمی روان و روح تکامل برای عاملی و عروج را آن

 درونش در و داده اهميت آن به،  پذیرفته اصل یک عنوان به، کرده پيدا قلبی عالقة

 .گيردمی نظر در رفيعی جایگاه نماز برای

 .خواند نماز و آورد بجا را آن باید هک داندمی، مرحل تشکيل عقيده در و

 بجا چگونه را آن باید که)شودمی مشخص وی برای نماز انجام چگونگی

 حالت با و جماعت با و وقت اول؟، اینحوه و حالت چه با و هنگامی چه و آورد

 دیگر هایفعاليت، شده قراربی( اذان شنيدن) آن وقت فرارسيدن هنگام لذا(، طمأنينه

 از فرازی هر در(، الصلوة علی حی. )شتابدمی آن سوی به شوق با، نموده متوقف را

 باعث نمازی چنين. کندمی حس وجود تمام با را آن مفهوم و نموده اندیشه آن

 6.داردمی باز منکر و فحشاء از را او، بوده مؤمن معراج

 استغوغ در و فغان در او و خموشم من که   کيست ندانم دل خسته من اندرون در

 

 

 

 

                                                 
 ( 45) عنکبوت/  رِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَْکبَرُ وَ اللَّهُ یَْعلَمُ ما َتصَْنعُونَعَنِ اْلفَحْشاءِ وَ الُْمنْکَ إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى . 6
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 ناماي روش ايجاد شاکله. 3-3

 شناسی ایمانمفهوم. 9 -9 -1

 6ُهَو التَّْصديُق الَِّذي َمعَهُ اَْمنایمان: 

 2امن: طمأنينةُ النَّفْسَ و زَوالِ الْخَوف

توان گفت حاصل خوددانی و خودیابی و خودشناسی، تصدیق و حاصل می

 خداشناسی و خودسازی امن است.

ابل شدت و ضعف است ... اختياری و تدریجی و ق ی وایمان حالتی اکتساب

 9.حالتی است روانی ..

 آيد؟چگونه بوجود ميايمان . 3 -3 -2

افتادن خودیابی و طی مراحل الزم تا خودشناسی و قرارگرفتن وی به جریان

شود. ناميده میایمان ورد که آدر فرد بوجود میرا جو و حالتی ، خودسازیدر مدار 

)ایمان( نيروی انجام کلية اعمال  ،ز سير خودیابی به خودسازیفضای درونی حاصل ا

توان گفت، ایمان، حالت، جو و فضای در مجموع می باشد.به شکل مطلوب می

 حاصله پس از طی مراحل خودیابی تا خودسازی است.
 لخوددانی     خودیابی     خودشناسی     خداشناسی     خودسازی     ایمان     کنترل همة اعما 

 

 

 

 تعلیم و تربیت فراگیر ويابي ايمان شكل. 3 -3-3

                                                 
 36. مفردات راغب،   6

 31،  همان.  2

 241، صفر با نگرش به منابع اسالمي، دكتر محمدرضا ساالري اجتماعي شناسي. روان 3
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یابی ایمان یک اصل بسيار مهم در اجراء و تحقق تعليم و تربيت هر شکل

انسان است. اگر این عامل و اصل حياتی در فرد بوجود آید، هنگام عمل، از وی 

بـاید رفتار، افکار و گفتار هنجار و مطلوب دیده خواهد شد. احساس حالت ایمـان 

در فرد شروع شده، به جریان درآمده، افزایش یافته و نهایتاً به حد اعال رسيده و 

 یابی گردد.شکل

اگر ایمان در فرد حضور یافته، به حد کارآیی رسيده و شاکلة آن بوجود آید، 

شود که آن، عامل و علت اعمال بوده، او را آنگاه نيروی عظيمی در فرد حاصل می

 کند.ه میدر همه حال، ادار

که  چرا خواهد بود.نـ والدین امر و نهی مربی  گيری ایمان لزومی بربا شکل

بطور صحيح انجام خواهند شد. در این حالت )پس از  ،نفسهفی اعمال فراگير

ی اهـبه گون ،ارت خواهد بودـا و نظـنقش مربی به عنوان راهنم ،گيری ایمان(شکل

)خودیابی ـ  دن این نيروی عظيمـآمب است در منشأ بوجود راقکه مربی م

 در حد مطلوب محفوظ بماند.آن اکله ـش ،خلل و آسيبی وارد نشده خداشناسی(

 نشانة حصول يا تكمیل ايمان .3-3-٤

يَماُن َمْعِرفَةٌ بِاْلقَْلبِ :  قال علی   6.، َوإِْقَراٌر بِاللَِِّساِن، َوَعَمٌل بِاْْلَْرَكانِ اْْلِ

 ل( و اقرار به زبان و عمل به ارکان )دین( است.ایمان معرفت با قلب )عق

در واقع ایمان درختى است که ریشه آن شناخت خدا و پيامبر اکرم و 

کند و ثمره این شجره پيشوایان دین و معاد است و به دنبال آن بر زبان ظهور پيدا مى

نند کطيبه انجام وظایف الهى است، بنابراین کسانى که در انجام وظایف کوتاهى مى

ایمانشان ناقص است و از دو حال خارج نيست یا گرفتار ضعف ایمانند و یا هوا و 

 کند.گيرى مىهوس چنان بر آنها غالب شده که از تجلى ایمان در عمل پيش

                                                 
 .112البالغه، حكمت . نهج 2
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( ایمان کامل عالوه بر اعتقاد قلبى و عمل  2-4با توجه به آیت قرآن ) انفال/  

که هنگامى که نام خدا برده د؛ از جمله اینشوبه ارکان مسائل دیگرى را نيز شامل مى

شود دل لرزان گردد و احساس مسئوليت کند و هنگامى که آیات قرآن بر او مى

 6.خوانده شود ایمانش رشد یابد

ها، عرصه و دهندة حضور ایمان است. زبان، چشم و اندام* نحوة عمل نشان

 جوالنگاه ایمان است.

کردن یک کند اما برای بلندجا میرا جابهیک کودك دو ساله به راحتی قلمی 

ترشدن کودك، نيروها در وی ميز نيروی کافی در وی وجود ندارد. به تدریج با بزرگ

رسد. در این حالت نيروها گردد و سپس به حد کارآیی میجمع شده، عظيم می

بندی شده، منشأ اعمال و رفتار خواهند بود. نيروی ایمان نيز حالت و جوی شکل

شود، بسته شده و به حد اعالی خود ست اکتسابی، ابتدا در وجود انسان شروع میا

 گردد.رسد که در این حالت برای انسـان کارآمد بوده ومنشأ اعمال و رفتار میمی

نياز به ایمان و ميزان کارآمد بودن نيروی ایمان در افراد مختلف، بنا به 

انسانی و جایگاه وی در جامعه، متفاوت ها و تمایالت بودن نيازها، خواستهمتفاوت

های پيوسته نسبت به نماز و ... تربيت نام ندارد بلکه فرد به نيروی است. امر و نهی

شود و آن، همان حالت و جوّی است درونی نياز دارد که آن نيرو، عامل رفتار )نماز( 

 د.شونگيری آن، رفتارها، تربيتی میشود و با شکلکه ایمان ناميده می

شدن و ایمان مظروف است و ظرف آن دل، درون یا قلب است. با ثابت 

شود و در مقابل محرمات و واردنشدن خلل در آن، ایمان از کارآیی برخوردار می

آید و این در صورتی است که شاکلة آن در انسان وجود داشته واجبات به صحنه می

 باشد.

                                                 
 199-194،  69ج مکارم شيرازی،آیت اهلل  ،سالمعليه ال. پيام امام اميرالمؤمنين  6
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به هدف تعليم و تربيت، ایمان در حقيقت، ابزار، وسيله، راه و روش رسيدن 

شود. تقوا حالت رشد است. بدون این وسيله و ابزار، فعل تعليم و تربيت انجام نمی

یافتة ایمان است. وقتی ایمان عظيم و کارآمد شد، فرد به تقوا دست یافته و نهایتاً 

یابد. مقام قرب یعنی این که فردی که تقوا را پيشة خود سازد به تقرب دست می

نای رفتارهای انسان رضای حق باشد و در راستای رضای الهی حرکت نماید. مب

نتيجة مهم این که تعليم و تربيت یعنی ایجاد این وضعيت در فرد، و فراگير به این 

 رسد مگر آن که از خودیابی شروع نماید.حالت نمی

 

 روش تشکيل اخالق حسنه  .4-3

 شناسي اخالقفهوم. م3-٤-1

َم َمكاِرَم اِلَخالقِ اِنَّ : پيامبر اکرم   6 ما بُِعثُْت ِِلُتَِمِّ

 «ام.فضائل اخالقی مبعوث شده تکميلمن تنها برای »

  باشد.از اصول مهم تعليم و تربيت تشکيل اخالق حسنه می

ها و صفات درونی است که منشأ رفتارهاست و ای از خصلتاخالق، شاکله

های اخالق، عبارتند از کلهاست و شا 2اخالق رفتاریو  صفاتی اخالقبر دو نوع 

 .اخالق سيئهو  اخالق حسنه

،  اکرمپيامبرهماهنگونه که در قرآن ذکر شده، یکی از اهداف اصلی بعثت 

ها و پرورش اخالق حسنه بوده است. قرآن اهميت تزکيه نفوس و تربيت انسان

                                                 
  61   ، 9، متقی هندی، ج نزالعمّال. ک 6

اخالق صفاتی مجموعه صفات روحی و باطنی . ـ اخالق رفتاری 2ـ اخالق صفاتی     6اخالق بر دو گونه است: .  2

 د.ريگمیاعمال و رفتاری است که از خلقيات درونی فرد سرچشمه  ،اخالق رفتاری .انسان است
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ن ها را در ایزیادی برای پرورش اخالق و تزکيه نفوس قائل است گویی همه ارزش

 1شمرد.کند و فالح و رستگاری و نجات را در آن میارزش بزرگ خالصه می

، که اگر تزکيه هدر قرآن کریم تزکيه اخالق، مقدم بر نماز و یاد خدا ذکر شد

در پرتو فضائل اخالقی نباشد، نه ذکر خدا به جایی  ،نفس و پاکی دل و صفای روح

 2آورد.میتی به بار رسد و نه نماز روحانيّمی

ای به مسائل اخالقی و تهذیب نفوس العادهدر مجموع، قرآن، اهتمام فوق

های دیگر از آن نشأت بعنوان یک مسأله اساسی و زیربنایی دارد چرا که برنامه

 3گيرد و به تعبير دیگر بر تمام احکام و قوانين اسالمی سایه افکنده است.می

 اگیريابي اخالق حسنه در تعلیم و تربیت فرشكل .3-٤-2

ی را فراهم آورده تا با تهذیب نفس در افراد، ازمينه الزم استمربی الف( 

شدن مفاهيم با مراجعه به علم اخالق و جاری یو، گردد ایجاداخالق حسنه شاکلة 

 تواند برای فراگير تشکيل اخالق حسنه بدهد.این علم مهم بر خود، می
  

     

 4  

 «کنيد؟!گویيد که عمل نمیاید! چرا سخنی میای کسانی که ایمان آورده»

ب( تأثير اخالق در رفتار انسان، چيزی نيست که بر کسی مخفی باشد، چرا 

گيرد )مانند که از طرفی بسياری از رفتارهای آدمی از صفات درونی او سرچشمه می

                                                 
و  61و  3، شمس/656و  623، بقره/614عمران/، آل 2برخی آیات مربوط به این مطلب عبارتند از: سوره جمعه/.  6

 62لقمان/

 وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّی( *)قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزََّکی  65و  64وره اعلی/. س 2

: مطالعه عميق این کتاب برای کليه مربيان، والدین و دیگر 26  ،6،جاهلل مکارم شيرازیآیتخالق در قرآن، . ا 9

نمودن، از واجبات است. برای تشکيل، شاکلة اخالق ریزان کشور برای تربيتاندرکاران تعليم و تربيت و برنامهدست

 توان استفاده کرد.حسنه از این کتاب می

 2. صف/ 4



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

611 

ر درون قلب او النه کرده و روح و فکر او را به رنگ خود فرد متکبّر که تکبّر د

گفتن، نشست و برخاست آنها همه رنگ تکبّر رفتن، سخندرآورده است، لذا راه

گيری اخالق اثر تواند در شکلدارند( و از سوی دیگر، تکرار یک رفتار نيز می

 شود.درونی میبگذارد و تکرار یک رفتار )خوب یا بد( تدریجاً تبدیل به یک حالت 

های لذا برای اصالح جامعه و رفتارهای مردم )فراگيران( باید به اصالح ریشه

های انبيای الهی و رفتارها پرداخت، لذا به همين دليل بيشترین کوشش اخالقیِ

مصلحان، مصروف این امر شده است که با تربيت صحيح، فضایل اخالقی را در فرد 

 فرد جامعه پرورش دهند.

ست چرا ورفتن سطح علم و دانش اسبب باال ،ضائل اخالقی در انسانوجود ف

تواند به حقيقت علم برسد که از لجاجت، کبر، خودپرستی و که انسان وقتی می

 خالی باشد. ،های علمی استتعصب کورکورانه که سد راه پيشرفت

 ه وسيلةفرد در این مرحله، ب هستند ومنشأ رفتار و اعمال  ،ملکات درونیج( 

ياز به تفکر و نسپس بدون درآورده، ملکه به صورت ی را در خود ، صفتتمرین

 زند. می، رفتارها از وی سراندیشه
 نمودار تشکيل اخالق حسنه

 انجام و ارتکاب عمل     گيری= ملکه    شکل       تکرار          نتخاب و تعيين صفت ا

يدة وی را شکل داده و پس از تشکيل دادن نگرش فرد، عق الزم استربی م

سپس مجموعة اخالق حسنه را در وی ایجاد نماید. پس از انجام این مراحل 

د نزند رفتارهای تربيت شده بوده و جنبة عبادت خواهمیرفتارهایی که از فرد سر

 مانند آیه ذیل: داشت.
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برند؛ و کنند؛ و خشم خود را فرو میکسانی که در توانگری و تنگدستی، انفاق می»

 «گذرند؛ و خدا نيکوکاران را دوست دارد.از )خطای( مردم درمی

محسنين کسانی  توان گفتتشکيل اخالق حسنه قيد شده و می ،که در آن

قابل توجه اینکه واژة )اند. ههستند که با تشکيل اخالق حسنه به این مقام رسيد

 (بار تکرار شده است. 98محسن و مشتقات آن در آیات مختلف قرآن کریم 

 هاي استعمارگراننقشه.3 -٤ -3

فقط و  گردد،اگر استعمار، قرآن را بگيرد )یعنی قرآن درك نشود تا محور 

ایمان و اخالق  ،( عقيدهدانندمیممنوع را که تفسير قرآن کسانی شد مثل ظاهر آن با

 .استگرفته را هم 

محور فوق مسلط شوند تا بر آن کشور و  9استعمارگران فقط کافی است بر 

 منابع آن سلطه یابند:

با تسلط بر: مراکز حساس از قبيل دانشگاه، مطبوعات، )عقيده(  اولدر محور 

 بندیهای سياسی.يد و معلمان و ... سپس جناحسازان، اساتفرهنگ

بـا دین سـازی )وهـابيت ـ بهـائـيت( یـا تقـویت )ایمـان(  دومدر محور 

)تصوف = ایستابودن(، یا ایجاد شبهـه در متون اصلی دین )قرآن  هـادیـنشـبـه

 های مذهبی.اعتبـار ندارد، تقليد یعنی چه؟( و یا ایجاد اختالف بين جناح

 با ایجاد و ترویج مفاسد اجتماعی و تحریک شهوات.)اخالق(  سومور در مح

 هدف ايجاد روش . 5-3

 فراگیر تربیت و تعلیم در هدف ايجاد فوايد و ضرورت، همیت. ا1-5-3

                                                 
 694عمران/ . آل 6
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، مدیران، رهبران وظایف مهمترین از یکی، جامعه تربيت و تعليم مدار در

 فرد، هدف وجود بدون. ستا هدف ایجاد کشور یک گذارانسياست و ریزانبرنامه

 در و بود نخواهد برخوردار الزم نشاط و شور از و گشته سرگردان خود زندگی در

 خود مفهوم وی برای هاارزش شودمی باعث، داده حرکت فرد به هدف ایجاد، مقابل

 .نمایند پيدا را

 در هدف ایجاد همچنين. نمایدمی تعيين هدف را طولی زندگی جهت و مسير

 فرد در و شودمی ارزش و آرامش احساس و، عرضی زیست به دادنسامان عثبا فرد

 خود زندگی از فرد شودمی باعث و آوردمی وجود به را نشاط و تالش روحيه

 (هانارسایی و هاسختی، مشکالت وجود با. )کند لذت احساس

 و دیدگاه از وی اینکه بر است اینشانه فرد در هدف وجود عدم حقيقت در

 به صرفاً و است زندگی در واال هایارزش فاقد و نبوده برخوردار مطلوبی يدةعق

 از موضوعاتی نتيجه در و باشدمی قبيل این از و معاش امرار و عمر گذراندن دنبال

 از و نداشته مفهومی او برای خودسازی و خداشناسی، خودشناسی، خودیابی قبيل

 مطرح او برای مفاهيم این اصوالً که راچ، باشندنمی برخوردار الزم اهميت و ارزش

 حالت به، رسيده پوچی احساس به و شده سرگردان زندگی در لذا، باشندنمی

 .گرددمی دچار خاصی سردی و یکنواختی

  فراگیر تربیت و تعلیم در هدف ايجاد كاربرد. 5-3 -2

 .مربی سوی از تربيتی مهم اصل یک عنوان به هدف ایجاد به جدی توجه.  6

 آن فقدان از ناشی وخيم عواقب و هدف وجود تأثير و نقش، اهميت تبيين.  2

 به او به هدف کاربرد و جایگاه شناساندن و مربی توسط فراگير برای زندگی در

 .نماید ادراك کامالً را موضوع این که ایگونه

 ایبگونه دیدگاهها و اهداف بين از فرد با متناسب اهداف ارائه و تشخيص.  9

 .باشد متعالی و ارزشمند، وصول قابل، گویا، واضح و روشن، اهداف که
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 .رفتاری و ایمرحله، کلی گانهسه اهداف تعيين

 با) برگزیده احادیث و آیات نمودنشاخص با فرد ویژة اهداف بيان.  4

 زندگی محورهای عنوان به(   مضمون و نماد، عنوانطرح آموزشی شيوة از استفاده

 (اهداف تعيين نحوة) وی برای

 .آن دائمی تبيين و یادآوری با هدف با هميشگی ارتباط.  5

 و کلی اهداف تبدیـل یـا و عـرضی زیست در اهـداف قـراردادن مالك.  1

 .رفتاری اهداف به ایمرحله

َو ما َخلَْقُت اْلِجِنِّ َو  آیة، مناسب زمينة ایجاد و فراگير فکر حرکت با ـ مثال

 ادراك را آن زندگی محور عنوان به فرد و شده شاخص وی برای بُدُونَ اِِلْنِس اِِلِّ ِليَعْ 

 .نمایدمی پذیرش و

 اهداف کلی اتخاذ شده از این آیه: *

 . آفرینش انسان هدفدار است. )من هدفمند هستم(    )تشکيل دیدگاه( 6

 . هدف خلقت عبادت است. 2

 ای:هدف مرحله *

 ها برای نيل به هدف خلقت.. رشددادن و بالفعل نمودن استعداد 6

گيرم  اگر او راضی است انجام . قبل از هر عملی خدا را در نظر می 2

 دهم. )تشکيل عقيده(می

 اهداف رفتاری: *

انتخاب حرفة مناسب به منظور درآمد حالل جهت امرار معاش. )طبق  . 6

 عقيده(

 فرد(انجام تحصيالت )رشتة دانشگاهی متناسب با عالقه و استعداد  . 2

های اجتماعی و تالش فرد در جهت بهبود اوضاع محيط و انجام فعاليت . 9

 اجتماع.
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مطـالعـه پيرامـون موضوعات مشخص با هدف رشد فکری و ... )مانند  . 4

 مطالعة نحوة تربيت فرزند توسط مادران(

ها )مانند کسب های فردی در جهت استفادة بهينه از فرصتکسب مهارت . 5

گری یا معلمی ...  در دختران خياطی، کامپيوتر، آشپزی، گلدوزی، مربیهای مهارت

 کشی، مکانيکی، کامپيوتر و ... در پسران(هایی نظير نجاری، لولهو کسب مهارت

 تفکر در مفاهيم فرازهای نماز هنگام نمازخواندن . 1

 گرفتن روزة واقعی و مواظبت از نگاه، زبان، گوش و ... . 1

 

 يرزشگذار. ا6-3

 تعريف. 3-٦-1

ها و ارزشگذاری یعنی انتخاب چيزی )راهی، فردی، عاملی( بر اساس مالك

در زندگی  ها چند چيز دیگر. مثال: کدام رادو ییا انتخاب یک چيز بين  ،معيارها

انتخاب شود؟ کدام مشی سياسی و یا جناح انتخاب شود؟ کدام نوع حجاب؟ و یا 

خاب شود؟ کدام خواستگار؟ کدام همسر؟ بين چند چيز درست و صحيح، کدام انت

 کدام شغل؟

 شناسيارزش .3-٦-2

ها در زندگی افراد از جایگاه مهم و حساسی برخوردار است از آنجا که ارزش

برای هر فرد در زیست  ،دنسازهای واال میارزش ،و شخصيت و هویت مطلوب را

نقش  بوده، و ارزشگذاری به طور دائم مطرحشناسی ارزشطولی و عرضی اصل 

 شناسی است.گردد، ارزشنماید و آنچه که به ارزشگذاری منتهی میمهمی را ایفا می

به عنوان مثال انتخاب تماشای تلویزیون و موکول نمودن نماز به بعد از آن، 

تری را که در این صورت فرد در ارزشگذاری و انتخاب عمل، برای نماز ارزش پایين
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رسد و یا فاقد ها را نشناسد یا به مرحله ارزشگذاری نمیقائل است، لذا تا فرد ارزش

 های واال خواهد شد.ارزش

تشکيل از هر دو شناسی تشکيل نگرش بوده، منشأ ارزشگذاری و ارزش

را در شناخت فرد چهار محور، و این  آیندبدست میعقيده، ایمان و اخالق حسنه 

 .نمایندمیکمک ها، ارزشگذاری، انتخاب و عمل ارزش

 باشد.می تشکيل نگرش ،هاارزش و شناسیزیربنای کلی ارزشو مالك  *

گشته و با زمانی ارزشگذاری به صورت مشخص و بر مبنا و اصول واقع        

کند که دیدگاه فرد تشکيل شده، مفهوم پيدا می همچنين هنگامیشود و ارزش می

در مدار کسب اخالق حسنه  عقيده شکل پيدا کرده، در فرد شاکلة ایمان بوجود آمده،

نيز واقع شده باشد. بنابراین وظيفة مربی آن است که بدون هيچگونه دخالتی در 

پرداختن از آن به انجام نماز در اول وقت و پس  نمودنتوصيههای فرد )مثالً انتخاب

های مناسب یادشده در فرد اقدام نماید به تماشای تلویزیون و ...( به ایجاد این شاکله

ارزشگذاری نموده، بهترین رفتار را انتخاب نماید. مثالً  ،هاتا فرد بر اساس این شاکله

در بين دوستان خود ارزش قائل شده، ارزشگذاری کرده، دست به انتخاب بزند و با 

سيگار و ... هستند بر اساس  کشيدندوستانی که اهل رفتارهای ناپسند مانند 

 اید.    های صحيح خود قطع ارتباط نممالك
 عقيده                                                                                
 اخالق             تشکيل نگرش    شناسی    ارزش      ارزشگذاری                   انتخاب                 

 ایمان                               

 و مرحله عملتربيت = انجام 

 تعلیم و تربیت فراگیر در ارزشگذاريكاربرد  .3 -٦ -٤

شناسی ابتدا به ارزشمربی در تعليم و تربيت فراگير، وی را ضروری است  . 6

تشکيل عقيده،  تبلور و نمودچرا که  ،برساندارزشگذاری به مرحله رسانده و سپس 
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قيده، نوع تشکيل اخالق نوع تشکيل ع) نوع آنهااینکه ایمان و اخالق حسنه و مهمتر 

 گردد.در ارزشگذاری مشخص می (حسنه و نوع تشکيل ایمان

بوجود آورد بدین صورت ة ارزشگذاری را در فرد اکلمربی ش الزم است . 2

 دیدگاه،عادت کند قبل از ارتکاب هرگونه رفتار، ابتدا  ،که فراگير به طور آگاهانه

بر مبنای آنها رفتارهای خویش را  عقيده، ایمان و اخالق حسنه را دخالت داده و

خواهـد )سليقـه و ذائقه = هوای نفس( و نه بر اساس آنچه که خود می تنظيم نماید

 خواهند )محيط اطرافيان، عوامل بيگانه و ...(و یا دیگران می

ها در بخش تشکيل نگرش برای فرد، درونی، عينی و مشخص مفهوم ارزش *

 )دقت شود( گردند.ر پيدا کرده و انتخاب میدر ارزشگذاری تبلوسپس شده و 

 

 روش محبّت نمودن . 7-3

انسان در هر سن و موقعيتی که باشد نياز به محبّت یکی از احتياجات اساسی 

باشد. محبّت در ایجاد تعادل درونی و تثبيت شخصيت افراد نقش تعيين کننده او می

های عادل درونی، آشفتگیخوردن تنماید. عدم تأمين محبّت باعث برهمایفا می

های عصبی، عدم سازش اجتماعی، عدم توان روانی، بيقراری، بيماری –روحی 

 شود.برقراری ارتباط با محيط و عوار  مختلف دیگری می

سازد، های انسان که او را از دیگر جانداران متمایز میترین ویژگییکی از مهم

داران به جز انسان اگر دلبستگی و باشد. در جانموضوع محبّت و عشق و عالقه می

شود به صورت غریزی و برای مدتی مشخص وابستگی بين دو موجود مشاهده می

ها به طور متکامل و دائمی و اثرگذار بوده باشد مانند عالقه به فرزند که در انسانمی

ولی در جانداران دیگر به صورت غریزه و پس از مدتی تأثير خود را از دست 

ها محبّت و عاطفه گاه به قدری شدید است که خود را ممکن ر بين انساندهد. دمی
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چنين پس از مرگ نيز پيوند عاطفی در انسان ممکن است، است، فدا کنند و هم

 تداوم یابد.

ها و تا پایان عمر این احساس ها و سالدر فقدان یکی از بستگان تا مدت

 همچنان باقی است. تداوم داشته و احساس پيوستگی و دلبستگی محبّت

محبّت نياز اساسی و طبيعی انسان است. یکی از عللی که آدمی را از تنهایی » 

سازد، این است که در تنهایی محبّت جایی ندارد و گریزان و در جمع سرخوش می

 شود.تمایالت آدمی در آن برآورده و ارضا نمی

های روانی ترین عامل سالمت روح و عدم آن موجب ناهنجاریمحبّت مهم

آورد که نه تنها زیانبخش است، بلکه زمينه است. کمبود محبّت مشکالتی را پدید می

 6«.سازد های اجتماعی فراهم میرا برای آشفتگی

 كاربردي روش محبّت . نكات1-7-3

محبّت الزم است ابراز شود. در جریان تربيت، خواه در برانگيختن بر  -6

ها باید از قدرت ناشی از پيوند ای از آنترك پارهای از اعمال یا بر انجام پاره

وری به دو گونه ميسّر است: یکی با بذل محبّت و آميز بهره جست. این بهرهمحبّت

 دیگری با حرمان آن.

دهد و حاصل آن، ابراز محبّت مربّی به دلبستگی متربّی جهت و سمت می

می که این شيفتگی حاصل ظهور شيفتگی عميق در متربّی نسبت به مربّی است. هنگا

توان با ابراز محبّت، فرد را به انجام برخی اعمال و با منع محبّت، او را به شد، می

ی تحکيم پيوند تربيتی است و حفظ ترك اعمالی برانگيخت. به زبان آوردن مهر، مایه

ای هی تأثيرگذاری مربّی و مترّبی است. از این رو در توصيهاین پيوند، الزمه و زمينه

ی اسالمی، بر به زبان آوردن مهر تأکيد شده است. مربّی با بيان محبّت پيشی جوینده

گرداند. این دلبستگی، بسيار ی خویش میخویش نسبت به متربّی، او را دلبسته

                                                 
 .668 یکتا، شکوهیمحسن ها (، نی و روش. تعليم و تربيت اسالمی ) مبا 6
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توان با تکيه بر آن، فرد را آماده و بلکه طالب دوش قدرتمند و کارساز است و می

کار بسته است. در موضع تربيت، این شيوه را به گرفتن تکاليف ساخت. خداوند خود

 کنيم:مالحظه می ی حضرت موسی گونه اظهار محبّت را دربارهای از ایننمونه
   

   

  
6   

 «و من محّبت خویش را شامل حال تو کردم تا تحت نظر من ساخته شوی.»

نيز در برانگيختن شاگردان خود برای تن دادن به تکاليف و  ئمه اطهار ا

اند و خشنودی و سرور کسب خصایل مطلوب تربيتی، از قدرت دلبستگی بهره جسته

 اند.خویش را در گرو تالش آنان برای اصالح خود قرار داده

هر بيان قهر نيز همچون مهر قدرتمند است، زیرا قهر، منع مهر است و اگر م

نافذ باشد، منع آن نيز نافذ و برانگيزنده خواهد بود. و االنسانُ حریصٌ علی مامُنِع. به 

مهری، ترس از حرمان را در مخاطب ) مخاطبی که دلبسته زبان آوردن قهر و ابراز بی

ی نيرومندی است که تَخطّی را زند و همين ترس، عامل بازدارندهاست ( دامن می

هایی چون کنندگی غافل شد و به روشز این نيرومندی و تعيينزند. نباید امهار می

 2ها از حيث تأثير بسی فروترند.زجر و تنبيه روی آورد؛ چه، این شيوه

نسبت به مخاطب متناسب با او ابراز شود. انواع محبّت: محبّت بين والدین  -2

در، و فرزند، محبّت بين همسران، محبّت بين بستگان و ارحام ) خواهر، برا

پدربزرگ، مادربزرگ، عمو، عمه، خاله، دایی و ... (، محبّت بين دو دوست، محبّت 

 نسبت به افراد جامعه اعم از مؤمن و کافر و ... ، محبّت بين مربّی و فراگير

 

                                                 
 93. طه/  6

 .223 – 299  خسرو باقری،نگاهی دوباره به تربيت اسالمی،  . 2
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همگانی باشد. یعنی به کودك و نوجوان، جوان و بزرگسال اعم از آشنا یا  -9

 غریبه یا دیگر افراد محيط.

ل با کليه افراد در همان تماس اوليه با لحن عاطفی، گرم و صميمی در تعام -4

 برخورد شود.

 شود توقع و انتظاری مطرح نباشد.مشروط نباشد. در قبال محبّتی که می -5

 ميزان محبّت متناسب با نياز، سن، جنس و موقعيت فرد باشد. -1

 عدم افراط و تفریط محبّت نسبت به مخاطب -1

 ر محبّت  در محيط یا کالسرعایت عدالت د -8

خالصانه باشد. محبّت ساختگی و تصنعی ممکن است تأثير معکوس  -3

 داشته باشد.

 بندد:كار ميبا توجه به مطالب فوق مربّي به دو شیوه اين روش را به *

ها با محبّت تك فراگیران ارتبا  عاطفي برررار نمايد و با آنالف( با تك

 ستي برررار نمايد.برخورد نموده و ارتبا  دو

ب( فضاي عمومي كالس يا جلسه را با حالت و جو عاطفي تنطیم و اداره 

 نمايد.

 
 

 

روش ايجاد شاكله تفكر صحیح .8-3

 شناسي تفكر صحیحمفهوم  .1-8-3

 ـ فطرت ـ یافتهتشکيل مطلوبِ نگرشِ) صحيح مبنای بر فرد هر فکر نيروی هرگاه

، گردد بالفعل راستی و پاکی و صادق نيات اساس بر یعنی، اصولی طور به و( شرع
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 روزانة زیست در، سنی موقعيت هر در فرد هر. است یافته دست صحيح تفکر به وی

 آن واسطة به که دارد «عاملی» به شدید نياز اجتماعی هایکُنش و تعامالت در و خود

 اجتماعی عوامل با ارتباط نمودن برقرار صحيح در، نموده زندگی مطلوبتر هرچه

، نموده را آنها حقوق رعایت، شده موفق...(  و مدرسه، زندگی محيط، خانواده)

 .نماید رعایت عمل در نيز را اجتماعی ضوابط و قوانين

 قوانين؛ است متفاوت اجتماعی قوانين با اجتماعی حقوق است ذکر به الزم 

، آن مشابه و نظم برقراری جهت جامعه یک در که است قوانينی و مقررات اجتماعی

، اجتماعی حقوق...،  و رانندگی و راهنمایی مقررات مانند شوندمی رعایت و وضع

، جامعه اعضای و اطرافيان حقوق نظير، شده داده بسياری اهميت آن به اسالم در که

 .باشدمی...  و همسایه حق، استاد حق، والدین حق

 و تماس با، رسيده خود عرضی زیست اهداف به فراگير که این برای 

، نمودنصحبت زیبا) صحيح گفتگوی و راستگویی و صداقت و صحيح دهایبرخور

 به، بسـازد خود از مطلوبی چهرة( کالم عفـت رعـایت، زشت الفاظ بکاربردن عدم

 .است صحيح تفکر، آن و است نيازمند قوی محوری و عامل یک

 مطلوب شخصيت گيریشکل و ساخت در مهم عوامل از یکی صحيح تفکر 

 و مناسب رفتارهای انواع از برخورداری منشأ نيز و فرد هر برای اعیاجتم و فردی

 .بود خواهد صحيح

 شاکلة یک ایجاد( السالمعليهم) ائمه دستورات و قرآن آیات نهایی غایت و اهداف

 فرد دهندةیاری تفکر طرز این و یافتهدست صحيح تفکر به او تا است فرد در فکری

، نبایدها و بایدها، صحيح تفکر مبنای بر شيعه فقه و کالم. باشد او روزانة زیست در

 .است نموده تنظيم را فکری و عملی قبح و حسن

 قوی عامل و نيرو، انگيزه وجود مستلزم فرد هر تربيت شيعه مبانی در مجموع در

 از و دهد انجام سپس و تشخيص را بوده صحيح آنچه خود تا است فرد در درونی



 فصل پنجم:کاربرد مبانی تربيت در تدریس و کالسداری
 

 

666 

)=  کارآمد درونی نيروی و عامل و اصل این؛ ورزد جتنابا انحراف و اشتباه و خطا

 با گفت توانمی نتيجه در، شودمی بندیشکل و تبلور صحيح تفکر در( تعقل و ایمان

 .است شده تربيت احسن نحو به وی، فرد در صحيح تفکر ایجاد

 به را فرد نهایت در، شد همراه صادق نيّت با صورتيکه در صحيح تفکر 

 اخالق و ایمان از برخاسته صادق نيّت. )نمایدمی رهنمون صحيح و مطلوب زیستی

 .(است حسنه

 تعبير هم، لُبّ، به آن از قرآن در و اندیشه و تدبر لفظ به گاهی تفکر از 

 با عاقله قوة که هنگامی، تعقل مرحله در، شد خواهد ختم تعقل به نهایتاً که شودمی

 تفکر، گردد نمودار انسان وجودی صحنه در، شده همراه( س) ائمه و قرآن دستورات

 .رسدمی کارآیی به و تشکيل صحيح

 فوايد تفكر صحیح . 2-8-3 

 بودن صحيح نظر از اعمال نوع به، داده بها و ارزش هاانسان به صحيح تفکر

 هم صحيح گفتار و رفتار واجد، شود صحيح تفکر واجد( فراگير) فرد اگر. پردازدمی

 (گفتار و رفتار صحت=  صحيح رتفک کسب. )شد خواهد

 به خود آن کسب با فرد که است تربيتی محور یک صحيح تفکر نتيجه در 

 مطلوب نحو به را دینی و فقهی دستورات ترمهم و اجتماعی قوانين و حقوق خود

 مستحبات و واجبات انجام از اعم شرعی حقوق و حدود یعنی) نمود خواهد رعایت

 شاکلة فقدان(. گرددمی رعایت خود به خود، گناهان و مکروهات و محرمات ترك و

 و اجتماعی تخلفات و جرائم انواع ریشة آن دادن دست از یا و ضعف، صحيح تفکر

 و هادادگاه انواع یا قضائيه قوة تشکيالت گسترش و ایجاد. است رفتاری و فکری

 تخلفات این به مربوط، مملکت هر در، آن عظيم بودجة با انتظامی نيروی و هازندان

 .باشدمی جرائم و



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

662 

 همگی...  و بزهکاری، خطاکاری، ناسازگاری، سازگاریکج، فکریکج، خلقیکج

 .است صحيح تفکر عدم به مربوط

 کوتاهی، دیگران اموال سرقت) هاسرقت انواع: مانند اعمالی، اخالقی و فقهی نظر از 

 گرفتن خالی، کالس به ودور از قبل مطالعه عدم یا فراگيران تربيت به نسبت معلم

 هاینزاع انوع، خوارینزول و ربا، رشوه، تقلب...(،  و فروشنده توسط پيمانه

، مفاسد انواع، اعتيادها انواع به ابتال، هاطالق اکثر و زناشوئی اختالفات، خانوادگی

 حقوق انواع غصب، وعده و امانت در تخلف، خودخواهی و کبر، نفاق، ریاکاری

 از یا و ضعف، فقدان معلول... و( عدالت)==  تبعيضات، عیاجتما و فردی

، هاهزینه و بودجه صرف مانع تواندمی صحيح تفکر. باشدمی صحيح تفکر دادندست

 تفکر. گردد هاتوانایی و استعدادها هدررفتن به و انسانی و مادی هایزیان و هاآسيب

 تسهيل را نيازها این انواع هب وصول و نمایاندمی را نيازها تأمين صحيح راه صحيح

 همان فعليت این و شوندمی بالفعل خوبی به استعدادها، صحيح تفکر با. نمایدمی

 .باشدمی فرد در هاتوانایی ایجاد

 .پردازدمی بودنصحيح نظر از، اعمال نوع به، صحيح تفکر، کلی طور به* 

 

 كاربرد ايجاد تفكر صحیح در تعلیم و تربیت فراگیر. 3-8-3

 گاه و مستقيم طور به گاهی قرآن دهدمی نشان قرآن عمومی زبان در دقت

 و تأثير. پردازدمی آن عدم از حاصل نتایج و آن فواید، صحيح تفکر به غيرمستقيم

 بدین معموالً و است فرد در صحيح تفکر شاکلة ایجاد قرآن آیات از بسياری حاصل

 :که است صورت
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 سوی از و( توحيد روحيه) داده عميق توجه مبدأ به را فرد طرفی از قرآن 

   6(شود دقت. )دهدمی قـرار وی مقابل را معاد و مقصد دیگر

اي أَي َُّها النااُس  - 3َو ُهَو َمَعُكْم أَْيَن ما ُكْنُتْم َو اَّللاُ ِبا تَ ْعَمُلوَن َبصير  -2ِإَّنا َّللِِا َو ِإَّنا ِإلَْيِه راِجُعون
َو َنَضُع اْلَموازيَن اْلِقْسَط  - 5ِإذا زُْلزَِلِت اْْلَْرُض زِْلزاََلا -4ءر َعظيمنا زَْلَزلََة السااَعِة َشيْ ات اُقوا رَباُكْم إِ 

 6لَِيْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نَ ْفسر َشْيئا

 و گرفته قرار( معاد و مبدأ) مدار دو این بين که فردی فکری و درونی حالت 

، دهدمی قرار خود عقيدة مبنای را دو آن و نموده حس را دو این وجود تمام با

 و اعمال و خود بر حاکم حال همه در را خداوند طرفی از یعنی؟ بود خواهد چگونه

 را او)=  نمایدمی حس خود بر وجود تمام با را او و دانسته خویش افکار و گفتار

 اعمال مجازات و پاداش و آخرت سرای به دیگر سوی از و( مَعَکُمْ هُوَ، داندمی عليم

 انجام از قبل حالت این در لذا( ادراك مرحله)=  باشدمی معتقد و پایبند کامالً

 در( صِبْغـَةَاهلل، توحيد روح وجود) دهدمی دخالت را او رضایت عملی هرگونه

 به فرد در را یاشاکله(، آندو به عميق توجه از) آمده وجود به حالت این نهایت

 .است صحيح تفکر همان که دآورمی وجود

 شدن رنگکم و است «توحيد روح» وجود، جامعه و فرد تربيت در مهم عامل 

 ماندگیعقب اصلی علت. بود خواهد مفاسد و جرایم تشدید باعث روحيه این

                                                 

  ( 281عمران/ ) آلكُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ اْلمَوِْت (  24) علق/  أَ لَمْ يَعْلَمْ ِبأَنَّ اللَّهَ يَرى.  2

 211. بقره/  1

 4. حديد/  3

 2. حج/  4
 2له/ . زلز 1
 42. انبياء/  1
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 و قرآن مفاهيم فراموشیِ، اسالمی جوامع در صحيح تفکر نبود و هامسلمان

 .باشدمی آنان ولیط و عرضی زیست در قرآن نبودنمطرح

 تفکر به را فرد مستقيم صراط طرح با گاه و هدایت موضوع با زمانی قرآن 

 اعمی و ضاللت مفاهيم و هاواژه موضوع این برای مواقعی و داده گرایش صحيح

 سعادت کسب طرح با گاهی. سازدمی مطرح صحيح تفکر مقابل در را( دل نابينایی)

 را او، ورزیدنتعقل و نمودناندیشه و( مؤثر بسيار روش) سؤال ایجاد با هم زمانی و

 خصوصيات کریم قرآن که شودمی دیده بسيار و. دهدمی یاری مهم این کسب برای

 محصول. )داردمی بيان را هستند صحيح تفکر فاقد یا واجد که افرادی هایویژگی و

 .(است حيحص تفکر حصول، بودن سعادت دنبال به تأثير و آن اثر و یافتنهدایت

 و هدایت برای. دارد اشاره افراد همين به، خرد صاحبان یعنی، االلباباولوا قرآن در

 و شده ذکر صریح بطور آیه 94 در مستقيم صراط و آمده آیه 969 حدود آن مشتقات

 به سویاً واژة. دارد اشاره مستقيم صراط به غيرمستقيم بطور آیه 66 حدود حداقل

 .دارد اشاره صحيح تفکر به نيز، راست راه و نقصبی و سالم و صحيح معنی

 منشأ تفكر صحیح . 4-8-3

 پذیرش و اعتقاد نوع و خداوند با فرد ارتباط برقراری نوع در صحيح تفکر منشأ

 حبّ  مرحلة از پس والیت پذیرش) استالسالم عليهم اطهار ائمه والیت عملی

 و ایمان عقيده، نگرش، وعن به صحيح تفکر ریشة و منشأ دیگر عبارت به( باشد

 ایمان متوجه اعمال انجام نيروی و علت گفت توانمی. شودمی مربوط فرد در اخالق

 .پردازدمی بودنصحيح نظر از اعمال نوع به صحيح تفکر و است

 وی تا بوده افراد در صحيح تفکر شاکله ایجاد نيز اخالق علم نهایی هدف 

 بر که صحيح تفکر. گردد شایسته رفتار و صفات به متصف یعنی حسنه خلق واجد

 است الزم و نداشته وجود انسان تولد بدو در است، جامعه و خانواده تربيتی نظام اثر

 از پس اولية هایسال در خانواده. شود گيریشکل خانواده محيط در او تربيت با
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 گذاشتن قدم با و داشته را کنندهتعيين و مهم نقش صحيح تفکر ایجاد در کودك تولد

 معلم، قبيل از دیگر تربيتی عوامل مدرسه، آموزشی محيط و اجتماع به وی

 بعهده را آن تکميلی و تداوم نقش...  و سيما و صدا تربيت، و تعليم اندرکاراندست

 . داشت خواهند

 

 

 
 ایجاد سئوال              فهم و ادراك 

 مطلوب زیست=  صادق نيت+  صحيح تفکر        تعقل         لب ـ تدبر        تفکر         فکر

                                                     

 رفتار=  عمالً احسن          حسنه اخالق+  ایمان                                           زمينه 

 صحيح

 

 عقيده                                                                 

 

 نگرش                                                                

 

های تربيتی متعدد و متنوع دیگير تحت عناوین مختلف در انواع کتب تعليم *روش

 و تربيت ذکر گردیده است. ) مانند روش ایجاد شرایط و محيط مناسب (
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 بنديطبقه

 آموزشي هاي صريحهدف

 در حيطه يادگيري

 فصل ششم
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 خوانیم:آنچه در فصل ششم مي

 

 سطوح یادگيری در حيطة شناختی )راه نفوذ و تسلط بر فکر و عقيده( .6

 سطوح یادگيری در حيطة عاطفی )راه نفوذ در درون و تسلط بر قلب و یا احساسات( .2

 سطوح یادگيری در حيطة روانی ـ حرکتی )راه نفوذ و تسلط بر رفتار( .9
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 های صریح آموزشی در حيطه یادگيریبندی و تحليل هدفطبقه

 های آن فعاليت است.دليل وجودی هر فعاليت آموزشی؛ تحقق بخشيدن به هدف

شود و بطور کلی اهداف آموزشی در سه حيطه تقسيم ها و آنچه آموخته مییادگيری

 شوند.می

 حيطة شناختی .6

 حيطة عاطفی .2

 حيطة روانی ـ حرکتی .9

 

 در حيطة شناختي )راه نفوذ و تسلط بر فكر و عقيده( سطوح يادگيري -1

حيطه شناختی با آنچه که فراگير باید بدانـد و بفهمـد سـروکار دارد. در ایـن 

انـد و حيطه سطوح مختلفی از یادگيری قرار دارد که از ساده به پيچيده سازمان یافته

 به ترتيب عبارتند از:

 سطح دانش )آگاهي(:  -1-1

ه را که قبالً آموخته، به یاد بياورد و همان را عيناً بـدون کـم و فراگير باید آنچ

زیاد بازگو کند. یادگيری در این سطح صرفاً جنبة حفظی دارد مانند حفظ و یادگيری 

ها، شماره تلفن، احادیث و آیـات، قواعـد آمـوزش قـرآن. )مطلبـی را ها و نشانینام

 برد.(م مینا کند،کند، تکرار میکند، بيان میتعریف می

 فهمیدن )ادراك(:  -2-1

بياورد و آن را به زبان خود شرح دهد، ترجمـه فراگير آنچه را آموخته، به یاد 

کند، تفسير کند، خالصه کند. و تفاوت با سـطح قبلـی در ایـن اسـت کـه در سـطح 

بندی خود فرد نيست ولی در سـطح ادراك هسـت ماننـد آگاهی ارائه مطلب با جمله

ها، چـرا خسـوف رد داده، چـرا ادب الزم اسـت، هر یـک از دنـدان شرح دادن کار
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زند و دهد، مثال میجواب دادن به قواعد تجوید. )مطلبی را به زبان خود توضيح می

)... 

 بكار بستن )كاربرد(:  -3-1

ها را بياد آورد و بتواند اصول آن را در موقعيت جدید به کـار ببـرد، اسـتفاده آموخته

د، اندازه بگيرد. مانند آموزش مساحت مربع )فرمول آن( و مساحت مربعـی کند، محاسبه کن

ای جمله بسازد، قاعدة تجوید را بـر روی قـرآن بکـار متر، با کلمه 5به اندازة مثالً هر ضلع 

 کند و ...(کند، عمل می)آزمایش و محاسبه می ببرد.

 فاده قرار دهد.یعنی فراگير اصول آموخته شده را در یک مورد ناآشنا مورد است

 تجزيه و تحلیل:  -1-٤

توانایی تبدیل یک کل به اجزاء تشکيل دهندة آن و مشخص کردن روابط ميان اجزاء 

شـکافد، تحليـل کند، می)مطلبی را باز می مانند تجزیه یک جملة عربی، تجزیه یک حدیث.

 کند.(کند، جراحی میمی

 تركیب:  -5-1

ک کل را تشـکيل دهـد. ماننـد از کلمـات درهـم توانایی تلفيق اجزاء به طوری که ی

 یک شعر ساخته شود، بکار بردن کليه قواعد روخـوانی و حصـول روانخـوانی. ه،ریخته شد

 دهد و ...(نویسد، طرح میکند، انشا مینویسد، سخنرانی میزند، مقاله می)پيوند می

 ارزشیابي و رضاوت:  -1-٦

ن توانایی گردآوری و مقایسه و نقـد و است و آ ترین مرحله شناختآخرین و عالی

قضاوت دربارة اطالعات و یا امور است مانند مقایسه دو طرز تفکـر، دو شـعر و .... و ذکـر 

دليل یکی را بر دیگری ترجيح دادن، رفتـار و گفتارهـا را مقایسـه و ارزشـيابی و قضـاوت 

 .(کند و ..کند، نقد و بررسی میکند، داوری می)اظهار نظر می کردن.
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سطوح يادگيري در حيطة عاطفي: )راه نفوذ در درون و تسلط بر قلب و يا  -2

 احساسات(

ها سـروکار دارنـد. ها، عواطف، عالیق و ارزشهای این حيطه با نگرشهدف

 5های قبلی بر انسان در این حيطـه اسـت و بـر تأثير خوشایند یا ناخوشایند آموخته

 سطح بوده که عبارتند از:

 ت و توجه كردن: درياف -1-2

مواجهه با موضوع، گرفتن، اخذ و دریافتن موضـوع اسـت و در امـر تـدریس 

برای جلب، حفظ و هدایت توجه فراگير نسبت به موضوع، باید آگـاهی قبلـی داد و 

 تمایل به دریافت موضوع در فراگير را ایجاد نمود.

 دادن )واكنش(: پاسخ -2-2

باال دهـد ماننـد دسـت، واکنش نشان میپس از توجه، فراگير گامی فراتر رفته

بردن، پرسيدن، داوطلب شدن. نوعی واکنش یا رضایت خاطر نسبت به بـروز رفتـار 

شود مانند پذیرش ضوابط و قوانين یک نهاد و یا یک مرکز، یا یک در او مشاهده می

 احساس مطلوب داشتن از توضيح برای افراد.

 ارزشگذاري:  -3-2

شود )پذیرش ارزش( و نسبت به فراگير پذیرفته می ارزش مورد نظر از طرف

کنـد، یادداشـت کند مانند مطالب تدریس شده را انتخـاب میآن نوعی تعهد پيدا می

 کند.دارد و از آنها به خوبی نگهداری میبرمی

بندی نموده، ها را درجهکند و یا ارزشدر ارزشگذاری، فرد پذیرش ارزش می

 کند.ت به آن تعهد پيدا میگزیند و نسبارجح را برمی

 

 ها )تدوين(: سازماندهي ارزش -2-٤
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تر قائـل ها مقـامی واال و بـرای بعضـی مقـامی پـایينافراد برای بعضی ارزش

کننـد ماننـد هستند و فراگيران هر ارزش را با مقامی در خـور آن سـازمان بنـدی می

ورودی دانشـگاه کـه خواندن برای دانشجویان ریزی برای استراحت و یا درسبرنامه

کننـد، ارزشـگذاری در مـورد افـراد، خوانـدن انتخـاب میزمان بهتـر را بـرای درس

ارزشگذاری اشياء نسبت به هم )طال، ساعت، کيف ... هر کدام در جایی در خور آن 

تواند یک فلسفه و یا عقيـده های آموزشی میشود.( در این سطح هدفنگهداری می

هایی که برای فرد از پذیرش )مطلوبيت و هم اینکه ارزش برای زندگی ایجاد نماید و

 گيرند.های دیگر قرار میمقبوليت( بيشتری برخوردارند باالتر از ارزش

 تبلور شخصیت:  -5-2

فراگير به جایی رسيده که ارزش مورد نظر در رفتار او منعکس شـده و جـزو 

ها را تعمـيم ارزش شود و معموالً مجموعهاش میشخصيت او و جزو فلسفة زندگی

نکردن در جلسه امتحـان خـواه شوند مانند تقلبدهد و با شخصيت او عجين میمی

مراقب باشد، خواه نباشد. پشت چرا  قرمز ایستادن، در هـر شـرایطی درو  نگفـتن، 

 رعایت ادب در همه جا بر مبنای حدیث من ال ادب له ال عقل له.

نمـودن ا هم مـرتبط بـوده و طیتذکر مهم: مراحل سطوح شناختی و عاطفی ب

 باشد.مراحل سطوح عاطفی بدون گذر از سطوح شناختی معموالً ميسر نمی

 

 سطوح يادگيري در حيطة رواني ـ حركتي )راه نفوذ و يا تسلط بر رفتار( -3
 

ها( اهدافی هستند که در جریان دستيابی به آنها هم فکر و هم جسم )ماهيچـه

هـا ماننـد خيـاطی، د و بطـور کلـی آمـوزش مهارتهر دو مداخله و همکاری دارنـ

 شود:سطح تقسيم می 5رانندگی، جراحی و ... در این محيط قرار دارند و خود به 

 مشاهده و تقلید:  -1-3

 اجرای کار و عملی با کمک دیگران با مشاهده و تقليد نمودن.
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برای اجرای هر مهارت و یا عملـی، آمـادگی ذهنـی، فيزیکـی )جسـمی و یـا 

يطی(، عاطفی باید فراهم شود. گاهی هنگام مشاهده، خواندن دستورالعمل، اجـرا مح

تواند با مطالعـه یـک نيز بطور همزمان ممکن خواهد بود و یا اینکه گاهی نيز فرد می

 دستورالعمل کاری را انجام دهد.

 اجراي عمل بدون كمك ديگران )اجراي مستقل(:  -2-3

دهد. در م کاری را و مهارتی را انجام میدر این سطح، فراگير بدون کمک معل

توانـد نماید. در این سطح فـرد میاین حالت معلم نقش نظارت و هدایت را ایفا می

آگاهانه عمل نماید و لذا بهترین راه برای اجرا را برگزیده و در نتيجه بـدون اسـتفاده 

يـل شـروع از یاری دیگری به تکرار عمل بپردازد. در عين حال در این سـطح بـه دل

 مستقل، ممکن است اجرای فرد از دقت و سرعت کافی برخوردار نباشد.

 درت در عمل:  -3-3

اجرای عمل با دقت و توجه کافی و بدون کمک دیگران و به دور از اشتباه، از 

های این سطح است. در این سطح فرد تسلط بر اعمال خود داشته و از تـوان ویژگی

 تواند آن را کم و یا زیاد نماید.می کنترل عمل خود برخوردار بوده

فراگير برای اجرای بهتر در این سـطح بایـد از تمـرین و تکـرار و هـدایت و 

 ارشاد مدرس بهره ببرد.

 هماهنگي حركات:  -3-٤

تواند همزمان چندین نوع حرکت و عملـی را انجـام دهـد در ایـن فراگير می

وجود دارد. مانند کار با ماشين حالت بين حرکات و رفتار فرد هماهنگی و نظم الزم 

 های حروف و اعداد.حساب و تایپ بدون مشاهدة دکمه

 

 شدن عمل: )باالترين سطح اين حیطه( عادي -5-3



                                                                                                                                            
 مبانی ،  اصول و مهارت های تدریس

 

 

624 

در این سطح فراگير بدون فکر کردن و تمرکز برای هماهنگ کـردن حرکـات، 

نجـام قادر به انجام کاری بطور ماهرانه بوده و اعمـال خـود را بطـور مـنظم و روان ا

شـدن بـا خطـر. نکتـه مهـم اینکـه دهد. مانند رانندگی بـا مهـارت هنگـام مواجهمی

های شناختی و عاطفی نبوده و بـا ها در این حيطه جدا از یادگيری در حيطهیادگيری

 اند.هم آميخته
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 ارزشيابي

 فصل هفتم
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 خوانیم:آنچه در فصل هفتم مي

 

 هااهداف ارزشيابی .6

 انواع ارزشيابی: .2

 شخيصیـ ارزشيابی ت

 گرفتن(ای )تکوین = در حال شکلـ ارزشيابی تکوینی یا مرحله

 ـ ارزشيابی پایانی

 ارزشيابی از نظر نحوة اجرا .9

 ارزشيابی از نظر نتایج )تجزیه و تحليل نتایج( .4

 های مختلف ارزشيابی:روش .5

 ـ ارزشيابی از طریق مشاهده

 ـ ارزشيابی از طریق انجام کار

 فاهیـ ارزشيابی از طریق آزمون ش

 ـ ارزشيابی از طریق آزمون کتبی

 ارزشيابی جامع .1

 دهینمره .1
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های روزانه( درس اگر مدرس از طراحی آموزشی، )طرح کلی و طرح

های تدریس بطور مطلوب استفاده نموده، بر محتوا مسلط برخوردار بوده از روش

 ضمن تدریسو  قبل از تدریسهای ها و مهارتباشد و در مجموع از توانایی

های آموزشی او بطور علمی و صحيح باشد، از حاصل و رخوردار باشد و فعاليتب

ها و ميزان تحقق اهداف )کلی ـ جزئی( چگونه باخبر شود؟ آورد این فعاليت دست

های آموزشی و پس از آن بطور مستمر ارزیابی بعمل لذا مدرس باید در طول فعاليت

 آورد.

شود دف موفقيت در امتحان انجام میگاهی تدریس و یادگيری به فراگير با ه

و لذا امتحان و ارزشيابی، هدف آموزش شده و یادگيری و رشد و تربيت 

گيرد. ارزشيابی و امتحان نباید بعنوان حربه برای مدرس الشعاع آن قرار میتحت

)دبير، معلم و مربی( و عامل تهدید شود. گاهی برای فراگيران امتحان، ایجاد ترس و 

شود. ارزشيابی گاهی بطور مشخص و ه و مانع یادگيری برای آنها میوحشت نمود

تواند بطور غيرمحسوس نيز محسوس انجام گرفته و در صورت توانایی مدرس می

 انجام پذیرد.

در مجموع مدرس باید نسبت به ارزشيابی و امتحان، دیدگاه الزم و منطقی * 

بت به ارزشيابی نگرش علمی و و مطلوبی را داشته باشد و همچنين به فراگيران نس

 صحيحی را ارائه نماید. 

 

 هااهداف ارزشيابي -1

 ای و رفتاریالف( ميزان تحقق اهداف کلی و مرحله

هـای تـدریس، ب( آگاهی مدرس از اشکاالت آموزشی خود در زمينـه روش

 نحوة ارائه محتوا، برخورد و ارتباط خود با فراگيران، ميزان تسلط بر مطلب و ... .

 های مدرس و تقویت آنانج( اطالع از نقاط قوت فعاليت
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 د( رفع معایب و اشکاالت مدرس و فراگير

 هاهـ( شناخت بيشتر فراگيران از نظر استعدادها و توانایی

 

 انواع ارزشيابي -2

 ای(  ـ پایانی )تراکمی(ـ تکوینی )مرحله ـ تشخيصی )ورودی( 

 ارزشیابي تشخیصي:  -1-2

س گذشته برای درس و مطلـب جدیـد تعيـين رفتـار ورودی ـ با توجه به در

 کند.می

های ـ معلم با این ارزشيابی برای تدریس مطلب جدید، کسب اطالع از زمينـه

 نماید.قبلی فراگيران می

 کاربرد ارزشيابی تشخيصی:

. بطـور مثـال بـرای تـدریس دروس بـه دورهـ ارزشيابی تشخيصی نسـبت  6

بندی و با این ارزشيابی در ابتـدای دوره فراگيـران سـطح تجوید، ابتدا ارزشيابی شده

گردد که وارد کدام دوره شوند، گردیده و با توجه به نتایج این ارزشيابی مشخص می

 روخوانی، روانخوانی، تجوید الزم، تجوید عالی

: برای تعيين رفتار ورودی آن روز در به جلسهـ ارزشيابی تشخيصی نسبت  2

هـای شود و با نتایج این ارزشيابی ميزان موفقيـت فعاليتام میابتدای یک جلسه انج

 شود.قبلی مشخص می جلسة

: ماننـد احکـام تنـوین و نـون به یک موضـوعـ ارزشيابی تشخيصی نسبت  9

 ساکنه

 :  مانند ادغامبه یک مبحثـ ارزشيابی تشخيصی نسبت  4

 

 فتن(گراي )تكوين = در حال شكلارزشیابي تكويني يا مرحله -2-2
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ـ در طول دوره، در حين یک جلسه، در یـک موضـوع و یـا در یـک مبحـث 

 شود.انجام می

ـ با توجه به نتایج آن، ترميم در آموزش، اصـالح و تغييـر در روش آمـوزش، 

 آید.آگاهی از موانع آموزش به دست می

 ارزشیابي پاياني يا تراكمي: -3-2

و در پایـان مبحـث انجـام  ـ در پایان دوره، پایان یک جلسه، پایـان موضـوع

 شود.می

های آموزش عالی به دليل اینکه دانشجو باید کل مطالب یک درس را در دوره

 در پایان هر نيمسال تحصيلی بطور متـراکم و یکجـا ارائـه دهـد بـه ایـن ارزشـيابی،

 شود.تراکمی گفته می

 

 ارزشيابي از نظر نحوة اجرا -3

 فردي )انفرادي( -1-3

 ست )فراگير با فراده( مانند آزمون شفاهی و عملیچهره به چهره ا

 جمعي )گروهي( -2-3

 آید.ای یک نوع آزمون بعمل میدر شرایط یکسان و با زمان مشخص از عده

 

 ارزشيابي از نظر نتايج )تجزيه و تحليل نتايج( -4

شود و ميـزان ارزشيابی معياری یا مالکی: ابتدا معيار و مالکی تعيين می -6-4

تـا ميـزان « 6»شود )مانند یادگيری درس علوم قرآن مورد قبول مشخص میو سطح 

غلط اعرابی و  9با حداکثر « 6»یا خواندن یک صفحه از قرآن و یا درس تجوید  81%

حدیث( سپس از همه افـراد  41حدیث از  95یا در کالس آموزش حدیث، یادگيری 

 5یک صفحه از قرآن در دقيقه و یا خواندن  11سؤال در  41به یک ميزان مشخص )
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آید و فراگيرانی که در این ارزیابی به مالك تعيين دقيقه( آزمون و ارزشيابی بعمل می

اند. به عبارت دیگر ابتـدا معيـار مطلـق تعيـين شده دست یابند به موفقيت نائل آمده

شده و سپس آزمون بعمل آمده آنگاه نتایج آزمون بر اساس معيار تعيين شده تجزیـه 

 شود.يل و تفسير میو تحل

تواند از نوع ارزشيابی معيـاری و مالکـی های تشخيصی و پایانی میارزشيابی

 باشد.

ارزشيابی هنجاری: در این نوع ارزشـيابی ميـزان پيشـرفت و موفقيـت  -2-4

بنـدی بنـدی و رتبهفراگير با پيشرفت فراگيران دیگر مقایسه و سنجيده شـده و درجه

نسبت به پيشرفت کلی کالس، « 6»ير در کالس اصول عقاید شود مانند اینکه فراگمی

نفـر  25ای قـرار دارد )مثـال: از چه وضعيتی را دارد و بـين فراگيـران در چـه رتبـه

ای را است یا در آزمون سراسـری در گـروه مربوطـه چـه رتبـه 61کننده نفر شرکت

 .آورده است(

 شوند.بی تنظيم میها بر مبنای مالك و معيار نسدر این ارزشيابی آزمون

 

 هاي مختلف ارزشيابيروش -5

توانـد ميـزان پيشـرفت فراگيـران را در مدرس با سؤاالت امتحانی )کتبی( می

گذاری نماید، در زمينـه رشـد موضوع و مطلب مورد تدریس ارزشيابی و سپس نمره

تواننـد فکری، اجتماعی، اخالقـی و تربيتـی آیـا ایـن نـوع سـؤاالت و ارزشـيابی می

 کننده باشند؟ينتعي

های مختلف ارزشيابی بـه شـرح لذا مدرس )دبير، معلم و مربی( باید بر روش

 ذیل مسلط باشد:

 ـ ارزشيابی از طریق مشاهده 

 ـ ارزشيابی از طریق انجام کار
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 ـ ارزشيابی از طریق آزمون شفاهی

 ـ ارزشيابی از طریق آزمون کتبی

 

 ارزشیابي از طريق مشاهده: -1-5

است که رفتار معين و یا عمل مشخص فراگيری با مشـاهده و دیـدن هنگامی 

 گيرد.مورد بررسی و ارزیابی قرار می

در این ارزشيابی حالت فراگير در تعامل با یک عمل، یک واقعه یا یک فعاليت 

العمل فراگير در مواجهه با یک صحنه مورد قضـاوت قـرار شود و عکسسنجيده می

العمل فراگير در برابر موفقيت یا عـدم موفقيـت از نظـر گيرد مانند مشاهده عکسمی

شادمانی، خشم، تحمل و ... . از این ارزشيابی در مراکز آمـوزش عـالی و  تفاوتی،بی

 شود.برای دروس نظری و علوم انسانی معموالً استفاده نمی

 ارزشیابي از طريق انجام كار: -2-5

دانند مورد ر آن فراگيران میاین نوع ارزشيابی نوعی روش مشاهده است که د

های عملی کـاربرد دارد و در گيرند. این ارزشيابی در زمينه مهارتارزشيابی قرار می

شود و لذا آن دقت، مهارت و سرعت عمل فراگير در زمينه رفتاری معين سنجيده می

در حيطه روانی حرکتی کاربرد دارد مانند ارزشـيابی در دروسـی ماننـد کـارورزی و 

 توان ابعاد فکری و ذهنی را سنجيد.ه تربيت بدنی. با این نوع ارزشيابی نمیکارگا

 ارزشیابي از طريق آزمون شفاهي: -3-5

شده را بطور شـفاهی از فراگيـر در این ارزشيابی مدرس سؤاالت از قبل تعيين

دهد و سـپس مـدرس پاسـخ او را سـنجيده، پرسيده و او نيز بطور شفاهی پاسخ می

قـدرت بيـان و توان، تـوان و انضـباط فکری،کند. با این ارزشيابی مییگذاری منمره

استدالل و حاالت درونی مانند استرس، ترس و اطمينان و آرامش درونـی فراگيـر را 

 نيز شناخت.
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ای و اعمـال برای اعتبار این ارزشيابی الزم است مدرس به دور از خطای هاله

 گذاری نماید.نظر مطلوب یا نامطلوب نمره

این ارزشيابی در دروسی مانند دروس تجوید کاربرد داشته و معموالً هنگـامی 

 شود که آزمون کتبی چندان قابل اجرا نباشد.از آن استفاده می

شـود و بـه با این ارزشيابی، ميزان دانش و معلومات فراگير بهتـر سـنجيده می

های رزشـيابیدليل عدم شرایط یکسان و سختی اجرا، از اعتبار کمتـری نسـبت بـه ا

 کتبی برخوردار است.

 ارزشیابي از طريق آزمون كتبي: -5-٤

باشـد کـه آن بـر دو نـوع هـا میآزمون پيشرفت تحصيلی یکی از انواع آزمون

 است:

 ساختهب( معلم    شده  الف( ميزان

هـای در نظام آموزشی ما سروکار مدرسين )دبيران، معلمان و مربيان( با آزمون

 ساخته است.معلم

ــا ســازمانشــده: هــای ميزانآزمون -6-4-5 ــه توســط مؤسســات و ی های ک

سازی دولتی یا غيردولتی، مراکـز آموزشـی ـ علمـی ـ پژوهشـی و ... بـرای آزمون

های سنجش پيشرفت تحصيلی گروههای پرتعداد فراگيران و یا اهداف آموزشی دوره

 شوند. تحصيلی ساخته می

گيری مـورد اسـتفاده قـرار نسـبی انـدازهدر این نوع آزمونها مـالك و معيـار 

توضـيح  گيرد. )قبالً در ارزشيابی هنجاری که بر مبنای مالك و معيار نسبی است،می

ها مستلزم تخصص و وقت زیاد است، اکثر آزمونهـای داده شد.( تهيه این نوع آزمون

 باشد.هوش و استعداد از این نوع آزمون می

ها معموالً برای ارزشيابی )امتحان( ین آزمونا ساخته:های معلمآزمون -2-4-5

آیـد و بـرای تعيـين ميـزان موفقيـت ترم تهيه و بـه اجـرا درمیترم و یا در پایانميان
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شود و معموالً در آنها ریزی میفراگيران در وصول به اهداف مشخص آموزشی طرح

خت و شـود. بـدیهی اسـت در سـاگيری بکـار گرفتـه میمعيار و مالك مطلق اندازه

ها باید دقت زیادی صرف نموده تا برای سـنجش و قضـاوت اجرای این نوع آزمون

اجرا اعتبار و قابـل ها باید روایی،آموزشی از ارزش الزم برخوردار باشند. این آزمون

است، را دارا باشند، لذا سؤاالت، نبایـد  شدههای ميزانآزمونهای بودن که از ویژگی

ح حيطة شناختی باشند بلکه هنگام طرح و تهيه سؤاالت فقط از سطح دانش از سطو

ها بر مبنـای منبـع درس، باید از همه سطوح حيطة شناختی استفاده نمود. این آزمون

های شوند و شامل تمام محتوا و یا هدفمباحث و مطالب مدرس در کالس، تهيه می

 باشد.اصلی آن درس می

 ساخته:های معلمانواع آزمون

 مون عينی:آز -6-2-4-5

 ای )تستی(الف( چندگزینه

 ب( کوتاه پاسخ

 ج( صحيح و غلط

 د( تکميلی

 هـ( جورکردنی
 

هـا و سـؤاالت از ایـن نـوع آزمون آزمون انشـایی یـا تشـریحی: -2-2-4-5

ها که سهولت تهيه از ویژگی ساخته است. این نوع آزمونترین آزمونهای معلممتداول

وح باالی هـدفهای آموزشـی در حيطـة شـناختی گيری سطمهم آن است برای اندازه

)تجزیه و تحليل، ترکيب، قضاوت و ارزشيابی( کارآیی داشته و بر خالف بعضـی از 

های احتمـالی یـا غلـط، های صحيح از پاسخهای عينی بجای بازشناسی پاسخآزمون

 بخشـد وفراگير باید مطالب و مفاهيم درس را به یاد آورده، منظم نمـوده و سـازمان 
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تحليل و بيان نماید و فراگير در پاسخگویی به آنهـا از آزادی عمـل الزم، برخـوردار 

 است.

تر یادگيری مانند گيری عملکردهای پيچيدهتوان برای اندازهها میاز این آزمون

دادن مطالب و ... استفاده نمود. در عين نمودن، بسطدادن، تحليل محتوا، تلفيقسازمان

 نمایند:نشایی، نقدهای زیر را وارد میهای احال بر آزمون

 ای و دخالت نظر مصحح در قضاوت.الف( خطای هاله

 ب( صرف زمان فراوان در کالسهای با تعداد فراگيران زیاد.

دانند. ج( عدم توانایی الزم فراگيران در پاسخ به سؤال برای انتقال آنچه که می

 )انسان دارای دو توانایی درك و بيان است.(

های دیگر فراگير از قبيـل سـرعت انتقـال و انتخـاب، دم ارزیابی توانایید( ع

 آمادگی ذهنی.

هـ( محدود بودن تعداد سـؤاالت و عـدم اسـتفاده بـرای کليـه مطالـب مـورد 

 تدریس.

 

 ارزشيابي جامع -6

 ها استفاده نماید؟مدرس)دبير، معلم و مربی( از کدام ارزشيابی

شان داده است یک نوع ارزشيابی، ميزان آنچه که مسلم است و تجربه ن -6-1

دهی مدرس با باشد و نمرههای فراگيران نمیخوب و مطلوبی برای سنجش یادگيری

عدالت، روایی و اعتبار الزم همـراه نخواهـد بـود. لـذا مـدرس الزم اسـت از انـواع 

مون های آموزش عالی، آزها استفاده نماید و برای روایی و اعتبار نمره در دورهآزمون

ای )تستی(، کوتاه پاسخ، تکميلی و انشـایی گزینهمدرس باید ترکيبی از سؤاالت چند

 باز( باشد.نيمه ـ تشریحی)انشایی باز،
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سؤاالت تسـتی و یـا تشـریحی و ... را، الزم اسـت مـدرس، در انـواع  -2-1

هـای فـردی، تفاوت سطوح یادگيری در حيطه شناختی، توزیع نماید. در این حالت،

 یع عادالنه نمره، روایی و اعتبار آن رعایت گردیده است.توز

 

 دهينمره ارزشيابي و  -7

های کاردانی و کارشناسی ناپيوسته و پيوسته نامه آموزشی دورهبا توجه به آیين

ریزی وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوری شورای عـالی برنامـه 819مصوب جلسه 

اسـت(، نمـره ترکيبـی از مـوارد زیـر  )که در فصل نهم ذکر گردیده8/5/6936مورد 

 باشد(:می 21دهی از است )مبنای نمره

 الف( ميزان حضور و فعاليت در کالس

 ب( انجام تکاليف آموزشی ـ پژوهشی )تحقيق(

 ترم(نيمسال )ميان ج( نتایج امتحانات ميان

 ترم(هـ( نتایج امتحانات پایان نيمسال )پایان
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 تدريس  شناسيآسيب

 و

 سداريكال
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 خوانیم:آنچه در فصل هشتم مي

 

 عوامل مخل و بازدارنده در تدريس و كالسداري:بخش اول: 

 الف( سازمان کالس

 ب( انتقال مطلب

 ج( عامل فراگير یا فراگيران

 د( عوامل خارجی و یا فيزیکی

 

 رفع عوامل مخل: بخش دوم :

 ـ حلم و صبر 6

 ر کالسـ ارزیابی مداوم و تعيين دقيق موضع او د 2

 ـ تعيين موضوع و علت مشکل 9

 ـ تدبير و حل مسأله 4
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گاهی ممکن است روند کالس و تدریس با اشکال مواجه گردیده و یا از نظم 

و آرامش الزم برخوردار نبوده، مدرس )دبير، معلم و مربی( برای وصول به اهداف 

 آموزشی و یا تربيتی با مانع روبرو شده به این اهداف آسيب برسد.

 عوامل مخل و بازدارنده در تدريس و كالسداريبخش اول: 

 این عوامل عبارتند از:

 ج( فراگيران   د( عوامل خارجی ب( انتقال مطلب الف( سازمان کالس

 سازمان كالس -1

نمایند، عبارتند عواملی که باعث عدم احاطه بر کالس شده و ایجاد اخالل می

 از:

 راری ارتباط بعد کالسداری(عدم برقراری ارتباط )اول توان برق .6

 عدم پذیرش مدرس )مطلوبيت و مقبوليّت( .2

 عدم وجود طرح کلی .9

 عدم وجود طرح درس روزانه .4

فقدان و یا ضعف جـذابيت در فضـای آموزشـی )فضـای سـرد، خشـک،  .5

 کننده و یکنواخت(رسمی، خسته

رساندن مدرس به شخصيت دانشجویان )تضعيف شخصيت عمومی آسيب .1

 سوادید و ... (ات عمومی ، تحقيرهای عمومی )بیکالس( مانند تهدید

 

 انتقال مطلب -2

 شوند عبارتند از:عواملی که باعث عدم انتقال مطلب می

 عدم احاطه بر مطلب )ضعف علمی یا عدم بضاعت علمی( .6

 بندی مطلب )تدریس با سخنرانی در محافل تفاوت دارد.(عدم سازمان .2
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 نند روش فعالهای تدریس جذاب ماعدم استفاده از روش .9

عدم مشارکت فراگير در کالس )مدرس متکلم وحـده بـوده و فراگيـر      .4

 صدا( نه پرسشی، نه نظرخواهی و ...بی

شود تا انتقال مطلـب )انتقـال = برقـراری ارتبـاط + و ارائه می بيانمطلب  .5

 ادراك مضامين(

 

 عامل فراگير يا فراگيران -3

ارتباطی مـدرس و کـالس خـارج فراگير ممکن است از تفکر صحيح یا مدار 

شـده، ایجـاد اخـتالل کنـد. « ناهنجاریهای رفتـاری»های شده و دچار یکی از حالت

مدرس باید سير ناهنجاریهای رفتـاری را شـناخته و فراگيـر را از آن حالـت خـارج 

 نماید:

 سیر ناهنجارهاي رفتاري عبارتند از: -1-3

 فکری )دورشدن از تفکر صحيح(. کج6

 دادن نيات پاك و حاالت و ارزشهای مثبت اخالقی()از دست خلقی. کج2

 سازگاری )مخالفت با جمع و سازمان. اعترا  دائمی، پرخاشگری(. کج9

. ناسازگاری )رسيدن به ضدیّت، عدم سازش، راه خود را رفتن، فرار از خانه 4

 و مدرسه(       

 رساندن(. خطاکاری )خرابکاری و آسيب5

ب اعمـال خـالف + انجـام جـرم + تخلـف از قـوانين = . بزهکاری )ارتکـا1

 مجازات شدن فرد = مجرم(

 . مشکل عصبی )عدم تعادل درونی(1

 در كالس اعمال نامطلوب فراگیر ممكن است در حالتهاي زير باشد:-2-3
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مانند رفتارهایی که باعث جلب توجه دیگـران  رفتارهای غيرصحيح: -6-2-9

های دونفره و چنـدنفره، زدنن به پشت سر( حرفکردشود )ایجاد سروصدا، نگاهمی

 بد نشستن، در اختيار گرفتن فضای آخر کالس، صدای زنگ تلفن همراه و ... .

مـورد )بـرای انحـراف در موضـوع مانند سؤالهای بی اعمال ایذایی: -2-2-9

کالس(، از بين بردن وقت با سؤالها و یا طرح مباحث فردی و یا خارج از موضـوع، 

آميز، عطســه و های تحریــکجــا، خندیــدنمــورد، جــواب بیهــای بیگرفتناشــکال

 کردن اشياء، طعنه و ... .جا، پرتهای بیسرفه

های مـدرس و رونـد نسبت به خواسـته تفاوتی و یا اعمال مغایر:بی -9-2-9

 آموزشی کالس

 های خود و تحکم بر کالس.تحميل خواسته تحکم: -4-2-9

 اهانت ی، تعر  و پرخاشگری:های لفظدرگيری -5-2-9

مانند حرکات و تيکهـای  های عصبی و یا بيماریهای خا :ناراحتی -1-2-9

تند، صرع و ... )که برای حل دو مشکل اخير بهتر اسـت فراگيـر را بـه کارشـناس و 

 متخصص مربوطه هدایت نمود.(

 راه حل سیر ناهنجاريهاي رفتاري و اعمال نامطلوب در كالس: -3-3

 یان تربيتی یا تعامل احساسی ـ شناختی در کالس مبنا شود.الف( جر

 در تدریس و کالسداری به جریان افتد.« مبانی تربيت»ب( 

 مخالفتهاي گروهي و جمعي: -3-٤

ای از دانشـجویان معمـوالً های گروهـی و جمعـی عـدهاعتراضات و مخالفت

 باشد:محور می 9حاکی از ناتوانيهای مدرس در 

 سازمان کالس.عدم توان اداره  .6

 عدم توان انتقال مطلب. .2

 عدم رعایت شخصيت عمومی دانشجویان .9
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 راه حل:

در این حالت مدرس الزم است اعتراضات عمومی را به عنوان هشدار جـدی 

های خود را مورد بـازنگری و عالئم عدم کفایت خود تلقی کند و باید فوری فعاليت

محـور  4است منشأ و علـت را در اصولی و علمی قرار دهد. در این راستا وی الزم 

جسـتجو کنـد « هـای تـدریس و کالسـداریمبـانی، اصـول، مهارتهـا و روش»مهم: 

 این کتاب آمده است.( 4الی  6)مواردی که در فصول 

 

  يا فيزيكي عوامل خارجي و  -4
عواملی هستند که نه مربوط به مدرس است و نه فراگيـر، بلکـه مربـوط بـه 

باشند. مانند محيط فيزیکـی نامناسـب، نفوذ دیگر میمل ذیسازمان آموزشی و یا عوا

کمبود و یا فقدان ملزومات آموزشی، نور، دما، منبع درسی نامناسب و ثقيـل بـودن و 

 جا.های بیبودن منبع، رقابتضعيف
 



 صل هشتم: آسيب شناسی تدریس و کالسداریف
 

 

649 

 رفع عوامل مخل بخش دوم :

 برای رفع عوامل مخل مدرس باید چه کند؟

  ـ حلم و صبر 1

ی ناگهانی و منفی، جلوگيری از تـأثير نـامطلوب عوامـل هاعدم عکس العمل

 های خود.العملمخل بر خود و تسلط بر احساسات و عکس

 

 ـ ارزيابي مداوم و تعيين دقيق موضع او در كالس 2

 مواضع جاری در محيط:

 شرایط و موضع مطلوب و دلخواه. .6

 شرایط عادی  .2

 وجود مسأله )ناآرامی ـ احساس نامطلوب بودن فضا( .9

 کل )کندی اهداف(مش .4

 مانع .5

 تضاد .1

 

 ـ تعيين موضوع و علت مشكل 3

هـا یـا های منفی و نـامطلوب ، ایـن محركمحرك شناسایی و تفکيک -6-9

های فراگير، به هم خوردن پرده کالس و یا درب آن ... که ایذایی هستند )مانند سرفه

و تدرس را یا باشند )که معموال روند کالس های مانع میجزئی هستند( و یا محرك

 سازند(.کند و ناممکن می

 بررسی رفتار و گفتار خود -2-9

 تبادل نظر با فراگيران -9-9
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 ارزیابی کتبی توسط فراگيران -4-9

 ارزیابی توسط کارشناس -5-9
 

 ـ تدبير و حل مسأله 4

 های چهارگانه )پيشگيری و درمان(استفاده از جذابيت -6-4

 باشد(.جلسه و در بخش معارفه میوضع مقررات )که در اولين  -2-4

 گویا و مثبت -

 مشارکت فراگيران در وضع آنها -

 تفهيم آنها -

جریانات حـاکم بـر مـدار یـک »الزم است حداقل یکی از موارد اصل  -9-4

 را بر کالس حاکم نماید.« کالس

آموزش و یـادگيری + فکـری + ارتبـاط عـاطفی + جریـان تربيتـی + تعامـل 

 احساسی ـ شناختی

 رار دادن فراگيران بين جو عاطفی و جو حسن و قبحق -4-4

هـای جمعـی و فـردی و تمجيـد آنـان اعمال انـواع تشـویق و ترغيب -5-4

 های آنان()توصيف محاسن و داشته

 اعمال تنبيه: )بعنوان آخرین اقدام است.( -1-4

تنبيه: ارائه یک عامل نامطلوب بعد از عمل ناهنجار بمنظور کاهش، ترك و یـا 

 ری از آن.جلوگي

هدف تنبيه: آگاه کردن فراگير از زشتی کاری که انجام داده، لذا گاهی مـدرس 

 تواند از آن بعنوان عامل بازدارنده استفاده نماید.می

 

 باشند:کننده میدر این راستا موارد زیر تعيين
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الف( عوامل مؤثر در انتخاب نوع و چگونگی اعمال تنبيـه: عـدم آسـيب بـه: 

فراگير، روابط مدرس با فراگير، روابط مدرس با فراگيران دیگـر و  شخصيت مدرس،

 روابط فراگير با فراگيران دیگر.

ب( قبل از اعمال تنبيه، علت آن تفهيم شود )فراگير علت آن را دورشدن خود 

 از اهداف آموزشی یا تربيتی، عدم انجام تکاليف و انتظارات مدرس بداند.(

فراگير که ممکن است عامـل رفتـار نـامطلوب او ج( در تنبيه باید به نيازهای 

 شده، توجه شود.

 د( در موقع مناسب و به دور از خشم مدرس اعمال شود.

 های فردی توجه شود.هـ( به تفاوت

هـای مثبـت و( از آن به ندرت و در مواقع ضروری و پس از استفاده از روش

 استفاده شود.

 لذا تنبیه از آخرين طرق راه حل است.* 

 انواع تنبيه عبارتند از: محروميت، اعمال انزوا و ... .ز( 

گیري، عدم رعايت موارد فوق، ممكن است فراگیر را به سكوت، كنـاره* 

 دورشدن، تنفر و مبارزه گرايش دهد.

 

 ـ تعامل با مسئوالن آموزشي 5

 از مسئوالن سيستم آموزشی بخواهد تا آنان:

 ند.با دانشجو مذاکره و او را نصيحت کن -6-5

 به دانشجو تذکر داده شود. -2-5

 از دانشجو اخذ تعهد کتبی شود. -9-5

 حذف درس کند. -4-5
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 ـ حل مشكالت فردي فراگير در خارج از كالس 6

در این زمينه مـدرس بـه شـناخت بيشـتر فراگيـر در  صحبت با فراگير: -6-1

راگيـر یافته که آن برای حل مسأله مفيد اسـت. صـحبت بـا فهای مختلف دستجنبه

برای برقراری ارتباط بهتر بویژه ارتباط عاطفی و در نتيجه حـل مسـأله بـا آن، مـؤثر 

 است. 

تواند او را بطور غيرمستقيم و یا بطور مطلـوب و مسـتقيم متوجـه مدرس می

اعمال نامطلوب و تأثير منفی آن بر کـالس بنمایـد )گـاهی فراگيـر متوجـه اشـتباه و 

 شد(.بابودن اعمال خود نمینامطلوب

 تبدیل قوه فکر به تفکر و سپس ایجاد شاکله تفکر صحيح در او: -2-1

های فراگير را به او نشان داده تواند استعدادها و تواناییمدرس با این اقدام می

های او را مورد تحسين و تعریف قرار داده و از این رهگـذر و با تمجيد آنها، توانایی

 های منفی او کند.د شده را جایگزین محركهای مثبت ایجابا تقویت آنها، محرك

گاهی علت رفتارهای غيرصـحيح  تعادل بين شخصيت و هویت فراگير: -9-1

دادن اشکاالت فراگير در ایـن ریشه در شخصيت و یا هویت او دارد. مدرس با نشان

دو زمينه، الزم است وی را برای اصالح، بهبود و ارتقاء شخصـيت و هویـت خـود، 

 مایی نماید.ترغيب و راهن

هایی کـه منشـأ رفتارهـای دادن راههای تـأمين نيازهـا و خواسـتهنشان -4-1

 غيرصحيح اوست.
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 هانامهآشنايي با آيين

 و

 برخي اصطالحات دانشگاهي

 

 فصل نهم
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 خوانیم:آنچه در فصل نهم مي

 

 «(و ناپيوستهپيوسته »های کاردانی و کارشناسی نامه آموزشی دوره)بعضی از مواد آیينبخش اول: 

 هدف .6

 تعاریف .2

 نحوه اجرای دوره .9

 حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسی .4

 حضور و غياب .5

 ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو .1

 

 نامه دروس معارف اسالمیآیين :بخش دوم
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  هاي كاردانينامه آموزشي دورهبعضي از مواد آيينبخش اول: 

 1(پيوستهناپيوسته و )و كارشناسي 

 

 هدف -1

تنظيم امور آموزش دانشگاه برای تربيت نيـروی  نامه،هدف از تدوین این آیين

انســانی متخصــص، متعهــد و متناســب بــا نيازهــای جامعــه و ایجــاد همــاهنگی در 

های آموزش عالی کشور و استفاده بهينه از های آموزشی دانشگاهها و مؤسسهفعاليت

 ی دانشجویان است.های موجود در جهت ارتقای کيفيت آموزشظرفيت

 

 تعاريف -2

 دانشجو: -1-2

های آموزش عالی برابر ضوابط معين، پذیرفته فردی است که در یکی از دوره

 شده، ثبت نام کرده و مشغول به تحصيل است.

 حضوري:نیمه -2-2

ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی منظور شيوه

 شود.می از آن به صورت غيرحضوری انجام

 راهنماي آموزشي: -3-2

« دانشـگاه»عضو هيأت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی 

 آموختگی باشد.شود تا راهنمای تحصيلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانشانتخاب می

 واحد درسي: -2-٤

                                                 
مصوب جلسه شورای عالی  (پيوسته و ناپيوسته)کارشناسی  های کاردانی ونامه آموزشی دورهينمأخوذ از آی.  6

 61/62/6939ریزی آموزش عالی مورد برنامه
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سـاعت، عملـی یـا  61ميزان درسی است که مفاد آن برای هر واحـد نظـری 

سـاعت،  48ساعت، کارگاهی یا عمليـات ميـدانی )بازدیـد علمـی(  92ی آزمایشگاه

ساعت در طول یک نيمسـال  621ساعت و کارآموزی  14کارورزی یا کار در عرصه 

 شود. تحصيلی یا دوره تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب ارائه می

 درس جبراني: -5-2

رفـع کمبـود درسی است که به تشخيص گروه آموزشی، گذرانـدن آن بـرای 

 دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصيلی مربوط ضروری است.

 رشته تحصیلي: -2-٦

یکی از شعب فرعی از گروههای علمی اسـت کـه بـه لحـاظ موضـوع کـامالً 

مشخص است و از موضوعات گروههای علمی دیگر متمایز بوده و حداقل بـه یـک 

 انجامد.کارآیی مشخص می

ر یک از شعب یک رشته تحصـيلی کـه نـاظر بـر هگرايش تحصیلي:  -7-2

درصـد  1تخصص آن باشد، که اختالف دروس در دو گرایش از یک رشته نبایـد از 

 درصد کل واحدها بيشتر باشد. 91کل واحدهای رشته کمتر و از 

 دوره كارداني پیوسته: -8-2

آموختگانی شود و شامل دانشدوره تحصيلی که پس از دوره متوسطه آغاز می

دانشگاهی وارد دوره کاردانی شـده و حـداقل بـا ست که بدون گذراندن دوره پيشا

واحد درسی طبق برنامه درسی مصـوب بـه دریافـت مـدرك کـاردانی  18گذراندن 

 شود.منتهی می

 دوره كارشناسي پیوسته: -9-2

شـود و حـداقل بـا دوره تحصيلی است کـه پـس از دوره متوسـطه آغـاز می

ی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مـدرك کارشناسـی واحد درس 691گذراندن 

 شود.منتهی می
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 دوره كارشناسي ناپیوسته: -11-2

شود دوره تحصيلی است که پس از دوره کاردانی )پيوسته و ناپيوسته( آغاز می

واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافـت مـدرك  18و حداقل با گذراندن 

 شود.کارشناسی منتهی می

 گروه آزمايشي: -11-2

های مختلف تحصيلی در دوره متوسطه است که بـا توجـه بـه مجموعه رشته

 شود.بندی میمواد آزمونی مشترك، دسته

 گروه آموزشي: -12-2

ترین واحد سازمانی دانشگاهی متشکل از تعدادی عضـو هيـأت علمـی بنيادی

ازی آن رشـته انـددارای تخصص مشترك در یک رشته علمی است که با ایجاد و راه

 شود.تحصيلی، در دانشگاه تشکيل می

 آموخته:دانش -13-2

های تحصيلی را با موفقيـت بـه پایـان رسـانده و فردی است که یکی از دوره

 برابر ضوابط معين، گواهی یا مدرك تحصيلی مربوط را دریافت کرده باشد.

 نیمسال تحصیلي: -2-1٤

 و هفته امتحانات پایانی است.هفته آموزش و د 61هر نيمسال تحصيلی شامل 

  دوره تابستان: -15-2

 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است. 1شامل 
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 :نحوه اجراي دوره -3

آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحـدی و بـه زبـان فارسـی انجـام  -1-3

 شود.می

رای تبصره: دانشگاه اختيار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شـو

ریزی آموزشی را منحصراً برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حد عالی برنامه

نصاب الزم برای تشکيل کالس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، بـه زبـان 

 انگليسی ارائه نماید.

های آموزشی و درسـی مصـوب شـورای برنامه دانشگاه موظف است، -2-3

ای کـه در آن بــا مجـوز شــورای رت را بـرای دورهریزی آموزشــی وزاعـالی برنامـه

 گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجراء نماید.

تبصره: دانشگاه اختيار دارد حداکثر  ده درصد از واحدهای درسی هر دوره را 

با اولویت دروس پایه و عمومی به جز دروس مجموعه معـارف اسـالمی و فارسـی 

جازی( با تأکيد بر محتوای الکترونيکـی و رعایـت عمومی به صورت الکترونيکی )م

 استانداردهای مصوب وزارت ارائه نماید.

 21و حـداکثر  62دانشجو در هر نيمسال تحصيلی الزم اسـت حـداقل  -3-3

واحـد  1واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحـد مجـاز انتخـابی در دوره تابسـتان 

 درسی است.

باشد، در  61ویی در یک نيمسال حداقل : اگر ميانگين نمرات دانشج 6تبصره 

تواند حداکثر تا اینصورت دانشجو با تأیيد گروه آموزشی در نيمسال تحصيلی بعد می

 واحد درسی اخذ نماید. 24

 24آموختگی، حـداکثر : چنانچه دانشجو در نيمسال آخر برای دانش 2تبصره 

توانـد باشد، می 61ی واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که ميانگين کل وی باال

 واحد درسی اخذ نماید. 24تا 
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واحـد درسـی  8: در شرایط خا  که دانشجو با گذراندن حـداکثر  9تبصره 

توانـد واحـدهای مـذکور را در دوره آموخته شود، با تأیيد گروه آموزشـی، میدانش

 تابستان اخذ نماید.

شجو در پایـان هـر : در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقيمانده دان 4تبصره 

نيمسال به تشخيص گروه آموزشی، بنا به دالیل موجه و خـارج از اراده دانشـجو بـه 

واحد درسی برسد در اینصورت این نيمسال به عنوان یک نيمسال کامـل  62کمتر از 

شدن دانشجو شدن یا ممتازاما در مشروطشود، در سنوات تحصيلی وی محسوب می

تأثير است )به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر ( بیهمين ماده 6)موضوع تبصره 

و بـاالتر شـد ممتـاز   61شـد مشـروط نيسـت و اگـر  62ميانگين دانشجو کمتر از 

 شود.(محسوب نمی

در صــورتی کــه دانشــجو در آخــرین نيمســال تحصــيلی بــرای  -3-٤

ا بـا تأیيـد گـروه آموزشـی و بـ آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد،دانش

توانـد ( می1مـاده  9و  2های رعایت سقف واحدهای آن نيمسـال )موضـوع تبصـره

 دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نيمسال یا دوره تابستان بگذراند.

تبصره: چنانچه دانشجویی قبالً یک درس عملی ـ نظـری را اخـذ ولـی نمـره 

توند با رعایت مفاد می قبولی کسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد،

 این ماده، بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید.
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 حدود اختيارات دانشگاه در مورد برنامه درسي: -4

چگونگی و ترتيب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته بـا رعایـت  -6-4

گروه آموزشـی  نياز )تقدم و تأخر( هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهدهپيش

 است.

تبصره: دانشجو در آخرین نيمسال تحصيلی از رعایت مقررات مربوط به ایـن 

 ماده معاف است.

تعداد واحدهای جبرانی با تشخيص گروه آموزشـی صـرفاً بـرای دوره  -2-4

باشـد و نمـره دروس جبرانـی در ميـانگين واحـد می 1کارشناسی ناپيوسته حداکثر 

 ود.شنيمسال و کل محاسبه نمی

آموختگان دوره کاردانی پيوسـته )فاقـد تبصره: دانشگاه اختيار دارد برای دانش

اسـت و در دوره کارشناسـی  64مدرك پيش دانشگاهی( کـه معـدل کـل آنهـا زیـر 

 21اند حداکثر ناپيوسته در رشته غيرمرتبط )به تشخيص گروه آموزشی( پذیرفته شده

س در ميانگين نيمسـال و کـل محاسـبه واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این درو

 شود.نمی

آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصيلی صـرفاً یکبـار و  -9-4

 در یک رشته تحصيلی امکانپذیر است.

دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاههای دولتـی، در صـورت  -4-4

در  ن درس،حذف یا عدم کسب نمره قبـولی در هـر درس، بـرای انتخـاب مجـدد آ

صورتی که سنوات مجاز تحصيلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه 

 باشد.مربوط طبق مصوبه هيأت امنای دانشگاه می

های غيرحضوری کـه تواند در دورهنامه میدانشجوی مشمول این آیين -5-4

شـود، مطـابق مصـوبات مربـوط بـه صـورت همزمـان منتهی به مدرك تحصيلی می

 يل کند.تحص
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تبصره: تحصيل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس مصـوبات 

 شود.شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می

گيری درباره چگونگی و زمـان حـذف و اضـافه، ریزی و تصميمبرنامه -1-4

ه نامحذف اضطراری دروس، اعالم و ثبت نمره، تاریخ تجدید نظر و غيره طبق شيوه

 شود. اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می

های کاردانی )اعم از پيوسته و ناپيوسته( و مدت مجاز تحصيل در دوره -1-4

 های کارشناسی پيوسته چهار سال است.کارشناسی ناپيوسته دو سال و در دوره

: دانشگاه اختيار دارد در شرایط خا  و با تصویب شورای آموزشی  6تبصره 

هـای کـاردانی و کارشناسـی ناپيوسـته  و انشگاه، حداکثر یک نيمسـال بـرای دورهد

حداکثر دو نيمسال برای دوره کارشناسی پيوسته، مـدت مجـاز تحصـيل را افـزایش 

آموختـه نشـود از ادامـه تحصـيل محـروم دهد. چنانچه دانشجو در این مـدت دانش

 خواهد شد.

تعرفـه مصـوب هيـأت امنـاء  : هزینه افزایش سنوات تحصيلی طبـق 2تبصره 

 شود.دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می

دانشگاه موظف است برای هدایت تحصيلی دانشجو از زمان پـذیرش،  -8-4

یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصيلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعيين 

 و اعالم کند.
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 حضور و غياب -5

 نشجو در تمام جلسات درس الزامی است.حضور دا

)سـه شـانزدهم( جلسـات یـا در  61/9تبصره: اگر دانشجو در درسی بيش از 

جلسه امتحان پایان نيمسال آن درس غيبت کند، چنانچه غيبت دانشجو به تشـخيص 

شورای آموزشی دانشگاه غيرموجه تشـخيص داده شـود، نمـره آن درس صـفر و در 

شود. در این صورت رعایت حد نصاب س حذف میصورت تشخيص موجه، آن در

واحد در طول نيمسال برای دانشجو الزامی نيست ولی نيمسال مذکور بـه عنـوان  62

 شود.یک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلی وی محسوب می

 

 دانشجو ارزيابي پيشرفت تحصيلي -6

ارزیابی پيشرفت تحصيلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس  -6-1

انجـام تکـاليف و نتـایج امتحانـات انجـام  بر اساس حضور و فعاليت در کـالس، و

 شود.شود و به صورت عددی از صفر تا بيست محاسبه میمی

 : برگزاری آزمون کتبی برای دروس نظری الزامی است.6تبصره 

: نمـرات دروس تمـرین دبيـری، کـارآموزی و کـارورزی، عمليـات 2تبصره 

و دروسی کـه در برنامـه درسـی مصـوب، بـا پـروژه ارائـه صحرایی، کار در عرصه 

شود. در صورتی که به تشخيص مدرس و تأیيد گروه آموزشـی مربـوط، تکميـل می

شدن نمره شود، قطعیآنها در طول یک نيمسال تحصيلی ميسر نباشد، ناتمام تلقی می

 شود.انجام می 64ناتمام طبق شيوه نامه ماده 

 است. 61هر درس  حداقل نمره قبولی در -2-1

تبصره: دانشجویی که در هر نيمسال در یک یا چند درس نمره قبـولی کسـب 

های بعدی درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بگذراند، نکند، چنانچه در نيمسال

های مردودی قبلی در ریز نمرات تحصيلی دانشـجو، فقـط ثبـت و نمره یا تمام نمره
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اثر و صرفاً آخرین نمـره در محاسبه ميانگين کل دوره بی هاماند اما این نمرهباقی می

 قبولی در آن درس مالك محاسبه ميانگين کل دوره خواهد بود.

 باشد، 62چنانچه ميانگين نمرات هر نيمسال تحصيلی دانشجو کمتر از  -9-1

تواند تـا شود و در نيمسال بعدی حداکثر میدانشجو در آن نيمسال مشروط تلقی می

 د درسی انتخاب کند.واح 64

تبصره: چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپيوسته دو نيمسـال 

نيمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشـد،  9و در دوره کارشناسی پيوسته 

 شود.از تحصيل محروم می

تواند با رعایت سنوات مجاز تحصـيل، در دوره کـاردانی و دانشجو می -4-1

ناسی ناپيوسته، یک نيمسال و در دوره کارشناسی پيوسته حداکثر دو نيمسال از کارش

 مرخصی تحصيلی استفاده کند.

: مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نيمسال تحصيلی و بدون احتسـاب 6تبصره 

 در سنوات تحصيلی است.

: مدت مجاز مرخصـی پزشـکی، در صـورت تأیيـد پزشـک معتمـد  2تبصره 

وزشی، حداکثر دو نيمسال تحصيلی و بدون احتساب در سنوات دانشگاه و شورای آم

 تحصيلی است.

بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصيلی )مانند مأموریت همسـر یـا : 9تبصره 

والدین و ...( حداکثر تا دو نيمسال تحصيلی و بدون احتساب در سـنوات مجـاز، در 

 اختيار شورای آموزشی دانشگاه است.

نشجو در هر نيمسـال تحصـيلی، انصـراف از تحصـيل نکردن دانامثبت -5-1

 شود.محسوب می

گيری در مـورد بازگشـت بـه تحصـيل دانشـجوی منصـرف از تبصره: تصميم

 تحصيل بر عهدة شورای آموزشی دانشگاه است.
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در صــورتی کــه دانشــجوی منصــرف یــا محــروم از تحصــيل در دوره  -1-1

واحد دروس عمومی و  61کثر واحد درسی )شامل حدا 18پيوسته حداقل کارشناسی

مابقی از سایر دروس دوره( را با نمره قبولی گذرانده و ميانگين کل دروس گذرانـده 

تواند مدرك دوره کاردانی همـان رشـته را یا باالتر باشد، در این صورت می 62وی 

دریافت کند. در غير ایـن صـورت، بـه دانشـجو مـذکور و همچنـين بـه دانشـجوی 

ز تحصيل در دوره کاردانی یا کارشناسی ناپيوسته، فقـط گـواهی منصرف یا محروم ا

 مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده داده خواهد شد.

: در صـورتی کـه دانشـجوی منصـرف یـا محـروم از تحصـيل دوره 6تبصره 

کارشناسی پيوسته بيش از واحدهای مورد نياز برای دوره کاردانی را با نمـره قبـولی 

این صورت دانشگاه  دروسی را مالك ميانگين کـل بـرای صـدور گذرانده باشد، در 

 یا باالتر شود. 62دهد که ميانگين کل دانشجو در آن دروس، مدرك کاردانی قرار می

: صدور مدرك کاردانی حسـب تقاضـای دانشـجو و صـرف نظـر از 2تبصره 

وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یـا مجـری بـودن دانشـگاه محـل تحصـيل 

 شود.جو انجام میدانش
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 نامه دروس معارف اسالميبخش دوم: آيين
 

 بـه پيشـنهاد وزارت علـوم، 29/4/89مـورد  542شورای عالی انقالب فرهنگـی در جلسـه 

( عناوین سرفصل دروس معـارف 29/9/89مورد  2231/2تحقيقات و فناوری )نامه شماره 

 اسالمی را به این شرح تصویب کرد:

 باشند:ی معارف اسالمی در پنج گروه و با این عناوین درسی میـ دروس عموم 6ماده 

 

 گرايش
كد 

 درس

 ساعت واحد عنوان درس

1 
ي 
ظر
ي ن
بان
ـ م

مي
سال
ا

 

111 

112 

113 

11٤ 

 )مبدأ و معاد( 1انديشه اسالمي 

 ) نبوت و امامت( 2انديشه اسالمي 

 انسان در اسالم

 حقوق اجتماعي و سیاسي در اسالم

2 

2 

2 

2 

32 

32 

32 

32 

2
مي
سال
ق ا
خال
. ا

 

121 

122 

123 

12٤ 

فلسفه اخالق )با تكیه بر مباحث 

 تربیتي(

 اخالق اسالمي )مباني و مفاهیم(

 آيین زندگي )اخالق كاربردي(

 عرفان عملي اسالم

2 

2 

2 

2 

32 

32 

32 

32 

3 
مي
سال
ب ا
قال
. ان

 

131 

132 

133 

 انقالب اسالمي ايران

آشنايي با رانون اساسي جمهوري 

 راناسالمي اي

 انديشه سیاسي امام خمیني )ره(

2 

2 

2 

32 

32 

32 

٤
ن 
مد
و ت
خ 
اري
. ت

مي
سال
ا

 

1٤1 

1٤2 

1٤3 

 تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي

 تاريخ تحلیلي صدر اسالم

 تاريخ امامت

2 

2 

2 

32 

32 

32 
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5
ع 
ناب
ا م
ي ب
ناي
آش
 .

مي
سال
ا

 

151 

152 

 تفسیر موضوعي ررآن

 البالغهتفسیر موضوعي نهج

2 

2 

32 

32 
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 : 2ماده 

واحــد از دروس معــارف اســالمی بــرای دانشــجویان  62گذرانــدن حــداقل 

هـای کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد پيوسـته و دکتـری های مختلـف در دورهرشته

واحد برای  8های مختلف دوره کاردانی و واحد برای دانشجویان رشته 4ای و حرفه

 است.های مختلف دوره کارشناسی ناپيوسته الزامی دانشجویان رشته

 : 3ماده 

ای ، کارشناسی ارشد پيوسته و دکتـری حرفـههای کارشناسیدانشجویان دوره

 واحد دروس معارف خود را به شرح ذیل انتخاب کنند. 62الزم است حداقل 

 واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم 4: دو درس به ارزش  6-9

 سالمیواحد از مجموعه دروس اخالق ا 2: یک درس به ارزش  2-9

 واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمی 2یک درس به ارزش  : 9-9

 واحد از مجموعه دروس تاریخ و تمدن اسالمی 2: یک درس به ارزش  4-9

 واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی 2: یک درس به ارزش  5-9

، واحد درس زبان فارسـی 9واحد از دروس معارف،  62ـ عالوه بر  6تبصره 

واحد درس تربيـت بـدنی،  2واحد درس زبان خارجی )هر درس در دو جلسه( و  9

 واحد( از دروس عمومی برای دانشجویان الزامی است. 21)جمعاً 

هـای دینـی )مسـيحی، آشـوری، کليمـی و ـ دانشجویان عضو اقليت 2تبصره 

واحـد دروس معـارف را از بـين مجموعـه دروس معـارف  62تواننـد زرتشتی( می

 هيچ محدودیتی، انتخاب کنند.بی

های کارشناسی ارشد ناپيوسته و دکتری تخصصی ـ دانشجویان دوره 9تبصره 

(ph.dاز گذراندن دروس معارف، معاف شمرده می ).شوند 
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 :  ٤ماده 

واحد از دروس معـارف را بـه  4دانشجویان دوره کاردانی الزم است، حداقل 

 شرح ذیل انتخاب کنند:

 واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم 2ه ارزش : یک درس ب 6-4

 واحد از مجموعه دروس اخالق اسالمی 2یک درس به ارزش  : 2-4

واحد دروس معارف،  4ـ دانشجویان دوره کاردانی موظفند عالوه بر  6تبصره 

 6واحد درس زبان خارجی )هر درس در دو جلسـه(،  9واحد درس زبان فارسی،  9

واحـد( مجموعـه دروس عمـومی دوره کـاردانی را  66جمعـاً واحد تربيـت بـدنی )

 بگذرانند.

تواننـد دروس معـارف دوره را در های دینـی میـ دانشجویان اقليت 2تبصره 

 قالب دو درس از مجموعه دروس معارف انتخاب کرده و بگذرانند.

  : 5ماده 

س واحـد از درو 8دانشجویان دوره کارشناسی ناپيوسـته ملـزم بـه گذرانـدن 

 معارف به شرح زیر هستند:

واحد از مجموعه دروس مبانی نظری اسالم )غير  2: یک درس به ارزش  6-5

 اند(از درسی که در دوره کاردانی گذرانده

 واحد از مجموعه دروس انقالب اسالمی 2: یک درس به ارزش  2-5

 واحد از مجموعه دروس تاریخ و تمدن اسالمی 2: یک درس به ارزش  9-5

 واحد از مجموعه دروس آشنایی با منابع اسالمی 2یک درس به ارزش  : 4-5

واحد دروس معارف دانشـجویان کارشناسـی ناپيوسـته  8عالوه بر  ـ 6تبصره 

ــد  ــاً  6موظفن ــدنی و جمع ــت ب واحــد از دروس عمــومی دوره  3واحــد درس تربي

 کارشناسی ناپيوسته را بگذرانند.
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تواننـد واحـدهایی از دروس ینی میهای دـ دانشجویان عضو اقليت 2تبصره 

معارف دوره را از بين مجموعه دروس معارف )غير از دروسی که در دوره کـاردانی 

 اند( انتخاب کنند.گذرانده

 :  ٦ماده 

در مواردی که در برنامه درسی یک رشـته تحصـيلی یـک یـا چنـد درس بـا 

تخصصـی  محتوای تخصصی دروس معارف وجود دارد یا برخی از دروس اصلی یا

آنان با دروس معارف اشتراك محتوایی دارد، تکرار آن درس در گروه معارف مجـاز 

نيست و دانشجویان باید کسر واحدهای درسی خود را از بين سایر دروس معارف تا 

 سقف واحدهای معارف دوره انتخاب و تکميل نمایند.

 :  7ماده 

ر طـول دوره تـدریس دروس معارف با رعایت ترتيب و پيشنياز لزوماً بایـد د

شود و هر دانشجو باید در یک نيمسال تحصيلی ترجيحاً یـک درس یـا حـداکثر دو 

 درس از این دروس را انتخاب کند.

 :  8ماده 

ریزی و اجرای دروس معارف در هر دانشگاه بـر عهـده گـروه معـارف برنامه

ریزی مههمان دانشگاه است. در دانشگاههای که گروه معارف تشکيل نشده است برنا

 دروس معارف بر عهده معاون آموزشی دانشگاه است.

 :  9ماده 

ارائه منابع جدید دروس معارف اسالمی عالوه بر منابع درسی در نظـر گرفتـه 

 شده در صورت تأیيد گروه معارف دانشگاه بالمانع است.
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 :  11ماده 

ایـن  اند به تدریج همـه امکانـات الزم بـرای اجـرای تمـامها موظفدانشگاه

دروس را از حيث تأمين استاد، منابع درسی، لوازم و تجهيزات و تسهيالت آموزشـی 

ای که انتخاب واحد از بين تمام ایـن دروس توسـط دانشـجویان فراهم کنند به گونه

 امکانپذیر باشد.

 :  11ماده 

اصـالح و یـا تکميـل در عنـاوین، واحـدها و محتـوای دروس  هر نوع تغيير،

ریزی دروس معـارف وزارت و ابـال  س از تأیيـد کميتـه برنامـهمعارف اسـالمی پـ

 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری قابل اعمال است.

 :  12ماده 

ریزی مسئوليت نظارت بر حسن اجرای دروس معارف در دانشگاهها و برنامـه

عارف ها، کارگاههای آموزشی در زمينه دروس مو اداره جلسات توجيهی، گردهمایی

شود بر عهده های نوین آموزشی تشکيل میکه به منظور آشنا نمودن مدرسان با شيوه

های آن بـا دفتر معاونت امور اساتيد نهاد نمایندگی است که در صورت لزوم برنامـه

 شود.همکاری دانشگاهها توسط معاونت مزبور اعالم می
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 خاتمه: 

 ندگي است.هر انساني خواه و ناخواه واجد يك فلسفه ز .1

 هاي گوناگون و متنوعي وجود دارد.لذا فلسفه      

 اي اين فلسفه انتخابي و بارز است.براي عده      

 فلسفه زندگي ما چیست؟ .2

ترين فلسفه زندگي كدام بخشبرترين و ارزشمندترين، زيباترين و لذت .3

 است؟

)جذب + با اين درس به فلسفه برتر كه همان فلسفه ساخت انسانها  .٤

 هدايت = ساخت = فكر + درون + خلق + اعمال( 

است  يعني انجام تعهدات و رساالت الهي كه موضع انبیاء و ائمه اطهار    

 دست يابیم.

 در يك جمله كوتاه بر محور من مربیم؟ زندگي كنیم. .5
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