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مقدمه: 
در فرهنگ انسان ساز اسالم، نماز، به عنوان ستون دین1، تعالی بخش 
انسان2 و بازدارنده از کژی ها و پلشتی های فردی و اجتماعی3 می باشد و 
کید فراوان  گسترش فرهنگ آن، مورد تأ برپایی این فریضه الهی و بسط و 
که رسالت خطیر حکومت دینی، اقامه نماز4 معرفی  گرفته به گونه ای  قرار 

شده است. 
رش،  در راستای اجرای راهکار 3-1 سند تحول بنیادین آموزش و پرو
کلی نظام اداری _  کید بر سیاست های  کل قرآن، عترت و نماز با تأ اداره 
کلی نظام و  ابالغی مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(، سیاست های 
رشی  زارت و توجه به راهبردهای حوزه  پرو برنامه های ابالغی مقام عالی و
مدیران،  سازی  توانمند  به  اقدام  نماز  جامع  سند  براساس  فرهنگی  و 

مربیان و معلمان محترم نموده است.
از  بیش  تربیت  و  تعلیم  امر  متولیان  است  شده  سعی  کتاب  این  در 
اسالم  مبین  دین  احکام  و  کریم  قرآن  بلند  آموزه های  و  مفاهیم  با  پیش 
آشنا شده و زمینه جذب حداکثری و مشارکت همه جانبه را در توسعه 
آموزشی  کز   مرا و  مدارس  در  نماز  اقامه  فرهنگ  و  قرآن  معارف  تعمیق  و 

فراهم سازند.
از  استفاده  با  فرهیخته  فرهنگیان  آموزش  و  شناسایی  است  بدیهی 

1  - قال رسول ا. .: الصلوه عمود الدین- وسایل الشیعه، ج ۴- صفحه ۲7
۲  - قــال رســول ا. . .: الصلــوه معــراج المومــن- اعتقــادات، عالمــه مجلســی، صفحــه ۲9، بــه نقــل از 

ســرالصلوه امــام خمینــی رحمــه اهلل- صفحــه 7
3  - ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر= سوره  عنکبوت- آیه ۴۵

۴  - الذین ان مکناهم فی االرض اقام الصلوه- سوره  حج- آیه ۴1
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علمی،  معرفت  انگیزه،  و  شور  ایجاد  باعث  ین  نو روش های  و  شیوه ها 
ری می شود. امید است معلمین، مربیان و مدیران خالق  خالقیت و نوآو
کارشناسان  نقش  در  اجتماعی  سرمایه های  عنوان  به  پذیر  مسئولیت  و 
بخش  اثر  و  یا  پو و  فعال  حامیان  نشاط،  با  دهندگان  توسعه  عملیاتی، 
کنند و موجبات تعالی فرهنگ و ایجاد  گذشته عمل  از  بتوانند موفق تر 

تغییر و تحول در نظام تعلیم و تربیت باشند. انشااهلل.
در ضمن از زحمات و تالش های فرهیخته ارجمند جناب آقای استاد 
دکتر منوچهر فضلی خانی و جناب آقای استاد حجت االسالم والمسلمین 
ینتی که در تالیف این مجموعه نقش ارزنده ای داشتند و همچنین  دکتر ز
کل قرآن، عترت و نماز تشکر و قدردانی می شود. در خاتمه  همکاران اداره 
یم نظرات  تقاضا دار گرانسنگ،  اندیشمندان و صاحب نظران  اساتید،  از 
یا به  کل قرآن، عترت و نماز و  اصالحی و تکمیلی این نوشتار را به اداره 

ایمیل )namaz@medu.ir ( ارسال نمایید.

کل قرآن، عترت و نماز اداره      
رشی و فرهنگی معاونت پرو     

رش زارت آموزش و پرو          و
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کار آمد آموزش احکام در  ضرورت توجه به روش های موثر و 
آموزش و پرورش

قرار  کید  تا مورد  مهم  حوزه  سه  یادگیری،  و یاددهی  نظام  در  معموال 
می گیرد. 

1-چیستی مطلب
2-چرایی مطلب

3-چگونگی مطلب
باالیی  اهمیت  و  ارزش  فوق  حوزه های  از  هرکدام  که  است  بدیهی 
مشخص  هرکدام  اهمیت  مطلب  جنس  و  موضوع  متناسب  ولی  دارند 

می شود.
رها واعتقاد های  در آموزش احکام به دلیل مرتبط بودن آن با عقاید، باو
یرا به عمل تبدیل  فرد، چرایی آموزش از اهمیت باالیی برخوردار است، ز
است.  وابسته  چرایی  درست  درک  به  دانش ها  شدن  رفتاری  و  شدن 
دانش  نبود  فرض  با  باشد)  داشته  عملی  برای  الزم  اراده  فردی  گر  ا یعنی 
گذارد. مشکل  اجرا  وبه  کند  کسب  را  آن  گون  گونا به طرق  الزم(می تواند 
بلکه  نیست  اطالعات  بودن  کافی  نا جوامع  در  احکام  آموزش  عمده 
گر این مطلب به خوبی در ذهن و  فلسفه و چرایی اجرای احکام است ا
پایبندی  قلب دانش آموزان نهادینه شود ما شاهد آموزش موثرتر احکام و

بیشتربه احکام دین درزندگی خواهیم بود. 
ری است،  یس و آموزش احکام برای نوجوانان و جوانان الزم و ضرو تدر
برخوردار  زمینه  این  در  باالیی  توان  از  و  ندیده  را  آموزش الزم  گر مربی  ا اما 
و  خشک  حالتی  دانش آموزان  برای  احکام  آموزش  و  یس  تدر نباشد، 
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که آنان برای فراگیری احکام و  کننده به خود می گیرد;  به طوری  خسته 
مسائل شرعی عالقه چندانی از خود نشان نمی دهند. واین مهم ازطریق 

روش های بدیع وانگیزه آفرین قابل ترفیع است.
 در سیره و روش عملی معصومین علیهم السالم - که بهترین راهکار 
از شیوه های  و استفاده  ری  نوآو به وضوح  این زمینه است - می توان  در 

مختلف در ارائه احکام الهی را مشاهده نمود.  به عنوان مثال: 
ید: همراه با رسول خدا »صلی اهلل علیه و آله و  سلمان فارسی می گو
سلم« در سایه درختی نشسته بودیم، حضرت شاخه ای از آن درخت را 
یخت  و فرمودند: آیا نمی پرسید  که برگ هایش ر تکان دادند - به طوری 
نماز  وقتی  »مؤمن  دادند:  ادامه  سپس  و  دادم؟  انجام  را  کار  این  چرا  که 

یزد.5 «  گناهانش همچون برگ های درخت می ر می خواند 
و  انگیزه  ایجاد  احکام،  یس  تدر و  آموزش  اصول  مهمترین  از  یکی   
عالقه در کودکان، نوجوانان و جوانان است، چرا که ممکن است برخی از 
که در جلسات احکام شرکت می کنند - دارای انگیزه ای  دانش آموزان - 
ضعیف و یا حتی بی انگیزه برای فراگیری احکام باشند، از این رو مربی 
انگیزه  چنان  اول  جلسه  یژه  بو نخستین  جلسات  همان  در  باید  محترم 
بیان  تشنه  دانش آموزان  که  کند  ایجاد  احکام  فراگیری  برای  عالقه ای  و 

احکام توسط او باشند. 
الفاظی  در  نوجوانان  و  کودکان  برای  را  الهی  احکام  نباید  گاه  هیچ 
»علیه السالم«  امیرالمؤمنین  که  چرا  نمود،  بیان  ذهن  از  ر  دو و  پیچیده 

۵ . قرآن و تبلیغ، ص 17۴
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سخن  الفطنة6;  علی  وخف  المنطق  علی  سهل  ما  »البالغة  می فرماید: 
گردد. « که به آسانی بر زبان جاری شود و براحتی فهمیده  رسا آن است 

که  فرموده اند  یبا  ز چه  زمینه  این  در  »علیه السالم«  امیرالمؤمنین 
آراسته ترین  االفهام7;  فهمه  یتعب  وال  االذان  تمجه  ال  ما  الکالم  »احسن 
سخن آنست که برای گوش ها، نا خوشایند و نا آشنا نباشد و فهم آن برای 

ر نبوده و افراد ]در فهم آن[ به زحمت نیفتند.  فهم ها رنج آو
استفاده از شیوه ها و روش های نو و جذاب می تواند، مربیان محترم را 

در رسیدن به هدف فوق یاری رساند. 
که:  فرموده اند  یبا  ز چه  این باره  در  »علیه السالم«  رضا  امام  حضرت 
راهکار  بلغزد  گر  ا و  نمی لغزد  رود  آن  و روش  راه  از  کاری  در پی  کس  »هر 

رهائی اش را نیز بیابد8. « 
رویکرد و راهبرد  اساسی در آموزش احکام: 

بر  و  دارد  تعبدی  صبغه ی  احکام  از  بخشی  می دانیم  که  همانگونه 
دانش تقلیدی استوار است. 

یکرد  رو به  مبتنی  جدید  علوم  آموزش  یکردهای  رو دیگر  سوی  از 
اکتشافی و ساختن گرایی است. 

مسایل  تمام  نمی شود  یعنی  هستند  هم  تعارض  در  مطلب  دو  این 
احکام را با روش اکتشافی ، تفکر و تحلیل عقلی آموزش داد. 

 به عنوان مثال: چرا نماز صبح دو رکعت است؟
گرفته شود؟ -چرا باید قبل از نماز  وضو 

6 . غررالحکم، ص 111
7 . غررالحکم، ص ۴6۴

8 . بحاراالنوار ج 70 ص 3۴0
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-چرا مراحل و اعمال غسل به این شکل است؟
-چرا؟

از این جنس، قابل بحث و تفکر و اکتشاف  و سوال های بیشماری 
نیست. این مسائل برای مکلف حکم، دستور الهی است و الزم االجرا. 

که روش های اکتشافی ، فعال و خالقیتی برای آموزش  بدیهی است 
مسائل فوق مقرر نخواهد بود. 

و  روش ها  به  می توان  را   احکام  بعضی  آیا  که  اینجاست  سوال  ولی 
کرد؟ یس   شیوه ها ی اکتشافی تدر

پاسخ مثبت است.  به عنوان مثال: 
1-آموزش جهت یابی قبله از طریق حل مسئله و روش عملی یعنی در 
... (بخواهیم دانش آموزان  و  واقعی )مدرسه-پارک-اردوگاه  یک محیط 
و  جست و  جو   گون  گونا روش های  به  را  قبله  جهت  و  شوند  گروه بندی 

کنند.  کشف 
کنند و با  2-اقسام نماز ها رابه روش استقرایی فهرست و طبقه بندی 

هدایت معلم به اقسام آن پی ببرند. 
گو با خدای عالم )نماز( را به روش اکتشافی و  گفت و  رت  4- ضرو
این  برای  بهتری  مصداق های  بسا  چه  کنند  جست و جو  فکری  روش  با 

عمل پیدا نمایند. 
– یکی  فیزیولوژ ابعاد  و  کنند  بررسی  ژه  پرو روش  با  را  زه  رو 5-فوائد 
و  تحلیل  و  تجزیه  را   .  .  . و  فرهنگی-اعتقادی  اجتماعی-اقتصادی- 

جمع بندی نمایند. 
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طراحـی آموزشـی و مراحل آن

پیچیده ، طرح  یا نقشه ای  الزم   برای  انجام دادن  هر فعالیت هدفمند و
هر  شود.  مشخص   خوبی   به   آن   در  اجرایی ،  اقدامات   و  مراحل   تا  است  
برنامه ی  صحیحی  همراه  با مالحظه ی  همه ی   الزامًا به   کار هدفمندی ، 
جوانب  نیاز دارد. این  موضوع  در امر آموزش  بسیار قابل  اهمیت  است  و 
ین  یک  برنامه ی  مناسب ،  معلمان ، در مقام   طراح  آموزشی ، باید برای  تدو
یک   مهم   وظایف   زمینه ،  این   در  باشند.  داشته   کافی   توانایی   و  مهارت  

کارآمد عبارت  از:  معلم  
یس ؛ کافی  برای  طراحی  فرآیند تدر 1. توانایی  و صالحیت  

ین  شده ؛ کافی  برای  اجرای  برنامه ی  تدو 2. توانایی  و مهارت  
آموخته های  ارزشیابی   و  کنترل   برای   کافی   مهارت   و  گاهی   آ  .3

دانش آموزان. 
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ر مؤلف ، هنر معلمی در چگونگی   یند معلمی هنر است . به  باو  می گو
مهندس   یک   فقط  معلم ،  پس   باالست .  وظیفه ی   سه   اجرای   و  طراحی  
کننده  است .  کنترل   آموزش ، یا معمار نیست ؛ بلکه  خود طراح ، مجری  و 
رت   کمتر شغلی  دیده  می شود و همین  امر، ضرو این  حوزه ی  فعالیت  در 

طراحی  صحیح  آموزشی  را بیش  از پیش  نمایان  می سازد. 
قبل از طراحی آموزشی ده سوال اساسی در ذهن طراح آموزشی وجود 

گیرد. که با پاسخگوی به آنها فرایند طراحی آموزشی شکل می  دارد 
1 - چه چیز؟ )اهداف، محتوا(

2 - چرا؟ )فلسفه یادگیری و آموزش(
کسی؟ )تحلیل مخاطب، نیاز سنجی و...( 3 - به چه 

4 - چگونه؟ روش های آموزشی)نظام یادگیری- یاددهی(
5- چه زمان؟

کالس و فرصت های یادگیری( 6-چه مکان؟)فضا، مدل 
7- با چه مواد و وسایلی؟)مواد، رسانه ها و...(

یق؟ 8- چگونگی انگیزه سازی و تشو
9- چگونگی فعالیت های تکمیلی و تعمیقی؟ 

10- چگونگی ارزشیابی؟
طراحی آموزشی ویژه یک موضوع درسی

رشی   ین  اهداف  آموزشی و پرو 1. تدو
انواع  هدف های  تعلیم  و تربیت 

سطوح   و  درجات   کلی ،  ساختار  نظر  از  تربیت   و  تعلیم   هدف های  
ارائه   که  با توجه  به  حوزه ی  عملکرد آن ها، طبقه بندی هایی   متفاوتی  دارد 
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برخی   دارند.  آرمانی   جنبه ی   و  هستند  کلی   آن ها  از  بعضی   است .  شده  
رفتارهای  ظریف   در  و  کالس  درس   در  که   و خردند  آن قدر جزئی   آن ها  از 
گیرندگان  متجلی  می گردند. با عنایت  به  این که  همه ی  این  اهداف  در  فرا
جایگاه  خود امتیازات  برجسته ای  دارند و مورد استفاده ی  طراحان  آموزشی  

قرار می گیرند، شایسته  است  طبقه بندی  مطلوبی  از آن ها ارائه  دهیم : 
هدف ها  از  دسته   آن   آرمانی   هدف های   آرمانی :   هدف های   الف ( 
که  در فلسفه ی  تعلیم  و تربیت  جامعه  قرار دارند و مقاصد بسیار  هستند 
کلی ، از طریق  آن ها بیان  می شود. اهداف  آرمانی  نظام   مقدس  جمهوری  
یژگی های    یکردی  اسالمی و دینی  است  و بر رسیدن  به  و اسالمی ایران ، رو
لت  دارد و سعادت  دنیوی  و اخروی  را مورد توجه  قرار  متعالی  و الهی  دال

می دهد و برخی  اهداف  آرمانی عبارت  است  از: 
و  او  تشریع   و  کمیت   اختصاص  حا و  یکتا  به  خدای   ایمان   1-تحکیم  

لزوم  تسلیم  در برابر امر او؛)اجرای احکام دینی(
2-تربیت  انسان هایی  صالح ، درست کار و معتقد، بر اساس  معیارهای  

الهی ؛ از طریق رعایت احکام دینی
3-افزایش  ارزش های  اسالمی در جامعه  جهت  رسیدن  به  یک  انسان  

متعالی ؛
کلی  تعلیم  و تربیت   کلی  تعلیم  و تربیت : هدف های    ب ( هدف های  
و  ین  شده اند  آرمانی  تدو به  اهداف   برای  رسیدن   که   آن  مقاصدی  است  
که  نظام  تعلیم  و تربیت  می تواند از طریق  آن   مقاصدی  را نشان  می دهند 
کلی  بودن   به  اهداف  غایی  برسد. این  اهداف ، ذیل  آرمانی  قراردارند؛ ولی  

آن ها تا حدودی  نمایان  است. 
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الف ـ 1( اهداف  اعتقادی :  این  اهداف  در اعتقادات  و عقاید جامعه  و افراد 
ترین  درجه   یشه  دارند در جوامع  اسالمی ، اهداف  اعتقادی  و ارزشی ، باال ر
گر این  گونه  اهداف  در جوامع  و افراد ایجاد و تولید شود، یک   و رتبه  را دارند ا
ر از هر گونه  خطا به  وجود خواهد آمد.  جامعه ی  سالم ، انسانی ، کامل  و به دو

یر است :  نمونه هایی  از اهداف  اعتقادی  به  قرار ز
یت  ایمان  و اعتقاد به  مبانی  اسالمی  و بسط  بینش  الهی  بر اساس   تقو

کریم  و سنت  پیامبر و ائمه ی  معصومین . »سالم اهلل علیهم اجمعین« قرآن  
کفر،  با  مبارزه   روحیه ی   و   خداوند   بندگی   و  عبودیت   روح   رش   پرو

شرک ، نفاق و همه ی  مظاهر آن . 
رش  روحیه ی  جهاد، ایثار و شهادت  در راه  حفظ  عزت  و بقای  اسالم .  پرو
یت  اخالقیات  در افراد جامعه  و تحکیم   الف ـ 2( اهداف  اخالقی :  تقو
هر  است .  نظر  مورد  اهداف   این   در  اخالقی   مطلوب   الگوهای   بسط   و 
بر آن  دارای   کم   یژگی های  مکتبی   و ارزش های  حا بر اساس  و جامعه ای  
جامعه   آن   در  که   است   خاصی   ارزش های   و  هنجارها  و  اخالقی   مبانی  
طریق   از  باید  اخالق  این   گسترش   و  حفظ   می گیرد.  قرار  قبول   مورد 
کلی  درسی   گیرد و به  این  سبب ، در اهداف   نظام های  آموزشی  صورت  
در برنامه های  آموزشی  گنجانده  می شود. نمونه هایی  از اهداف  اخالقی  را 

کرد:  یر بیان   می توان  به  صورت  ز
رش  و هدایت  استعدادهای  افراد در جهت  اعتالی  فرد  شناخت ، پرو

و جامعه . 
و  احکام   التزام عملی  به   و  خدا  یاد  گاهانه ،  آ تعبد  روحیه ی   رش   پرو

آداب  اسالمی . 
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ز افزون  علوم  و فنون   گسترش  رو الف  ـ 3( اهداف  علمی  و آموزشی : با 
در عرصه ی  جهانی  و جایگاه  توسعه ی  علمی و صنعتی  در دنیای  کنونی ، 
گذشته   کز تعلیم  و تربیت  بیش  از  یت  اهداف  علمی  و آموزشی  در مرا تقو
یی  با رشد و توسعه ی  جهانی  در امور علمی ،  احساس  می شود و هم سو

الزمه ی  یک  زندگی  مطلوب  است . 
یر است :  نمونه هایی  از اهداف  علمی  و آموزشی  به  قرار ز

بررسی ،  مطالعه ،  تفکر،  و  تعقل   یی ،  حقیقت جو روحیه ی   یت   تقو
فرهنگی ،  زمینه های  اسالمی ،  تمام   در  ابتکار  و  نقادی   تعمق ، تحقیق ، 

علمی  و فنی . 
زمینه ای   ردن   آو فراهم   و  مستمر  تربیت   و  تعلیم   روحیه ی   یت   تقو

مناسب  برای  آن . 
شناخت  اسرار جهان  آفرینش  و قوانین  طبیعت  در حکم  آیات  الهی  
تجارب   و  فنون   و  علوم   از  استفاده   و  معرفت   دانش ،  پیش برد  منظور  به  

پیش رفته  بشر.
ـ 4( اهداف  فرهنگی  و هنری :  جلوه ی  فرهنگ  و هنر در جوامع   الف  
آن   بر  کم   حا سنن   و  عقاید  فرهنگی ،  یخی ،  تار قدمت   بیانگر  انسانی ، 
وحدت   به   هنری   و  فرهنگی   بنیان های   ارزش گذاری   و  یت   تقو است . 
که  خود یکی  از عوامل  مؤثر در استقالل  فرهنگی ،  فرهنگی  منجر می شود 

اجتماعی ، سیاسی  و اقتصادی  است . 
کرد:  یر بیان   برخی  از اهداف  فرهنگی  و هنری  را می توان  به  صورت  ز

و  هنری   استعدادهای   و  ذوق  هدایت   و  رش   پرو شناخت ،   
یباشناختی .  ز
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و  جمال   مظاهر  منزله ی   به   آفرینش   جهان   یبایی های   ز شناساندن    
کمال  الهی . 

رش  روحیه ی    شناساندن  هنر اسالمی  و هنرهای ملی  و جهانی  و پرو
حفظ  میراث فرهنگی . 

الف  ـ 5( اهداف  اجتماعی :  
با اصول  و قوانین  اجتماعی  و رعایت  آن ها، در  آشنایی  دانش آموزان  
به   احترام   نوع دوستی ،  و  می شود  منتهی   سالم   جامعه ی   یک   به   نهایت  
شد.  خواهد  جامعه   ردهای   دست آو از  قوانین ،  رعایت   و  دیگران   حقوق 

یر، در زمره ی  اهداف  اجتماعی  است :  اهداف  ز
روابط   بنیان   استواری   و  قداست   از  پاسداری   روحیه ی   رش   -پرو

خانواده  بر پایه ی  حقوق و اخالق اسالم . 
و  اجتماعی   عدالت   و  قسط   به   بخشیدن   تحقق   روحیه ی   رش   -پرو

اقتصادی  اسالم  و پاسداری  از آن . 
گروهی .  رش  روحیه ی  پذیرش  نظم  در روابط   -پرو

سیاست های   اصول   تثبیت   نظامی :  و  سیاسی   اهداف    )6 ـ  الف  
و  ملی   و  دینی   منفعت   جهت   در  آن ها  گسترش   و  خارجی   و  داخلی  
گاه   کشور، الزمه ی  اقتدار یک  نظام  است . هر  پاسداری  از سیاست ها ی  
حفظ  و حراست  از آرمان های  یک  ملت  مورد توجه  باشد، تبیین  و معرفی  
اهداف  سیاسی  و نظامی در حکم  یک  راهبرد نگهدارنده  و مدافع ، مطرح  
گاهی های  سیاسی  و دخالت  در سرنوشت  کشور انتقاد  می شود. افزایش  آ
کشور  سازنده  از سوی  شهروندان  و بلوغ  سیاسی  آنان ، از اهداف  مهم  یک  

یر است :  آزاد است . برخی  از اهداف  سیاسی  و نظامی به  قرار ز
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کمیت  مطلق  خداوند به  جهان  و انسان   تربیت  روحیه ی  پذیریش  حا
کمیت  در جامعه  بر اساس   و آشنایی  با روش ها و شیوه های  اعمال  این  حا

اصل  والیت  فقیه . 
و تالش  در جهت  تحقق   اتحاد  و  ائتالف   به   اعتقاد  روحیه ی   ایجاد 
الفت  و وحدت  فرهنگی ، سیاسی ، نظامی ، اقتصادی  مسلمانان  و تعهد 

برادرانه  نسبت  به  همه ی  آنان  و حمایت  از مستضعفان  جهان . 
جلوه های   از  یکی   اقتصادی   رشد  اقتصادی :  اهداف    )7 ـ  الف  
جامعه ی  پیش رفته  و توسعه یافته  به  حساب  می آید. داشتن  اقتصاد سالم  
و مطلوب ، عالوه  بر تأمین  نیازهای  انسان  و رفع  مشکالت  متعدد روانی  
کمک  می کند. سالمت  جامعه  و  و اجتماعی ، به  عدالت  اجتماعی  نیز 
یادی  دارد.  نبود فسادهای  اخالقی  و مالی ، با وضعیت  اقتصادی  ارتباط  ز

یر است :  برخی  از اهداف  اقتصادی  به  قرار ز
به   برای  رسیدن   اقتصادی  در حکم  وسیله ای   به  اهمیت  رشد  توجه  

رشد و تکامل  معنوی . 
 ایجاد آمادگی  و توانایی  به  تناسب  سن ، جنس ، استعداد و عالقه  در 

رزی ، صنعت  و خدمات .  کشاو جهت  اشتغال  مولد در بخش های  
یی ، قناعت  و پرهیز  از اسراف   یستن ، صرفه جو ایجاد روحیه ی  ساده  ز

و تبذیر و مصرف زدگی  و تجمل گرایی . 
زندگی   جسمی الزمه ی   سالمت   زیستی :   جسمی   اهداف    )8 ـ  الف  
گون ،  است  و کمتر فعالیتی  به  کمک  جسم  صورت  می پذیرد. در ادیان  گونا
یت  سالمت  بدنی  برای  رسیدن  به  ابعاد  از جمله  دین  مبین  اسالم ، بر تقو
کید شده  است . همین  عبارت  »عقل  سالم  در بدن   معنوی  و اخالقی  تأ
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یستی   ز اهداف   از  برخی   است .  موضوع   اهمیت   بیانگر  است «  سالم  
عبارت  است  از: 

ردن  لوازم ، شرایط  و  تأمین  سالمت  جسمی  و روانی  از طریق  فراهم  آو
و  رزش ، بهداشت  جسمی  و روانی   تربیت  بدنی ، و برای   محیط  مناسب  

تفریحات  سالم . 
آموزش  و رعایت  بهداشت  فردی  و جمعی . 

رزش  و بهداشت  جسمی  و روانی  به  مثابه   بررسی  روحیه ی  توجه  به  و
زمینه ای  برای  رشد معنوی  انسان . 

کلی  درسی    2. اهداف  
کلی  درسی ، مقاصد و انتظارات  با واژه های  غیررفتاری  و  در اهداف  
کلی  درسی ، هدف های   مبهم ، اما قابل  دسترس ، بیان  می گردد. اهداف  
روانی ـ حرکتی (  و  یادگیری  )شناختی ، عاطفی   ابعاد  را در همه ی   درسی  
آموزشی   طراحان   و  یزان   برنامه ر برای   هدف ها  این   می کند.  مشخص  
کثر فعالیت های  آن ها بر این  اهداف  بنا شده   یرا ا یژه ای  دارد؛ ز اهمیت  و
یس ، نیازمند رسیدن  به   است  و رسیدن  به  اهداف  کلی  درسی  در یک  تدر

که  فرآیند نسبتًا پیچیده ای  است .  اهداف  جزیی  آن  است  
کلی  درسی ، به  شرح  زیر ارائه  می شود:   برخی  از اهداف  

کند.  دانش آموز احکام دینی  را درک  
به  آثار اجرای احکام دینی پی ببرد. 

مفهوم  تقلید را بداند. 
مفاهیم  و اصول  دینی را در موقعیت  جدید به کار بندد. 



21 /

از انجام اعمال دینی لذت  ببرد. 
می شود.  بیان   غیررفتاری   افعال   طریق   از  درسی   کلی   اهداف   توجه: 
استخراج   و  ین   تدو برای   درسی   و  آموزشی   طراحان   این که   به   عنایت   با 

کلی  درسی  به  افعال  متعددی  از نوع  غیررفتاری  نیاز دارند،  اهداف  

3. هدف های  رفتاری  و عملکردی  
در  اما  می گیرد؛  سرچشمه   کلی   اهداف   از  رفتاری   هدف های  
مهم   یژگی های   و از  یکی   است .  مشخص تر  و  محدودتر  آن ها  با  مقایسه  
به   آن هاست .  بودن   سنجش   قابل   و  اندازه گیری   قابل   رفتاری ،  اهداف  
رفتاری   اهداف   به   کلی   اهداف   تجزیه   مرحله ی   آخرین   دلیل ،  همین  
صورت   به   انتظارات   هدف ،  نوع   این   در  می شود.  منجر  عملکردی   یا 
مشخص  و رفتاری  از فراگیرندگان  خواسته  می شود و حتی  میزان  تحقق  
ک مشخص  می گردد. هر یک  از اهداف  کلی   این  اهداف  بر اساس  یک  مال
درسی  به  تعدادی  هدف  رفتاری  تجزیه  و با واضح ترین  عبارات  و افعال  
یادی  از دانشمندان  علوم  تربیتی ، به  لزوم   رفتاری  بیان  می شود. عده ی  ز
یرا این  اهداف ، برای  اندازه گیری   توجه  به  اهداف  رفتاری  اعتقاد دارند؛ ز

میزان  یادگیری  فراگیرندگان ، معیار مناسبی  است . 
برخی  از اهداف  رفتاری  به  قرار زیر است : 

کنند؛ دانش آموزان  بتوانند مفهوم تقلید را تعریف  
کنند؛ بتوانند مراحل وضو را رسم  

کنند؛ بتوانند شکیات نماز را طبقه بندی  
یسند؛ بتوانند درخصوص احکام دینی انشا بنو
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گوش  دهند؛ یس  معلم  خود با دقت   به  تدر
رند؛ کالمی تقدیر به  عمل  آو از تالش  معلم  خود به  صورت  

در جهت  کمک  به  معلم  خود، برای  درس آموزش احکام   پیش قدم  شوند؛

یس    ▪ روش  تدر
و  انتخاب   آموزشی ،  طراحی   و  درسی   برنامه ی   مهم   عناصر  از  یکی  
که  این  عنصر، در  گفت   یس  است . شاید بتوان   اجرای  روش  مناسب  تدر
یژه ای  دارد و مهم ترین  قسمت   همه ی  الگوهای  طراحی  آموزشی  جایگاه  و
مراحل   کلیه ی   و  ارزش یابی   رسانه ها،  محتوا،  یرا  ز می آید؛  به حساب  
به   را  ما  و  گذارد  می  تاثیر  یس   تدر الگوی   و  روش   جای   جای   در  یس   تدر
اجرای   و  انتخاب   چگونگی   در  نیز  معلم   هنر  می رساند.  اهداف   همه ی  

یس  نمایان  می شود.  روش های  تدر

کاری  گروه های   کالس  و  ▪ مدل  
ایجاد  یس ،  تدر قوانین   اجرای   برای   معلمان   مهم   وظایف   از  یکی  
گروه های  دانش  آموزی   شرایط  مناسب  از نظر مدل  کالس  درس  و تشکیل  
برای   درسی   گروه های   تشکیل   یس ،  تدر جدید  الگوهای   در  است . 
واگذاری  بخشی  از وظایف  به  دانش آموزان ، جایگاه  خاصی  دارد. بنابراین  
کالس   که  معلمان  در قسمت  اول  طراحی  آموزشی ، مدل   انتظار می رود 
کتاب خانه ،  اردوگاه ،  پارک ،  باز،  یس  )مدل  سنتی ، فضای   و فضای  تدر
کارگاه ، آزمایشگاه  و. . . ( را مشخص  سازند و بر اساس  آن ، دانش آموزان  

کنند.  گروه بندی   را 
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▪  رسانه های  یادگیری 
توجه   مورد  رسانه   تولید  و  تعیین   آموزشی ،  اکثر مدل های  طراحی   در 
نیاز  مورد  و تجهیزات   دانش آموزان ، وسایل   با همکاری   و معلمان   است  
یس ، از آن ها برای  تسهیل  یادگیری  بهره   را تهیه  می کنند و در جریان  تدر
اشاره   یژه ای   و رسانه های   و  وسایل   به   فوق،  طراحی   مدل   در  می گیرند. 
کتاب ، تخته  سیاه  و. . . به طور  یرا رسانه هایی  مانند معلم ،  شده  است ؛ ز
معمول  در اکثر درس ها مورد استفاده  قرار می گیرد. اما تعدادی  از رسانه ها 

برد دارند.  کار یژه ای   صرفًا برای  درس  و
▪ ایجاد ارتباط  و انگیزه سازی 

الزمه ی  هر شروعی ، ایجاد ارتباط  مطلوب  و فضاسازی  است . فرآیند 
یه  است  و به  توافق  هر دو طرف  نیاز دارد. به   یاددهی  - یادگیری  امری  دوسو
این  ترتیب ، معلم  نمی تواند بدون  توجه  به  انگیزه  و عالقه ی  دانش آموزان ، 
یق  نیست . با این  حساب ، مهارت   یس ، تزر یرا تدر کند؛ ز یس  را شروع   تدر
یس   تدر شروع   نقطه ی   و  است   مهم   بسیار  مرحله ،  این   در  معلم   داشتن  
تا انگیزه ای  توأم  با هدفمندی  و نشاط  در  به  هنرمندی  خاصی  نیاز دارد 

رد.  دانش آموزان  به  وجود آو
امام صادق علیه السالم فرمودند: »هنگامی که  دل ها نشاط  یافتند، 
گریزان   ید و هرگاه  از نشاط  تهی  و  کمال  را در آن ها به  ودیعه  بگذار علم  و 
یرا دل ها در چنین  حالتی  آماده ی  فراگیری   کنید؛ ز شدند، آن ها را وداع  
در  نیز  تربیت   و  تعلیم   معروف   دانشمند  یی ،  دیو جان    »  9 نیستند.  علم  
جرقه ای   »عالقه   ید:  می گو فراگیرندگان   درونی   انگیزه های   و  عالقه   مورد 

9 - بحار انوار، جلد 78 ص 397
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زان  نمی شود. « او عالقه ی  کودک   است  که  بدون  آن ، شعله ی  یادگیری  فرو
را در چهار بخش  دسته بندی  می کند: 

گفتگو و برقراری  ارتباط .   1. عالقه  به  
ردن  از چیزها.   2. عالقه  به  سردرآو

 3. عالقه  به  ساختن . 
کارهای  هنری .   4. عالقه  به  

یر، به  بعضی   ین  بسیار فراوان  است  و در ز مهارت های  انگیزه ساز آغاز
از آن ها اشاره  می شود: 

کوتاه .  1. نمایش  دادن  یک  فیلم  
2. نشان  دادن  چیزی  جذاب . 

3. یک  اقدام  غیرعادی  و سؤال برانگیز. 
کوتاه .  4. نقل  داستانی  

کالس .  5. بهره گیری  از افراد خارج  از 
کوتاه .  گزارش   6. ارائه ی  یک  
7. استفاده  از شعر و تمثیل . 

8. پرسش  تحریک آمیز. 
یس .  9. تغییر زمان  و مکان  تدر

کوتاه  . 10. اجرای  یک  نمایش  
▪ فعالیت های  معلم  و دانش آموزان 

یس  محسوب   به  انجام  رساندن  این  فعالیت ها مهم ترین  قسمت  تدر
به کار  را  آموزشی   و وسایل   کلیه ی راهبردها  دانش آموزان   و  می شود. معلم  
می گیرند و در یک  تعامل  چندجانبه ، اهداف  مورد نظر مشخص  و قواعد، 
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فعالیت ها،  ین   تدو جریان   در  می شود.  کشف   مفاهیم   و  اصول   قوانین ، 
یس  را فعال  و مؤثر می کند:  یر تدر توجه  به  موارد ز

  به کارگیری  مناسب  و مطلوب  رسانه ها. 
گروه.    هدایت  دانش آموزان  به  سوی  مشارکت  مطلوب  در 

رزی های  دانش آموزان .   توجه  به  مهارت ها و دست و
 ایجاد فضا و زمینه ی  مناسب  برای  تفکر دانش آموزان . 

کشف  اصول  و مفاهیم ، به  جای  انتقال  آن ها.   زمینه سازی  برای  
یس .   رعایت  ترتیب  و توالی  در تدر

 توجه  به  ابداعات  و خالقیت های  فراگیرندگان . 
یق .   به کارگیری  روش های  مطلوب  تشو

 بررسی  تحقیقات  دانش آموزی  و توجه  به  آن ها. 
ینی  چگونگی  ارزش یابی  تکو

 )انتخاب  ابزارهای  مناسب  و شیوه   اجرای  مطلوب (. 
بردی .  کار  هدایت  فراگیرندگان  با هدف  دست یافتن  به  زمینه های  

 اعتباربخشی  به  فعالیت ها و تحقیقات  دانش آموزان . 
 . . . .

یژگی  مهم  را  که  معلم  چند و یس ، انتظار می رود  در فرآیند تعاملی  تدر
کند:  رعایت  

 تسهیل کردن  و جان بخشیدن  به  یک  فرآیند. 
گردان .  کتاب  به  یکی  از واسطه ها برای  انگیزش  شا  تبدیل  

 بهینه سازی  فرصت ها و امکانات  یادگیری  ادراکی  و مؤثر بر جامعه . 
 استفاده  از روش های  یادگیری  تعاملی . 
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یکردهای  متفاوت  یادگیری .   استفاده  از شیوه های  متنوع  و رو
و  صفا  از  سرشار  و  انسان دوستی   با  توأم   غیررسمی ،  محیطی   ایجاد   

صمیمیت . 
گردان  و اشتیاق   داشتن  دید مثبت  نسبت  به  توانایی های  بالقوه ی  شا
آنان  به  یادگیری  که  در این  صورت ، کودک  تجربیات  غنی  و دیدگاه های  پر 
رد  و خود موضوعی  برای  یادگیری  می شود.  ارزشی  به  محل  یادگیری  می آو

کالس  درس ، با دنیای  واقعی  رابطه  برقرار سازد.   
 ▪  ارزش یابی

 ارزش یابی  عبارت  است  از: 
ری  اطالعات ، تجزیه  و تحلیل ، مقایسه ی  آن ها با معیارهای   گردآو  «

معین  و در نهایت ، ارزش گذاری  و تصمیم گیری  در مورد آن ها. «
این  تعریف  عالوه  بر جامعیت ، مراحل  ارزش یابی  را نیز شامل  می شود. 
گونه  قضاوت  و تصمیم گیری  به  یک  رشته  اطالعات   که  هر  بدیهی  است  
یرا این  اطالعات  به دست  آمده ، پشتوانه های  اصلی  قضاوت   نیاز دارد. ز
ری  شده   هستند و هر چه  از طریق درست  و با ابزارهای  صحیح  جمع آو
ابهام   از  ر  دو و  آسان   آن ها  مورد  در  قضاوت   و  اعتمادترند  قابل   باشند، 
را  اطالعات   چگونه این   که   می شود  مطرح   سؤال   این   اکنون   بود.  خواهد 
تعریف   به   این  سبب ،  به   و  اندازه گیری  است   پاسخ ،  کنیم ؟  ری   جمع آو

یم .  اندازه گیری  می پرداز
  ▪ تعریف  و مفهوم  اندازه گیری  

یا  خصایص   مورد  در  رفتاری   و  کّمی   اطالعات   ردن   آو به دست  
یژگی های  دانش آموز با استفاده  از روش های  علمی است .  و
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صفت   تعریف   از:  است   عبارت   نیز  اندازه گیری   برای   الزم   اقدامات  
وسیله   تهیه ی    ،)  .  . و.  تحصیلی   پیشرفت   زن ،  و )قد،  اندازه گیری  
)قدسنج ، ترازو، آزمون  و. . . ( و تهیه ی  مقیاس  )عدد و کّمیت  مورد نظر(. 

انواع ارزشیابی:
الف ( ارزش یابی  تشخیصی  

پس  از آن که  از آمادگی  فراگیرندگان  برای  همکاری  با معلم  و مشارکت  
مدنظر  تشخیصی   ارزش یابی   شد،  حاصل   نسبی   اطمینان   یس   تدر در 
کجاست ؟  کار معلم   که  نقطه ی  شروع   قرار می گیرد و مشخص  می شود 
زمینه های  قبلی  دانش آموزان  چیست ؟ آیا اطالعات  آنان  همگن  و تقریبًا 
اندازه گیری   ابزار  یک   طریق   از  معلم   که   این جاست   است ؟  هم اندازه  
می سنجد  را  دانش آموزان   پیش دانسته های   شفاهی ،  پرسش های   مانند 
نتایج  آن را در طول   و  را مطرح  می کند  یس   و پیش زمینه های  موضوع  تدر

یس  مورد توجه  قرار می دهد.  اجرای  تدر
ب ( ارزش یابی  مرحله ای  )تکوینی (

ارزش یابی  مرحله ای  در جریان  فعالیت های  معلم  و دانش آموز نقش  
و تعامل  مؤثر  یت  حس  مشارکت   یژه ، سبب  تقو به  و و  مهمی ایفا می کند 
که  معلم  بر بازخورد فعالیت های   رد  می شود و این  امکان  را به وجود می آو
کالسی  به  صورت  مستمر نظارت  داشته  باشد. هدف  از اجرای  ارزش یابی  
یکایک   از  رش   پرو و  آموزش   انتظارات   تحقق   میزان   تشخیص   ینی ،  تکو

یس  است .  مراحل  تدر
که  این  نوع  اندازه گیری  و ارزش یابی  از طریق  مشاهده ،  بدیهی  است  
آزمون های  شفاهی  و پرسش های  موردی  به  صورت  کوئیز صورت  می گیرد. 
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دارد  قرار  آموزشی   طراحی  -  فرآیند  بطن   در  ینی   تکو ارزش یابی   بنابراین ، 
یس ،  تدر مراحل   از  یک   هر  اجرای   ضمن   معلمان ،  که   می رود  انتظار  و 
کنند.  ینی  مناسبی  را اجرا و نقایص  احتمالی  آن  را برطرف   ارزش یابی  تکو

 پ ( ارزشیابی  پایانی  )مجموعه ای (
یس  و پایان  یافتن  یاددهی - یادگیری )اجرای   پس  از اجرای  روش  تدر
اهمیت   دانش آموزان   پیشرفت   و  اهداف   تحقق   میزان   تعیین   مراحل (، 
یس  و تبادل   یادی  دارد. در نتیجه ، به  نظر می رسد بررسی  تأثیر روش  تدر ز
تجربیات  بر دانش آموزان  و در جهت  نیل  به  انتظارات  آموزشی ، جزء اصلی  

آموزش  است  و ارزش یابی  پایانی  برای  رسیدن  به  این  مهم  اجرا می شود. 
رش  است  و باید با دقت   ارزش یابی  جزء اصلی  و الینفک  آموزش  و پرو
و  اندازه گیری   روش های   انتخاب   داشت .  نظر  مقوله   این   به   اهتمام ،  و 
حال ،  عین   در  است .  معلمان   خالقیت   نشانه های   از  یکی   ارزش یابی  
یس  و  عواملی  چون  عنایت  به  اهداف  درس  مورد نظر، انتخاب  روش  تدر
روش  مناسب  اندازه گیری  نیز اهمیت  بسیار دارد. روش های  اندازه گیری ، 
برای   می کنند.  کنترل   را  نگرشی   و  مهارتی   شناختی ،  اهداف   کلیه ی  
روش های   تحصیلی ،  پیشرفت   در  ارزش یابی   امر  به   بخشیدن   کیفیت  

یر پیشنهاد می شود:  اندازه گیری  ز
پ  ـ 1( روش  مشاهده :  این  روش  به  دلیل  آن که  دانسته ها، مهارت ها 
ارزش یابی   و  شناسایی   مطلوب   به نحو  را  دانش آموزان   نگرش های   و 
یادی  دارد. مشاهده ی  مستقیم ، عمل کرد دانش آموزان   می کند، اهمیت  ز
را در موقعیت های  کنترل  شده  و طبیعی  یادگیری ، واقعی تر نشان  می دهد 

و برای  قضاوت  در مورد آنان ، اعتبار بیشتری  دارد. 
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ارزش یابی   در  روش ها  این   عملی (:   کتبی ،  )شفاهی ،  آزمون    )2 ـ  پ  
نحوه ی   و  ابزار  ساخت   سهولت   سبب   به    

ً
معموال و  دارند  یادی   ز برد  کار

برای   روش ها  این   می شود.  بیشتری   توجه   آن ها  به   کتبی ،  آزمون   اجرای  
برای   ولی   نیستند؛  مناسب   نگرشی   و  عملی   مهارت های   از  ارزش یابی  

ارزش یابی  مهارت های  شناختی  مفیدند. 
 پ ـ 3( نگرش سنجی )پرسش نامه (: یکی  از محورهای  مهم  یادگیری ، 
اندازه گیری  طرز  و  بررسی  شناخت   برای   یت  طرز فکر است .  تقو و  ایجاد 
استفاده   نگرش سنجی   روش   از  مورد یک  موضوع ،  در  دانش آموزان   تفکر 
یژه ی  نگرش ها و عقاید یادگیرندگان  درجریان   می شود. به  دلیل  اهمیت  و
رش ، انتظار می رود معلمان  برای  ساخت  ابزارهای  مناسب   آموزش  و پرو

اندازه گیری ، اقدامات  الزم  را انجام  دهند. 
و  رش   پرو و  آموزش   فرآیند  زه ،  امرو دانش آموزی :  گزارش    )4 ـ  پ  
است .  یافته   فزونی   گروهی ،  یا  فردی   به صورت   ژه ای   پرو فعالیت های   
و  بررسی   به   مناسب ،  تحقیقی   روش های   از  استفاده   با  دانش آموزان ، 
خود  عملی   فعالیت های   و  می پردازند  درسی   موضوعات   در  تفحص  
نیز  معلم   و  می رسانند  همکالسان   گاهی   آ به   جامع ،  گزارش   یک   طی   را 
گزارش  آمده  است ،  که  در  مقدمات ، فرآیند و نتایج  حاصل  از تحقیق  را، 

بررسی  و ارزش یابی  می کند. 
پ ـ  5( مصاحبه :  یکی  دیگر از روش های  مؤثر در ارزش یابی ، مصاحبه  
است و از آن ، برای  تشخیص  عمق  یادگیری  و مهارت های  کالمی استفاده  
می شود. بدین  صورت  که  دانش آموز در مقام  مصاحبه شونده ، به  سؤاالت  
مصاحبه کننده  پاسخ  می دهد. مصاحبه کننده  در مقام  ارزش یاب  ظاهر 
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می شود و اطالعات ، قدرت  بیان  و مهارت های  کالمی مصاحبه شونده  را 
کتبی   که  این  مهارت ها، از طریق  آزمون   ارزش یابی  می کند. بدیهی  است  

یسی  قابل  ارزش یابی  نیست .  گزارش نو و 
▪  تکلیف  دانش آموزی  )تکلیف  شب (

که  در خصوص   پر یکی  از پژوهش گران  و دانشمندانی  است   کو هریس  
تعریف   چنین   را  تکلیف   و  است   داده   انجام   تحقیقاتی   شب   تکلیف  
برای  دانش آموزان  تعیین  می کنند  که  معلمان   می کند: »وظیفه ای  است  

تا آن را در ساعات  خارج  از مدرسه  انجام  دهند. « 
انواع  تکلیف  شب 

تکلیف  شب  دو بخش  ساختار و محتوا، تقسیم بندی  می شود: 
 الف ( از نظر محتوا

این   نشانه ی   شب ،  تکلیف   حوزه ی   در  ادبیات   منسجم   مطالعه ی  
تکلیف   انواع   برآمده اند  صدد  در  متخصصان   از  بسیاری   که   است   امر 
یت ، پس  از بررسی  و جمع بندی   شب  را طبقه بندی  کنند. پروفسور لی پرو
داده   ارائه   شب   تکلیف   انواع   از  جامعی   و  مفید  طبقه بندی   پژوهش ها، 
و  کارشناسان   محققان ،  معلمان ،  استفاده   مورد  وسیعی   به طور  که  
گرفته  است . او انواع  تکلیف  شب   عالقه مندان  به  امر تعلیم  و تربیت  قرار 

را در چهار دسته  اصلی  قرار داده  است : 
الف  ـ 1( تکالیف  تمرینی :  این  تکالیف  مهارت ها و دانش های  کسب  
برای   و  می گردد  ارائه   کتبی   به صورت    

ً
معموال می کند،  یت   تقو را  شده  

انفرادی   و  تمرینی   کارهای   و  خواندن   فعالیت های   و  یادگیری   تثبیت  
گرفته  می شود. شاید این  نوع  تکلیف ، از قدیمی ترین  و باسابقه ترین   به کار 
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انواع  تکلیف  شب  باشد. با و جود این ، از نظر تأثیرگذاری  و سودمندی ، 
گردان  سؤال برانگیز است .  برای  شا

و  تکراری   غیرخالق،  غیرتحلیلی ،  تمرینی ،  تکلیف های   کثر  ا
که   هستند  آن هایی   تکالیف ،  نوع   مؤثرترین   یرا  ز است .  خسته کننده  
گرد خواسته  می شود آموخته های  جدید خود  برای  انجام دادنشان ، از شا
از  می توان   مثال ،  برای   ببرد.  به کار  مستقیم   به طور  و  شخصی   روش   با  را 
که  انواع  ابرها را مطالعه  کرده اند، خواست  عکس های  قبلی   دانش آموزانی  

ابرها را مورد مطالعه  قراردهند و نوع  ابرها را در آن ها  مشخص  سازند. 
ـ 2( تکالیف آماده سازی  و آمادگی :  این  نوع  تکالیف  برای  آماده   الف  
 به  

ً
زهای  بعد به کار می رود و معموال گردان  جهت  درس  های  رو کردن  شا

ری  مطالب  و مواد قبل  از  صورت  مطالعه ی  خارج  از کتب  درسی ، جمع آو
کنفرانس  در کالس  درس ، حفظ  کردن ، از رو خواندن  و از قبل  خواندن  دروس  
بر، هدف  غایی  از ارائه ی  این   یل  بار انجام  می پذیرد. به  گفته ی  پروفسور دو
زمینه ی  مناسب   کسب   به   کردن  دانش آموزان   وادار  تکالیف  »همانا  نوع  
ز بعد است . « اطالعاتی  جهت  آماده  شدن  برای  دروس  و مباحثه های  رو

رهنمودها  ابتدا  که   دارد  کارآیی   و  زمانی  سودمندی   تکلیف   نوع   این  
چرایی   و  چگونگی   مورد  در  الزم   دستورالعمل های   و  راهنمایی ها  و 
کاماًل برای  دانش آموزان  تبیین  شود و ابتکار عمل ، قدرت   انجام دادن  آن ، 

تخیل  و روش  شخصی  آن ها حفظ  شود. 
به   را  گرد  شا تکلیف   نوع   این   امتدادی :   و  بسطی   تکالیف    )3 ـ  الف  
یادگیری   و سبب   کالسی  سوق می دهد   فعالیت های   و  کارها  فراسوی  
برای  مثال ، ممکن   ایده ها و مهارت ها در موقعیت های  جدید می شود. 
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کالس  درباره ی  ناپلئون  باشد. در این  حالت ، از دانش آموزان   است  درس  
آن را  وفلسفه   ودلیل  بررسی  احکام  بعضی  مورد  در  می شود   خواسته  
از  و  بدهد  مقاله ای   معلم   دارد  امکان   همچنین   دهند.  ارائه   کالس   در 
مخصوصی   فرم های   یا  کنند  خالصه   و  بخوانند  آن را  بخواهد  گردان   شا
یزیون ،  کند و از آنان  بخواهد هنگام  دیدن  تلو کودکان  دبستانی  تهیه   برای  

کنند.  کالس  درباره ی  آن  صحبت   فرم ها را تکمیل  و در 
و مهارت های   مفاهیم   دانش آموز  وقتی   تکلیف  خالقیتی :   ـ 4(  الف  
راه های   یا  راه   یک   در  و  کند  ترکیب   هم   با  را  درس   کالس   در  مکتسب  
جدید و متفاوت  به کار بندد، تکلیف  خالقیتی  انجام  داده  است . امکان  
دارد تکالیف  خالقیتی  به صورت  کتبی  یا شفاهی  یا به صورت  انجام دادن  
کاری  صورت  پذیرد. برای  مثال ، پیدا کردن قبله به روشی خالقانه یا سؤال  
کردن  به صورت  شفاهی ، مانند این که  چرا باید همه به سمت خانه خدا 
نماز بخوانند؟ قدرت  خالقیت ، ابتکار شخصی ، تخیل  و خودراهبری  را 

رش  می دهد.  گردان  پرو در شا
به طور  همیشه   تکلیف ،  نوع   چهار  این   که   داشت   اذعان   باید  البته  
گرد برای  حل   گردان  ارائه  نمی شود. بلکه  گاهی  ممکن  است  شا مجزا به  شا
یک  مسئله  و خلق  و بسط  ایده ی  خود، از هر چهار نوع  تکلیف  استفاده  
کند. مانند وقتی که  معلم  از او می خواهد هنگامی که  با والدینش  به  تفریح  
یا مسافرت  می رود، خالصه ای  از مسائل  قابل  مشاهده  و تجربیات  خود 
را به صورت  انشا به  همکالسی هایش  ارائه  دهد. به  این  ترتیب ، با ایجاد 
تنوع  در تکالیف  شب ، می توان  موجبات  تثبیت ،آماده سازی ، مداومت  و 

رد.  خلق  مفاهیم  و مهارت ها را در فرآیند تعلیم  و تربیت  فراهم  آو
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ب ( از منظر ساختار و شیوه ی  ارائه 
مالحظات   و  دانش آموزان   به   ارائه   شیوه ی   نظر  از  می توان   را  تکالیف  

کرد:  کتاب های  درسی ، در سه  مدل  خالصه   اهداف  
از  دسته   عمومی آن   تکالیف   از  منظور  عمومی :   تکالیف    )1 ـ  ب  
فعالیت ها و تمرین هایی  است  که  الزامًا به  عموم  فراگیرندگان  ارائه  می شود 
نوع   این   بنابراین ، مخاطب   آماده سازی  است .  یا  تمرینی   نوع   از  و اغلب  
تکلیف ، همه ی  دانش آموزان  هستند و باید آن ها را بر اساس  اهداف  مهم  
کرد. مفاهیم ، اطالعات  و  گردان  طراحی   درس  و توانایی های  همه ی  شا
یاد  اهداف  فردی  باید در قالب  این  تکالیف  داده  شود و حجم  آن ها نیز ز
گر در انتخاب  و ارائه ی  این  نوع  تکالیف  بی دقتی  شود، ممکن   نباشد. ا

کنند.  کسل کننده  تلقی   است  دانش آموزان  آن  را 
فرآیند  در  گروهی   فعالیت های   زه ،  امرو گروهی :   تکالیف    )2 ـ  ب  
در  اصل ،  این   به   توجه   با  و  دارد  ارزشمندی   جایگاه   یاددهی -یادگیری  
به حساب   آموزشی   پیشرفت   راه کارهای   از  یکی   یافته ،  توسعه   کشورهای  
می آید. در دهه های  اخیر، تفکر جمعی  و مشارکت  افراد در ساختار یک  
کالسی   کمتر  بنابراین ،  ردهای  مهمی داشته  است .  کاری ، دست آو گروه  
تشکل های   علم آموزی ،  و  تحقیق   مطالعه ،  برای   که   یافت   می توان   را 
برای   کاری   گروه   تشکیل   سبب ،  بدین   باشد.  نداشته   گروهی   و  جمعی  
است .  فعال   و  یا  پو کالس های   در  یس   تدر یات   ر ضرو از  دانش آموزان ، 
که  به صورت   گروهی ،  گر این  فرض  پذیرفته  شود، لزوم  توجه  به  تکالیف   ا

ژه های  تحقیقی  ارائه  می شود، بیش  از پیش  احساس  می گردد.  پرو
گروه ها،  از  یک   هر  توانایی   اساس   بر  معلم   گروهی ،  تکلیف   در 
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اجرای   و  یزی   برنامه ر با  نیز  گروه   هر  و  مناسبی  مطرح  می کند  موضوعات  
گروهی  با  اهداف  مورد نظر معلم ، امر آموزش  را متحقق  می سازد. تکلیف  
توجه  به  مشارکت  دانش آموزان  و عالیق  آنان  ارائه  می شود و معلم  برای  هر 
گروه  چند موضوع  تعیین  می کند و آن ها از طریق  تصمیم  جمعی ، یکی  از 

موضوعات  را انتخاب  و اجرا می کنند. 
به   توجه   و  فردی   تفاوت های   شناسایی   انفرادی :   تکالیف    )  3 ب ـ 
رش  است . ایجاد وضعیتی  برای   آن ها، از موضوعات  مهم  در آموزش  و پرو
ری های  فردی ، از وظایف  مهم  مدارس  به حساب   ز خالقیت ها و نوآو برو
و  شناسایی   تربیت ،  وجودی   فلسفه ی   که   گفت   بتوان   شاید  می آید. 
رش  انسان هاست . یعنی  فرآیند »شدن « و تبدیل  توانایی های   یت  و پرو تقو

بالقوه  به  توانایی های  بالفعل . 
کمک  به  شکوفایی  فردی ، دادن  تکالیف   از روش های  توجه  و  یکی  
تکالیف ،  نوع   این   ارائه ی   برای   معلم   است .  دانش آموزان   به   انفرادی  
نظر  در  را  فراگیرندگان   فکری   و  ذهنی   بنیان های   و  عالیق   توانایی ها، 
هیچ   البته   می کند.  طلب   فعالیت هایی   آن ،  اساس   بر  و  می گیرد 
انجام  دهند.  را  انفرادی   تکالیف   دانش آموزان ،  که  همه ی   الزامی نیست  
این نوع   معلم ،  صالح دید  و  شناخت   قبلی و  زمینه های   اساس   بر  بلکه  

تکلیف  به  عده ای  از آن ها واگذار می شود. 
چگونه باید معلمان برای موضوع موردنظر روش تدریس انتخاب کنند؟
یس  که در طراحی آموزشی ارائه شده است برای اجرای تدر همانطور 

عناصر ذیل را باید طراحی و سپس اجرا شود: 
1-تعیین موضوع
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2 تشخیص اهداف
3-تحلیل مخاطب

کالس 4-فضا و مدل 
5-وسایل و رسانه آموزش

6-انگیزه سازی
7-ارزشیابی تشخیصی، فرایندی و پایانی

8-ارائه درس )نظام  یاد دهی-یادگیری(
9-تکلیف وفعالیت های تکمیلی

عنصر:  سه  باید  یس  تدر روش  انتخاب  و  تعیین  برای  که  بدیهی 
اساس  بر  و  شود  تحلیل  و  بررسی  مخاطب  و  )محتوا(  اهداف  موضوع، 

گردد.  یس مناسب انتخاب  مقتضیات سه عنصر فوق روش تدر
یس یکی از مواردی است که بدون شناخت  مفهوم و  اول: موضوع تدر
یس انتخاب کرد. هر موضوعی نیاز به یک روش  ابعاد آن نمی توان روش تدر
یس را مشخص می کند.  متناسب دارد لذا معلم با توجه به آن شیوه تدر
انتخاب  برای  الزم  موارد  از  دیگر  یکی  درس  محتوای  و  اهداف  دوم: 
یس به دنبال استقرار اهداف و تعلیم  یس است. چون روش تدر روش تدر
گر متناسب با آن انتخاب نشود، قطعا کارآمدی  محتوای آموزش می باشد. ا
الزم را نخواهد داشت. یعنی هر محتوایی روش خاص خود را می طلبد. 
باشد.  اهداف درس  و  با محتوا  هم سو  باید  روش  کله  شا و  مراحل  چون 
در  مخاطبین  و  دانش آموزان  عالیق  و  توانایی ها  قابلیت ها،  سوم: 
تعلیم متربی  به قصد  یس  واقع روش تدر ری است در  تعیین روش ضرو
یژگی ها و قابلیت های او همسو باشد.  کار می رود پس باید با و گیر به  و فرا
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یکی از مهارت ها راه حل معلم تشخیص توانایی ها و عالیق فراگیران 
یس موفقیت  گر به خوبی اتفاق افتد انتخاب روش تدر است و این مهم ا

آمیز خواهد بود. 
که در بخش طراحی آموزشی مطرح شد ناظر بر فرایند طراحی  مطالبی 
برای هر ماده درسی  بود و قرار دادن درس خاص  آموزشی بدون مصداق 
بخش  در  که  است  طبیعی  است  تسری  قابل  احکام  آموزش  جمله  از 

مصداقها موضوعات مربوط به احکام مطرح خواهد شد.
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مدل و الگوی طرح درس)ویژه معلمان و مربیان(
ره تحصیلی:                                      پایه تحصیلی:                              ماده درسی:                                                        دو

نام معلم)طراح(:  عنوان یا موضوع:                                                                        

ح عناصر شر ک ها مال عناصر

1-تشخیص اهداف راهبردی و مهم درس 
2-تناســب اهــداف تعییــن شــده بــا اهــداف و 

درس محتــوای 
3-رعایت حوزه های سه گانه یادگیری

4-رعایت اهداف فرایندی
5-توجه به اهداف اولیه و ثانویه

سی
 در

لی
ف ک

هدا
ا
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ح عناصر شر ک ها مال عناصر

محتــوای  بــا  مناســب  تدریــس  روش  1-انتخــاب 
درس

کتشافی  2-انتخاب روش با رویکرد ا
گروهی  3-انتخاب روش با رویکرد تعاملی و 

4-انتخاب خالقانه در روش تدریس ی
گیر

یاد
ی-

ده
یاد

ی 
شها

رو

1-بهره گیری و استفاده بهینه از منابع محیطی 
کالس درس 2-نحوه چیدمان 

ع بخشی به محیط یادگیری 3-تنو س
کال

ل 
مد

ا و
ض

ف
بــا اهــداف و روش  1-تناســب وســایل و رســانه ها 

تدریــس
2-تناســب وســایل و رســانه ها بــا نیازهاوتوانایــی 

گیــران فرا
3- استفاده از وسایل دانش آموز ساخته

4-استفاده از فناوریهای نوین در آموزش

شی
موز

ه آ
سان

 ور
یل

سا
و

1-تناسب راهبرد انگیزه سازی با محتوای درس
ع  2-بهره گیری از مهارت های متنو

گیران برای یادگیری 3-قدرت بر انگیختن فرا

ت 
هار

وم
ی 

ساز
زه 

گی
ان

وع
شر

بــر  )مبتنــی  مناســب  ارزشــیابی  روش  1-انتخــاب 
درس(  محتــوای  و  هــدف 

اجــرای  و  طراحــی  در  نــوآوری  و  2-خالقیــت 
بی شــیا ز ر ا صی

خی
تش

ی 
یاب

زش
ار
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ح عناصر شر ک ها مال عناصر

و  روش  بــا  متناســب  گروهــی  1-فعالیتهــای 
) . . گــروه و.  کالس درس )تشــکیل  ســازماندهی 
فرآینــد  جریــان  در  معلــم  اقدامــات  2-تعییــن 

یادگیــری یاددهــی. 
)فعالیــت  دانش آمــوزان  از  انتظــارات  3-تعییــن 

دانش آمــوزان(
4-خالقیــت و نــوآوری در جریــان فعالیــت یاددهــی 

یادگیــری

ی 
گیر

یاد
ی 

ها
ت 

الی
فع

)مبتنــی  مناســب  ارزشــیابی  روش  1-انتخــاب 
درس(  محتــوای  و  برهــدف 

2-طراحی و ساخت ابزار اندازه گیری مناسب 
ک های فنی در طراحی آزمون ها  3-رعایت مال
4-طراحی نظام  بازخورد اصالح گر به مخاطبان 

اجــرای  و  طراحــی  در  نــوآوری  و  5-خالقیــت 
بی شــیا ز ر ا

6-توجه به ارزشیابی فرایندی

نی
ایا

ی پ
یاب

زش
ار

1-تناســب فعالیــت و تکلیــف  بــا محتــوا و اهــداف 
ــی درس

ع سازی محتوای تکالیف 2-خالقیت در متنو
 - بســطی   - آماده ســازی  تکالیــف)  ع  3-تنــو

 )  .  . و.  خالقیتــی 
4-توجــه بــه انــواع شــیوه های ارائــه تکالیــف درســی 

)فــردی عمومی گروهــی(

فی
کلی

 وت
لی

می
تک

ی 
ها

وژه 
پر
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ارزشیابی از طرح درس و اجرای تدریس)خود ارزیابی یادیگر ارزیابی(
ره تحصیلی:                                                   نام و نام خانوادگی:                                           استان:                      دو

پایه تحصیلی:                     عنوان طرح درس:                                
الف: ارزیابی طرح درس

فشاخص
ردی

یابی ک های ارز امتیازاتمال

4321

ف
دا

 اه
ص

خی
تش

درس 1 مهم  و  راهبردی  اهداف  تشخیص 
و  اساسی  اهداف  منظور  محتوا:  اساس  بر 
که آموزش  کلیدی درس است یعنی اهدافی 
رسیدن  واسطه  به  درسی  موضوع  یادگیری  و 
فرعی،  اهداف  نه  میگیرد  انجام  آنها  به 

ری.  واسطهای و غیر ضرو

منظور 2 یادگیری:  گانه  سه  حوزههای  رعایت 
سه  در  شده  نوشته  اهداف  که  است  این 
حوزه دانش، نگرش و مهارت باشد بنابر این 

گرفته نشود.  فقط یک یا دو حوزه مد نظر 

س
دری

ش ت
 رو

ب
خا

انت

با محتوای 3 متناسب  یس  تدر روش  انتخاب 
یس  تدر روش  باید  که  است  بدیهی  درس: 
درس  اهداف  و  محتوا  با  شده  انتخاب 
و  محتوا  هر  باالخره  باشد  داشته  تناسب 
یس خاص خود را  میخواهد  هدفی روش تدر
محقق  آن  مراحل  و  روش  ماهیت  باید  لذا 

کننده اهداف و محتوا باشد. 

به 4 توجه  اکتشافی  یکرد  رو با  روش  انتخاب 
گردد.  کشف مفاهیم  که منجر به  روشهایی 

گروهی 5 و  تعاملی  یکرد  رو با  روش  انتخاب 
کالس درس گروهی در  توجه به فعالیتهای 
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فشاخص
ردی

یابی ک های ارز امتیازاتمال

4321

ی
ها

انه 
رس

 و 
یل

سا
ب و

خا
انت

شی
موز

 آ

تناسب وسایل و رسانه ها با محتوا ی درس .6

توانایی 7 و  نیازها  با  و رسانهها  تناسب وسایل 
گیران در انتخاب  گیران رعایت توانایی فرا فرا

رسانه

ین در آموزش8 یهای نو ر انتخاب فناو

ی و
یط

مح
ع 

ناب
م

ن 
ما

مبل
 

س
 در

س
چینش 9کال درس  کالس  چیدمان  نحوهی 

یس کالس بر اساس روش تدر

ت 
هار

م
ی

ساز
زه 

گی
محتوای 10ان با  انگیزهسازی  راهبرد  تناسب 

درس 

ی
گیر

یاد
ی 

ده
یاد

د 
رآین

ی ف
اح

طر
و 11 روش  با  متناسب  گروهی  فعالیتهای 

و.  گروه  )تشکیل  درس  کالس  سازماندهی 
 .) . .

فرآیند 12 جریان  در  معلم  اقدامات  تعیین 
با  معلم  بخش  این  در  یادگیری  یاددهی 
توجه به اهداف محتوا و روش مورد نظر خود 
شرح  صراحت  به  را  خود  تمامیاقدامات  
عکسالعملهای  پیشبینی  ضمن  و  میدهد 
آموزشی  اهداف  سوی  به  را  آنان  دانشآموزان 
هدایت مینماید و میبایست تمامی فعالیتها  
و  امکانات  گیران  فرا تواناییهای  به  توجه  با 
روش  محیطی   فضای  کالسی  تجهیزات 
شود  طراحی  و  پیشبینی   .  . و.  یس  تدر

یسی نیست( یونو )منظور سنار



رش یس احکام در آموزش و پرو / روش های تدر 42

فشاخص
ردی

یابی ک های ارز امتیازاتمال

4321

ی
گیر

یاد
ی 

ده
یاد

د 
رآین

ی ف
اح

طر

)فعالیت 13 دانشآموزان  از  انتظارات  تعیین 
معلم  بخش  این  در  دانشآموزان( 
در  دانشآموزان  از  که  را  تمامیانتظاراتی 
از  اعم  خود  یس  تدر اجرای  از  مرحله  هر 
اجرای  سواالت  به  پاسخ  آزمایش  انجام 
با  صراحت  به  را  دارد   .  .  . و  بازدید  نمایش 
میبایست  و  مینماید.  بیان  تمامیجزئیات 
تواناییهای  به  توجه  با  تمامیانتظارات  
کالسی  تجهیزات  و  امکانات  گیران  فرا
یس و. . . پیشبینی  فضای محیطی  روش تدر

و طراحی شود

فعالیت 14 جریان  در  ری  نوآو و  خالقیت 
به  معلمان  از  یک  هر  یادگیری  یاددهی 
یس خود از راهبردهایی  جهت جذابیت تدر
همان  یژه  و و  خاص  که  میکنند  استفاده 
که  است  دانشآموزان  و  فضا  و  موقعیت 
میتواند محیطی شاداب و برانگیزاننده برای 

گیران فراهم نماید فرا

ی(
ایان

ی، پ
وین

تک
ی، 

ص
خی

تش
ی )

یاب
زش

ار

بر 15 )مبتنی  مناسب  ارزشیابی  روش  انتخاب 
هدف و محتوای درس(

طراحی نظام  بازخورد اصالحگر به مخاطبان 16
بازخورد  گیران  فرا جنبه  همه  رشد  جهت 
دانش  عملکرد  به  معلم  که  است  پاسخی 
فعلی  وضعیت  باید  بازخورد  میکند.  ارائه 
نقطه  سپس  داده  نشان  او  به  را  دانشآموز 
را  برسد  آنجا  به  باید  دانشآموز  که  را  هدف 
به  رسیدن  برای  و  میکند  مشخص  او  برای 
دادن  انجام  و  کردن  حرکت  چگونه  هدف 
گفتن و  فعالیت خاص را آموزگار با نوشتن یا 
کشیدن اشکال خاص  یا بصورت عالمتی و 
هدف  میکند.  منتقل  دانشآموزان  به   .  . و. 
جهت  به  آموزش  فرایند  در  بازخورد  ارائه  از 

کنندگی آن است.  یژگی ممتاز اصالح  و

توجه به ارزشیابی فرایندی ومستمر17
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فشاخص
یابیردی ک های ارز مال

امتیازات

4321

لی
می

تک
ی 

ها
ت 

الی
 فع

ف و
الی

تک

و 18 محتوا  با  تکلیف   و  فعالیت  تناسب 
اهداف درسی معلم  با توجه به انواع تکالیف 
امتدادی-  و  موجود)تمرینی-بسطی 
یس،  تدر هدف  و  آمادهسازی(  و  خالقیتی 
نسبت به انتخاب بهترین نوع تکلیف و ارائه 
متنوع آن به دانشآموزان اقدام میکند تا شاهد 
دانشآموزان  در  یادگیری  تعمیق  و  تثبیت 

باشید.

19 - بسطی   - )آمادهسازی  تکالیف  تنوع 

خالقیتی و. . .( در ارایه تکالیف دانشآموزی 

تالیف  انواع  از  محتوا  و  اهداف  اساس  بر 

بهرهگیری نماید.

تکالیف 20 ارائه  شیوههای  انواع  به  پتوجه 

به  معلم  عمومیگروهی(  فردی   ( درسی 

استفاده متنوع در شیوه ارائه عالقهمند بوده 

گروهی یا  و در مواقع نیاز از تکالیف فردی و 

عمومیاستفاده نموده است

جمع امتیازات ستون ها

کل جمع 
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ب: ارزیابی از اجرای تدریس معلم

ف
یابیردی ک های ارز مال

امتیازات

4321

نام خدا  و درود بر پیامبر و اهل بیت )ع(1

گروهی 2 گیران به سوی مشارکت و انجام فعالیتهای  هدایت فرا

توجه به مهارت عملی دانشآموزان 3

کشف اصول و  مفاهیم4 زمینه سازی برای تفکر، 

یهای جدید5 ر گیری مناسب وسایل، رسانهها و فناو به کار 

یق6 بکارگیری روشهای متنوع تشو

بردی دروس7 کار گیران به زمینههای  هدایت فرا

ایجاد انگیزه و شوق یادگیری )برانگیختن فراگیران(8

قدرت بیان و ارائه مطالب9

یس10 توانایی و تسلط  اجرای مراحل اجرای روش تدر

یس11 ری در جریان تدر ابداع و نوآو

ترغیب دانشآموزان به نکات اسالمی و اخالقی 12

تسلط معلم به مطالب درسی 13

تناسب فعالیتهای یادگیری با اهداف درسی14

زمینهسازی مناسب جهت شادابی و نشاط فراگیران15

کردن دانشآموزان با مسئله16 توانایی در درگیر 

ارتباط موثر با دانشآموزان جهت جذب بهتر 17

متنوع )مشاهده - عملکرد 18 ارزشیابی  روشهای  از  استفاده  میزان 
- مصاحبه و. . . (

مدیریت زمان19

ران20 پاسخ به سواالت  داو

جمع امتیازات ستون ها

کل جمع 
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)راهنمای  دهی  امتیاز   نحوه  و  معلم  از  انتظار  حد  شرح  جدول 
داوران جهت ارزیابی( 

 الف: ارزیابی از طرح درس معلم

شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال ه  ر شما
ک مال

حد انتظار از معلم: تعدادی هدف راهبردی و مهم را 
کم ارزش  مدنظر قرار  بدهد و از طرح اهداف فرعی و 

پرهیز نماید. 

تشخیص 
اهداف 

راهبردی و مهم 
درس بر اساس 

محتوا. 

1

امتیاز   5  .0 غیرمهم  هدف  هر  امتیازدهی:  نحوه ی 
کسر شود. 

نوع  سه  از  اهداف  نوشتن  در  معلم:  از  انتظار  حد 
هدف استفاده نماید ) دانشی، مهارتی، نگرشی(

رعایت 
حوزه های سه 
گانه یادگیری 

2

نحوه ی امتیازدهی: در صورت نبود هدف از هر یک 
کسر شود.  گانه یک امتیاز  از حوزه های سه 

نماید  انتخاب  یسی  تدر روش  معلم:  از  انتظار  حد 
داشته  مربوطه  درس  محتوای  با  یادی  ز تناسب  که 

باشد. 

انتخاب 
یس  روش تدر

متناسب با 
محتوای درس

3

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز
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شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال ه  ر شما
ک مال

انتخاب  یسی  تدر روش های  معلم:  از  انتظار  حد 
یکرد اکتشافی و فعال داشته باشد.  که رو نماید 

انتخاب روش 
یکرد  با رو
اکتشافی 

4

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

انتخاب  یسی  تدر روش های  معلم:  از  انتظار  حد 
کارگروهی  که از طریق بحث و خرد جمعی و  نماید 

انجام می شود. 

 انتخاب روش 
یکرد  با رو
تعاملی و 

گروهی  

5

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

تجهیزاتی  و  رسانه ها  وسایل،  معلم:  از  انتظار  حد 
محتوای  با  بیشتری  تناسب  که  نماید  انتخاب 

درسی داشته باشد. 

 
تناسب وسایل 

و رسانه ها با 
محتوای درس 

6

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

تجهیزاتی  و  رسانه ها  وسایل،  معلم:  از  انتظار  حد 
و  نیازها  با  بیشتری  تناسب  که  نماید  انتخاب 
) سنی،  باشد.  داشته  دانش آموزان  توانایی های 

جنسی و. . .(

تناسب وسایل 
و رسانه ها با 

نیازها و توانایی 
فراگیران

7

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز
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شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال ه  ر شما
ک مال

ری های جدید ) کامپیوتر،  حد انتظار از معلم: از فنآو
 )  .  . و.  کلیپ  مدیا،  مولتی  ینت،  پو ر پاو اینترنت، 

استفاده نماید. 
انتخاب 

ری های  فناو
ین در آموزش نو

8

از  یک  هر  انتخاب  به  امتیازدهی:  نحوه ی 
ری های جدید 1 امتیاز داده شود.  فنآو

بر  را  کالس  مبلمان  و  از معلم: چیدمان  انتظار  حد 
یس سازماندهی نماید.  اساس روش تدر

نحوه چیدمان 
کالس درس 

9

یاب  نحوه امتیازدهی: امتیاز بر اساس تشخیص ارز
می باشد. 

راهبرد  و  شروع  مهارت  معلم:  از  انتظار  حد 
بتواند  که  نماید  انتخاب  مناسبی  انگیزه سازی 

کند.  انگیزه و جذابیت ایجاد 

تناسب راهبرد 
انگیزه سازی با 
محتوای درس 

10

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

فعالیت های  آموزش  فرآیند  در  معلم:  از  انتظار  حد 
گروهی ساماندهی نماید. 

فعالیتهای 
گروهی 

متناسب 
با روش و 

سازماندهی 
کالس درس 

گروه  )تشکیل 
و. . . (

11

یاب  نحوه امتیازدهی: امتیاز بر اساس تشخیص ارز
می باشد. 



رش یس احکام در آموزش و پرو / روش های تدر 48

شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال ه  ر شما
ک مال

اساسی  راهبردهای  و  اقدامات  معلم:  از  انتظار  حد 
خود را تیتروار بیان نماید به نوعی که هر معلم دیگری 
بر اساس طرح درس وی قادر به اجرای درس باشد. 

یسی منظور نیست.( یونو )سنار

تعیین اقدامات 
معلم در جریان 
فرآیند یاددهی 

یادگیری

12

یس  کامل بودن مراحل روش تدر نحوه ی امتیازدهی: 
کمبود  داشتن  صورت  در  کامل،  نمره  اقدامات  و 

کسر نماید. یاب به تشخیص خود نمره  ارز

دارد  انتظار  که  فعالیت هایی  معلم:  از  انتظار  حد 
 ( یسند.  بنو تیتروار  را  دهند  انجام  باید  دانش آموزان 

البته پیش بینی است. (

تعیین 
انتظارات از 

دانش آموزان 
)فعالیت 

دانش آموزان(

13

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

حد انتظار از معلم: معلم در جریان آموزشی بر اساس 
و  باشد  داشته  ری  نوآو و  خالقیت  کالس  موقعیت 

انعطاف الزم را برای اصالح فرآیندها داشته باشد. 

خالقیت و 
ری در  نوآو

جریان فعالیت 
یاددهی 
یادگیری

14

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

حد  انتظار از معلم: در انتخاب روش های ارزشیابی 
ژه و. . . ( بر اساس  ) آزمون، مصاحبه، مشاهده، پرو

اهداف محتوای درسی مبادرت نماید. 

انتخاب روش 
ارزشیابی 

مناسب 
)مبتنی 

برهدف و 
محتوای درس(

15

نحوه ی امتیازدهی: به هر روشی دو امتیاز داده شود. 
)جمع 4(
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شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال ه  ر شما
ک مال

اساس  بر  آموزش  فرآیند  در  معلم:  از  انتظار  حد 
بازخورد  اساس  بر  فعالیت هایی  ینی  تکو ارزشیابی 
را  دانش آموزان  اشکاالت  و  نماید  اقدام  اصالحی 

اصالح نماید. 
 

طراحی نظام  
بازخورد اصالح 
گر به مخاطبان 

جهت رشد 
همه جانبه 

فراگیران. 

16

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه  ی 
یاب می باشد.  ارز

از معلم: در فرآیند آموزشی )همه مراحل  انتظار  حد 
از روش های ارزشیابی فرآیندی بهره گیری  آموزشی( 
نماید )یعنی آموزش و سنجش در هم تنیده است (

توجه به 
ارزشیابی 

فرایندی 
ومستمر

17

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

را  شده  ارائه  فعالیت های  معلم:  از  انتظار  حد 
عنوان  به  و  طراحی  اهداف  و  محتوا  با  متناسب 

تکلیف ارائه دهد. 

تناسب 
فعالیت و 

تکلیف  با 
محتوا و 

اهداف درسی

18

با  غیرمرتبط  فعالیت  یک  هر  امتیازدهی:  نحوه ی 
کسر شود.  محتوا و هدف یک امتیاز 

 
حد انتظار از معلم: در ارائه تکلیف از انواع تکلیف 

استفاده نماید. ) تمرینی، خالقیتی، بسطی و. . . (
تنوع تکالیف) 

آماده سازی 
- بسطی - 
خالقیتی و. 

) . .

19

امتیاز  تکلیف یک  نوع  به هر یک  امتیازدهی:  نحوه 
داده شود. 
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شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال ه  ر شما
ک مال

سه  از  تکلیف  روش  ارائه  در  معلم:  از  انتظار  حد 

گروهی،  عمومی،   ( نماید.  استفاده  ارائه  روش  نوع 

انفرادی(

توجه به انواع 

شیوه های 

ارائه تکالیف 

درسی ) فردی 

عمومی گروهی(

20

کسر  امتیاز  یک  نوع  یک  هر  نبود  امتیازدهی:  نحوه 
شود. 
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 ب: ارزیابی از اجرای تدریس معلم

شرح انتظار و امتیاز دهی ک ها مال شماره 
ک مال

کالس وآموزش با نام خدا  حد انتظار از معلم: شروع 

تشخیص  مورد  روشهای  )ع(به  اطهار  ائمه  نام  وذکر 

وسلیقه معلم)ذکر نام-حدیث-روایت- شعر و. . . (

نام خدا و درود 
بر پیامبر واهل 

بیت )ع(

1

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

کالس  در  گروه  سازماندهی  معلم:  از  انتظار  حد 
فعال سازی آن

هدایت 

گیران به  فرا

سوی مشارکت 

و انجام 

فعالیتهای 

گروهی

2

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

یس و فعالیت ها به  حد انتظار از معلم: در جریان تدر

رزی توجه نماید  کار عملی و مهارت عملی و دست و

و دانش آموزان را به ارتقاء مهارت هدایت نماید

توجه به 
مهارت عملی 

دانش آموزان 

3

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز
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شرح انتظار وامتیاز دهی ک ها مال شماره 
ک مال

حد انتظار از معلم: درفرایند آموزش  زمان الزم برای 
کشف مفاهیم فراهم شود.  کند تاامکان  تفکر فراهم 

زمینه سازی  
برای تفکر، 

کشف اصول و 
مفاهیم 

4

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

از  بجا  و  هنگام  به  موقع،  به  معلم:  از  انتظار  حد 
ری های جدید استفاده نماید.  وسایل و فناو

گیری  کار  به 
مناسب 
وسایل، 

رسانه ها و 
ری های  فناو

جدید

5

یاب  نحوه ی امتیازدهی: امتیاز بر اساس تشخیص ارز
می باشد. 

باال  برای  آموزش  فرایند  در  معلم:  از  انتظار  حد 
متنوع  ومصداق های  روشها  از  گیران  فرا انگیزه  بردن 

یق استفاده نماید.  تشو

بکارگیری 
روش های 

یق  متنوع تشو

6

یاب  نحوه ی امتیازدهی: امتیاز بر اساس تشخیص ارز
می باشد. 

حد انتظار از معلم: فقط به جنبه های نظری مطالب 
در  برد  کار شدن  فراهم  برای  زمینه  بلکه  نکند  اکتفا 

مدرسه یا منزل مهیا شود. 

هدایت 
گیران به  فرا
زمینه های 

بردی دروس کار

7

یاب  نحوه ی امتیازدهی: امتیاز بر اساس تشخیص ارز
می باشد. 
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شرح انتظار وامتیاز دهی ک ها مال شماره 
ک مال

انگیزه  راهبرد  و  شروع  مهارت  معلم:  از  انتظار  حد 
که  نماید  اجرا  کالس  و در  انتخاب  سازی مناسبی 
کند. این اقدام نباید  بتواند انگیزه و جذابیت ایجاد 
لحاظ  یس  تدر جریان  کل  در  بلکه  باشد  مقطعی 

گردد. 

ایجاد انگیزه و 
شوق یادگیری 

)برانگیختن 
فراگیران(

8

نحوه ی امتیازدهی: به انتخاب هر یک از فنآوری های 
جدید 1 امتیاز داده شود. 

مناسب،  کلمات  گیری  بکار  معلم:  از  انتظار  حد 
شیوایی بیان، زبان بدن و. . . 

قدرت بیان و 
ارائه مطالب

9

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

ارایه  درس  طرح  در  که  را  آنچه  معلم:  از  انتظار  حد 
شده است به خوبی و منطبق بر آن اجرا نماید. 

   توانایی و 
تسلط  اجرای 
مراحل اجرای 
یس روش تدر

10

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
کسر  یاب می باشد. )وجود هر مغایرت یک امتیاز  ارز

شود. (

حد انتظار از معلم: معلم در جریان آموزشی بر اساس 
و  باشد  داشته  ری  نوآو و  خالقیت  کالس  موقعیت 

انعطاف الزم را برای اصالح فرآیندها داشته باشد. 

ری  ابداع و نوآو
در جریان 

یس تدر

11

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز
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شرح انتظار وامتیاز دهی ک ها مال شماره 
ک مال

آموزش های  فراهم سازی  معلم:  از  انتظار  حد 
غیر  بصورت  تربیتی  و  اعتقادی  اخالقی-دینی 

مستقیم در جریان آموزش

ترغیب 
دانش آموزان به 
نکات اسالمی 

 و اخالقی

12

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

کامل بر محتوای درس حد انتظار از معلم: تسلط  تسلط معلم به 
مطالب درسی

13

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
امتیاز  یک  مغایرتی  و  اشتباه  )هر  می باشد.  یاب  ارز

کسر شود. (

بودن  راستا  هم  و  مرتبط  معلم:  از  انتظار  حد 
به  درس)نپرداختن  ومحتوای  اهداف  با  فعالیت ها 

 حاشیه ها وموارد جزیی(

تناسب 
فعالیت های 

یادگیری با 
اهداف درسی

14

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
امتیاز  یک  مغایرتی  و  اشتباه  )هر  می باشد.  یاب  ارز

کسر شود. (

گیری راهبرد های  مناسب  حد انتظار از معلم: بکار 
یس و در هم  کل جریان تدر کالس )در  برای نشاط  

تنیده (

زمینه سازی 
مناسب جهت 
شادابی ونشاط 

فراگیران

15

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز
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شرح انتظار وامتیاز دهی ک ها مال شماره 
ک مال

ایجاد  با  آموزش  فرآیند  در  معلم:  از  انتظار  حد 
سوال های راهبردی دانش آموزان برانگیخته نماید. 

توانایی در 
کردن  درگیر 

دانش آموزان با 
مسئله

16

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

رابطه  مناسب  منش  و  رفتار  با  معلم:  از  انتظار  حد 
گیران برقرار نماید.  موثر با فرا

ارتباط موثر با 
دانش آموزان 

جهت جذب 
بهتر 

17

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

حد انتظار از معلم: در انتخاب روش های ارزشیابی 

ژه و. . . ( بر اساس  )  آزمون، مصاحبه، مشاهده، پرو

اهداف محتوای درسی مبادرت نماید. 

میزان استفاده 
از روشهای 

ارزشیابی 
متنوع 

)مشاهده  
مستمر-

عملکرد - 
مصاحبه و. 

) . .

18

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز
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شرح انتظار وامتیاز دهی ک ها مال شماره 
ک مال

و  شده  پیش بینی  زمان  رعایت  معلم:  از  انتظار  حد 
یع آن نسبت به فعالیتها توز

مدیریت زمان 19

تشخیص  اساس  بر  امتیاز  امتیازدهی:  نحوه ی 
یاب می باشد.  ارز

سواالت   به  یی  پاسخگو نحوه  معلم:  از  انتظار  حد 
بلکه  شود  پرهیز  پاسخ ها  مستقیم  ارایه  فراگیران)از 

هدایت شود تا خود به پاسخ برسد. (

پاسخ به 
ران سواالت داو

20

یک  مورد  هر  نشدن  رعایت  امتیازدهی:  نحوه ی 
کسر شود.  امتیاز 
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یاد آوری مهم: 
یس ها   یابی  طراحی آموزشی و اجرای تدر با توجه  به اینکه معموال ارز
یا نتایج و امتیازات افراد شرکت کننده  با  توسط چند نفر انجام می شود و
که اعتبار امتیازها  ر خواهد بود بنابراین الزم است  مقایسه امتیازات مقدو
محقق  زمانی  موضوع  این  باشد.  داشته  را  الزم  هماهنگی  و  بوده  باال 
ارزشیاب  اعضاء   توسط  اجرا  از  قبل  یابی  ارز شاخص های  که  می شود 
ک  که قرار است مال کنید  تنظیم و هماهنگ شود. به عنوان مثال: فرض 

ر امتیاز دهی شود:  ذیل)بند اول جدول الف( توسط چند نفر داو
- تشخیص اهداف راهبردی و مهم درس: امتیاز1-2-3-4

ری به تشخیص خود امتیاز دهی نماید در این  ممکن است  هر داو
باید  افراد مشکل ساز می شود. برای رفع این مشکل  صورت مقایسه بین 

گیرد ران قرا ر  ک تعیین و در اختیار داو سنجه های جزئی مال
که به ازای هر هدف غیر مهم 1 امتیاز  به عنوان مثال مشخص شود 
که چه امتیازی  ران می دانند  کسر شود با همین راهنمایی  ساده همه داو

باید بدهند.
از  قبل  محترم  ران  داو که  می شود  پیشنهاد  مشکل  این  رفع  برای 
یز نموده و در  ک ها را ر ری طی یک جلسه مختصر یکایک مال شروع داو

خصوص نحوه امتیاز  دهی با هم هماهنگ شوند. 
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نگاهـی به روش های تـدریـس فعـال و اکتشافی

روش های  تدریس  فعال  و مشارکتی و اکتشافی 
که  سبب   تربیت ، دو طرز تفکر  وجود داشته   یخ  تعلیم  و  تار در طول  

ین  و انتخاب  راه کارهای  اساسی  شده  است :  تدو
معلمان   تفکر،  این   است :  خالی  ظرف  یک  همانند  انسان   ذهن    .1
سفید  و  خالی   ذهن   به   اطالعات   انتقال   عامل   را  دست اندرکاران   و 
کردن  یک   یس ، صرف  پر  فراگیرندگان  می دانست  و تمام  تالش  فرآیند تدر
یس  مورد استفاده  هم  اغلب  از نوع   جعبه ی  خالی  می شد. روش های  تدر

یه  بود.  سنتی ، غیرفعال  و یک سو
محرکات   و  اعمال   مقابل   در  می تواند  و  است   فعال   انسان   ذهن    .2
واکنش  نشان  دهد: ذهن  جعبه ی  خالی  نیست ؛ بلکه  ظرفیت هایی  دارد. 
تا  کنند  را تحریک   فراگیرندگان   کنند ذهن   باید سعی   بنابراین ، معلمان  
در  باشد.  داشته   فعاالنه   مشارکتی   آموزش ،  جریان   در  آنان   یای   پو تفکر 
گستره ی  آموزش  و یادگیری   زه  مسائل  جدیدی  در  زمینه ی  این  تفکر، امرو

که  به  اختصار، به  آن  اشاره  می شود:  مد نظر است  
که  سرنشینان  آن  در جستجوی   کالس  درس  به  قایقی  شباهت  دارد   
باید  هستند،  قایق   این   در  که   افرادی   همه ی   سبب ،  این   به   ساحل اند. 
تا مسیر حرکت  و سرعت  آن  قابل   کنند  موتورهای  حرکتی  خود را روشن  
با  که   است   معلم   تنها  این   کالس ها،  اغلب   در  متأسفانه   باشد.  قبول  
رد و دانش آموزان  در مسیری   موتور خود، قافله ی  علم  را به  حرکت  درمی آو

خالف  او پارو می زنند. 
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گانه فراشناخت:  مهارتهای سه 
این که   برای   شود.  فعال   دانش آموزان   خودراهبری   موتورهای   باید   
مسیر  در  فعاالنه   و  کنند  روشن   را  خودراهبری   موتورهای   دانش آموزان  
در  را  یر  ز اساسی   و  راه کارهای  مهم   باید  درآیند، معلم   به  حرکت   اهداف  

کند:  مورد آنان  اعمال  
الف ( مهارت  خودآغازگری 

طبق   اما  می شود.  آغاز  معلم   نام   به   نفر  یک   با  آموزش ها  کثر  ا  
که  معلمان  اجازه  بدهند همه ی   ردهای  جدید، توصیه  می شود  دست آو
ید: »من  این  آزمایش  یا  بچه ها فعالیت  را شروع  کنند. او به  جای  این که  بگو
ید:  کنید تا یاد بگیرید«، باید بگو گوش   این  درس  را شروع  می کنم ، خوب  
کنیم  و برای   کنیم . همه  باید آن  را تجربه   »بیایید این  فعالیت  را شروع  

رسیدن  به  هدف ها بکوشیم . «
ب ( مهارت  خودمشاهده گری 

به  قدرت  خودراهبری ، خودمشاهده گری   برای  رسیدن   راه کار  دومین  
گروهی ،  و  شخصی   به طور  باید  بچه ها  همه ی   راه کار،  این   در  است . 
اول   دست   مشاهدات   و  کنند  تجربه   را  آموزشی   پدیده های   و  رخ دادها 
درک   و  فهم   شده ،  ایجاد  چالش های   جریان   در  بتوانند  تا  باشند  داشته  
خود را افزایش  دهند. متأسفانه  برخی  از معلمان ، وقایع  و روی دادهایی  را 
که  مشاهده کرده اند، برای  دانش آموزان  تعریف  می کنند. در صورتی که  این  

نوع  ارتباط ، فراگیرندگان  را غیرفعال  می کند. 
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پ ( مهارت  خودکنترلی  و خودقضاوتی 
 ▪ هرگاه  معلمان  اجازه  دهند دانش آموزان  آغازگر باشند و خود فرآیندها 
یش  را کنترل  و  را مشاهده  کنند، باید اجازه  دهند که  خود آنان ، اعمال  خو
کنند. در آموزش  فعال  و مشارکتی ، تنها معلم  حق   در مورد آن ها قضاوت  
یرا در این  شیوه ، مهارت  و توانایی   کند؛ ز ندارد دانش آموزان  را ارزش یابی  

یت  می شود.  کنترل  خود در دانش آموزان تقو
و  یژگی ها  و باید  مربیان   روی کردها،  و  اهداف   این   به   نیل   برای  
مشارکتی   و  فعال   یادگیری   یاددهی-  و  یس   تدر روش های   خصوصیات  
رزند. در این  روش ها، موارد  را بدانند و برای  دست یابی  به  آن ها اهتمام  و

یر قابل  ذکر است :  ز
مطالب   بنابراین ،  می دانند.  را  یادگیری   روش های   فراگیرندگان    ▪  
در  می کنند.  کشف   انتخابی   روش های   اجرای   طریق   از  را  مفاهیم   و 
اجرا  و  یزی   برنامه ر به   خود  آموزش ،  جریان   در  دانش آموزان   حقیقت ، 
و  یادگیری   تسهیل   معلم ،  نقش   میان ،  این   در  و  می پردازند  ارزش یابی   و 

گردان  است .  راهنمایی  شا
گروه  معنا  گروهی  است  و فعالیت  فرد در  بیشتر فعالیت ها به  صورت  

پیدا می کند.
دانش آموزان  و معلم  هر دو مسئول  یادگیری  هستند. 

راهنمایی  معلم  و تالش  دانش آموزان ،  با  آموزشی ،  امکانات   و  منابع  
انتخاب  یا تولید می شود. 

مهارت هایی  چون  اندیشیدن ، حل  مسئله ، تفکر و خالقیت  اهمیت  
یژه  دارد.  و
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یرا آنان  خود شریک  و  یاد است ؛ ز انگیزه ی  درونی  دانش آموزان  بسیار ز
بنیان گذار فعالیت ها هستند. 

کاربست  علوم  شناسایی  می شود.  بردی  و  کار زمینه های  
مهارت های  اجتماعی  و ارتباطی  افراد افزایش  می یابد. 

بر اعتماد به نفس  و حس  مسئولیت پذیری  فراگیرندگان  افزوده  می شود. 
یت  می شود.  روحیه ی  جستجوگری  و تفحص  در افراد تقو

ارزش یابی  از عملکرد به صورت  فرآیندی  است  و نتیجه  و پایان  مسئله  
مورد نظر نیست . 

کارگاه  عملی  تبدیل  می شود.  کالس  به  یک   فضای  
یت  می شود.  کالمی دانش آموزان  تقو مهارت های  

دانش های  نظری ، به نحو مطلوب  با واقعیت ها و روی دادهای  عملی  
در خارج  از مدرسه  مرتبط  می شود. 

ذهن  فراگیرندگان  فعال  و سیال  می شود. 
تجربیات   تبادل   و  یادگیری   فرصت های   ایجاد  محل   درس ،  کالس  

می شود. 
ژه های   پرو واگذاری   طریق   از  دانش آموزان ،  عملکرد  از  ارزش یابی  

عملی  و تحقیقی  و آزمون های  هنجاری  انجام  می شود. 
گروهی  است .  یق  و ترغیب  دانش آموزان  به صورت  انفرادی  و  تشو

روبه رو  یادی   ز سؤاالت   با  دانش آموزان   یس ،  تدر و  آموزش   فرآیند  در 
اساس   بر  را  آن ها  و  فرضیه سازی   شده   ایجاد  سؤاالت   برای   می شوند، 

روش های  مناسب  بررسی  می کنند. 
رد.  معلم  شرایط  یادگیری  را فراهم  می آو
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یس  سرشار از شور و شوق و همراه  با تفریح  است .  فرآیند تدر
ل  منطقی  را  عادت  به  تفکر دقیق  و حساسیت  نشان دادن  به  استدال

یت  می کند.  تقو
گسترش  سازوکارهای  یادگیری  فراگیرندگان  می شود )راه های   سبب  

متعدد چگونه  یادگرفتن (. 
و  خودمشاهده گری   خودآغازگری ،  مانند  فراشناختی   مهارت های  

یت  می شود.  خودقضاوتی  تقو
فهم   و  درک   و  دیگران   )موقعیت (  نقش   در  قرارگرفتن   قابلیت  

یت  می گردد.  دیدگاه های  آنان  تقو
از  بهره گیری   و  مطالعه   از  پیش   محترم   خوانندگان   می رود  انتظار 

یر توجه  فرمایند:  یس ، به  موارد ز روش ها و نمونه های  تدر
که   است   این   شده   ارائه   روش های   عملی   نمونه ی   اجرای   از  هدف  
برد آن ها را  کار خوانندگان  محترم   با عنایت  به  ساختار روش ها، نحوه ی  
یش  را بهبود بخشند. بنابراین ،  بشناسند و عماًل مهارت های  اجرایی  خو
که  بر مبنای  تجارب  ارزشمند آموزشی  است ،  اعمال  سلیقه ی  معلمان ، 
کیفیت بخشی  مجاز شمرده  می شود. البته  این  اقدامات  نباید  در جهت  

موجب  تغییر ساختار اصلی  الگوها شود. 
سرفصل های   و  تحصیلی   ره های   دو درسی   مواد  این که   به   باتوجه  
امکان   کتاب ،  این   در  روش هاست ،  برابر  ده ها  و  متنوع   بسیار  آموزشی  
معلمان   نتیجه ،  در  ندارد.  وجود  دروس   همه ی   برای   روش   هر  اجرای  
موضوعات   و  دروس   و  یس ها  تدر نمونه ی   همانند  می توانند  محترم  

گون ، به  تعمیم  دست  بزنند.  گونا
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مانند  آموزشی ،  طراحی   مراحل   اجراشده ،  روش های   بیشتر  در 
کالس ، انگیزه سازی ، ارزش یابی  و ارائه ی  تکلیف   اهداف ، فضا و مدل  
آموزشی  و معلمان   کردن  طراحان   اقدام ، آشنا  این   از  آمده  است . هدف  
یاددهی-یادگیری   فرآیند  در  آموزشی   طراحی   ری   ضرو و  مهم   مقوله ی   با 

است . 
کاری ،  گروه های   قالب   در  دانش آموزان   مستمر  مشارکت   و  فعالیت  
که   است   امید  است .  شده   ارائه   روش های   اصلی   محورهای   از  یکی  

گران قدر، این  مهم  را مورد عنایت  خاص  قراردهند.  مدرسان  و معلمان  
اکتشاف   بر  مفهوم   درک   و  یافت   در شده ،  ارائه   روش های   بیشتر  در 
کلیه ی   دارد،  امکان   تا جایی که   بنابراین ،  گروهی  مبتنی  است .  و  فردی  
به کار  کشف مطالب  برای   زمینه سازی   باید در جهت   آموزشی   خدمات  

گردد.  گرفته شود و از ارائه ی مفاهیم  و مطالب  به طور مستقیم  خودداری  
این   در  یس   تدر روش های   ین   تدو بر  کم   حا نظریه های   این که   به   نظر 
می شود  تقاضا  است ،  مبتنی   فراشناخت   و  شناخت   نظریه   بر  کتاب ، 
خود  و  خودکنترلی   خودآغازگری ،  مهم   اصل   سه   فعالیت ها  کلیه ی   در 
خاص   دانش آموز  چند  و  معلم   با  تنها  کالس   و  شود  رعایت   ارزش یابی  

آغاز نگردد و به  پایان  نرسد. 
یس   ین  شده  برای  اولین  بار به مثابه  روش  تدر بعضی  از روش های  تدو
ید  رز یم  برای  تکمیل  و اصالح  آن ها اهتمام  و آمده  است . بنابراین ، امیدوار

و در غنای  آن  بکوشید. 
بکار گیری روش های فعال ممکن است در اوایل،  سخت و پیچیده 
یرا معلمان و دانش آموزان تجربه کافی و عادت الزم را کسب  به نظر برسد ز
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نکرده اند ولی پس از اجرای چند روش فعال و مشارکتی، فرایند یاددهی 
گیری روان و آسان خواهد شد.  – یاد 

یس دانش آموزان فعال هستند لذا معلم باید  در روش های فعال تدر
کند توانایی های آنان را سامان دهی نموده و حتی االمکان به ارایه  سعی 

مستقیم مفاهیم بپردازد. 
درس  کالس  اکتشافی،  و  مشارکتی  یادگیری   – یاددهی  فرایند  در 
و در  ادامه می یابد  پژوهیدن  و  گفتگو  و  با بحث  و  آغاز  با مسأله و سؤال 
جریان این فرایند دانش آموزان به تجارب دست اول آموزشی نایل می آیند. 
کالس درس و واگذاری  گروه بندی در  الزمه اجرای روش های فعال، 
فعالیت های  و  گروه  تشکیل  لذا  است  آنان  به  گفتگو  و  بحث  فرایند 

گروهی مهمترین بستر برای یادگیری خواهد بود. 
یس  کالس های درس توصیه می شود تا برای تدر برای ایجاد تنوع در 
بعضی موضوعات از تلفیق چند روش بهره گیری شود. در این خصوص 

ابتکارات معلمان و شرایط فضای آموزشی حائز اهمیت است. 

گاهی  آ برای  تدریس  روش  تعدادی  قسمت  این  مهم:در  آوری  یاد 
کتاب مصداق  که در بخش پایانی  معلمان ومربیان آورده شده است 
های مربوط به احکام در قالب طراحی آموزشی وطرح درس نویسی 
این  کنندگان  که مطالعه  این فرض شده است  بنابر  ذکر شده است 
توانایی  بعدی  گام  در  و  شوند  آشنا  تربیت  گوژی  پدا با  ابتدا  کتاب 

کسب نمایند. مصداق سازی را 
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کلیات و مراحل روش های تدریس
روش  سخنرانی  

به  و  است  بوده  معمول  قدیم  بسیار  های  زمان  از  سخنرانی  روش 
قرار  عموم  دسترس  در  کتاب  که  دراز  سالیان  و  بود  خواندن  معنی 
کتاب می خواندند و دانش آموزان  ی  نداشت، معلمان مطالب را از رو
که معلم از طریق  کردند. امروزه روش سخنرانی را در روشی  یاداشت می 

آن، اصول، حقایق و مفاهیم درس را به طور شفاهی ارائه می دهد . 
رهنمود ها و مهارتهای علمی

شروع   -2 یس.  تدر نحوه  و  مدت  درسی،  مطالب  کردن  منظم   -1
کردن  مطرح   -4  . درس  یک  های  هدف  کردن  مشخص   -3 جالب. 
تصاویر  با  آموزان  دانش  کردن  مشغول   -5 یس.  تدر خالل  در  سئواالتی 
آموزشی.  کمک  وسایل  از  مناسب  استفاده   -6 کتاب.  های  جدول  و 
 -9 یس.  تدر به  عالقه  دادن  نشان   -8 درسی.  مطالب  کردن  ساده   -7
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گویی به سواالت.10- معرفی  کالس و پاسخ  ارائه خالصه درس در پایان 
منابع و مأخذ مفید برای افزایش اطالعات. 11- استفاده از آموخته های 
کاربرد مطالب  قبلی دانش آموزان جهت طرح ریزی درس. 12- یاد آوری 

کالس های باالتر . و ارتباط آن با دروس 
امتیاز های این روش :

کارگیری تجارب و دانش و  کالس. 2- به  1- تناسب با وقت محدود 
یس برای تعداد بیشتر دانش آموزان و حجم بیشتر  تدبیر . 3- توانایی تدر
گفته های دیگران  از مطالب درسی 4- تقویت حس شنوایی و توجه به 

.5- احترام و مقام واقعی معلم با انتقال دانش و تجربیات خود . 
محدودیت ها : 

و  دادن  گوش  به  که  آموزان  دانش  برای  روش  این  نبودن  مفید   -1
یاداشت برداشتن عادت ندارند .2- یک طرفه بودن ارتباط بین معلم و 
کت و معلم متکلم وحده است. 3- ارزشیابی  دانش آموز، دانش آموز سا
به  فعالیتها  پیشرفت   -4 است.  مشکل  بسیار  یس  تدر ضمن  میزان  از 
بر  کید  تا  -5 آموزان.  دانش  عالقه  و  توانایی  تا  دارد  بستگی  معلم  میل 
معلم  بیشتر  توجه   -6  . آنها  کارگیری  به  نحوه  و  کاربرد  تا  دانش  انتقال 
برای  بودن  نامناسب  آموزان. 7-  تا جلب عالقه دانش  ارائه مطالب  به 
کاهش میزان توجه. آموزش مهارتهای عملی. 8- خستگی شنوندگان و 

روشی   آن را  و  شده   مطرح   انتقادهایی   سخنرانی   روش   مورد  در 
که   کرده اند. اما جالب  این جاست   کارآمد توصیف   غیرفعال ، انفعالی  و نا
کثر معلمان  و استادان  دانشگاه ، به  این  روش  توجه  دارند و ازاین  طریق   ا

کارآمد است ؟ یس  می کنند. آیا به  راستی  روش  سخنرانی  نا تدر
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یس   یی  به  این  سؤال ، باید به  این  مسئله  توجه  کرد که  تدر برای  پاسخ گو
گر قرار باشد در یک  جلسه ی  آموزشی   چه  نوع  اهدافی  را دنبال  می کند؟ ا
یک  سلسله  اطالعات  به  محققان  داده  شود، آیا روش  دیگری  به اندازه ی  

روش  سخنرانی  مقرون  به  صرفه  خواهد بود؟
و  مطلوب   روشی   به مثابه   را،  روش   این   کوشیده ایم   کتاب ،  این   در 
ابتدا  این  سبب ،  به   کنیم .  دانش آموزان  مطرح   نسبی  با مشارکت   فعال ، 
از  معلم   که   است   روشی   سخنرانی   روش   می دهیم .  ارائه   آن   از  تعریفی  
و  شفاهی   صورت   به   را  اطالعات   و  مفاهیم   حقایق ،  اصول ،  آن ،  طریق  
توضیحی  ارائه  می دهد. از این  روش ، در بیشتر آموزش ها استفاده  می شود 
دادن   به   حال   هر  در  معلم   یرا  ز است .  مشکل   بسیار  آموزش   آن ،  بدون   و 
روش   به   که   دارد  نیاز  خود  یس   تدر اهداف   و  موضوع   مورد  در  اطالعاتی  
گر از این  روش  به  تناسب  مطلب  و بر  سخنرانی  انجام  می شود. بنابراین ، ا
اساس  توصیه های  ارائه  شده  استفاده  شود، کارآیی  الزم  را خواهد داشت . 

مراحل  روش  سخنرانی  فعال 
 مرحله ی  اول : بیان  موضوع  و انگیزه سازی 

موضوع   باید  شود،  مطرح   سخن رانی   اصلی   محتوای   این که   از  پیش  
انگیزه   مناسب ،  راهبردهای   با  و  گردد  ارائه   دانش آموزان   به   اهداف   و 
و  است   یه   یک سو روش   این   که   آن جا  از  شود.  جلب   آنان   عالقه ی   و 
توجه   جلب   و  زمینه سازی    رت   ضرو می کند،  استفاده   آن   از  معلم   فقط  

دانش آموزان  بسیار مهم  است  و سبب  تسهیل  مراحل  بعد می شود. 
مرحله ی  دوم : ارائه ی  مطلب 

برای   و  ارائه  می شود  این  مرحله   و محتوای  اصلی  درس ، در  مطالب  



رش یس احکام در آموزش و پرو / روش های تدر 68

ری  است :  یر ضرو کند، توجه  به  نکات  ز این که  به  صورت  مؤثر عمل  
1. در شیوه ی  بیان ، از یک نواختی  پرهیز شود. 

2. معلم  مکان  و موقعیت  ایستادن  خود را تغییر دهد. 
تی  بپرسد.  یس ، از دانش آموزان   سؤاال 3. در حین  تدر

گوش  دادن  مؤثر را افزایش  دهد.  4. با اقدامات  انگیزشی ، میزان  
کند.  یر، نمودار و. . . استفاده   یس  از تصاو 5. برای  تدر

6. مسائل  ساده  و بدیهی  را به  سرعت  و مسائل  مهم  و قابل  توجه  را به  
کند.  صورت  تشریحی  بیان  

7. از آموخته ها و نظریات  دانش آموزان   هم  بهره بگیرد. 
کند.  8. بهتر است  معلم  این  روش  را با روش های  فعال  دیگر تلفیق  

گردان  را  9. معلم  باید با رفتاری  غیر از حالت  معمولی  خود، توجه  شا
کند.  جلب  

مرحله ی  سوم : جمع بندی  و نتیجه گیری 
یس   تدر پایان   در  را  مخاطبان   عالقه ی   و  انگیزه   که   اقداماتی   از  یکی  
یرا دانش آموزان   جلب  می کند، ارائه ی  یک  جمع بندی  مناسب  است . ز
رند و به  روشنی ،  دوست  دارند نتیجه ای  از محتوای  سخن رانی  به دست  آو

گاه  شوند.  از نتایج  آ
توصیه  می شود این  مرحله  با مشارکت  دانش آموزان  انجام  شود و پس  از نوشتن  
نتایج  روی  تخته ، همه ی  شرکت کنندگان  آن ها را بررسی  کنند و نظریات  خود را 
مطرح  سازند. با توجه  به  این که  روش  سخن رانی ، یکی  از متداول ترین  روش های  
مورد استفاده  در تاریخ  آموزش  و پرورش  است ، خود معلمان  تجارب  ارزنده ای  در 

این  زمینه  دارند و به  این  سبب ، از ارائه ی  نمونه ی  تدریس  خودداری  می گردد. 
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روش تمرین و تکرار
کید کرده اند که دانش آموزان باید مهارتهایی که ارزش  معلمان همواره تأ
یادگیری دارند، به طور صحیح و کامل بیاموزند. تمرین و تکرار خود به خود 
کسب مهارت در هر  سبب یادگیری درست، سرعت عمل در یادگیری و 
و  یژه  و انسجام یک سلسله عناصر  به معنای  تمرین  زمینه ای می شود. 
ارتباط متقابل آنهاست که در نهایت به یادآوری و تکرار هر چه بهتر و سریع 
تر منجر می شود. تمرین و تکرار که کلید اصلی فرآیند یادگیری مهارتهاست 
کیف  و  کم  به  که  است  انفرادی  گشای  مشکل  روش  یک  کلی  طور  به 

آموخته های اولیه، ارتباط های متنوع و تکرار بستگی دارد.
رهنمود ها و مهارت های عملی

باشد  داشته  اطمینان  باید  معلم  ین،  تمر شروع  از  پیش   -1
دارند؟  کامل  گاهی  آ تکرار  و  ین  تمر رد  مو موضوع  از  زان  آمو دانش 
وش  ر هدف  و  رت  ضرو از  زان  آمو دانش  آیا  بداند  باید  معلم   -2
ساده  از  را  ها  فعالیت  باید  معلم   -3 دارند؟  گاهی  آ تکرار  و  ین  تمر
هر  برای  مشخص  برنامه  داشتن   -4 کند.  یزی  ر برنامه  مشکل  به 
زان  آمو انگیزه در دانش  برای حفظ  تدابیر الزم  باید  5- معلم  جلسه. 
گانه را  که حواس پنج  از وسایلی  آنان را به استفاده  گیرد و  کار  را به 
کالس  در  زدن  قدم  با  تواند  می  معلم   -6 دهد.  سوق  کند،  فعالتر 
کند.  یابی  ز ار را  زان  آمو دانش  پیشرفت  عملی  کارهای  مشاهده  و 
دچار  زان  آمو دانش  یژه  بو زان  آمو دانش  کار  بر  دقیق  نظارت   -7
پاسخ  دیگران  کمک  بدون  که  زانی  آمو دانش  یق  تشو  -8 مشکل 

می دهند.  ارائه  صحیح 
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امتیاز های این روش :
1-  تمرین و تکرار درست، سبب ترغیب دانش آموزان به یادگیری می 
که برای یادگیری  شود. 2- دسترسی سریع به پاسخ ها 3- دانش آموزانی 
کم جریان یادگیری را پشت سر می  کم  کنند و  مهارتی خاص تالش می 
یافته  اثر تمرین و تکرار به موفقیت دسته  کنند در  گذارند، احساس می 
رفتن  بین  از   -5 شخصی.  مشکل  حل  و  ها  مهارت  یادگیری   -4 اند. 
و تکرار. 6- تشخیص دقیق  تنوع تمرین  با  یادگیری  ر  آو کسالت  حالت 

نیازها. 7- یادگیری مهارت های خودآموزی.
محدودیت های این روش : 

1- درصورت نظارت نادرست ممکن است دانش آموزان جواب های 
کنند. 2- ممکن است این احساس در دانش آموزان ایجاد  غلط را تکرار 
کافی است. 3- ممکن است دانش آموزان،  که تنها تکرار مختصر  شود 
خستگی  ایجاد  تکرار  صورت  در  و  نبینند  معنایی  و  هدف  هیچگونه 
یافت ارزش  کند. 4- این روش برای رشد فردی در زمینه درک مفاهیم و در
ها مناسب نیست. 5- این روش مستلزم تنظیم یک برنامه دقیق و توجه 
بر یادگیری یک  به نیازهای فردی دانش آموزان است. 6- ممکن است 
و  بودن  انفرادی  به دلیل ماهیت  کید شود. 7-  تأ اندازه  از  بیش  مهارت 
گروهی، معلم نمی تواند بفهمد چه زمانی دانش  کارگیری آن به شکل  به 

اموزان برای شرح مطلب جدید آمادگی دارند.
روش نمایشی 

در  و  آموزش است  در  مرسوم  و  متداول  روش های  از  نمایشی،  روش 
که از نام این روش بر  یخ این رشته، سابقه ای طوالنی دارد. همان گونه  تار
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می آید، پدیده یا واقعیتی به نمایش گذاشته می شود و مهارت های دیدن، 
از محور های اصلی این نوع آموزش است. با استفاده از این روش می توا ن 

یادی از فراگیرندگان اطالعات داد.  کمترین زمان، به تعداد ز با 
در مورد اجرای این روش، دو مشکل اساسی وجود دارد: دانش آموزان 
فقط از یک حس، یعنی دیدن استفاده می کنند و صرفًا دانش و اطالعات 
دو  این  حل  برای  هستند.  فعال  غیر  روش  این  در  و  رند  می آو دست  به 

یر پیشنهاد می شود:  مشکل مسائل ز
کردن دانش آموزان، معلم می تواند  کردن آموزش و فعال  یه  برای دوسو
کند و بعضی اوقات یک قسمت از نمایش  درحین نمایش از آن ها سؤال 

کند تا آنان درس را توضیح دهند.  را به دانش آموزان محول 
را  نمایش  جذابیت  می توان  مؤثر،  تجهیزات  و  وسائل  با  به کار گیری 
مهم  بسیار  ارائه می دهد،  آن  در  را  معلم مطالب  که  داد. مکانی  افزایش 

یرا نمایش باید قابل مشاهده باشد.  است. ز

مراحل روش 
مرحله ی اول: آمادگی و توضیح 

در مرحله ی آمادگی، چند وظیفه ی مهم به عهده ی معلم است. 
ردن امکانات و وسائل الزم.  -  فراهم آو

-  نمایش مقدماتی پیش از شروع مرحله ی اصلی. 
- راهبردهای انگیزه سازی معلم باید خیلی قوی باشد. 

از  کلیدی  مفاهیم  و  واژه ها  تعریف  دستگاه ها،  و  وسایل  معرفی   -
اقدامات این مرحله است. 
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مرحله ی دوم : نمایش دادن 
به  شده  مشخص  مراحل  طبق  را  نمایش  نمایش دهنده،  یا  معلم 
می پردازند  آن  مشاهده ی  به  دقت  با  فراگیرندگان  و  می کند  اجرا  ترتیب 
با  نمایش  است  بهتر  البته  می دارند.  بر  یادداشت ها  لزوم،  صورت  در  و 

کوتاه همراه باشد.  توضیحات خیلی مختصر و 
توضیح  یا  کرد  سؤال  آنان  از  می توان  دانش آموزان،  کردن  درگیر  برای 
خواست. بهره گیری از تکنولوژی آموزشی مناسب و روش های متنوع، بر 
جذابیت بحث می افزاید امکان دارد بعضی از موضوعات نمایش دادنی، 

بنا بر ماهیت آن ها، به چند شکل انجام پذیر است: 
که  بزرگ  خیلی  و  کوچک  خیلی  چیزهای  برای  مدل:  از  استفاده 

امکان مشاهده ی واقعی آن مشکل است. 
استفاده از نمونه: برای موضوعاتی که فراهم کردن اصل و کل آن میسر 

نباشد، از نمونه استفاده می شود. 
استفاده از اشیای حقیقی و واقعی. 
یر و نقاشی . استفاده از پوستر و تصو

مرحله ی سوم: آزمایش و سنجش 
را  نمایش  فراگیرندگان  از  بعضی  امکان،  صورت  در  نمایش،  از  بعد 
تی  گر در حین اجرا سؤاال تکرار می کنند تا شخصًا به تجربه ی آن بپردازند و ا

بر ایشان مطرح شد، از معلم خود بپرسند. 
آن،  بر  و عالوه  مؤثر است  یادگیری  تثبیت  و  تعمیم  برای  این مرحله 
یت می شود. معلم هم  تقو نیز  کالمی  دانش آموزان  و  مهارت های عملی 
در اجرای مستقل و طی جریان آزمایش آنان، میزان موفقیت خود و تحقق 

اهداف را ارزش یابی می کند. 
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روش ایفای نقش 
اجتماعی  و  فردی  شخصیت  ین  تکو در  که  روش هایی  از  یکی 
موقعیت های  است  نقش  ایفای  روش  دارد  بسزایی  سهم  فراگیرندگان 
متفاوت این روش، نمونه های کوچکی از ایفای نقش های زندگی است و 

بهتر از بقیه ی روش ها، فراگیرندگان را در عرصه ی زندگی می آزماید. 
اجتماعی  روابط  بهبود  و  تقویت  آموزشی  نظام های  تمام  در   

ً
معموال

اجتماعی  انسان  که  جا  آن  از  است.  اصولی  سیاست  یک  گردان،  شا
است و تمام ارتباطات او در یک فضای سالم سیر می کند اگر دانش آموزان 
مهارت های زندگی کردن را کسب کنند، در تمام شئون زندگی با موفقیت 
بیشتری عمل خواهند کرد. به عالوه با آن که در تمام درس ها، امکان تعامل 
تعلیمات  مانند  هایی  درس  در  دارد  وجود  آسانی  به  تجربیات  تبادل  و 

یژه ای کسب می کنند.  اجتماعی، مهارت های اجتماعی را به طور و
یش، نقش های مورد  در این روش، دانش آموزان بر اساس عالیق خو
به  همکالسان،  همکاری  و  معلم  نظارت  با  و  می کنند  انتخاب  را  نظر 
اجتماعی  روابط  و  قوانین  آموزش  طریق،  این  از  می پردازند  نقش  ایفای 
کم بر جامعه بهتر انجام می شود و به یادگیری مؤثر و کار آمد می انجامد.  حا
تحلیل  به  اجتماعی،  هنجارهای  شناخت  ضمن  دانش آموزان  یرا  ز
و  تثبیت می کنند  را  ایفای نقش، نگرش خود  و در حین  آنها می پردازند 
نوعی ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران بر قرار می سازند. در این روش، 
درک  سبب ساز  خود  که  می شود  یت  تقو نیز  کالمی  آنان  مهارت های 

اطراف است. 
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امتیازات روش ایفای نقش 
1. ایجاد شور و شوق و انگیزه ی درونی در فراگیرندگان 

که دانش آموزان خود نقش های مورد نظر را انتخاب می کنند  از آن جا 
و بر اساس وظایف محوله به ایفای نقش می پردازند، شور و شوق فراوانی 
یس بدین روش به یک  برای انجام دادن آن پیدا می کنند. به عالوه، تدر
یگران  که طراوت ذهنی خاصی بین باز صحنه ی تفریحی تبدیل می شود 

رد و سبب ساز یادگیری مؤثر می شود.  و مشاهده کنندگان به وجود می آو
2. مشارکت و فعالیت دانش آموزان 

بودن  فعال  موضوع  یادگیری،  ـ  یاددهی  مهم  اصول  از  یکی  زه  امرو
تعاملی  و  طرفه  دو  ارتباطی  یادگیری،  که  می دانیم  است.  فراگیرندگان 
گر یادگیرندگان منفعل شوند، فراگیری امکان پذیر نخواهند شد.  است و ا
در این روش، همه ی دانش آموزان نقش دارند و باید در موعد مقرر آن را ایفا 

کنند و در جریان آموزش به فعالیت بپردازند. 
یی و خجالت دانش آموزان  کم رو کاهش   .3

یی یا خجالتی  یکی از معضالت دانش آموزان و حتی بزرگساالن، کم رو
و  شوند  گوشه گیر  افراد  می شود  سبب  خصیصه  این  است.  آنان  بودن 
موقعیت های مطلوب اجتماعی را از دست بدهند. روش ایفای نقش، 
دانش آموزان  در  را  تعاملی  روحیه ی  آمیزی  موفقیت  بسیار  ی  گونه  به 

رد.  یت می کند و آنان را  اجتماعی بار می آو تقو
4. افزایش مهارت های روانی ـ حرکتی در فراگیرندگان 

یت مهارت های فیزیکی دانش آموزان  یکی از محورهای آموزش، تقو
یک  آن  در  یرا  ز است.  نقش  ایفای  روش  بهترین  زمینه،  این  در  است. 
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یگران باید به نحو مطلوب و با آمادگی  صحنه ی نمایش وجود دارد و باز
یج  تدر به  موردی  تمرین های  این  بپردازند.  نقش  ایفای  به  صحنه  روی 
ارتباط  و  می گردد  اعضا  بیشتر  هماهنگی  و  عضالت  یت  تقو موجب 

مفیدی بین روان و حرکت به وجود می آید. 
کسب نگرش های جدید و قبول ارزش های اجتماعی   .5

رش،  پرو و  آموزش  اصلی  اهداف  و  روی کردها  از  یکی  که  می دانیم 
می رود  انتظار  و  است  دانش آموزان  تفکر  طرز  در  مطلوب  نگرش  ایجاد 
احساسات  و  نگرش  عواطف،  ذهنی،  مهارت های  کسب  ضمن  که 
در  کنند.  پیدا  موضوع  به  نسبت  عمیقی  ر  باو و  شود  یت  تقو نیز  آنان 
از عمل  امور محوله،  انجام دادن  یگران در حین  باز ایفای نقش،  روش 
گاهانه، در مقام دفاع از  یش متأثر می شوند و آ کردن اندام های حسی خو
رش  یش بر می آیند. این اقدام از نظر آموزش و پرو رفتارهای نمایشی خو

یژه ای دارد.  اهمیت بسیار و
یت قدرت مدیریت و سازمان دهی افراد  6. تقو

و  آموزش  در  اساسی  مهارت های  از  یکی  یزی  ر برنامه  و  یت  مدیر
اجتماعی  عرصه ی  در  گیرندگان،  فرا می رود  انتظار  و  است  رش  پرو
همه  نقش،  ایفای  روش  در  بشوند.  الیقی  یزان  ر برنامه  و  موفق  مدیران 
فراهم  دانش آموزان  یکایک  طریق  از  برنامه ها  و  تمهیدات  امکانات، 
آنان  خود  همت  به  نیز  نقش  ینش  گز و  دهی  سازمان  حتی  و  می آید 
که  می شود  سبب  امر  این  می پذیرد  صورت  آموزگار  راهنمایی  با  و 
بر  و  کنند  یزی  برنامه ر بی  به خو را  فعالیت ها  و  یان ها  دانش آموزان، جر

یت داشته باشند.  آن ها مدیر
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شرکت کنندگان در روش ایفای  نقش 
الف( معلم یا مربی در مقام مسئول اجرا و هماهنگ کننده ی فعالیت ها. 
گروه، یک  یگران اصلی از هر  ب ( عده ای از دانش آموزان در نقش باز

کارگردان انتخاب می شود.  نفر به سمت 
پ( بقیه ی دانش آموزان تماشاچی هستند و در پایان اجرای نقش، به 

ارزشیابی و تحلیل نمایش می پردازند 
مراحل روش ایفای نقش 

مرحله ی اول:  شناسایی و انتخاب موضوع، اولین قدم برای ایفای نقش 
یس یا موضوعات  است و انتخاب آن به صورت موضوع درس مورد تدر
باید  موضوع  گون  گونا ابعاد  صورت،  دو  هر  در  می شود.  انجام  دلخواه 
نقش ها،  گران  ایفا  تا  شود  تفهیم  فراگیرندگان  کلیه ی  به  و  گردد  تشریح 

یر باید رعایت شود:  کنند در این مرحله موارد ز مفاهیم اصلی را درک 
ـ واضح و روشن کردن موضوع، به نحوی که برای همه قابل فهم باشد. 

گردان باشد.  کلی مورد عالقه و توافق شا ـ موضوع 
ـ موضوع دارای اهداف مهم اجتماعی باشد. 

مطرح  را  آن  نقش  ایفای  ساختار  در  باشد)بتوان  اجرا  قابل  موضوع  ـ 
ساخت.(

ـ واژه های موجود در موضوع، تعریف و مشخص شود 
دانش آموزان  روانی  و  ذهنی  توانایی های  با  و  باشد  جذاب  موضوع  ـ 

تناسب داشته باشد. 
مرحله ی دوم: نوشتن نمایش نامه 

این  ایفای نقش است. در  نگارش نمایش نامه پیکره ی اصلی روش 
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صورت  به  را  فعالیت ها  کلیه ی  دانش آموزان  پایان،  تا  شروع  از  مرحله 
کمک مربی بهره مند می گردند.  یسند و در این زمینه، از  ره ای می نو محاو
رعایت  و  گنجانده  را  درس  اصلی  اهداف  باید  مراحل  یکایک  در 
محتواهای  و  مطلوب  نا  عادت های  از  پرهیز  و  اجتماعی  ارزش های 
نقش  ایفای  روش  در  اصلی  محتوای  بنابراین،  الزامی است.  نا مناسب 
همین مرحله است و پیام اصلی درس باید در همین قسمت مطرح شود 
گردد. آنان نیز باید در مراحل بعد،  تا از طریق اجرا، به دانش آموزان منتقل 
رند. در ضمن در این مرحله، رعایت  راهکارهای اجرایی را به صحنه بیاو
آنان،  فکری  زمینه های  و  اطالعات  گرفتن  نظر  در  و  دانش آموزان  توان 

اهمیت بسیار دارد. 
نمایش نامه ی نوشته شده، باید دارای ابتدا و انتها باشد و آموزش های 
گر نمایش نامه خوب تنظیم نشود انگیزه ی دانش آموزان  الزم را ارائه دهد. ا

کاهش می یابد و ممکن است نمایش، جذابیت مورد نظر را پیدا نکند. 
کوتاه و قابل فهم باشد و بر اساس  بنابراین جمالت باید حتی االمکان 
بینش دانش آموزان تنظیم شود بین جمالت و محتوا، باید ارتباط و توالی 
جهت  هم  اصولی،  صورت  به  موضوعات  و  باشد  داشته  وجود  منطقی 

باشد. 
مرحله ی سوم: تعیین نقش ها 

یگران بر اساس توانایی و عالقه ی آنان به نقش های مورد  انتخاب باز
نظر، مهمترین نقش روش ایفای نقش است. فعالیت الزم برای این الگو، 
دیگر  و  افراد  گزینش  و  نقش ها  تعداد  و  می شود  مشخص  مرحله  این  در 

موارد اجرایی مدنظر قرار می گیرد. 
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یژگی های رفتاری، ساختار بدنی )قد،  شناخت شخصیت افراد و و
زن، سن و. . .( اهمیت بسیار دارد. معلم یا مربی در مقام کارگردان اصلی  و
آنان  توانایی های  را خوب بسنجد  یگران  باز از هر چیز  قبل  باید  نمایش، 
کند. نظر  کند و سپس نقش های مورد نظر را به آن ها پیشنهاد  کشف  را 
گفتنی  گران نیز در این انتخاب مؤثر است.  دانش آموزان دیگر یا مشاهده 
یرا  که تفسیر و تبیین نقش های مثبت و منفی، ارزش بسیار دارد ز است 
آثار  بر فراگیرندگان  که به ظاهر منفی است  ممکن است بعضی نقش ها 
سوئی برجای بگذارد. بنابراین نباید شخصیت افراد را بر اساس نقش های 
کرد. به عالوه، در درس های متفاوت، نقش ها باید عوض  آن ها تعریف 

گر یک نوع نقش نباشد.  شود و یک نفر، همیشه  ایفا 
مرحله ی چهارم: تهیه ی امکانات و تجهیزات الزم 

فراهم  شده  ین  تدو نامه ی  نمایش  اساس  بر  باید  نظر  مورد  امکانات 
گذاری نمایش  یت روند اجرا و اثر  ین و تقو گردد. نقش این وسایل در تکو
ایجاد  کشش  و  جذابیت  فراگیرندگان  برای  و  است  یاد  ز بسیار  نامه 
ردن  آو فراهم  و  مناسب  صحنه آرایی  فضا،  از  استفاده  نحوه ی  می کند. 
یگران تشریح شود. در این زمینه، بهتر است  دیگر امکانات باید بر ای باز
که امکان دارد،  گرفته شود و تا جایی  از وسایل ساده و در دسترس بهره 

خود دانش آموزان وسایل را بسازند. 
مرحله ی پنجم: آمادگی و تمرین مقدماتی 

راهنمایی  با  باید  یگران  باز وظایف،  تشریح  و  نقش ها  تعیین  از  پس 
از  کنند.  کسب  را  الزم  آمادگی های  بپردازند.  مقدماتی  تمرین  به  مربی، 

کرد:  یر اشاره  جمله ی این آمادگی ها می توان به موارد ز
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کردن نقش مربوط به خود.  ـ حفظ 
گاهی از نقش دیگران.  ـ مطالعه ی دقیق تمام نمایش نامه، برای آ
گریم صورت و دیگر اعضا، در صورت نیاز.  ـ شناخت چهره ها و 

ـ شناخت و ساخت و سایل و امکانات. 
ـ شناخت و تمرین مراحل اجرایی به صورت متوالی. 

مرحله ی ششم اجرا و نمایش دادن
یگران در حضور مربی و بقیه ی دانش آموزان،  گروه باز در این مرحله، 
کار  و  کننده  هدایت  مقام  در  مربی،  حضور  می پردازند.  نقش  ایفای  به 
مستقیم  غیر  صورت  به  را  یگران  باز باید  او  دارد.  بسیار  اهمیت  گردان 
مرحله ی  کالس،  در  نقش  ایفای  روش  اجرایی  مرحله ی  کند  هدایت 
گران با دقت و رعایت دقیق نظم، به تماشای نمایش  اصلی است و تماشا
یش  رت، نکات مهم و نظریات اصالحی خو می پردازند و در صورت ضرو
رش، باید  را یادداشت می کنند. بنابراین اهداف و انتظارات آموزش و پرو
یگران متجلی شود و روند اجرایی نمایش، این اهداف  در رفتار و گفتار باز

را تحت الشعاع قرار ندهد.  
مرحله ی هفتم: بحث و بررسی و ارزش یابی 

با  و  گروهی  صورت  به  گران  تماشا اجرایی،  مرحله ی  اتمام  از  پس 
می پردازد  اجرایی  مراحل  کلیه ی  بررسی  و  یابی  ارزش  به  معلم،  هدایت 
این  از  هدف  می دهند.  ارائه  را  خود  پیشنهاد های  و  انتقادات  و 
نمایش نامه  منفی  نکات  رفع  مثبت.  نکات  یت  تقو و  اصالح  مرحله، 
اتخاذ  مرحله  این  در  که  تصمیماتی  کلیه ی  بنابراین،  نقش ها ست.  و 

می شود، باید در تصمیمات بعدی لحاظ شود. 
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کارگردان نمایش نامه است، اهمیت  که  این پیشنهاد ها، برای معلم 
افزایش می یابد. دراین  اثر بخشی روش  آن ها،  با رعایت  یرا  ز بسیار دارد. 
یافت و تأثیر نمایش نامه و روند اجرای آن برای دانش آموزان نیز  مرحله، در
یزی و اجرا  گر آزمونی از محتوای این فعالیت برنامه ر گردد و ا باید تحلیل 

شود، بسیار مفید خواهد بود. 
روش  استقرایی 

کلی  تقسیم  می کند و برای  هر یک  از  تفکر استقرایی  را به  سه  مرحله ی  
عملیات  اجرایی ، پیشنهادهایی  ارائه  می دهد. 

 1. تکوین  مفهوم 
یزان  و معلمان ، آموزش  و درک عمیق مفاهیم   یکی  از وظایف  برنامه ر
درس  به  فراگیرندگان  است . به  زبانی  ساده ، »آموزش  می دهیم  تا مفاهیم  
وجود  اساسی   روی کرد  دو  مفهوم ،  ین   تکو یا  یافت   در برای    » شود.  درک  

دارد: 
یه ی  مفاهیم  می پردازد. در این   الف ( مربی  به  انتقال  و ارسال  یک سو
فراگیرندگان   ذهن   هستند.  منفعل   فراگیرندگان   و  فعال   معلم   حالت ، 
که  معلم  آن را پر می کند  و مفاهیم  درس  در وسعت   مانند مخزنی  است  
یاد تکثیر می شود. در حالی که  می دانیم  در روی کردهای  جدید، یاددهی   ز
یه  است  و ما، به  دنبال  تولید دانش  هستیم ، نه   ـ یادگیری  یک  اقدام  دوسو

تکثیر آن . 
با  مفهوم   تا  می شود  زمینه سازی   مفاهیم   آموزش،   جریان   در  ب ( 
سعی   با  بنابراین ،  شود.  تولید  معلم   و  دانش آموزان   فعاالنه ی   مشارکت  
حالت ،  این   در  می شود.  کشف   مفاهیم   دانش آموز،  فکری   تالش   و 
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یا  کارگاه   یک   صورت   به   کالس   و  دارند  راهبردی   نقش   دانش آموزان  
طریق   این   از  که   آموزشی   می شود.  اداره   فعال   یادگیری   ایستگاه   یک  
و  سازنده   خود  یرا  ز است .  ارزشمند  دانش آموزان   برای   می افتد،  اتفاق 
کمال  میل  آن  علم  را می شناسند  تولیدکننده ی  آن  هستند. در نتیجه ، با 
و بر آن  تسلط  می یابند و از آن  در موقعیت های  زندگی  استفاده  می کنند. 

ین  مفهوم  در  الگوی  استقرایی ، روی کرد، پی گیری  و  در مرحله ی  تکو
یر انجام  می شود:  یت  می شود. نیل  به  این  مرحله ، از طریق  روش های  ز تقو

کردن  مطالب   تعیین ، فهرست  
مشخص   فراگیرندگان   برای   یس   تدر مسئله   و  موضوع   این که   از  بعد 
که   را  نمونه ای   هر  موضوع ،  خصوص   در  می شود  خواسته   آنان   از  شد، 
که  از طریق   کنند. آنان  بر اساس  تجارب  شخصی ،  سراغ  دارند، فهرست  

کرده اند، نمونه ها را اعالم  می دارند.  کسب   محیط  و دیگران  
به   دانش آموزان   ابتدا  است   بهتر  نظر،  مورد  اهداف   به   رسیدن   برای  
با  سپس   یسند.  بنو را  خود  نظر  مورد  مطالب   و  کنند  فکر  فردی   صورت  
و  بحث   از  پس   و  دهند  گسترش   را  فهرست   گروه ،  اعضای   هم فکری  
گروه  باشد.  کل   که  بیانیه ی   بررسی ، فهرست  واحدی  به  معلم  ارائه  دهند 
یت  رابطه ی  افراد  گروه ها و تقو کار  وظیفه ی  معلم  نیز راهنمایی ، نظارت  بر 
گروه  و سنجش  عملکرد سرگروه  است . پیشنهاد می شود در مرحله ی   با 

یر مورد توجه  خاص  قرارگیرد:  اول ، مراحل  ز
کاری  از دانش آموزان  )یک  سرگروه  به  سمت  سخنگو و  گروه   * تشکیل  

مدیر جلسه  و چند عضو(. 
* انجام  دادن  فعالیت  انفرادی  در آغاز مرحله ی  اول  و قرائت  نظریات  
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چند دانش آموز در حضور بقیه ی  دانش آموزان . 
افراد هر  و مشورت   گروهی   تفکر  به   زمان  مناسب   * اختصاص  دادن  

گروه . 
گروه ها.  * تنظیم  یک  فهرست  مشترک  برای  هر یک  از 

گفتگو بین  سرگروه ها.  * بحث  و 
را  نمونه ها  بیشترین   توانسته اند  که   گروه هایی   ترغیب   و  یق   تشو  *

کنند.  فهرست  
* ایفای  نقش  نظارتی ، هدایتی ، و تسهیل کنندگی  از سوی  معلم . 

گروه بندی  بر اساس  ویژگی های  مشترک 
پس  از این که  مرحله ی  اول  اجرا شد، دانش آموزان  باید ابتدا به  صورت  
گروه ، فهرست  به دست  آمده  را به   انفرادی  و سپس  با نظر بقیه ی  اعضای  
ین  بر اساس  تشابه  آن هاست  و  گروه بندی  عناو کنند.  چند بخش  تقسیم  

تشخیص  این  تشابهات ، به  عهده ی  دانش آموزان  است . 
باشد،  نشده   تفهیم   دانش آموزان   برای   موضوع   گر  ا که   است   طبیعی  
و  بپردازد  صحبت   به   مسئله   کلیات   درباره ی   دقیقه ای   چند  باید  معلم  
گر  کند. ا یت   با استفاده  از روش  سخن رانی ، زمینه های  فکری  افراد را تقو
می تواند  معلم   دهند،  تشخیص   را  دسته بندی ها  نتوانند  دانش آموزان  
کمک   دانش آموزان   به   مرحله   این   دهد.  یاری   را  آنان   غیرمستقیم   به طور 
یر  تصو اساس   بر  و  کنند  درک   خوبی   به   را  تفاوت ها  و  تشابهات   می کند 
رند و معیارهای  طبقه بندی   به  نظم  درآو را  نامنظم   ذهنی  خود، فهرست  

را بدانند. 
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عنوان دهی  و طبقه بندی 
معلم   هدایت   و  همکاری   با  فراگیرندگان   که   قبل ،  مرحله ی   دو  در 
به   آنان   اندیشه ی   و  فکر  کردند،  گروه بندی   و  تهیه   موضوع   از  فهرستی  
گردید.  کرد و بر گستره ی  معلوماتشان  افزوده   صورت  خالقانه ای  پیشرفت  
بنابراین ، در مرحله ی  عنوان دهی  انتظار می رود که  با توجه  به  خصوصیات  
انتخاب   مناسبی   عنوان   و  نام   گروه   هر  اعضای   مشترک ،  یژگی های   و و 
و  بحث   صورت   به   باید  گروه   اعضای   دهد.  ارائه   آن را  سرگروه   و  کنند 
گفتگوی  رو در رو، به  دفاع  از نام گذاری  خود بپردازند و در نهایت ، با کمک  
معلم ، عنوان های  مناسبی  برای  طبقه بندی  خودانتخاب  کنند و به  توافق  
گروه بندی  به  طبقه بندی  منجر می شود و هر جزء،  برسند. در این  مرحله ، 

یژه ی  خود جای  می گیرد.  در طبقه ی  و

2. تفسیر مطالب 
که  فراگیرندگان  بتوانند  یادگیری  مؤثر و مطلوب  زمانی  اتفاق می افتد 
کنند و به  تفسیر و  در خصوص  مسئله  و موضوع  مورد نظر، اظهار عقیده  
تحلیل  آن  بپردازند. در سطوح  باالی  حوزه ی  شناختی ، یادگیری  به  همین  
یت  و بنیان های   مسئله  توجه  دارد و مهارت های  ذهنی  دانش آموزان  را تقو
که   داشت   توجه   باید  البته   می کند.  ایجاد  ذهن   در  را  کیفی   تغییر  یک  
دانش  توانایی  تحلیل  و تفسیر مطالب ، به  شناخت  دقیق  و عمیق  مسائل  
بستگی  دارد و مراحل  متفاوت  الگوی  استقرایی ، این  تسلط  و مهارت  را 
یر  در حد باالیی  تعیین  می کند. مرحله ی  تفسیر مطالب  از طریق  موارد ز

تحقق  می یابد: 



رش یس احکام در آموزش و پرو / روش های تدر 84

 تشخیص  و تعیین  جنبه های  شاخص 
یژگی هایی   ین  موجود در طبقه ها، خواص  و و که  عناو طبیعی  است  
که  بین  تمام  آن ها مشترک  و شاخص  است  و فراگیرندگان  باید آن ها  دارند 
از  یا توصیفی   تعریف   یژگی ها، می توان   بر اساس  همین  و کنند.  را معین  

کرد.  رد وآن  را تجزیه  و تحلیل   گروه  به  دست  آو اجرای  هر 
و  و تشابهات   تفسیر می شود  این  خصوصیات ، موضوعات   پایه ی   بر 
تفاوت های  آن ها مشخص  می گردد. در این  مرحله ، فراگیرندگان  خواهند 
کنند و به توصیف  دقیق آن   توانست  به  طور مجزا، مفهوم  هر جزء را درک  

بپردازند. 

کشف  روابط  و استنتاج      
و  اجزا  بین   معلولی   و  علت   روابط   دانش آموز  و  معلم   مرحله ،  این   در 
طبقات  را بررسی  و نتیجه گیری  می کنند. چرایی  بعضی  اجزا و قرارگرفتن  
و در  ین  تحلیل  می شود  قرار می گیرد، جایگاه  عناو بررسی   نیز مورد  آن ها 
یژگی ها، ارتباط  طبقات  مشخص  می گردد. در این  حالت ، یک   بعضی  و

ین  می شود.  جدول  چند بعدی  تدو

استنباط 
از  دانش آموزان   استنباط   قبل ،  مراحل   اجرای   با  طبیعی ،  به  طور 
آنان   ذهن   در  کامل ،  درک   با  نظر،  مورد  دالیل   و  می یابد   افزایش   موضوع  
تی   سواال معلم   می شود،  درک   معنا  عمق   مرحله ،  این   در  می شود.  ثبت  
طرح  می کند و از دانش آموزان  می پرسد. این  سؤاالت  نشان دهنده ی  عمق  
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یادگیری  و درک  دانش آموزان  از مسئله  است . به عالوه ، سواالت  کمی بعید 
شباهت   گرفته اند،  یاد  دانش آموزان   که   آنچه   به   کاماًل  و  هستند  گرا  وا و 
از  گسترده تر  باید  و دفاعیات  دانش آموزان   این  قسمت ، دالیل   ندارند. در 

مراحل  قبلی  باشد. 
که  مفهوم  مورد نظر آموخته   گفت   گرفتن  این  مرحله ، می توان   با پایان  
در  رسیده اند.  موضوع   بر  تسلط   مرحله ی   به   دانش آموزان   و  است   شده  
متوقف   مرحله   این   در  استقرایی   طریق   از  آموزش   موضوعات ،  بیشتر 
بعدی   مراحل   نیست .  این   از  فراتر  درس ،  اهداف   و  انتظار  یرا  ز می شود؛ 
هم  به  موضوع  و ابعاد متفاوت  آن  بستگی  دارد و در صورت  لزوم ، اهداف  

درس  ادامه  می یابد. 
 

کاربرد اصول 
تولید  و  کشف   تفسیر مطالب   و  ین  مفهوم   تکو مراحل   در  که   اصولی  
و  می شود  گرفته   به کار  جدیدتری   ابعاد  در  بعد  مرحله ی   در  است ،  شده  
می گردد  تبیین   و  بررسی   جدید  موقعیت های   اصول ،  مفهوم   اساس   بر 
به   آن   در  یرا  ز است .  همین   هم   علم آموزی   اهمیت   و  امتیاز  مهم ترین   و 
و  می آید  بیرون   ذهن   از  اطالعات   می شود،  توجه   بردی   کار جنبه های  
مهم ترین   که   می دانیم   می گردد.  متصل   عمل   به   زندگی ،  عرصه های   در 
برد علم  و  کار که  در آن ها توانایی   مشکل  نظام های  آموزشی ، در این  است  
اصول  آموخته  شده  کسب  نمی گردد و این  آموخته ها عماًل در زندگی  بی اثر 

و بی ثمر می ماند. 
مبذول   یادی   ز توجه   آن   روش های   و  تحقیق   به   اصول ،  برد  کار در 
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می گردد و در یکی  از روش های  آن  )فرضیه سازی ( بر اساس  مبانی  علمی 
برد اصول ، سه   کار  به  تفحص  در موضوع  پرداخته  می شود. برای  مرحله ی  

فعالیت  پیش بینی  شده  است : 

 پیش گویی  و فرضیه سازی 
فراگیرندگان   از  و  می کند  مطرح   را  ناآشنا  و  جدید  اطالعات   معلم ، 
می خواهد بر اساس  اصول  و مفاهیم  تدریس  شده ، نتایج  آن را بیان  کنند یا به  
فرضیه سازی  بپردازند. فرضیه سازی  پاسخی  مبتنی  بر حدس  و گمان  و اعالم  
نظریات  است . فرضیه ی  اعضای  گروه  متفاوت  است  و وقتی  سرگروه  نتیجه ی  
بحث  را اعالم  می کند، ممکن  است  چند فرضیه  وجود داشته  باشد. این  
چندگانگی  بسیار مفید است ؛ زیرا به  بحث  و گفتگوی  علمی منجر می شود و 

زمینه  را برای  دفاع  و پشتیبانی  در مرحله ی  بعد آماده  می سازد. 
 

توضیح  یا پشتیبانی  از فرضیه ها
یس  باید به  سوی  تأیید یا رد فرضیه ها  پس  از فرضیه سازی ، جریان  تدر
گانه  بحث   پیش  برود. در این  زمینه ، ابتدا اعضای  هر گروه  باید به طور جدا
گروه  را به  دیگران  ارائه  می دهد و در صورت   کنند. سپس  سرگروه  دالیل  هر 
امکان ، مخالفان  و موافقان  هر یک  از فرضیه ها، به  بحث  می پردازند. در 
یادی  دارد و روش های   برد ز کار یی   این جا، روش  حل  مسئله ی  جان  دیو
ری  اطالعات ، بررسی  و اجرای  روش ها نیز مؤثر است . البته  باید  جمع آو
گفت  که  این  مرحله  با تأیید یا رد فرضیه  پایان  نمی یابد و فقط  دالیل  موجود 

ل  افراد شنیده  می شود.  بیان  می گردد و استدال
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تصدیق  پیش گویی 
یی   پیش گو تصدیق   به   معلم   و  دانش آموزان   نهایی   بررسی   و  بحث  
در  دانش آموزان   توانایی   چه   هر  می شود.  منجر  فرضیه ها  اثبات   و 
و  فرضیه سازی   مرحله ی   در  شود،  یت   تقو بیشتر  تحقیق   روش های  
استقرایی ،  الگوی   مراحل   پایان   از  پس   بود.  خواهند  موفق تر  تصدیق  
آنان   یادگیری   و  گرفت   خواهند  یاد  عمیق   طور  به   دانش آموزان   کلیه ی  
روانی   مهارت های   و  نگرش   توسعه ی   اطالعات ،  تولید  فرآیند  یک   به  
توافق   مورد  یادگیری   همان   ی کرد،  رو این   شد.  خواهد  تبدیل   حرکتی   ـ 

بیت  است .  تر و  تعلیم   علمای  
نمودار مراحل  الگوی  استقرایی  

ین  مفهوم   1. تکو
 الف ( تعیین ، برشماری  و فهرست  مطالب ؛

یژگی های  مشترک ؛ گروه بندی  بر اساس  و  ب ( 
 پ ( عنوان دهی  و طبقه بندی . 

 2. تفسیر مطالب 
 الف ( تشخیص  و تعیین  جنبه های  شاخص  تفسیر؛

کشف  روابط  و استنتاج ؛ ب ( 
   پ ( استنباط  و تعمیم 

برد اصول  کار  .3 
یی  نتایج ، توضیح  پدیده های  جدید و فرضیه سازی ؛  الف ( پیش گو

ب ( توضیح  و پشتیبانی  از فرضیه ها؛
یی  .   پ ( تصدیق  پیش گو
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روش  مناظره  
گاه  در مورد مطالب  بحث انگیز،  از دیرزمان ، گفتگوی  مناظره ای  افراد آ
یکی  از روش های  مؤثر برای  تفهیم  مطالب  به شمار می رفته  است . با توجه  
کاماًل  به  این که  در این  روش ، بحث  و مبادله ی  اطالعات  با یک  روحیه ی  
گسترش  همه جانبه ی  مفاهیم  می انجامد.  فعال  همراه  است ، به  بسط  و 
گروه های  متفاوتی   از  که   از طرفی ، چون  مناظره  در محیطی  انجام  می شود 
ل ها و ارائه ی  نظرها بر  صاحبان  اندیشه  و خرد در آن  حضور دارند، استدال

بنیان های  نظری  و علمی  کاماًل مستدل  استوار است . 
گونه  جلسات ، شنوندگان  به  یک  روی کرد جدید سوق   در این  

ً
معموال

می رود.  پیش   موضوع   بر  تسلط   حد  تا  یادگیری   و  آموزش   و  پیدامی کنند 
رش ، از این  روش  در بخش هایی   گستره ی  آموزش  و پرو پیش  از این ، در 
فعالیتی  مقطعی   و  نبوده است  اما چون  روشی  مستقل   استفاده  می شد؛ 
که  بدون  نظام  و سیستم  منطقی  و متداول  بود، نگارنده   به حساب  می آمد 

کرده  است .  یس  و با سازمان دهی  جدید ، ارائه   آن را در قالب  روش  تدر
مراحل  روش 

 مرحله ی  نخست : طرح  موضوع 
گرفته   نظر  در  موضوعی   مناظره ،  و  بحث   برای   که   است   بدیهی  
یش   تا مناظره کنندگان ، قبل  از حضور در جلسه ، اطالعات  خو می شود 
موضوع   می توان   نیز،  یس   تدر عرصه ی   در  کنند.  آماده   و  سازمان دهی   را 
گرفت   کرد. اما باید از موضوع هایی  بهره   مورد نظر را به  دانش آموزان  اعالم  
وجود  یرا  ز باشند.  متفاوت   زوایای   دارای   و  گسترش   و  بسط   قابل   که  

گون ، میدان  بحث  و تبادل  نظر را غنی تر می کند.  گونا دیدگاه های  
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 مرحله ی  دوم : ایجاد چالش 
گر موضوع  دارای  ابعادی  چالش انگیز باشد، گفتگوها جالب تر خواهد  ا
شد. بیان  نظریات  و ارائه ی  توضیحات  در مورد موضوع ، به  تناقض  عقاید 
ری  آماده  می کند.  یی  و هم آو یارو و سلیقه  منجر می شود و فضا را برای  رو
در این  مرحله ، معلم  یا مربی  باید در مقام  ناظر و مجری  طرح ، زمینه های  
کند تا در مرحله ی  بعد، طرفین  بحث ، مواضع  خود  را اعالم   الزم  را آماده  

دارند. 
مرحله ی  سوم : بحث  و ارائه ی  نظر

مناظره ،  طرفین   شد،  ایجاد  بحث   برای   الزم   زمینه ی   این که   از  پس  
اعالم   را  نظریات  خود  نوبت   به   باشند،  بیشتر  یا  نفر  دو  که  ممکن  است  
یک   شرایط   کردن   بازگو  ضمن   باید  فعالیت ،  مجری   یا  ناظر  می دارند. 
که  شرکت کنندگان ، از حیطه ی  موضوع  مورد  کند  بحث  منطقی ، دقت  

بحث  خارج  نشوند. 
در این  مرحله ، می توان  از مشاهده کنندگان  نیز خواست  در مورد یک  
که  در این  صورت ، یک  بحث  چندقطبی  در  عقیده ی  خاص  نظر بدهند 
گرفت . هم اندیشی  افراد هم عقیده ، جلسه   مورد دیدگاه ها صورت  خواهد 

کرد.  را فعال تر خواهد 
مرحله ی  چهارم : ارزش یابی  و اعالم  نتایج 

ضمن   متفاوت ،  گروه های   یا  طرفین   وسیله ی   به   شده   ارائه   مطالب  
رسیدن   مسیر  در  را  آنان   دانش آموزان ،  گاهی های   آ و  اطالعات   گسترش  
به  یک  عقیده ی  درست  قرار می دهد. در پایان ، معلم  می تواند مجددًا به  
یا  جو را  شده   بیان   نظریات   درستی   و  صحت   و  کند  مراجعه   آن ها  آرای  
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توافق   و  به  هم اندیشی   ایجاد شده ،  تعارضات   انتظار می رود  البته   گردد. 
که  در درس  نهفته  است .  گردد و این  مهم ، همان  هدفی  است   منجر 

روش  پروژه  
ین  شخصیت   یکی  از اهداف  تعلیم  و تربیت  در جوامع  پیشرفته ، تکو
افراد برای   کسب  مهارت های  اساسی  زندگی  است . در این  زمینه ، ارتقای  
حساب   به   مهم   محورهای   از  کنترل ،  و  یزی   برنامه ر مدیریت ،  قدرت  
یس ،  تدر فعال   روش های   انتخاب   اهداف ،  این   به   نیل   برای   و  می آیند 

رد.  زمینه های  مناسب  را فراهم  خواهد آو
مهارت های   مطلوب ،  یژگی های   و داشتن   دلیل   به   ژه ،  پرو روش  
روش ،  این   در  می کند.  یت   تقو شایسته ای   به نحو  را  نظر  مورد 
ژه ،  پرو انجام دادن   برای   و  رند  فراهم  می آو را  گیرندگان  مقدمات  الزم   فرا
یزی سپس  برای  اجرای  صحیح ، به  سازمان دهی  آن  می پردازند  برنامه ر
پایان   به   و  را شروع  می کنند  زمانی ، فعالیت    برنامه ی   و  و طبق  اهدف  

می رسانند. 
اطالعات ،  ری   جمع آو بررسی ،  مستلزم   ژه (  )پرو عملی   کار  اجرای  
است .  مسئله   حل   روش   اجرای   سپس   و  مناسب   راهبردهای   انتخاب  
در  فراگیرندگان   که   است   این   ژه ،  پرو روش   یژگی های   و از  دیگر  یکی  
به   زندگی   واقعی   عرصه های   در  و  مدرسه   و  کالس   از  خارج   موقعیت  
فعالیت  می پردازند. این  اقدام ، به نحو مطلوبی ، آموخته های  مدرسه ای  را 
به  زندگی  واقعی  نزدیک  می کند و موقعیت های  زندگی ، تجلی گاه  اهداف  
درونی   انگیزه های   و  دلیل ، عالیق   به  همین   رشی  می شود.  پرو و  آموزش  

فراگیرندگان  افزایش  می یابد. 
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ویژگی های  روش  پروژه 
در  دانش آموزان   فعالیت   نظیر  حدودی   تا  ژه ها  پرو تهیه ی   کار   .1
که  باید  ژه ، ابتدا ارتباط  آن  با عواملی   کار است . ولی  در هر پرو واحدهای  

گیرد، مشخص  می شود.  مورد مطالعه  قرار 
2. این  روش  یادگیرنده  را به  طور منظم  با اجرای  مرحله  به  مرحله ی  کار 

کنترل  مرحله ای  نیز دارد.  آشنا می کند و این  نظم ، 
3. از آن جا که  دانش آموزان   با توجه  به  عالیق  خود موضوعی  را انتخاب  
و  یند  می جو شرکت   فعاالنه   نیز  بررسی   و  تحقیق   مراحل   در  می کنند، 
می توانند کلیه ی  اطالعات  به دست  آمده  را در جلسات  گروه  مطرح  کنند 

یا شوند.  یش  را نیز جو یب  برسانند و نظر معلم  یا معلمان  خو و به  تصو
کافی   انگیزه ی   آن ،  برای   و  است   عمیق   یادگیری   روش ،  این   در   .4

کاماًل محسوس  است .  یاد و  وجود دارد و پیشرفت  دانش آموزان ، بسیار ز
5. دانش آموزان  اعتماد به نفس  پیدا می کنند  و بین  خود آنان  و معلم  

رابطه ی  صحیح  آموزشی  برقرار می شود. 
تعاون ، احساس   نظیر همکاری ،  اجتماعی   رفتارهای   از  بسیاری    .6
انجام دادن   برای   بردباری  و صبر  و فعالیت ،  کار  انضباط  در  مسئولیت ، 
یت  می گردد.  فعالیت ها، تحمل  عقاید مخالف  و. . . در دانش آموزان  تقو
کارهای   و  پژوهش   و  تحقیق   اساسی   مهارت های   دانش آموزان    .7
را  اجرا  و  تصمیم گیری   محاسبه ،  آزمایش ،  مصاحبه ،  مانند  اجرایی  

می آموزند. 
فرصت   و  می شود  ایجاد  دانش آموزان   در  گونی   گونا توانایی های    .8
یسی   گزارش نو رش  آن ها به دست  می آید. برای  مثال ، دانش آموزی  در  پرو
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کردن  طرحی  را در  که  توانایی  پیاده   پیشرفت  می کند و دانش آموز دیگری ، 
رش  می دهد.  عمل  دارد، این  توانایی  را در خود پرو

فراگیرندگان   و رغبت   با میل   آموزشی   فعالیت های   کلی ،  به  طور   .9
صورت  می گیرد و تحمیلی  نیست . 

10. بسیاری  از دشواری های  تربیتی  در ضمن  اجرای  این  روش  برطرف  
می گردد. از جمله : 

 * میان  دروس  نظری  و زندگی  واقعی  ارتباط  برقرار می شود. 
 * از آن جا که  دانش آموزان  در حال  فعالیت  هستند، در کالس  فرصت  

بی انضباطی  پیش  نمی آید. 
 * دانش آموز محور فعالیت های  آموزشی  و تربیتی  است . 

یرا هر کس  با توجه    * به  تفاوت های فردی  دانش آموزان  توجه می شود؛ ز
به  توانایی های  خود در طرح  و اجرای  فعالیت  شرکت  دارد. 

برد مواد درسی   کار  * میان  مواد درسی ارتباط  منطقی  برقرار می شود و 
نمایان می شود. 

از این قبیل   تربیتی  مانند همکاری ، مشارکت  و   * بسیاری از مسائل  
آموزش  داده می شود. 

 * بین  معلم  و دانش آموز و بین  خود دانش آموزان  تعامل  برقرار می شود. 
مراحل  روش  پروژه 

 مرحله ی  اول : تعیین  موضوع  و هدف 
 هر فعالیتی  باید برای  حصول  به  هدفی  طراحی  شود. در این  روش ، 
گردان   که  شا این   برای   را مشخص  می کنند.  گردان  هدف   یا شا معلمان  
از روی  میل  و عالقه  به  فعالیت  بپردازند، معلم  باید با استفاده  از اصول  
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روان شناسی ، به  تعیین  اهداف  بپردازد. دانش آموزان  نیز باید برای  نیل  به  
گر میل  و کششی  برای  اجرای  فعالیت   مقصود بکوشند. بدیهی  است  که  ا
نخواهد  امتیازی   زمره   رو تکلیف  های   بر  روش   این   باشد،  نداشته   وجود 
نظر  مورد  تربیتی   نتایج   این که   بدون   گردان ،  شا است   ممکن   و  داشت  

کاری  را به  منزله ی  تکلیف  انجام  دهند.  حاصل  شود، 
مرحله ی  دوم : ارائه ی  طرح 

طرح   تنظیم   باره ی   در تفکر  و  بحث   روش ،  این   قسمت   مهم ترین  
ذوق  و  اندیشه   با  دانش آموزان   که   بدهند  فرصت   باید  معلمان   است . 
کنند  و ارائه  دهند. سپس   خود، طرح  و برنامه ی  اجرایی  فعالیتی  را تهیه  
صالح   که   مواردی   در  و  کنند  بررسی   را  دانش آموزان   اولیه ی   طرح   باید 
از اشتباهات  احتمالی ، اصالحات  الزم   به  منظور جلوگیری   می دانند، 

رند.  را به  عمل  آو
مرحله ی  سوم : اجرا

خود  که   برنامه هایی   اجرای   و  کردن   فعالیت   از  دانش آموزان    
ً
معموال

یادی  می برند. معلم  وظیفه  دارد بادقت  رسیدگی   کرده اند، لذت  ز ین   تدو
حسب   بر  مسئولیت ها  و  آمده   فراهم   کار  آغاز  برای   الزم   وسایل   که   کند 
توانایی  و قابلیت  افراد بین  آنان  تقسیم  شده  باشد. وقت  نیز باید به  گونه ای  

که  فعالیت ها در زمان  تعیین  شده  اجرا شود.  تنظیم  شود 
توجه   مورد  مرحله   این   در  را  کار  پیشرفت   دقت ،  به   باید  معلمان  
ر نشوند.  گردان  از برنامه  و طرح  اصلی  دو که  شا قراردهند و مراقب  باشند 
انجام دادن   در  نباید  گردان   شا برخی   و  بماند  ناتمام   نباید  طرحی   هیچ  

رزند.  یش  قصور و مسئولیت های  خو
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مرحله ی  چهارم : قضاوت  و ارزش یابی 
کارها و فعالیت های  انجام  شده   باید  ژه ،  یا پرو پایان  اجرای  طرح   در 
کرد و قضاوت ها را بر اساس  آن  استوار ساخت . ارزش یابی   را ارزش یابی  
صحیح  و قضاوت  درست  در مورد هر فعالیتی ، سبب  اصالح  و تکمیل  آن  
که  انتقادات  درست  از بطن  ارزش یابی های  دقیق   می شود. بدیهی  است  
بیرون  می آیند و در اصالح ، تکمیل  شخصیت  و سازندگی  دانش آموزان  

بسیار مؤثرند. 
روش حل مسئله 

باید  یس، روش حل مسئله است.  از روش های فعال تدر یکی دیگر 
موضوعی  و  نیست  معضل  و  مشکل  معنی  به  مسئله،  که  کرد  ری  یادآو
اقدامی،  بلکه در هر  کند، به حساب نمی آید.  ایجاد  برای ما مشکل  که 
رسیدن به هدف همان حل مسئله است. یکی از تفاوت های انسان ها 
یافتن  توانایی  همین  خالقیت،  دارای  و  شعور  ذی  موجودات  مقام  در 

راه حل ازطریق تفکر است. 
به  یاد بدهد،  به دانش آموزان  را  توانایی حل مسئله  آموزشی  گر نظام  ا
یرا هر چه قدرت تصمیم گیری  یقین به اهداف خود دست خواهد یافت. ز
زمره  و گزینش راه حل های مطلوب در فراگیرندگان افزایش یابد، نیاز های رو
ی خود را راحت تر رفع می کنند و موفق تر خواهند بود. یک ضرب المثل 
را  او  غذای  وعده  یک  بدهی،  ماهی  یک  فردی  به  گر  »ا ید:  می گو چینی 
را  او  عمر  یک  غذای  بیاموزی،  ماهیگیری  او  به  گر  ا اما  رده ای.  آو فراهم 
که باید به فراگیرندگان، روش  کرده ای.« این موضوع نشان می دهد  تأمین 
گون  گونا به روش های  را  آنان  و  یم  بیاموز را  گیری  و  تصمیم  حل مسئله 
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کید  کنیم تا در موقعیت های مناسب دست به انتخاب بزنند. تأ مسلح 
همین  بر  نیز،  رشی  پرو مسائل  در  یژه  و به  آموزشی،  پیشرفته ی  نظام های 
کنیم تا دانش آموزان  یت  است. باید روی کردهای روش حل مسئله را تقو
یش را تعمیم  بتوانند بنا به مقتضیات زمان، اطالعات و آموخته های خو
گستره ی زندگی، به رفتار  دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند ودر 

کنند.  های مطلوب تبدیل 
مراحل روش 

درک و فهم مسئله 
که  است  این  داشت،  می توان  فراگیرنده ای  از  که  انتظاری  اولین 
گر همه ی ابعاد مسئله برای او تبیین شود،  یرا ا مسئله را تشخیص دهد. ز
منزله ی  به  مرحله  این  از  سبب،  این  به  آمد.  خواهد  بر  آن  حل  مقام  در 
مرحله ی شناخت و درک مفاهیم و خواسته های مسئله یاد می شود. اما 
کرده است یا نه، باید مراحل  برای این که بدانیم فراگیرنده مسئله را درک 

کنیم.  یر را پی گیری  ز
 راهبردهای مرحله ی درک و فهم 

درباره ی  تفکر  منظور  به  مسئله،  به  فراگیرندگان  ذهن  دادن  توجه   ▪
روانی داشته  و آمادگی ذهنی  برای حل مسئله  باید  حل آن. دانش آموزان 
ری است.  یق کردن آنان نیز بسیار ضرو باشند. ایجاد انگیزه مناسب و تشو
با  و  تکلیف درسی است  که حل مسئله، فقط یک  کنند  نباید فکر  اما 
که هدف از حل مسئله  حل آن، آموزش تمام می شود. بلکه باید بدانند 
فقط یک تکلیف درسی نیست و با حل آن، آموزش تمام نمی شود. بلکه 
با  توأم  ردن نظم فکری  آو به دست  از حل مسئله،  که هدف  باید بدانند 
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زمره است.  خالقیت برای حل مسائل رو
مسئله،  صورت  در   

ً
معموال کلیدی:  واژگان  تشریح  و  تعریف   ▪

درک  را  آن ها  دانش آموزان  گر  ا و  می خورد  چشم  به  گونی  گونا واژه های 
یرا  کنند. ز نکنند، نمی توانند برای حل مسئله راهبرد مناسبی انتخاب 
در این حالت، هدف مسئله را نمی دانند و برداشت های شخصی آنان 
صورت  کلمات  یکایک  باید  بنابراین،  می شود.  هدف  به  رسیدن  مانع 

کرد.  مسئله را به اختصار و در حد نیاز، تعریف 
از  یکی  کنند.  بیان  ساده  زبان  به  را  مسئله  باید  فراگیرندگان   ▪
مشخصات درک و فهم مسئله، بیان آن به زبانی ساده و روان است. این 
کلمات و  یرا ممکن است صورت مسئله با  مهارت بسیار مهم است. ز
که برای فراگیرندگان قابل درک نباشد. در  اصطالحات علمی  بیان شود 
ره بیان  این صورت، از آنان خواسته می شود منظور مسئله را به زبان محاو

دارند. 
مسئله  هر  در   

ً
معموال مسئله:  مجهول های  و  معلوم ها  تعیین   ▪  

سلسله  می شود.  داده  معلوم  حکم  در  اطالعات  سلسله  یک 
شود.  تولید  مسئله  حل  فرآیند  در  باید  )مجهول(  دیگر  اطالعات 
از  را  اطالعات  باید  می کنند  فکر  گیرندگان  فرا گاهی  متأسفانه 
اغلب  نتیجه،  در  رند.  بیاو دست  به  فرمول  دو  یا  یک  نوشتن  یق  طر
کدام است و برای حل مسئله،  کدام و مجهول  که معلوم  نمی فهمند 

است.  کافی  اطالعات  کدام 
و  شرایط  گاه  مسئله:  محدودیت های  و  شرایط  تشخیص   ▪
آن ها  باید  حل کننده  که  می شود  مشخص  مسئله  در  محدودیت هایی 
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این  گر  ا کند.  توجه  محدودیت ها  این  به  مسئله،  جریان  در  و  بداند  را 
جدی  مشکل  با  مسئله  حل  شک  بدون  نشود،  درنظرگرفته  موضوعات 
یرا فرضیه ها از شرایط اعالم شده در فرضیه، متأثرند  روبه رو خواهد شد. ز

گرفت.  و نمی توان آن ها را نا دیده 
▪ رسم شکل یا نمودار: برای این که منظور و هدف مسئله مشخص 
نمودارها  کرد.  رسم  نمودار  یا  شکل  موضوعات  بعضی  برای  باید  شود، 
عالوه،  به  می کنند.  آسان تر  فراگیرندگان  برای  را  مسئله  فهم  شکل ها،  و 
یادی در  که برای حل مسئله مراحل متفاوتی موجود و متغیرهای ز زمانی 

صورت مسئله باشد، این راهبرد راهنما و راهگشا خواهد بود. 
با  شده،  گفته  راهبردهای  کلیه ی  گیرندگان:  فرا و  معلم  نقش   ▪  
را  راهنما  نقش  معلم  و  می پذیرد  صورت  گیرندگان  فرا فعال  مشارکت 

می کند.  ایفا 

 روش نقشه کشی یا طراحی برای حل مسئله 
یزی و طراحی برای حل مسئله، مهم ترین اقدام  در این روش، برنامه ر
است. ایجاد یک رشته مهارت های الزم برای تفکر  و جستجوی راه های 
در  گرایی  وا روحیه ی  یت  تقو می افتد.  اتفاق  مرحله  این  در  متفاوت، 
یرا داشتن چنین روحیه ای،  فراگیرندگان هم، جزو اهداف مهم است؛ ز
و  اجرا  برای  طراحی  معنی  به  نقشه کشی  می شود.  خالقیت  ز  برو سبب 
انتخاب راهبرد اجرایی جهت حل کردن مسائل است. اما در این مرحله، 
آن ها  بهترین  و  می گردد  طرح  نقشه هایی  بلکه  نمی شود؛  حل   مسئله 

انتخاب می شود. 
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کشی  راهبردهای مرحله ی نقشه 
ری و سازمان دهی اطالعات به صورت راهبردهای حل  گرد آو الف ( 
راه کارهای  اول،  مرحله ی  از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس  بر  مسئله: 

گون انتخاب می شود.  گونا عملی حل مسئله، پس از بررسی راه های 
به  دانش آموزان  مسئله:  حل  برای  گون  گونا روش های  تولید   ) ب 
راه های متفاوتی معرفی می کنند.  و  به بحث می پردازند  گروهی  صورت 
سر  نهایت،  در  و  می کنند  نظر  اظهار  راه ها  کارآیی  خصوص  در  آنان 
گروه ها تعدادی راه حل ارائه می دهند. معلم نیز با نظارت مداوم بر بحث،  

دانش آموزان را یاری می دهد. 
پ ( امکانات و وسایل مورد نیاز برای اجرای روش های تولید شده: 
تمهیدات  و  امکانات  رد  برآو و  بینی  پیش  دانش آموزان،  وظایف  از  یکی 

الزم است. 
ت ( تجزیه و تحلیل و مقایسه ی عملکرد روش های پیشنهاد شده: 
این  در  شود.  بررسی  باید  پیشنهادی  روش های  تشابهات  و  تفاوت ها 
که همیشه ساده ترین راه، بهترین راه نیست.  میان، باید در نظر داشت 
و  داشت  توجه  روش ها  آشکار  و  پنهان  عمل کردهای  به  باید  نتیجه،  در 

کارآیی آن ها را معیار انتخاب قرار داد. 
مراحلی  راه حل ها:  و  از روش ها  اجرای هر یک  مراحل  ( طراحی  ث 
که برای راه حل ها وجود دارد، باید مشخص شود. به صورت فلو چارت 
قابل  همه  برای  را  روش ها  اقدام،  این  گردد.  تنظیم  عملیاتی  نمودار  و 
حل  را  مسئله  مجدد،  توضیحات  بدون  دانش آموزان  و  می کند  استفاده 

کاماًل مشخص شود.   کنند. شروع و پایان عملیات هم باید 
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روش های  طراحی:  در  عملی  روش  و  منطق  و  دلیل  از  استفاده   ) ج 
باشد.  مبتنی  عملی  روش های  بر  باید  اجرایی  برنامه های  و  مسئله  حل 
گاه امکان دارد جواب مسئله، یک رشته رابطه و فرمول غیر منظم باشد. 
اما هر راه حلی مناسب نیست. بنابراین، چرایی یکایک راهبردها ی روش 
باید مشخص شود و مراحل، بدون دلیل کافی ارائه نگردد. توصیه می شود 
حل  راه  دو  یا  یک  به  گروه ها  که  برود  پیش  ترتیبی  به  مسئله  حل  جریان 
کار بگیرند. هر  گونی به  گونا اکتفا نکنند و در صورت امکان، روش های 
چه تعداد روش های تأیید شده بیشتر باشد، رسیدن به اهداف مورد نظر 

آسان تر خواهد شد. 
3. اجرای نقشه و راهبردهای انتخاب شده 

توافق  مورد  و  شد  انتخاب  گون  گونا حل های  راه  اینکه  از  پس 
ردها را به صورت انفرادی اجرا  گرفت، آنان باید دست آو دانش آموزان قرار 
از  پس  باید  نیز  گروه  اعضای  دهند.  گزارش  گروه  به  را  خود  کار  و  کنند 
که  توجه داشت  باید  کنند.  ارائه  دانش آموزان  دیگر  به  را  نتایج  مباحثه، 
امکان دارد بعضی راه حل های پیشنهاد شده، در مرحله اجرا رد شود و 

کنار برود. 
راهبردهای مرحله ی اجرای نقشه 

وسایل،  با  کار  جمله  از  پیش نیاز،  مهارت های  رشته  یک   ) الف 
ژه های عملی آموزش داده شود.  یی و انجام دادن پرو نحوه ی پاسخ گو

عملیات  ابتدای  در  باید  امکانات  و  نیروها  سازمان دهی   ) ب 
مشخص شود. 

معیارهای  از  یکی  هدف،  و  نتیجه  به  رسیدن  نحوه ی   ) پ 
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فراگیرندگان،  دیدگاه  از  است.  مسئله  حل  راهبردهای  ارزش گذاری 
به  برای رسیدن  را  آنان  و  باشد  قابل فهم  که  بهترین روش، روشی است 
با تالش فکری  امر بهتر یاری دهد. بهتر است راه حل  جواب و حقیقت 

گیرند.  کار  فراگیرندگان، به دست آید و خود آنان، آن را به 
کنترل  4. بازنگری و 

با  مجددًا  را  سه گانه  مراحل  کلیه ی  دانش آموزان  مرحله،  این  در 
کنترل و ارزش یابی می کنند. سپس در صورت امکان،  همیاری معلم، 
احتمالی  نقایص  و  می شود  مقایسه  هم  با  شده  اجرا  روش های  همه ی 
کاری،  هر  بر  نظارت  و  کنترل  که  دانست  باید  می گیرد.  قرار  بحث  مورد 
زه درعرصه ی  کیفیت و اعتبار آن را افزایش می دهد. به همین سبب، امرو
اهمیت  کیفیت  کنترل  المللی،  بین  رقابت های  و  صنعت  و  ری  آو فن 

یژه ای یافته است.  و
کنترل  راهبردهای مرحله ی بازنگری و 

مراحل  باید  فراگیرندگان  نقشه:  چند  مقایسه ی  و  کنترل   ) الف 
بنابراین، در صورت وجود  کنند.  باز نگری  و  بررسی  را  نقشه  متفاوت هر 

کنند.  کنترل  گروه باید دوباره موضوع را بررسی و  گونه ابهام، اعضای  هر 
ب ( توصیف و تشریح جواب مسئله:  جواب های به دست آمده باید 

کاماًل توصیف شود و واحد پایانی و توضیحات الزم نوشته شود. 
پ ( حل مسائل مشابه: بر اساس روش های مورد توافق، باید بعضی 
صورت  در  شود.  اجرا  حل ها  راه  طبق  و  طراحی  مشابه  مسئله های 

پاسخ دهی مناسب، اعتبار راه حل ها تأیید می شود. 
از  که هر یک  ت ( مقایسه ی جواب های به دست آمده: در صورتی 
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رده باشند، باید دلیل این تفاوت  گروه ها، جواب های متفاوتی به دست آو
که پاسخ ها و  کرد تا مشکل بر طرف شود البته نباید انتظار داشت  را پیدا 

نتایج مسائل اجتماعی یکی باشد. 
ث ( ارتباط دادن جواب ها به صورت مسئله: جواب به دست آمده 
باید با اهداف صورت مسئله هم جهت باشد و این اطمینان به دست 
ارتباط دادن  که مسئله به خوبی حل شده است. این مهم از طریق  آید 

جواب ها به صورت مسئله به دست می آید. 
ج ( تعمیم دادن راه حل ها: یکی از اهداف مهم مسئله، تعمیم نتایج و 
استفاده از آن ها در موقعیت های جدید است. بنابراین، باید راهبردهای 
درونی  روش،  این  اجرای  از  نهایی  هدف  کرد.  بررسی  را  تعمیم  و  برد  کار
روابط  آنان  می رود  انتظار  بنابراین،  است.  دانش آموزان  در  رفتارها  کردن 
ز مره مورد استفاده قرار دهند.  مطلوب را بشناسند و آن ها را در زندگی رو
برد قوانین، اصول و روابط مورد نظر را  کار همچنین از طریق، زمینه های 
توجه  اجتماعی  زندگی  در  ها  آن  کار بست  به  و  کنند  کشف  و  جستجو 
که شخص  داشته باشند. از این طریق، یادگیری زمانی متحقق می شود 
و شهروند خوبی  کند  کالس عمل  از  بیرون  اجتماعی  موقعیت های  در 
باشد. بنابراین، اتخاذ راه کارهای تعمیم نتایج، برای معلم و دانش آموزان، 

یک وظیفه ی راهبردی به حساب می آید. 10

10 - بــا نگاهــی بــه مقالــه »الگــوی جــورج پولیا « نوشــته ی محــرم آقازاده، رشــد تکنولوژی 
آموزشی، شماره ی 3 )1377(. 
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روش پرس و جو 11
مراحل اجرا 

مرحله ی اول: ارزشیابی پیش دانسته ها
و هم یاری  نظر  تبادل  زمینه ی  بعدی،  مراحل  در  بتوانیم  اینکه  برای 
یم، باید ابتدا میزان اطالعات و دانستنی های آنان  ر فراگیرندگان را فراهم آو
را بدانیم. به این سبب، موضوع درس را در قالب یک جدول ارزش یابی 

اطالعات دنبال می کنیم: 
نمونه جدول جهت ارزش یابی از دانسته ها

صورت  به  درس  مفاهیم 
سؤال مطرح می شود

که  افرادی  فراوانی 
اطالعات درست دارند

که  افرادی  فراوانی 
اطالعات درست ندارند

مرحله دوم: مصاحبه با دیگران 
گروه تقسیم می شوند:  با استفاده از مرحله ی قبل، دانش آموزان به دو 
افراد مصاحبه کننده که موضوع را نمی دانند و افراد مصاحبه شونده که به 
کننده  می خواهیم  موضوع درس پاسخ داده اند. از دانش آموزان مصاحبه 
آنان  یادگیری  روش های  و  فنون  و  بروند  شونده ها  مصاحبه  سراغ  به  که 

11- enquiry
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مصاحبه  تجارب  از  استفاده  با  باید  کنند  یادداشت  موضوع  مورد  در  را 
که  باعث می شود  امر  برسانند. همین  انجام  به  را  این مرحله  شوندگان، 

آنان خود بر موضوع مسلط شوند و به تجارب دیگران اهمیت بدهند. 
یا و  در این قسمت، جدول مرحله ی یک تکمیل می شود و فرآیندی پو
گرفت.  یس، در یک فضای مباحثه ای دو به دو شکل خواهد  فعال از تدر

گزارش و ارزشیابی  مرحله ی سوم: 
که  را  مطالبی  مصاحبه کننده  دانش آموزان  مصاحبه،  از  بعد 
کمک معلم، آن ها را روی تخته  کرده اند، ارائه می دهند و به  ری  جمع آو

ثبت می کنند. 
موضوع مورد بحث )سؤاالت مفاهیم درس(

که افراد  راه حل هایی 
مصاحبه شونده پیشنهاد 

کرده اند
نظر دیگر دانش آموزانافراد پیشنهاد دهنده

می شود  عملی  گفتگو های  و  بحث  وارد  معلم  مرحله،  این  در 
در  می کند.  بررسی  نقدو  دانش آموزان،  همکاری  با  را  درس  نتایج  و 
در  باشد،  گیرندگان  فرا و  معلم  توافق  مورد  که  بهتری  روش های  پایان، 
دانش آموزان  دفاتر  در  و  تأیید  کالسی،  بحث های  رد  دست آو حکم 
نیز  ساده  تحقیقی  کار  یک  مرحله،  این  در  است  بهتر  می شود.  ثبت 
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از  بخواهیم  آنان  از  می توانیم  مثال،  برای  شود.  گذار  وا دانش آموزان  به 
یاد  را  مفاهیم  چگونه  که  کنند  سؤال  مدرسه  از  خارج  دوستان  و  اقوام 

کالس ارائه دهند.  گرفته اند. سپس این تجارب را به 
و  بدیع  اندیشه های  تعامل  و  تفاهم  یایی،  پو شاهد  روش،  این  در 

کار آمد منجر خواهد شد.  که به یک یادگیری مؤثر و  تازه ای خواهیم بود 

گروهی(  روش مباحثه ای )بحث 
یت و افزایش مهارت های اجتماعی،  بعضی موضوعات درسی بر تقو
کالمی  و ارتباطی مبتنی است و اهداف مورد نظر، بر آن دسته از مهارت ها، 
رزند. این نوع  یادی می و کید ز که در ارتباطات فردی و جمعی مؤثرند، تأ
ین شخصیت فرد در جامعه نقش ارزنده ای دارند،  که در تکو مهارت ها، 
یس به نحو مطلوب تری کسب می شوند.  از طریق بعضی از  روش های تدر
گسترش  و  رشد  سبب  فزاینده  طور  به  که  روش هایی  از  یکی 
مهارت های ارتباطی می شود، روش مباحثه ای است. این روش بر اساس 
فراگیرندگان، امکان بحث و  و  گروهی تنظیم می شود  گفتگوی  بحث و 
رند از این طریق، قدرت  تبادل نظر در مورد یک موضوع را به دست می آو
آنان  در  بداعت  و  کالم  قدرت  و  تجربیات  تبادل  و  ارتباطات  برقراری 

یت می شود.  تقو
است،  اکتشافی  یادگیری های  جزو  که  گروهی،  بحث  روش  در 
گیج و برالیند عقیده  دانش آموزان فعاالنه در فعالیت ها شرکت می کنند. 
گروهی، همان امتیازهای روش اکتشافی را دارد و  که روش بحث  دارند 
کمک می کند از راه تمرین و استفاده از زبان  عالوه بر آن، به دانش آموزان 
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و نحوه ی ابراز عقاید، خود را بیازمایند. 
و  تجزیه  برای  همواره  که  قدیمی است  روش  یک  مباحثه ای  روش 
و  می رود  کار  به  آن ها  گسترش  و  بسط  و  موضوعات  و  مطالب  تحلیل 

روشی فعال به حساب می آید. 
مزایای روش مباحثه ای 

مفهوم مشارکت و تالش برای دانش آموزان روشن می شود. 
یا و فعال می کند.  گروهی، ذهن آنان را پو بحث های 

مورد  در  و  می رسند  مشترکی  دیدگاه های  به  فراگیرندگان  پایان،  در 
آن ها توافق می کنند. 

کننده ی بحث، ایفای نقش می کند.  کنترل  معلم در مقام راهنما و 
کسل کننده  یس،  عالقه و انگیزه ی دانش آموزان افزایش می یابد و تدر

ر نمی شود.  و مالل آو
از طریق مشاهده ی رفتارها وبحث ها می توان توانایی دانش آموزان را 

سنجید. 
کاهش می یابد.  یی و خجالت دانش آموزان  کم رو

بیشتر  و  بهتر  را  یک دیگر  و  می یابد  افزایش  آنان  دوستانه ی  عواطف 
می شناسند. 

توانایی تفکر انتقادی در آنان افزایش می یابد. 
و  می کند  رشد  آن ها  در  شناختی  مهارت های  و  توانایی ها  سایر 

گسترش می یابد. 
گرایش های دانش آموزان به موضوع مورد بحث تغییر می کند. 

ارتباط،  برقرای  برای  کالمی آنان  مهارت های  و  گفتن  سخن  توانایی 
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رش می یابد.  پرو
ل و توجیه منطقی استوار می شود.  آموزش و یادگیری بر استدال

موضوع انتخاب شده برای مباحثه، باید مورد عالقه ی دانش آموزان 
باشد. آنان باید از موضوع، پیش زمینه ای داشته باشند تا امکان شرکتشان 

در بحث، فراهم آید. 
تا  باشد  داشته  گسترده ای  و  متفاوت  ابعاد  باید  موضوع  بنابراین،   
برای  افراد  دارند.  سازمان دهی  ابراز  متفاوتی  بتوانند عقاید  فراگیرندگان 

یر انجام می شود:  گروهی، به صورت ز اجرای روش بحث 
گروهی،  1. مربی یا معلم در مقام طراح و هدایت کننده ی روش بحث 

چند وظیفه ی مهم به عهده دارد: 
و  یس  تدر موضوع  به  توجه  با  گروهی  بحث  روش  انتخاب  الف( 

طراحی آموزش مناسب. 
گروهی و شرح وظایف افراد و ارائه ی اهداف  ب( تعیین روش بحث 

مورد نظر.
کنترل  و  نظر  مورد  اهداف  سوی  به  جلسه  راهنمایی  و  هدایت  پ( 

بعضی صحبت های خارج از بحث. 
اهداف  با  آن  انطباق  و  دانش آموزان  کار  پیشرفت  از  ارزش یابی  ت( 

یس.  تدر
گروه:  گوی  سخن  یا  منشی  سمت  به  دانش آموز  یک  انتخاب   .2
کلیات  گروهی، باید ثبت شود و در پایان،  که روند بحث  بدیهی است 
است  ممکن  صورت،  این  غیر  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  جزئیات  و 
فراموش شدن بعضی موارد  گروه، باعث  و پرشور اعضای  گرم  گفتگوی 
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شود. انتخاب دانش آموزی به سمت منشی جلسات، این مشکل را رفع 
یرا می تواند در صورت لزوم، اقدامات و تصمیمات را به صورت  می کند. ز
گر برای ارائه ی  یسد و در اختیار دیگران قرار دهد. همچنین ا بیانیه ای بنو
هماهنگی  کار  باشد،  نیاز  دیگری  جلسات  تشکیل  به  گروهی  بحث 

مباحث قبلی را به عهده بگیرد. 
از  یکی  هستند:  گروهی  بحث  در  شرکت کنندگان  دانش آموزان،   .3
امتیازهای روش مباحثه ای، مشارکت فعاالنه ی دانش آموزان در زمینه ی 
تمایل  روش  این  اجرای  به  که  دانش آموزانی  است.  بحث  مورد  موضوع 
دارند، انتخاب می شوند و درجریان بحث ها، عقاید خود را ابراز می دارند. 
بحث  در  آن ها  همه ی  است  بهتر  نباشد،  یاد  ز دانش آموزان  اگرعده ی 

کنند.  شرکت 
کسی  از  می توان  نیاز،  صورت  در  نظران:  صاحب  از  دعوت   .4
زمینه  این  در  و  دارد  بحث  مورد  موضوع  باره ی  در  کاملی  اطالعات  که 

صاحب نظر است، تا اطالعاتی ارائه دهد. 
فرد  از  جدا  ناظر،  گروه:  ناظر  سمت  به  شخصی  انتخاب   .5
در  و  کند  مشاهده  را  فعالیت ها  یان  جر دارد  وظیفه  مباحثه کننده، 
بحث ها،  سمت دهی  برای  را  خود  یات  نظر و  انتقادات  لزوم،  صورت 
ارائه دهد. او باید مانع خروج بحث از موضوع اصلی شود و در صورت 
و  مشارکت  میزان  کار،  این  بدهد.  تذکر  شرکت کنندگان  به  لزوم، 

ری را افزایش دهد.  بهره و
دانش آموزان  ی  عده  که  صورتی  در  گروهی:  بحث  مشاهده گران   .6
گروهی  گر بحث های  آنان باید مشاهده  از  از 2 نفر باشد، چند نفر  بیش 
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تی  بشوند. این عده، اجازه ی شرکت در بحث ها را ندارند؛ اما باید سؤاال
که  کنند و در پایان،  گروهی دارند، یادداشت  که در مورد جریان بحث  را 
جلسه ای برای ارزش یابی عملکرد بحث تشکیل می شود، آن ها را مطرح 

یند.  گو کنند تا شرکت کنندگان، به این سؤال ها پاسخ 
گروهی   مراحل یادگیری به روش بحث 

مرحله ی اول: موضوع بحث 
دسته ی  دو  به  را  بحث  برای  متفاوت  موضوع های  برالیند  و  گیج 
کرده اند.  موضوعات مورد توافق همگان و موضوعات بحث انگیز تقسیم 
که در مورد  توافق همگان، موضوع هایی هستند  *موضوع های مورد 

یادی وجود ندارد.  یف و موجودیت آن ها، اختالف نظر ز مفاهیم و تعار
سادگی  به  که  هستند  موضوع هایی  بحث انگیز  موضوع های   *
و  نظرات  آن ها  باره ی  در افراد،  و  نمی گیرند  قرار  توافق  مورد 
بحث  برای  انگیز  بحث  مباحث  که  آن  با  دارند.  متفاوتی  عقاید 
جست.  سود  نیز  اول  نوع  موضوعات  پاره ای  از  می توان  مناسب ترند، 
فرصت  دانش آموزان  که  است  این  مسائل،  نوع  این  انتخاب  فواید  از 
عقاید  دارند،  ابراز  فهم  قابل  و  روشن  طور  به  را  خود  عقاید  می یابند 
ناقص  اظهارات  سنجش  و  بشنوند  مطلب  همان  مورد  در  را  دیگران 

بیاموزند.  را 
یر است:  گیج و برالیند، ارزش مطالب بحث انگیز در موارد ز ر  به باو

مطالب  درباره ی  بحث  و  دارد  انگیزشی  خاصیت  مطالب  نوع  این   
مورد اختالف، عالقه ی یادگیرندگان و در نتیجه، شرکت فعاالنه ی آنان 

را در بحث افزایش می دهد. 
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رد.   نیاز دانش آموزان را به مقابله با نظریات مخالف، بر می آو
 سطح درک و فهم دانش آموزان را از منطق، و موقعیت خود باال می برد. 

مرحله ی دوم: یافتن زمینه ی مشترک برای بحث 
عالوه بر انتخاب موضوع مورد بحث، باید دانش آموزان را برای ایجاد 
کار را می توان  کنیم. این  یک زمینه ی مشترک جهت ایجاد بحث آماده 
زنامه یا مطلب  کتاب یا مقاله ای از یک رو از طریق خواندن فصلی از یک 
دیگری از این قبیل انجام داد. نمایش دادن یک فیلم، دیدن یک برنامه 
کارخانه نیز از روش های  گردش علمی  یا دیدار از یک موزه یا  یزیونی،  تلو

مناسب است. 
مرحله ی سوم: بیان هدف های آموزشی ) یادگیری ( بحث 

هدر  از  و  می دهد  سوق  نتیجه گیری  سوی  به  را  جریان  هدف،  بیان 
رفتن انرژی افراد و بی نتیجه ماندن بحث جلوگیری می کند. تعیین یک 
گیری  شکل  جریان  به  و  است  مفید  نیز  بحث  برای  زمانی  محدوده ی 

بحث و به نتیجه رسیدن آن در مهلت مقر رکمک می کند. 
گفتگوی اصلی  مرحله ی چهارم: هدایت جریان بحث و 

این  بگیرد،  پیش  در  گروهی  بحث  در  باید  معلم  که  روشی  بهترین 
بالفاصله  موضوع،  معرفی  و  معمولی  صحبت های  از  بعد  که  است 
سکوت اختیار کندوبه شنونده ای عالقه مند مبدل شود. وظیفه ی اصلی 
گروهی، تحلیل و ارزش یابی جریان بحث، منطق، سازمان و  او دربحث 

گفته شده است.  صحت مطالب 
توافق  مورد  و  مشترک  مفاهیم  اعالم  و  نتیجه گیری  پنجم:  مرحله ی 

)دست آوردها(  
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در این مرحله، نتایج بحث ها و گفتگوها به صورت مفاهیم مشترک و 
مورد توافق استخراج می شود و فراگیرندگان، آن ها را یادداشت می کنند. 
که همه در مورد آن ها به تفاهم می رسند آرای  باید توجه داشت مطالبی 
گروهی است و به این سبب، باید از تفسیر به  شرکت کنندگان در بحث 

رأی آن ها خودداری شود. 

گردش علمی  روش 
کشورها،  اغلب  در  و  نیست  آموزشی  تنها یک مکان  زه، مدرسه  امرو
زگار  رو در  می شود.  خاصی  توجه  آموزش،  در  جامعه  و  محیط  نقش  به 
را  یاد بگیرند، حقایق  که چگونه  یاد می دهد  فراگیرندگان  به  ما، مدرسه 
و  کارهای تحقیقی  به  و  بر طرف سازند  را  کنند، مشکالت خود  کشف 
پژوهشی بپردازند. در نتیجه، انتظار می رود دانش آموزان ضمن بهره گیری 
از آموخته ها، بخش اعظم تجارب و اطالعات خود را از محیط های دیگر 
رسمی مدرسه  آموزش  محدودیت های  سبب  به  یرا  ز رند.  بیاو دست  به 
ای، امکان تجربه ی دست اول و شخصی برای فراگیرندگان و جود ندارد 
یادگیری  به  دست یابی  امکان  آنان  همه ی  که  داشت  انتظار  نمی توان  و 
حساب،  این  با  باشند.  داشته  را  اول  دست  تجربه ی  نوع  از  اکتشافی 
کالس  یس معلم، باید دانش آموزان را به خارج از  بخشی از روش های تدر
که خوشه چین اطالعات  کند  و مدرسه ببرد و آن ها را به نحوی تربیت 
و علوم زمان خود باشند و در مدرسه، درباره ی این اطالعات به بحث و 

تعامل  بپردازند. 
محیط  از  خارج  در  دانش آموزان  که  است  علمی فعالیتی  گردش 
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یزی،  برنامه ر فرآیند، سه وظیفه ی مهم  این  در  و  انجام می دهند  مدرسه 
این  همه ی  است.  آنان  خود  عهده ی  به  برنامه  اجرای  و  دهی  سازمان 
مستقیم  صورت  به  و  اطالعات  ری  آو جمع  و  مشاهده  طریق  از  کارها، 

صورت می گیرد. 
گردش علمی، بر اساس محتوا و هدف درس انتخاب   محل 

ً
معموال

گردش  برای  که  مکان هایی  جمله  از  ندارد.  محدودیتی  و  می شود 
تفریحی،  آموزشی،  صنعتی،  مراکز  از  می توان  است،  علمی مناسب 

موزه ها، نمایشگاه ها، منابع طبیعی و . . . نام برد. 
گردش،  مکان  و  مفاهیم،  ها،  هدف  با  علمی باید  گردش  مدت 
تناسب داشته باشد و می توان دانش آموزان را به بازدیدهای چند ساعته تا 
زه برد. گردش علمی  از نظر تعداد شرکت کنندگان هم محدودیتی  چند رو
ندارد. اما متأسفانه در بعضی مدارس، فعالیت هایی تحت عنوان گردش 
یس متناسب نیست و  که با اهداف و انتظارات تدر علمی انجام می شود 
گاهی معلم صورت می گیرد و  یزی و سازمان دهی آن بدون آ گاه، برنامه ر
گردش علمی، بر دو اصل  که  صرفًا یک برنامه تفریحی است. در صورتی 
تفریح و علم آموزی استوار است و توجه صرف به یکی از این دو اصل، 

رش را خدشه دار می کند.  اهداف آموزش و پرو

روش اردوی آموزشی 
و  مدرسه ای  آموخته های  به کارگیری  در  مؤثر  روش های  از  یکی 
و  مکان  یرا  ز است.  آموزشی  اردو ی  به  رفتن  محیط،  در  آن ها  کاربست 
تربیت است و در  رشی در تعلیم و  گاه اهداف پرو اردو، تجلی  موقعیت 
و  سنجید  را  مدارس  عملکرد  واقعی،  معنای  به  می توان  که  جاست  آن 
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کرد.  دانش آموزان را برای زندگی آماده 
در گردش علمی  و اردوهای آموزشی، دو هدف مهم درنظر گرفته می شود: 
ری اطالعات، مشاهده ی محیط و کشف پدیده های علمی ؛ جمع آو
کسب تجربه ی دسته اول برای به کارگیری مفاهیم نظری آموخته شده 

کالس ها.  در 
فراگیرندگان، ضمن بازدید علمی، تجارب ذهنی و شناختی خود را 
اردوی  به  کار لذت می برند. رفتن  این  از  و  آزمایش می گذارند  و  به عمل 

آموزشی، یکی از مؤثرترین و بهترین روش هاست. 
کشورهای  در  آموزشی  نظام های  سیاست های  از  یکی  زه  امرو
گیرندگان  فرا مهارت های  و  دانش ها  به  بخشی  اعتبار  توسعه یافته، 
اتفاق  زندگی  واقعیت های  با  آنان  کردن  درگیر  طریق  از  که  است 
روبه رو  واقعی  زندگی  با  گیرندگان  فرا آموزشی،  های  اردو  در  می افتد. 
که مفاهیم  آموزشی است  تنها روش  این  گفت  بتوان  و شاید  می شوند 
نظر  از  اما  می شود.  داده  آموزش  آن  در  عمل  عرصه ی  در  دروس،  تمام 
و  دارد  نیاز  ینه  هز و  امکانات  به  یرا  ز است؛  روش  مشکل ترین  اجرایی، 
دادن  پوشش  امکان  و  است  اندک  ما  کشور  در  منابعی  چنین   

ً
معموال

نام  به  که  هم  هایی  مکان  عالوه،  به  ندارد.  وجود  گیرندگان  فرا همه ی 
رش است، برای تحقق اهداف  اردوگاه آموزشی در اختیار آموزش و پرو

مورد نظر مناسب نیست. 
ی  اولیه  امکانات  همه ی  آن،  در  که  است  مکانی  خوب  اردوگاه 
یرا دانش آموزان  زندگی وجود داشته باشد؛ اما آماده ی استفاده نباشد. ز
استفاده  برای  را  آن ها  علمی،  فنون  و  علوم  از  بهره گیری  تالش.  با  باید 
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در  تجهیزات  و  امکانات  بعضی  وجود  ترتیب،  این  به  کنند.  آماده 
تالش  بدون  نباید  دانش آموزان  و  است  رشی  پرو اهداف  مغایر  اردوگاه، 
نیازهای  از  برخی  رند.  برآو را  نیازهای خود  کنجکاوی،  ارضای حس  و 

گیرندگان در اردوگاه، عبارت است از:  فرا
1. آب 

داشته  قرار  دانش آموزان  دسترس  در  خنک  آب  نباید  اردوگاه،  در 
که در دسترس دارند،  کنند و با وسایلی  باشد. باید خود چاه هایی حفر 
کنند و  آب را بیرون بکشند. حتی در صورت نیاز، باید این آب را تصفیه 
کردن آب  که برای قابل استفاده  کار، به آنان می آموزد  بعد بیاشامند. این 

کمک بگیرند.  یست شناسی، فیزیک و. . .  باید از علوم، ز
2. سر پناه و اقامت گاه 

رفاهی وجود داشته  امکانات  با  نباید ساختمانی مجلل  اردوگاه،  در 
یرا دانش آموزان باید با سنگ، گل، چوب و هر چه که در دسترس  باشد. ز
کنند یا چادر بزنند. آنان برای رسیدن  است، برای خود سر پناهی درست 

کمک می گیرند.  یاضی و. . .  به این هدف، از معماری، ر

مراحل روش 
مرحله ی اول: بیان هدف ها

که دانش آموزان می خواهند در  کند  معلم باید اردوگاه را محلی معرفی 
رشی  کنند. و فهرست اهداف آموزشی و پرو آن، همه ی درس ها را تجربه 

را به آنان ارائه دهد. 
مرحله ی دوم: انتخاب مکان و تهیه ی تجهیزات الزم 
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که ذکر شد، اردو باید دارای پتانسیل های الزم و تجهیزات  گونه  همان 
گر همه ی امکانات در دسترس دانش آموزان باشد،  یرا ا ری باشد. ز و ضرو
آنان خود را در یک موقعیت واقعی احساس نمی کنند و برای رفع نیازهای 

کوشش و تالش نمی پردازند.  خود به 
مرحله ی سوم: هماهنگی با مسئوالن مدرسه و اولیای دانش آموزان 

مشکالتی  با  مدرسه  از  بچه ها  کردن  خارج  دارد  امکان  که  آن جا  از 
و مسئوالن ذی ربط،  آنان  اولیای  با  مورد  این  در  باید حتمًا  باشد،  همراه 

رد.  هماهنگی های الزم را به عمل آو
مرحله ی چهارم: اقامت در اردوگاه 

رشته  یک  منزل،  از  ر  دو مکانی  در  دانش آموزان  از  جمعی  حضور 
رشی برای آنان بسیار مهم  که از نظر پرو رد  روابط اجتماعی به وجود می آو
کاملی  گزارش  اردوگاه،  در  زندگی  از  دانش آموزان  توصیه می شود  است. 
کنند و به مسئوالن و اولیای خود ارائه دهند. تهیه ی یادداشت های  تهیه 

زانه، زندگی در اردوگاه را لذت بخش تر می کند.  رو
و  اقدام  ترین  جامع  آموزشی،  اردوی  روش  شد،  بیان  که  همان گونه 
گر  رش است که ا فعالیت برای تحقق اهداف همه جانبه ی آموزش و پرو
یزی اجرا شود، می توان از طریق آن به یادگیری واقعی پی برد.  با برنامه ر
و  می شود  اندازه گیری  گیرندگان  فرا موفقیت  میزان  یی،  اردو چنین  در 
زندگی  به محیط  وارد شدن  برای  تجربه ی عملی و شخصی  آنان یک 

رند.  به دست می آو
طراحی  اجرایی  نمونه ی  آموزشی  اردوی  روش  برای  کتاب،  این  در 
به  یادی  ز شباهت  جهاتی،  از  روش،  این  که  آن جا  از  اما  است.  نشده 
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از  کرد.  استفاده  آن  اجرایی  نمونه ی  از  می توان  علمی دارد،  گردش  روش 
طرف دیگر، به سبب تفاوت هایی که بین این دو روش وجود دارد، توصیه 
گردش علمی  گردد. تفاوت دو روش  که از تلفیق آن ها خودداری  می شود 

یر است:   و اردوی آموزشی در موارد ز
یخ  یا.  گردش علمی برای آموزش یک درس مانند شیمی، فیزیک، تار
که اردوی آموزشی، برای فراگیری چندین درس با  . . است. در صورتی 

اهداف متفاوت است. 
موزه،  )پارک(،  بوستان  مثل  محدود  محیط  یک  علمی در  گردش 
و  بزرگ تر  محیط  به  آموزشی  اردوی  ولی  می شود.  انجام   .  .  . و.  کارگاه 

وسیع تری نیاز دارد. 
آموزشی  اردوی  ولی  می انجامد؛  طول  به  ساعت  علمی چند  گردش 

ز طول می کشد.  یک تا چند رو
گردش علمی، یک یا دو تن از معلمان مدرسه اند؛ در صورتی  مسئول 
شرکت  باید  مدرسه  رشی  پرو و  آموزشی  مسئوالن  آموزشی،  اردوی  در  که 

داشته باشند. 
در گردش علمی، دانش آموزان یک یا چند پدیده ی علمی  را مشاهده 
می کنند. اما در اردوی آموزشی، شبکه ای از علوم  و اهداف متنوع تجربه 

می شود. 
روش قصه گویی

دارد  یژه ای  و رسم  و  راه  که  است  مؤثری  و  مهم  ی  شیوه  یی  قصه گو
و  کودکان  به  آموزشی  پیام های  مفاهیم.  برخی  ارائه ی  راه  ترین  مهم  و 
عالقه مند  نیز  آن  خواندن  به  قصه،  شنیدن  با  کودک  است.  نوجوانان 
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کمک او می آید تا از شنیدن قصه لذت ببرد و  می شود وقدرت تخیل به 
کند.  خود را جانشین قهرمان قصه 

روش های قصه گویی12
الف( قصه خوانی 

کار،  قصه خوانی، ساده ترین شیوه ی ارائه ی قصه است. برای این 
کتاب را به دست می گیرد و متن آن را برای مخاطب می خواند.  گو  قصه 
نرفته اند، مناسب است.  به مدرسه  که هنوز  کودکانی  برای  قصه خوانی 

کنند.  کشف  کتاب ها را  یرا آنان دوست دارند راز خطوط سیاه  ز
یی ساده  ب( قصه گو

برای  را  قصه ای  حافظه،  کمک  به  و  حفظ  از  قصه گو  روش،  این  در 
کودکان تعریف می کند. 

یی همراه با پرده خوانی پ ( قصه گو
که قباًل نقاشی شده  قصه گو هنگام نقل قصه، صحنه هایی از آن را 

است، به مخاطبان نشان می دهد. 
یی همراه با تقلید صدا  ت( قصه گو

اما  می برد.  پیش  ساده  ی  شیوه  به  را  قصه  گو  قصه  روش،  این  در 
تناسب  به  می رسد،  قصه  شخصیت های  گفتگوهای  به  هنگامی که 
تیپ آن ها، لحن صدای خود را تغییر می دهد. مثاًل هنگام حرف زدن به 

یر و لرزان می کند.  جای یک پیرزن، صدای خود را ز
یی همراه با تقلید  ث( قصه گو

گو متن قصه را به همان شیوه ساده پیش می برد  در این شیوه، قصه 

رش شهر تهران، 1378.  کل آموزش و پرو گروه پیش دبستانی اداره  12  - با استفاده از جزوه ی آموزشی 
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این  به حاالت و حرکات شخصیت ها می رسد، سعی می کند  اما وقتی 
ید، خمیده  حاالت را نشان دهد. مثاًل وقتی از پیرزنی بیمار سخن می گو
و آرام آرام قدم بر می دارد و البه الی حرف های خود سرفه می کند. در این 

شیوه، حرکات دست، سر، صورت و. . . نیز پیام رسان است. 
یگران  یی با استفاده از باز ج( قصه گو

اجرای این شیوه از دو راه امکان پذیر است: 
یگران آشکار و مشخص  یی )نمایش خالق( همراه با باز جـ  1( قصه گو
که به معنی اجرای نمایشی یک قصه یا واقعه به صورت غیر رسمی است 
گفتگو های شخصی استفاده می کنند.  یگران تا حد امکان از  و در آن باز

که  که در این روش افرادی  یگران پنهان  یی همراه با باز ج ـ 2( قصه گو
مانند  و  می روند  صحنه  به  کرده اند،  تمرین  و  آموخته  را  خود  نقش  قباًل 

گو را همراهی می کنند.  یگران تئاتر، قصه  باز
کشی، چسبی  یی با استفاده از عروسک انگشتی، دست  چ( قصه گو

و. . . 

مراحل روش قصه گویی 
مرحله ی اول: تدوین اهداف 

یی، معلمان باید به هدف های شناختی،  در آموزش به روش قصه گو
به   گونه ای  را  قصه  و  باشند  داشته  کامل  توجه  نگرشی  و  مهارتی 

که اهداف در محتوای آن محقق شود.  کنند  سازمان دهی 
مرحله ی دوم: انتخاب نوع قصه 

و  دانش آموزان  نیاز  اساس  بر  باید  معلم  و  دارد  متفاوتی  انواع  قصه 
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کنند.  محتوای درس، یک یا چند نوع را انتخاب 
مرحله ی سوم: ساخت قصه 

معلم باید بر اساس اهداف و روش انتخاب شده، محتوای قصه را 
باید در  اما  کند؛  از منبعی اقتباس  را  او می تواند قصه  البته  کند.  تنظیم 
یی، نحوه ی ساخت  نظر داشته باشد که مهم ترین مرحله ی روش قصه گو
پرداخت  در  شیوه،  این  جذابیت  یرا  ز است.  آن  اصول  رعایت  و  محتوا 

محتواست. 
مرحله ی چهارم: اجرای روش 

از  استفاده  با  و  می کند  آغاز  را  یی  قصه گو معلم  مرحله،  این  در 
می کند.  جلب  محتوا  به  را  دانش آموزان  توجه  جاذب،  شیوه های 
کالمی، حرکات بدن. شیوه ی بیان معلم، در جذابیت این  مهارت های 
گاه قصه را  کردن درس،  روش سهم بسزایی دارد. او می تواند برای فعال 
تی یا با استفاده از روش بدیعه پردازی و بداهه  متوقف کند و با طرح سؤاال

یس مشارکت دهد.  یی، دانش آموزان را در امر تدر گو
مرحله ی پنجم: نتیجه گیری 

آنان نیز  کرد و  از دانش آموزان نظر خواهی  یی، می توان  پس از قصه گو
می دهند  نشان  را  اهداف  تحقق  میزان  آمده،  دست  به  نتایج  می توانند 
باز  از  باید  خود،  اجرای  کیفیت  یابی  ارزش  و  اندازه گیری  برای  معلم  و 

خورد های دانش آموزان بهره بگیرد. 
کارت های احساس روش 

کار  مرحله ی اول: بیان اهداف و روش 
معلم توضیحاتی در مورد موضوع مورد بحث می دهد و اهداف درس 
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مشخص  یر  ز شرح  به  را،  دانش آموزان  کار  روش  سپس  می کند.  بیان  را 
می کند: 

گروه های 3 تا 5 نفری تقسیم می کند.  دانش آموزان را به 
یل می دهد.  کارت تحو گروه تعدادی  به هر 

نزد  شده  دسته بندی  صورت  به  را  نظر  مورد  کارت های  گروه ها،  سر 
کردنی  کامل  با یک جمله ی  کارت ها   

ً
نگه داری می کنند. معموال خود 

را در  یش  یا خواسته های خو نظر  فراگیرندگان عقیده،  تا  مطرح می شوند 
کنند.  تکمیل جمله بیان 

مرحله ی دوم: بیان عقیده و احساس 
کارت ها ،یک  دسته ی  روی  از  نوبت  به  گروه ها  از  یک  هر  اعضای 
بیان  جمله  چند  قالب  در  را  خود  نظر  و  احساس  و  می دارند  بر  کارت 
گوش می دهند. به این ترتیب،  گروه به دقت  می کنند و بقیه ی اعضای 

کارت ها به طور چرخشی خوانده می شود.  همه ی 
در این مرحله، دیدگاه ها و نگرش اعضا در خصوص مفاهیم مشخص 

می شود و برداشت های نا معقول به طور غیر مستقیم اصالح می گردد. 
گزارش دهی و جمع بندی مرحله ی سوم: 

خود  گروه  عملکرد  گزارش  گروه ها  سر  گروهی،  فعالیت  پایان  از  پس 
ارتباط  و  نظر  تبادل  با  دانش آموزان  همه ی  و  می دهند  ارائه  کالس  به  را 
علوم  درس های  در  روش  این  می پردازند.  موضوع  بررسی  به  مستقیم، 
یس را بسیارلذت بخش  یادی دارد و فرآیند تدر کارآیی ز اجتماعی و دینی 
یرا از طریق یک بازی و سرگرمی، احساسات، عقاید و  و جالب می کند. ز

کالس مطرح و جمع بندی می شود.  تمایالت دانش آموزان در 
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روش یادسپاری 
چه  بدهید.  دست  از  را  خود  حافظه ی  ساعت  چند  کنید  فرض 
کثر فعالیت های اعضای بدن مختل  که ا اتفاقی می افتد؟ طبیعی است 
می گیرد.  صورت  مغز  دستور  به  ما  فعالیت ها ی  همه ی  چون  می شود؛ 
کسب  دانش  داشتن  فرمان،  ر  صدو برای  عامل  ترین  مهم  و  اولین  پس 
که حافظه ی  اطالعات یا شناخت است. برای مثال، طی چند ساعتی 
خود را از دست داده اید، شخصی وارد اتاق می شود. شما می خواهید به 
که واژه ی  ید. اما پیش از آن  کنید و به معرفی خودتان هم بپرداز او سالم 
کلمات را در  کنید، باید معنی این  سالم یا نام خودتان را بر زبان جاری 
انسان  وارد،  تازه  که  بدانید  مهم تر،  همه  از  و  کنید  مشخص  خود  ذهن 
داشتن  بدون  انسان  بنابراین،  می شنود.  کنید،  سالم  او  به  گر  ا و  است 

کاری دست بزند.  اطالعات و فرضیه های ذهنی، نمی تواند به هیچ 
کوشید عقاید قبلی در مورد این  برای بیان روش یادسپاری، خواهیم 
روش را، که بر اساس آن این روش جزو روش های غیر فعال قرار می گرفت، 
کنیم، در  گر با دیدی خوش بینانه به این روش نگاه  یرا ا کنیم. ز اصالح 
که یک روش فعال ) ذهنی ( است و به دانش آموزان برای  خواهیم یافت 

کمک می کند.  خلق روش های یادگیری 
و ذهن،  فیزیولوژی  نظر  از  یادگیری  مراحل  که می دانید،  گونه  همان 
از  یکی  و است  شده  بیان  متفاوتی  مدل های  با  که  دارد  مراتبی  سلسله 

آن ها معرفی می شود: 
گانیه 1977( گیری شناختی ) اقتباس از  مدل یاد 

ثبت حسی،   ( نوع حافظه مالحظه می کنید  نظر، سه  مورد  در مدل 
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دارد اختالل  امکان  که  دراز مدت(  و حافظه ی  کوتاه مدت  حافظه ی 
کند و موجب فراموشی  کیفیت یادگیری را مختل  در هر یک از مراحل، 

گردد.  اطالعات 
فرآیند  بررسی  ضمن  می کند  کمک  فرد  به  سپاری  یاد  روش 
کند  شناسایی  را  سپاری  یاد  به  روش های  خود،  یادگیری  و  شناخت 
که  دید  خواهیم  یم،  بپرداز بحث  به  یه  زاو این  از  گر  ا ببرد.  کار  به  و 
یرا فرد می تواند  از روش های فراشناختی است ز روش یادسپاری یکی 
زش یابی،  روش های ار فرآیندهای ذهنی خود را در یادگیری بشناسد و
است  ممکن  که  کرد  توجه  باید  اما  کند.  اتخاذ  را  آن  اصالح  و  کنترل 
در  باشد.  ذهن  داخلی  سیستم  ضعف  یا  نارسایی  فراموشی،  دلیل 
کار گیری روش یادسپاری، یادگیری معنا داراست   نتیجه، هدف از به 

کرد.  و مشکل فراموشی را اصالح خواهد 

فنون و راهبردهای روش یاد سپاری 
کردن: در این روش، اطالعات به دسته ها  1- بخش به بخش حفظ 
شیمیایی،  عالیم  جدول  ضرب،  جدول  مانند  متفاوتی  نمودارهای  و 

طبقه بندی موجودات و . . . تقسیم می شود. 
2- مطالب و مسائل مشابه را دنبال هم حفظ نکنیم. بلکه یک توالی 

کردن را افزایش دهیم.  مناسب داشته باشیم تا در اثر تنوع، قدرت حفظ 
3- ارتباط دادن مطلب جدید با آموخته های قبلی: امکان دارد یک رشته 
اطالعات واسطه ای را از قبل بدانیم. برای مثال، بهتر می توانیم اطالعات 

جدید را در مورد حادثه ای که قباًل اتفاق افتاده است، به یاد بسپاریم. 
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گرفتن پیش   کد گذاری یا در نظر  4- سازمان دادن به مطالب، مانند 
شماره برای بعضی اطالعات. 

کوتاه با مفهوم مورد نظر.  5- ساخت یک داستان یا جمله ی 
کلمه ی آشنا و نا آشنا برای  که در آن، دو  کلمه ای  6- روش اتصال 

گرفته می شود.  ایجاد پیوند معنی دار در نظر 
کلمه ی رمز.  کلمات و ساخت یک  7- اتصال اول 

که به صورت دو به دو انجام می شود.  8- مشارکت در مطالعه 
یر سازی ذهنی.  9- تصو

که  به مکان خاصی  ارتباط دادن مفاهیم  یعنی  10- روش مکان ها، 
بتوانند یاد سپاری را  افزایش دهند. 

ضرب  از  استفاده  مانند  مفاهیم،  برای  مضحک  پیوندهای   -11
المثل. 

12- استفاده از تضاد. 
کردن.  13- خالصه 

14- بزرگ نمایی. 
15- استفاده از چند حس. 

16- اتصال زمانی. 
مراحل روش یاد سپاری 

مرحله ی اول: معرفی محتوای آموزشی 
مطرح   را  آموزش  نظر  مورد  مفهوم  و  موضوع  معلم  مرحله،  این  در 
می کند و به جای این که از دانش آموزان بخواهد با یک روش غیر فعال و 
بپردازد، سعی  و نگهداری مفهوم  از حد حفظ  تکرار بیش  به  گیر،  وقت 
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گیر سازد. البته ممکن  کند آن ها را در آموزش معنا دار مفهوم و محتوا، در 
است محتوای آموزش یادگیری لغات فارسی، عربی، انگلیسی یا حفظ 
کردنی و  یادگرفتن مطالب حفظ  . باشد. درهر صورت   . و.  کن  اما شعر، 

یاد سپاری آنها دو روش مهم دارد: 
نخست روشی که با مشقت و فشار ذهنی انجام می شود و روش دوم، 
که در این صورت یادگیری  روش استفاده از راهبردهای یادسپاری است 
معنادار و پایدار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین انتظار می رود معلمان آنچه را 

کنند.  گون معرفی  گونا که باید آموزش داده شود، به روش های 
مرحله ی دوم: معرفی تکنیک ها و راهبردهای یادسپاری 

باید  دانش آموزان  شد،  تفهیم  آموزش  مفهوم  و  موضوع  این که  از  پس 
گاهی  یرا با آ تعدادی راهبرد یا تکنیک از روش های یادسپاری را بدانند. ز
این  به  بسپارند.  یاد  به  را  گون  گونا موضوعات  می توانند  راهبرد ها  این  از 
که هر چه دانش آموزان تکنیک های بیشتری  نکته هم باید توجه داشت 
خواهند  بیشتر  هم  را  آن ها  به کار گیری  و  استفاده  فرصت  بشناسند، 
داشت. در نتیجه، راحت تر می توانند برای انواع مفاهیم الگوسازی کنند. 
را  تکنیک  و  راهبرد  تعدادی  فهرست  می تواند  معلم  مرحله،  این  در 
معرفی  ها  آن  اساس  بر  یادگیری  نمونه ی  چند  و  بدهند  دانش آموزان  به 
آن ها  موضوعات،  یادگیری  برای  بخواهند  دانش آموزان  از  سپس  کند. 
عالوه  اندیشی،  هم  جلسه ی  یک  در  که  است  آن  بهتر  کنند.  تمرین  را 
از  را  روش هایی  نیز  دانش آموزان  خود  معلم،  ی  شده  معرفی  فهرست  بر 
راهبردهای  و  فنون  از  تری  کامل  فهرست  تا  کنند  بیان  گذشته  تجارب 

یادسپاری تولید شود. 
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و  موضوع  خصوص  در  شده  تولید  راهبردهای  اجرای  سوم:  مرحله ی 
مفاهیم درس 

روش  راهبردهای  و  آموزشی  موضوع  دانش آموزان  که  این  از  بعد 
با  معینی  مدت  در  می شود  خواسته  آنان  از  شناختند،  را  یادسپاری 
استفاده از راهبردها، مفاهیم را به یاد بسپارند ) دانش آموزان در زمینه ی 
کامل دارند و نباید هیچ نوع  انتخاب راهبرد و نحوه ی یادگیری اختیار 

کار باشد (.  الزامی در 
نحوه  خود  کردند،  بررسی  را  راهبردها  فراگیرندگان  که  آن  از  پس 
یادگیری را بیان می کنند و سایر دانش آموزان از تجارب آنان بهره می گیرند. 
افراد در اجرای راهبردها  که تجارب شخصی  این اقدام موجب می شود 
این  شود.  دیگران  تجارب  از  مندی  بهره  و  کالس  در  مؤثر  تمرین  سبب 
عمل از نظر یادگیری اهمیت بسیار دارد. البته می توان این مرحله را هم 

در حکم تکنیک خاص به دانش آموزان ارائه داد. 
مرحله ی چهارم: بررسی، ارزش یابی و تعمیم 

در پایان یادگیری به روش یادسپاری، معلم جدولی روی تخته سیاه 
در  را  کالس  در  شده  گرفته  کار  به  راهبردهای  ی  همه  که  می کند  رسم 
خواهی  نظر  دانش آموزان  از  ها  آن  کارآیی  مورد  در  سپس  یسد.  می نو آن  
می کند و پس از ثبت این نظریات، بر اساس نظر نسبی آنان، راهبردهای 
کارآمد و مؤثری ارائه می دهد و برای استفاده و بهره گیری در همه ی دروس 

پیشنهاد می کند. 
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شده  گرفته  بکار  راهبردهای 
کالس در 

اولیت بندی بر اساس نظر دانش آموزان

توصیه می شود راهبردهای تولید و آزمون شده برای اطالع و استفاده 
زنامه ی دیواری و اطالعیه معرفی شود.  دیگران به صورت رو

روش بازی های تربیتی 
ره ی پیش  یژه در دو ره های تحصیلی، به و رش در دو روش آموزش و پرو
یادی از  دبستانی، به طور قطعی روش بازی است. بنابراین باید بخش ز
های  نیاز  می توان  بازی  طریق  از  شود.  ارائه  بازی  صورت  به  فعالیت ها 
از  کرد. روحیه ی دانش آموزان بیش  فردی و عالیق دانش آموزان را ارضاء 
گر دربازی های آموزشی و تربیتی اهداف  هر چیز به بازی معطوف است. ا

گنجانده شود، یادگیری به بهترین نحو اتفاق خواهد افتاد.  درس 
و  پذیری  مشارکت  فراگیرندگان،  اجتماعی  روابط  بازی،  روش  در 
یت می شود. بازی برنامه ای متعادل و فرآیند  اعتماد و روحیه ی تعاون تقو
که همه ی اهداف رشد را تحقق می بخشد. بازی  رد  محور13 فراهم می آو
مسئله  حل  تجربه آموزی،  مشاهده،  همچون  یادگیری  فرآیند های  رشد 

13 - Process  - Oriented 
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ارتقای  به  حال،  عین  در  و  می کند  یت  تقو کودکان  در  را  خالقیت  و 
گفتاری و اجتماعی یاری می رساند. فعالیت های  مهارت های جسمی، 
بازی گروهی و انفرادی بازخوردهایی فوری برای معلم در توجه نشان دادن 
فراگیرندگان  برای  را  یادگیری  از همه،  رد. مهم تر  کودک فراهم می آو به هر 
و  مدرسه  به  رفتن  برای  مداوم  انگیزه ای  آن،  در  و  می سازد  بخش  لذت 

رد. 14 آموزش های مدرسه ای به وجود می آو
عده ی  بنابراین  متفاوت اند.  توانایی ها  و  عالیق  نظر  از  دانش آموزان 
یادی به بازی دارند و هر فعالیتی را در قالب بازی  یادی از آنان تمایل ز ز
دوست دارند. معلم باید از این موقعیت برای آموزش مفاهیم درس را در 
کند. البته این اقدام تا حدودی دشوار  رزشی سازمان دهی  فعالیت های و

است؛ اما اثر بخشی آن در یادگیری قابل توجه است. 
مراحل روش 

مرحله ی اول: تدوین اهداف 
باید  معلم  که  اقدامی است  اولین  اهداف درس،  استخراج  و  ین  تدو
یت اهداف  یسد. پس از آن، باید اولو انجام دهد و به صورت فهرست بنو
یرا فعالیت ها و نوع بازی باید بر اساس اهداف درس  کند. ز را مشخص 

یزی شود.  طرح ر
مرحله ی دوم: انتخاب یا ساخت طرح بازی 

مورد  بازی  می توانند  اهداف  مداقه  و  مطالعه  با  باتجربه،  معلمان 
را  نظر  مورد  بازی  می توان  اوقات  بعضی  البته  کنند.  انتخاب  را  نظر 

کــول، ترجمــه ی  ینتا کتــاب برنامــه ی آمــوزش و پــرورش در پیــش دبســتان، نوشــته ی و 1۴ - بــه نقــل از 
)تهــران: ســمت، 137۴( مفیــدی  فرخنــده 
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یک  باید  معلم  صورت،  این  غیر  در  کرد.  انتخاب  هم  دیگر  منابع  از 
کند.  طراحی  ابتکاری  بازی 

که در انتخاب و ساخت بازی باید دو مسئله مورد  پیشنهاد می شود 
گیرد: اول اهداف درس و دوم جنبه های تفریحی بازی. این دو  توجه قرار 

کنار هم معلم را در رسیدن به مقصد یاری می دهند.  اصل در 
مرحله ی سوم: اجرای بازی 

گروهی یا انفرادی است. در هر دو صورت،  اجرای بازی ها به صورت 
رد و ضمن هدایت مستمر، ناظر  معلم باید فضا و امکانات الزم را فراهم آو

فعالیت ها باشد. 
مرحله ی چهارم: نتیجه گیری 

به  نتایج  کالسی،  گفتگوی  یک  در  باید  فراگیرندگان  بازی،  از  پس 
همه ی  و  کنند  بیان  را  خود  عالقه ی  و  احساس  و  بازی  از  آمده  دست 
توجه  و  ری اهداف  آو یاد  این مرحله.  فواید  از  یسند. یکی  بنو را  نظریات 
سبب  به  اوقات  بعضی  است.  معلم  انتظارات  به  دانش آموزان  دادن 
عالقه ی شدید دانش آموز به بازی، اهداف درس پنهان می ماند. صرفًا 
و  بحث  صورت،  این  در  می بندد.  نقش  او  ذهن  در  تفریحی  جنبه های 

بررسی بعد از پایان بازی بسیار ارزشمند است. 
کنترل و اصالح روش بررسی، 

اصالح و بهبود رفتارها یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت است. یکی 
گذر از وضعیت های موجود و رسیدن به موقعیت و  از آرمان های انسان، 
این  پیمودن  برای  اقدام  هرگونه  که  است  بدیهی  است.  مطلوب  شرایط 
فاصله، شناخت وضعیت موجود و مطلوب است. بنابراین، دانش آموزان 
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کسب این شناخت، در اغلب  باید چنین شناختی داشته باشند. برای 
بهره  اصالح  و  کنترل  بررسی،  روش  از  می توان  موضوعات  و  درس ها 

گرفت. 
مراحل روش 

مرحله ی اول: بررسی و شناخت وضعیت موجود
یر، وضعیت  کند تا طبق جدول ز معلم باید فراگیرندگان را راهنمایی 

یسند.  موجود را بنو
یژگی ها یا وضعیت موجود:  و

که این فرم، متناسب با موضوع درس تکمیل  البته باید توجه داشت 
می شود. مثال: 

یژگی ها و موقعیت مدرسه ی ما.  *و
*توانایی های من )دانش آموز(. 

که من مطالعه می کنم.  * روش هایی 
کتاب درسی ما.  * وضعیت 

یژگی های مکان مطالعه ی من.  * و
* وضعیت اقتصادی یا فرهنگی خانواده ی من. 

* وضعیت اعمال و رفتارهای اسالمی . 
با  را  مختلفی  موضوعات  می توان  می شود  مالحظه  که  طور  همان 

کرد.  یس  روش فوق تدر
مرحله ی دوم: بررسی و شناسایی وضعیت مطلوب 

با  دانش آموزان  موجود،  وضعیت  به  مربوط  جدول  تکمیل  از  پس 
یژگی ها، خصوصیات و شرایط مطلوب را بررسی  استفاده از منابع دیگر، و
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و در جدول دیگری فهرست می کنند. 
یژگی ها و وضعیت مطلوب:  و

کنترل وضعیت موجود و مطلوب  مرحله ی سوم: بررسی و مقایسه و 
را  آن ها  و  رسم  جدولی  قبل،  جدول  دو  بررسی  برای  دانش آموزان، 

مقایسه می کنند. 

شرایط  و  یژگی ها  و
موجود

شرایط  و  یژگی ها  و
مطلوب

وضعیت  از  یژگی ها یی  و
وضعیت  در  که  مطلوب 

موجود وجود ندارد. 

مرحله ی چهارم: اصالح 
از دانش آموزان خواسته می شود با مشورت دیگران، روش هایی برای 
آن ها،  اجرای  با  که  کنند  تولید  راهبردهایی  و  نقشه ها  و  پیشنهاد  دهند 
این  می توانی  البته  گردد.  تبدیل  مطلوب  وضعیت  به  موجود  وضعیت 
یت  گروهی تقو مرحله را از طریق روش های حل مسئله یا مناظره یا بحث 

کرد. 
روش های تدریس تلفیقی: 

زه برنا مه درسی در هم تنیده و تلفیقی مورد  که امرو با عنایت به این 
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یک از موضوعات و  یزان آموزشی و درسی است لذا هر استقبال برنامه ر
مفاهیم درسی دارای هدف های چندگانه و متنوع است بدیهی است 
که برای یادگیری یک پارچه و به هم پیوسته بکارگیری روش های خطی 
چند  موضوعات  چنین  ارائه  برای  داشت  نخواهد  بی  مطلو آمدی  کار 
یس تلفیقی استفاده نمود. به عبارت  وجهی بهتر است از روش های تدر
می توان  یس  تدر روش  چند  از  استفاده  با  را  درسی  واحد  یک  دیگر 

پی گیری نمود. 



131 /

نقش تربیتی معلمان )آموزش احکام(
یاضی، ادبیات  یا معلم  کاری از شما دبیر ر گاهی ممکن است   . . .«
که به شخصیت نوجوان شکل مطلوب  کالس اول دبستان صادر شود 
که صد سال  از حرف زدن به شکل های دیگر اثرش بهتر است. «  بدهد 

»مقام معظم رهبری«

یرا  ز است  بشری  جوامع  جانبه  همه  توسعه  کلید  رش  پرو و  آموزش 
کیفی، توسعه  انسان  تربیت  یت در راستای  و مأمور اساسی ترین وظیفه 
رش در ایجاد فرصت های تحول  را دارد  نظام آموزش و پرو یافته و مولد 
توانمندسازی  از طریق  این مهم  و  و محوری دارد  کلیدی  وتوسعه نقش 
یژه ای  عوامل انسانی میسر خواهد شد. سند تحول بنیادین نیز اهمیت و
به نقش معلم در تربیت قائل شده است. شاید واژه معلم ربانی را بتوان 

برای معلم ترازسند تحول بنیادین انتخاب نمود. 
معلم ربانی عبارت است از: معلمی که مفاهیم، محتوا و مواد درسی 
و  می کند  فرض  خلقت  عالم  در  فراگیران  تفکر  و  تامل  برای  زمینه ای  را 
همواره در مسیر قرب الهی آنان را هدایت می نماید بنابر این همه دروس 

در جهت قول و فعل خدا قرار دارند. 
راءطبیعت نیز وجود  علم و هستی به طبیعت منحصر نیست و ماو
کرد.  استفاده  »خلقت«  واژه  از  می توان  طبیعت  جای  به  بنابراین  دارد. 
یعنی  کرد.  خواهیم  توجه  خالق  به  آنگاه  کنیم  تلقی  خلقت  را  عالم  گر  ا
از خلقت  وقتی قطعه ای  آفریده است؟ سپس  کسی  را چه  این خلقت 
یخ،  گون یاد می دهیم؛ )شیمی، فیزیک، اجتماعی، تار گونا را در دروس 
گر چه در چیستی موضوع ) اجزا،  یست شناسی و  . . . (ا زمین شناسی، ز
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تر از آن به چرایی خلقت،  روابط، قوانین و مادیت(را بیان می کنیم ولی باال
کرد.  خالق، هدفمندی و غایت آن نیز توجه خواهیم 

این  در  کرد  پیدا خواهد  را  ربانیت  از  نیز جلوه هایی  دانش آموز  یعنی 
این  در  بود.  نخواهد  سکوالر   و  می شود  دار  جهت  دانش  و  علم  صورت 
اصال  نباشند.  دینی  اسالمی  و  نمی توانند  دانش ها  و  علوم  تمام  حالت 
دهد  آموزش  را  مفهوم  این  معلمی  منهای  گر  ا و  یم  اسالمی ندار علم غیر 

کرده است . یک یادگیری ابتر و ناقص عرصه 
می کند  عمل  2-حرفه ای  1-علمی می اندیشد   ربانی:   معلم 

3-اسالمی رفتار می کند .
علمی که عالم ربانی می دهد هدایت گری است نه انتقال دانش. 

کمال دارد و همواره در  که تمایل به سوی  انسان تنها موجودی است 
حال رشد و تعالی است. خداوند متعال نیز انسان را به فطرت الهی مزین 
و  می کند  ایجاد  انسان  در  جوشش  و  یایی  پو فطرت،  این  و  است  نموده 
ظرفیت  این  اساس  بر  است.  رسیدن  کمال  به  و  شدن  حال  در  همواره 
چیست؟  انسان  مطلوب  1-کمال  ؛  می گردد  مطرح  اساسی  سؤال  چند 
کیست؟  کمال مطلوب چگونه است؟ 3-انسان  2- راه و رسم نیل به 
چگونه  انسان  معرفت  و  شناخت   -5 چیست؟  هستی  و  4-جهان 
کسی است؟ و. . . برای  بدست می آید ؟  6-منشأ و خالق هستی چه 
که برای هر انسانی مطرح می شود،  رسیدن به پاسخ سواالت اساسی فوق 
یی به سواالت مطرح  پاسخگو یرا در باید یک منظومه مدون طراحی گردد ز
کلیشه ای و غیرمنظم ارائه نظر نمود.  شده فوق نمی توان بصورت خطی و 
آنها باشد. لذا این مهم  یی و یکپارچگی الزم بین  باید یک همسو حتمًا 
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را  خود  موضع  الزم  ادله های  با  که  است  فلسفی  مکتب  یک  نیازمند 
نسبت به سؤاالت اساسی روشن ساخته و بتواند جامعه را رهنمون سازد. 
که همه معلمان در جریان آموزش  با توجه به موارد فوق انتظار می رود 
تربیتی  نقش  یعنی  نمایند  بهره گیری  تربیتی  برای مسایل  موقعیتی  هر  از 
یش را ایفاء نمایند البته راه و رسم این مدل فعالیت)یعنی ایفای نقش  خو

همه معلمان در آموزش احکام( متفاوت خواهد بود.
از  غیر مستقیم  بطور  آموزش ها  خالل  در  معلمان  حالت  این  در 
این  در  که  است  بدیهی  می کنند.  بهره گیری  آمده  پیش  فرصت های  
بصورت  بلکه  ندارد  وجود  وجامع  کامل  روش  یک  اجرای  انتظار  حالت 

کوتاه مدت شکل می گیرد.  یک فعالیت یا اقدام 
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)نمونه روشهای اجرا شده برای بعضی درس ها(

مدل و الگوی طرح درس
کیفیت وضو  عنوان یا موضوع:    چگونگی و 

شرح مطالب عناصر
1-مراحل انجام وضو را بدانند. 

2-مراحل وضو رابه صورت عملی انجام دهند
3-شرایط صحیح وضو را تشخیص دهند

کلی درسی اهداف 

نمایش و عملی روشهای یاددهی-یادگیری

کالس درس وضو خانه مدرسه کالس فضا ومدل 

کوتاه وضو رساله، مقداری آب، فیلم  وسایل و رسانه آموزشی

با مقداری آب  کالس  رود به  حضور معلم در بدو و
در ظرف مخصوص

مهارت  و  انگیزه سازی 
شروع

1-چه موقع وضو می گیرند
2-در خصوص وضو توضیح دهند

کنند 3-تجربه و خاطره ای بیان 

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
کوتاه در خصوص  مدل اول: معلم نمایش یک فیلم 
بچه ها  از  سپس  می دهد  نشان  را  وضو  مراحل 
یسند  رقه ای بنو می خواهد مراحل وضو را هر گروه در و
گزارش  از  بعد  دهند،  گزارش  کالس  به  سپس  و 
عملی  طور  به  که  می خواهد  گروه  هر  از  نفر  یک  از 
آن  گروهی درباره  بقیه  و  را نشان دهند  مراحل وضو 

کنند( نظر دهند )اشکاالت احتمالی را رفع 
جواب  معلم  دانش آموزان،  سواالت  به  پایان  ودر 

می دهد
مراحل  به طور عملی  این مدل معلم  در  دوم:  مدل 
وضو را اجرا می کند سپس از چند نفر می خواهد در 
کالس وضو بگیرد و بقیه نظر دهند.  حضور همه ی 
دانش آموزان  به  را  وضو  مراحل  از  یری  تصاو سپس 
کنند و به دیوار  یر را تنظیم  می دهد تا به ترتیب تصاو

کنند کالس نصب 

فعالیت های یادگیری 

دانش آموزان  و  مطرح  وضو  خصوص  در  تی  سواال
جواب می دهند

ارزشیابی پایانی

را  آنان  نظر  و  بگیرند  وضو  خانواده  حضور  1-در 
کنند یافت  در

اقوام  از  یکی  از  را  وضو  مراحل  کیفیت  و  2-شرایط 
کنند بپرسند و یادداشت 

وضو  در  اشکالی  خانواده  اعضای  از  یکی  گر  3-ا
داشته باشد چگونه به او یاد می دهید. 

و  تکمیلی  ژه های  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس
عنوان یا موضوع: شکیات 

شرح مطالب عناصر

1-دانش آموزان موارد شک در نماز را بدانند
2-اعمال بعد از شک را انجام دهند. 

را  نماز  در  شک  کاهش  برای  3-روش هایی 
بشناسند. 

 . . . . . . . . . .-4

کلی درسی اهداف 

پرسش و پاسخ یاددهی- روشهای 
یادگیری

کوچک گروه های  کالس معمولی و تشکیل  کالس فضا و مدل 

توضیح المسائل رسانه آموزشی وسایل و

که  افتاده است  اتفاق  آیا  از دانش آموزان:  پرسش 
باشید؟)در  کرده  شک  نماز  اعمال  از  بعضی  در 
قنوت  و  سجده  انجام  رکعت،  تعداد  خصوص 

و . . . (

مهارت  و  انگیزه سازی 
شروع

1-تعریف و مفهوم”شک “یعنی چه؟
کرد؟ کارها چه باید  2-در موقع شک در 

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر

که)به صورت  ابتدا از دانش آموزان خواسته می شود 
یسند)فکر کنند و در هر  انفرادی( شکیات نماز را بنو
ایجاد  انسان شک  برای  که ممکن است  مرحله ای 
خواسته  آنان  از  سپس  کنند(،  یادداشت  را  شود 
کالس بخوانند  می شود یادداشت های خود را برای 
معلم یا یکی از دانش آموزان فهرست شکیات را به 

یسند.  کالس می نو ترتیب مراحل نماز در تابلو 
پس از آن معلم به ترتیب هریک از شکیات را بیان 
می کند و از دانش آموزان می خواهد در خصوص راه 
یند. راه حل ها را در تابلو یادداشت می کنند  حل بگو

و بهترین آن )جواب درست( را انتخاب می کنند. 
کالس مطرح و از طریق پرسش  همه شکیات را در 
گری  هدایت  نیز  معلم  می دهند  جواب  پاسخ  و 
می کند و در صورت لزوم با استفاده از رساله صحت 

جواب ها را بیان می کند. 
به  آن  در  که  می کنند  درست  جدولی  نهایت  در 
یسند و راه رفع  ترتیب مراحل نماز شکیات را می نو
به  را  نوشته فوق  و  آن ثبت می کنند  را هم در  شک 

کالس نصب می کنند.  مدت یک هفته در 

فعالیت های یادگیری 

در فرایند پرسش و پاسخ انجام شده است.  ارزشیابی پایانی

1-فهرست به دست آمده را در جمع خانواده مطرح 
گو نمایید.  گفت و  کنید و در خصوص آن 

که  کنید  2- با مصاحبه از دیگران روش هایی پیدا 
کردن در مراحل نماز به حداقل برسد.  شک 

کسی برخی شکیات را نمی داند چگونه و با  گر  3- ا
چه روشی به او یاد می دهید، توضیح دهید. 

و  تـکمیــلی  ژه هــای  پــرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس
همکالسی هایتان  از  یکی  کنید  )فرض  نماز  موضوع:   یا  عنوان 

گاهی نماز نمی خواند(    نسبت به نماز بی توجه است و یا 

شرح مطالب عناصر

1-دالیل اهمیت دادن به نماز را بداند. 
2-نسبت به فریضه نماز عالقه مند شود. 
رد.  3-نمازهای واجب را به موقع به جا آو

4- فلسفه نماز را بداند. 

کلی درسی اهداف 

گروهی  گوی آزاد و بحث  گفت و  یاددهی- روشهای 
یادگیری

کالس معمولی کالس فضا و مدل 

کتاب هایی در خصوص فلسفه نماز رسانه آموزشی وسایل و

طرح یک مسئله: 
کنید یکی از موارد متن باال اتفاق افتاده فرض 

مهارت  و  انگیزه سازی 
شروع

کنید 1-اهمیت نماز در قرآن را بیان 
2- چرا باید نماز را جدی بگیریم)دالیل(

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
خصوص  در  و  می دهد  شرح  را  موضوع  معلم 
اهمیت، جایگاه و ارزش نماز بحث می کند سپس 

یک موقعیت فرضی مطرح می کند؟
که یک فردی از آشنایان یا اقوام نسبت  کنید  فرض 

کاهلی می کند و جدی نمی گیرد.  به نماز 
استفاده  می توان  روش هایی  چه  از  او  هدایت  برای 

کرد. 
کنید؟ همه به صورت انفرادی چند دقیقه فکر 

روش های  دانش آموزان  یک  یک  مقرر  زمان  از  پس 
تقسیم  گروه  چند  به  سپس  می کنند  بیان  را  خود 
دقیقه   10 مدت  به  کردن  بحث  از  پس  و  می شوند 
را جمع و مطرح می کند  سرگروه روش های موردنظر 
و  یسد  می نو تابلو  روی  را  هرگروه  روش های  معلم 
می کنند  بحث  روش ها  خصوص  در  دانش آموزان 
دانش آموزان   دید  از  مفید  و  موثر  روش  پنج  نهایتا  و 

مصوب می شود. 
یکی  فردی  که  می گیرد  قرار  آنان  اختیار  در  سپس 
صورت  )در  آینده  هفته  دو  طول  در  را  روش ها  از 

کند. امکان( عملی 
گری  (هدایت  است  الزم  که  کسی  )به  همچنین 
کالس  به  آینده  برای  را  آمده  به دست  نتایج  و  کند 

کند.  کارایی و اثر بخشی آن را مطرح  رد و  بیاو
البته معلم نیز نظرات و تجارب خود را ارائه می دهد. 

فعالیت های یادگیری 

در مراحل روش انجام می شود ارزشیابی پایانی
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شرح مطالب عناصر
نحوه  و  کنید  مطالعه  را  )ع(  اطهار  ائمه  1-سیره 
کالس  را در  کاهل نماز  افراد  با موضوع  آنان  برخورد 

ارائه دهید. 
و  کنید  مصاحبه  گاه  آ و  نظر  صاحب  افراد  2-با 
مطرح  کالس  در  و  جمع بندی  آنان  راه حل های 

کنید. 

و  تکمیلی  ژه های  پرو
تکلیفی

مدل و الگوی طرح درس           
عنوان یا موضوع: نماز )قرائت صحیح حمد و سوره در نماز( 

شرح مطالب عناصر
کند.  گو با خدا)نماز( را درک  گفت و  1-اهمیت 

2-نحوه خواندن صحیح نماز رابداند. 
3-به صورت عملی خواندن صحیح حمد و سوره 

را انجام دهد. 
4-روش های مناسبی برای رفع اشکال اطرافیانش 

کند.  را پیدا 
 . . . . . .-5

کلی درسی اهداف 

حل مسئله روشهای یاددهی-یادگیری

کوچک گروه های  کالس  کالس معمولی، مدل  کالس فضا ومدل 

و  حمد  سوره  تالوت  کلیپ  سوره،  و  حمد  پوستر 
توحید، فیلم صوتی قرائت سوره حمد و توحید

وسایل و رسانه آموزشی
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شرح مطالب عناصر
طرح یک سوال: 

کنون شخصی بزرگتر از خودتان در مورد مسائل  آیا تا
کرده است؟به چه روش هایی به  دینی از شما سوال 

آن ها پاسخ داده اید؟
ممکن  که  تی  اشکاال خصوص  در  ما  بحث  ز  امرو
ما  و  باشند  داشته  خودتان  از  بزرگتر  افراد  است 

می خواهیم آن اشکاالت را رفع نماییم. 

انگیزه سازی و مهارت 
شروع

- اهمیت قرائت در نماز را سوال نماید ارزشیابی تشخیصی

معلم در مرحله اول روش )درک و فهم مسئله(: 

توضیحاتی در خصوص اهمیت قرائت حمد و سوره در 

ری می کند و  نماز را می دهد و احکام مربوط به آن را یادآو

رعایت قواعد و قوانین تالوت سوره ها را شرح می دهد. 

تقسیم  نفره   5 یا   4 گروه  چند  به  را  دانش آموزان  سپس 

گروه  گروه تعیین می کنند و از  می کند و آنان سرگروه برای 

گروهی نسبت به قرائت صحیح  که هر  خواسته می شود 

حمد و سوره دقت کنند و راه و روش هایی پیشنهاد کنند 

و بدون اشکال تالوت نمایند. 

در این مرحله روش ها و تکنیک های الزم را فهرست نمایند. 

با  که  می شود  خواسته  گروهی  هر  از  بعدی  مرحله ی  در 

سوره ها  صحیح  قرائت  به  شروع  شده  مطرح  روش های 

نمایند و اشکاالت همدیگر را رفع نمایند، بدیهی است 

که تجارب دانش آموزان می تواند برای بقیه آموزنده باشد. 

تالوت  کالس  کل  برای  نفر  چند  گروه  هر  از  پایان  در 

از  و  می کنند  ارائه  را  خود  نظرات  بچه ها  بقیه  و  می کنند 

بین روش ها و تجارب بهترین را انتخاب می کنند و برای 

یادگیری خودشان استفاده می نمایند. 

فعالیت های یادگیری 
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شرح مطالب عناصر
همه ی دانش آموزان یکبار سوره ها را تالوت می کنند 

و همه نظارت می نمایند. 
ارزشیابی پایانی

اعضا  به  و  کنند  تالوت  منزل  در  را  1-سوره ها 
خانواده ارائه نظر نمایند. 

2-از خانواده بخواهید یکبار سوره هارا بخوانند شما 
ارائه نظر نمایند. 

در  و  ضبط  را  خودتان  تالوت  صوت  3-یکبار 
کالس پخش نمایند.  صورت تمایل در 

پخش  جماعت های  نماز  از  یکی  نماز  4-هنگام 
کنید و احساس خود  گوش  شده در صدا و سیما را 

کنید.  را بیان 
)امام  انقالب  معظم  رهبری  یبای  ز 5-تالوت 
یسد.  خامنه ای( را گوش کنید و احساس خود را بنو

ژه های تکمیلی و  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس
عنوان یا موضوع: احکام نماز    

 
شرح مطالب عناصر

را  نماز ها  احکام  اجرای  در  یش  خو 1-وضعیت 
بداند. 

را  یش  خو وضعیت  ارتقاء  و  اصالح  2-روش های 
شناسایی نماید. 

3-وضعیت مطلوب اجرای احکام را بشناسد. 
را  یش  خو وضعیت  بهبود  و  یابی  ارز 4-توانایی 

کسب نماید. 

کلی درسی اهداف 

کنترل و اصالح بررسی،  روشهای یاددهی-
یادگیری

کالس معمولی کالس فضا و مدل 

توضیح المسائل رسانه آموزشی وسایل و

بیان حدیث
که هر  کسی  کاظم )علیه السالم( از ما نیست  امام 

یش نکند. ز محاسبه اعمال خو رو
)االختصاص صفحه 26(

انگیزه سازی ومهارت 
شروع

چگونه  سال  خرد  برای  احکام  اجرای  1-وضعیت 
است؟

2-چه احکامی برای شما الزامی  و الزم است؟

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر

طبق مراحل روش: 
یر  معلم از دانش آموزان می خواهد که به صورت انفرادی جدول ز
را )که نشان دهنده وضعیت او در خصوص اجرای احکام نماز 

کند.  است( تکمیل 
مرحله 1: بررسی و شناخت وضعیت موجود من: 

وضعیت من در خصوص اجرای احکام نماز: 
-1
-2
-3
-4
-5

احکام  اجرای  مطلوب  وضعیت  شناسایی  و  بررسی  مرحله2: 
نماز: 

وضعیت مطلوب یک مومن در خصوص اجرای احکام نماز: 
-1
-2
-3
-4

و  گروهی  صورت  به  می توانند  را   2 جدول  که  است  بدیهی 
دینی  بزرگان  تجارب  و  اسناد  دیگران،  تجارب  از  استفاده  با 
از  پس  می کند  کمک  نیز  معلم  خصوص  این  در  کرد.  تکمیل 
می کند  قرائت  را  گروه  فهرست  سرگروهی  گروه،  توسط  تکمیل 
یسد. فهرست  و درنهایت معلم فهرست نهایی را در تابلو می نو

نهایی وضعیت مطلوب و ایده آل مورد نظر اسالم خواهد بود. 
مرحله 3: بررسی، مقایسه وضعیت خود با وضعیت مطلوب

تکمیل   2 1و  جدول  از  استفاده  با  را  یر  ز جدول  دانش آموزان 
می کنند.

وضعیت من
)از جدول یک (

وضعیت مطلوب
)از جدول دو(

که در وضعیت موجود نیست یژگی هایی از وضعیت مطلوب  و
راه حل ها

نقایص  به  نسبت  آموز  دانش  راه حل ها  بخش  در   :4 مرحله 
و وضعیت مطلوب  بین وضعیت موجود خود  موجود شکاف 

گاه می شود و راه حل هایی برای اصالح پیشنهاد می نماید.  آ
دانش  می شود  انجام  انفرادی  صورت  به  که  نتیجه گیری  در 
نقایص  و  کند  اجرا  می تواند  آینده  ماه  یک  در  را  راه حل ها  آموز 

یش را اصالح نماید.  احتمالی در وضعیت خو

فعالیت های یادگیری
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شرح مطالب عناصر

کالسی ارزشیابی پایانی نیز اجرا  می شود. انتهای فرایند  ارزشیابی پایانی

برنامه ی تولید شده در این مورد را طی یک ماه اجرا و به معلم 

گزارش نمایند.

ژه های تکمیلی وتکلیفی پرو
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مدل و الگوی طرح درس
 عنوان یا موضوع: تقلید         

شرح مطالب عناصر
1-مفهوم و معنی تقلید را بدانند. 

کنند.  رت انتخاب مرجع تقلید را درک  2-ضرو
3-روش های انتخاب مرجع را بشناسند. 

4-شرایط مرجع تقلید را بفهمند. 

کلی درسی اهداف 

مناظره روشهای یاددهی-
یادگیری

کالس معمولی کالس فضا و مدل 

رساله چند مرجع تقلید وسایل و رسانه آموزشی

بیان یک تجربه در خصوص عمل جراحی ستون فقرات 
که پزشکان نظرات گوناگون دارند  و شخصی می خواهد 

تصمیم گیری کند. 

انگیزه سازی ومهارت 
شروع

1- تقلید یعنی چه؟
2- تصمیم گیری در خصوص مسایلی که تخصص 

یم چگونه است؟3 الزم را ندار
عمل  چگونه  دوچرخه  یک  انتخاب  برای   -3

می کنید؟شرح دهید. 

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
فعالیت های  مناظره  یس  تدر روش  طبق  معلم 

کالس را مدیریت می کند: 
را  آن  و شرایط  تقلید  توضیحاتی در خصوص  ابتدا 
بر  یا می شود.  را جو دانش آموزان  نظر  و  ارائه می دهد 
اساس گفت و گو های بین دانش آموزان ممکن است 

گردد.  چند نوع نظری ارائه 
گروه تقسیم  را به چند  کالس  در این مرحله معلم، 
می کند  یعنی طرفداران هر یک از نظر ها در یک گروه 
از  عده ای  است  ممکن  مثال  طور  به  می گیرند  قرار 
دیگر  عده ای  و  نباشند  تقلید  موافق  دانش آموزان 
تقسیم  گروه  دو  به  کالس  صورت  این  در  آن  موافق 
تعیین می شود.  گروه یک سرگروه  برای هر  می شود، 
وقت کافی داده می شود تا آنان گفت و گو و تبادل نظر 
کالس در دو  گروه در جلو  نمایند. سپس نماینده هر 
صندلی نشسته و دالیل خود را بیان می کنند معلم 

کمکش می کند و نظرات خود را بیان می کند.  نیز 
کالس  کل دانش آموزان  پس از ارائه نظرها مجددا از 
نظر خواهی مثبت می شود، معلم بحث ها راهدایت 
نتیجه گیری  سمت  به  را  بحث ها  مسیر  و  می کند 
هدایت می کند در پایان نظر علماءنیز مطرح می شود 
و جمع بندی نهایی توسط معلم شکل می گیرد، در 
گروهی  فرایند این روش از دانش آموزان با بحث های 
قانع کننده می رسند.  پاسخ های  و  به دالیل  جمعی 
انتخاب  و  تقلید  رت  به ضرو آنان  و نگرش  ر  باو لذا 

یت می شود.  مرجع تقو

فعالیت های یادگیری 
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شرح مطالب عناصر
در این روش به طور طبیعی ارزشیابی از دانش آموزان 
سوال  چند  نیاز  صورت  در  ولی  می گیرد  انجام 
پرسیده  دانش آموزان  از  موضوع  این  خصوص  در 

می شود

ارزشیابی پایانی

1-مراحل و نحوه انتخاب مرجع تقلید را از بزرگترها 
ارائه  کالس  به  خصوص  این  در  گزارشی  و  بپرسید 

دهید. 
کرد  تقلید  دیگران  از  نمی توان  مواردی  چه  2-در 

یسید.  گزارش بنو بررسی و 
را  کردن  تقلید  رت  ضرو که  یسد  بنو دلیل   3-چند 

ثابت می کند. 
4-از طریق جست و جو و مصاحبه افراد صاحب نظر 

شرایط مرجع تقلید را بررسی و شرح دهید. 

ژه های تکمیلی و  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس                                
عنوان یا موضوع:    آموزش نماز

                                                                      
شرح مطالب عناصر

1-احکام نماز رابدانند.
2-نسبت به اجرای احکام نماز مقید باشند.

3-به طور عملی اقامه نماز نمایند.
4-روش های مطلوب و موثر برای تبلیغ نماز کشف 

نمایند. 
.....................-5

کلی درسی اهداف 

ایفای نقش روشهای یاددهی-
یادگیری

نماز خانه کالس فضا ومدل 

کلیپ نماز پوستر،  رسانه آموزشی وسایل و

به  دانش آموزان  توسط  اینکه  دلیل  به  درس  شروع 
صورت نمایشی و ایفای نقش انجام می شود لذا این 

کرد.  نوع شروع انگیزه الزم را ایجاد خواهد 

انگیزه سازی ومهارت 
شروع

1-چرا باید نماز بخوانیم؟
2-انواع نماز ها رانام ببرید.

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
طبق روش ایفای نقش  دانش آموزان با راهبری معلم مراحل ذیل 
گروه 4  را انجام می دهند. )البته تعدادی از دانش آموزان در یک 

یگران نمایش گروه باز تا 7 نفری انتخاب می شوند( یعنی 
کتاب 1-شناسایی طبق 
مراحل روش ایفای نقش 

است  بدیهی  موضوع،  انتخاب  و  شناسایی  اول:   مرحله ی 
یو خوب وجذاب تهیه شود.  موضوع نماز است و باید یک سنار

مرحله ی دوم: نوشتن نمایش نامه 
نگارش نمایش نامه پیکره ی اصلی روش ایفای نقش است. در 
این مرحله از شروع تا پایان، دانش آموزان کلیه ی فعالیت ها را به 
کمک مربی  از  این زمینه،  و در  یسند  ره ای می نو صورت محاو
گرفته  یو را از جایی  بهره مند می گردند. البته ممکن است  سنار
بصورت  خودشان  اینکه  یا  دهند  تغییر  و  کامل  را  آن  و  باشند 
یسند. نمایش نامه ی نوشته شده، باید دارای ابتدا و  خالقانه بنو
گر نمایش نامه خوب  انتها باشد و آموزش های الزم را ارائه دهد. ا
ممکن  و  می یابد  کاهش  دانش آموزان  ی  انگیزه  نشود  تنظیم 

است نمایش، جذابیت مورد نظر را پیدا نکند. 
کوتاه و قابل فهم باشد و بر  بنابراین جمالت باید حتی االمکان 
اساس بینش دانش آموزان تنظیم شود. بین جمالت و محتوا، 
باید ارتباط و توالی منطقی وجود داشته باشد و موضوعات به 

صورت اصولی، هم جهت باشند. 
مرحله ی سوم: تعیین نقش ها 

یگران بر اساس توانایی و عالقه ی آنان به نقش های  انتخاب باز
مورد نظر، مهمترین نقش روش ایفای نقش است. فعالیت الزم 
برای این الگو، در این مرحله مشخص می شود و تعداد نقش ها 

گزینش افراد و دیگر موارد اجرایی مدنظر قرار می گیرد.  و 
دانش آموزان بر اساس عالقه و توانایی نقش های تعیین شده در 

یو را انتخاب می نمایند.  سنار
مرحله ی چهارم: تهیه ی امکانات و تجهیزات الزم 

شده  ین  تدو نمایش نامه ی  اساس  بر  باید  نظر  مورد  امکانات 
و  اجرا  روند  یت  تقو و  ین  تکو در  وسایل  این  نقش  گردد.  فراهم 
فراگیرندگان  برای  و  است  یاد  ز بسیار  نمایش نامه  گذاری  اثر 
فضا،  از  استفاده  نحوه ی  می کند.  ایجاد  کشش  و  جذابیت 
ای  بر  باید  امکانات  دیگر  ردن  آو فراهم  و  مناسب  صحنه آرایی 
یگران تشریح شود. در این زمینه، بهتر است از وسایل ساده  باز
امکان دارد، خود  که  تا جایی  و  گرفته شود  بهره  و در دسترس 

دانش آموزان وسایل را بسازند. 

فعالیت های یادگیری
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شرح مطالب عناصر
مرحله ی پنجم: آمادگی و تمرین مقدماتی 

یگران  باز وظایف،  وتشریح  نقش ها  تعیین  از  پس 
باید با راهنمایی مربی، به تمرین مقدماتی بپردازند. 
این  ی  جمله  از  کنند.  کسب  را  الزم  آمادگی های 

کرد:  یر اشاره  آمادگی ها می توان به موارد ز
کردن نقش مربوط به خود.  ـ حفظ 

از  گاهی  آ برای  نمایش نامه،  تمام  دقیق  مطالعه ی  ـ 
نقش دیگران. 

گریم صورت و دیگر اعضا، در  ـ شناخت چهره ها و 
صورت نیاز. 

ـ شناخت و ساخت وسایل و امکانات. 
ـ شناخت و تمرین مراحل اجرایی به صورت متوالی. 

مرحله ی ششم: اجرا و نمایش دادن
و  مربی  حضور  در  یگران  باز گروه  مرحله،  این  در 
بقیه ی دانش آموزان، ایفای نقش می پردازند. حضور 
اهمیت  گردان  کار  و  هدایت کننده  مقام  در  مربی، 
غیر  صورت  به  را  یگران  باز باید  او  دارد.  بسیار 
کند مرحله ی اجرایی روش ایفای  مستقیم هدایت 
گران  نقش در کالس، مرحله ی اصلی است و تماشا
نمایش  تماشای  به  نظم،  دقیق  رعایت  و  دقت  با 
و  مهم  نکات  رت،  ضرو صورت  در  و  می پردازند 
می کنند.  یادداشت  را  یش  خو اصالحی  نظریات 
باید  رش،  انتظارات آموزش و پرو و  بنابراین اهداف 
یگران متجلی شود و روند اجرایی  در رفتار و گفتار باز

نمایش، این اهداف را تحت الشعاع قرار ندهد.  
مرحله ی هفتم: بحث و بررسی و ارزشیابی 

به  گران  تماشا اجرایی،  مرحله ی  اتمام  از  پس 
و  ارزشیابی  به  معلم،  هدایت  با  و  گروهی  صورت 
کلیه ی مراحل اجرایی می پردازد و انتقادات  بررسی 
و پیشنهاد های خود را ارائه می دهند. هدف از این 
یت نکات مثبت. رفع نکات  مرحله، اصالح و تقو
کلیه ی  منفی نمایش نامه و نقش ها ست. بنابراین، 
که در این مرحله اتخاذ می شود، باید در  تصمیماتی 

تصمیمات بعدی لحاظ شود. 

فعالیت های یادگیری
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شرح مطالب عناصر
ارزشیابی  اهداف  روش،  از  نتیجه گیری  بخش  در 

محقق می شود.

ارزشیابی پایانی

اعضای  برای  و  یسید  بنو ساده  یو  سنار 1-یک 

کنید.  خانواده نمایش اجرا 

کلیپ از آموزش و احکام نماز  2-یک قطعه فیلم یا 

ید.  ر کالس بیاو کرده و به  پیدا 

ژه های تکمیلی و  پرو

تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس                    
عنوان یا موضوع: اقسام نماز 

شرح مطالب عناصر
1-نماز های واجب را بدانند

2-نماز های مستحبی را بدانند
3-تفاوت نماز های واجب و مستحب را بشناسند

4-نحوی اقامه تعداد نماز )فراخور درس( را بدانند. 
5-به طور عملی بعضی از نماز ها را ادا نمایند.

یده و عالقه مند  رز 6-نسبت به فریضه نماز اهتمام و
شود. 

کلی درسی اهداف 

استقرایی یاددهی- روشهای 
یادگیری

کالس در س معمولی کالس فضا ومدل 

از چند  کلیپ نمایش  تقلید،  از مراجع  رساله یکی 
یر از چند نوع نماز)پوستر( نوع نماز، تصاو

رسانه آموزشی وسایل و

تالوت آیه ای از قرآن در خصوص نماز و ترجمه ی آن ومهارت  سازی  انگیزه 
شروع

در مراحل اولیه اجراء روش در مرحله ی بعدی انجام 
می شود.

ارزشیابی
 تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
مراحل روش استقرایی اجرا می شود

انواع  از  فهرستی  و  می دارند  بر  کاغذ  برگه  یک  1-دانش آموزان 

کالس  برای  را  خود  فهرست  نفر  چند  و  یسند  می نو را  نماز ها 

می دهند  تشکیل  نفری   4 یا   3 گروه های  سپس  می خوانند 

و  می کنند  تبدیل  گروهی  فهرست  ه  راب  انفرادی  فهرست  و 

کالس قرائت می کند.  کل  گروه را برای  سرگروه لیست 

گروه  را به دو  تا فهرست ها  از دانش آموزان خواسته می شود   -2

دانش آموزان  به  طبقه بندی  نحوه  و  نوع  کنند.  تقسیم  )طبقه( 

گفته نمی شود تا بر اساس همان معیاری که تشخیص می دهند 

طبقه بندی نمایند. 

3-از دانش آموزان خواسته می شود طبقه بندی خودشان را بیان 

بیان می شود.  گروه  کنند )گروهی( سپس دلیل طبقه بندی هر 

نماز های واجب و مستحب  به دو طبقه   که  باشد  گروهی  گر  ا

تقسیم کرده باشد معلم بیان می کند که منظور ما در این  جلسه 

گروهی به طبقه بندی واجب و  گر هیچ  این طبقه بندی بود ولی ا

مستحب تقسیم نکرده است معلم راهنمایی های غیر مستقیم 

می کند تا آنان به هدف برسند. 

4- از دانش آموزان خواسته می شود تا طبقه بندی ها را نام گذاری 

یژگی ها هر دو طبقه را بیان کنند و تعریف ارائه دهند.  نمایند و و

در  که  نماز هایی  نام  سرگروهی  گزارش  از  پس  معلم   -5

فهرست ها وجود ندارد را بیان می کند و از بچه ها می خواهند که 

گروه و طبقه است.  کدام  که جزء  آن را حدس بزنند 

به  نهایتا  و  می شود  بیان  گروه  هر  دالیل  زدن  حدس  از  6-بعد 

کمک می کند( جواب درست می رسند )در صورت نیاز معلم 

نمودار  و  می شود  جمع بندی  سرگروه  توسط  بحث  7-نتایج 

کالس رسم می شود.  اقسام نمازها در تابلو 

فعالیت های یادگیری 



155 /

شرح مطالب عناصر

درس  مراحل  در  پایانی  ارزشیابی  درس  این  در 

وجود دارد و معلم وضعیت دانش آموزان را می تواند 

تشخیص دهد. 

ارزشیابی پایانی

ز را مطرح  و نظرات آنان را  1-با خانواده در س امرو

یافت نمایید.  هم در

در  قرآن  در  آیه  یک  دانش آموزان  از  کدام  2-هر 

یسند.  خصوص نماز جست و جو و ترجمه آن را بنو

در  حدیث   یک  دانش آموزان  از  کدام  هر   -3

کالس ارائه دهد.  خصوص نماز به 

شرکت  فراگیران  خود  که  نماز  یک  از  4-گزارش 

یسند.  کردند بنو

کنند و تشابه و  5-دو نوع نماز را به دلخواه انتخاب 

یسد.  تفاوت آن را بنو

ژه های تکمیلی و  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس                                    
عنوان یا موضوع: قبله مسلمانان       

شرح مطالب عناصر

1-تعرف قبله مسلمانان را بدانند. 
2-قبله قبلی و فعلی صدر اسالم را بشناسند. 

کنند.  3-روش های تشخیص قبله  را بیان 
کنید.  4- در موقعیت واقعی سمت قبله را تعیین 
5-نقش قبله در وحدت مسلمانان را شرح  دهند. 

6-نسبت به قبله مسلمانان عالقه مند شوند. 

کلی درسی اهداف 

گروهی عملی بحث  روشهای یاددهی-یادگیری

کالس درس مدل  گروهی  جهت اجرا: روش  بحث 
U شکل جهت روش عمل محیط حیاط مدرسه یا 

نمازخانه، سالن و. . . . . 

کالس فضا ومدل 

کلیپ از  کعبه )پوستر یا نقشه(، قطب نما،  یر  تصو
کعبه

رسانه آموزشی وسایل و

کلیپ از مکه )کعبه( نمایش  انگیزه سازی و مهارت 
شروع

از  درس  زمینه  از  تی  سواال شفاهی  روش  به 
دانش آموزان  پرسیده می شودمثال: 

کلیپ توضیح دهند.  1-در خصوص 
2-چه چیزی جزو مشترکات معلمین است.

 . . .-3

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
)در  میگیرند  قرار  شکل  دایره  صورت  به  دانش آموزان 

کالس( کم در  صورت جمعیت 
مسلمانان  قبله  مسئله  گروهی  بحث  روش  به  معلم 
خصوص  )در  می کند  هدایت  را  بحث  کجاست؟، 
کامل روش  یخچه و. . . . . . . (پس از اجرای  تعریف، تار
انجام  جلسه  رئیس  و  منشی  توسط  نهایی  بندی  جمع 

می شود. 
با اجرای این روش هدف های 1الی 2 و5 محقق می شود. 
کار دانش آموزان در موقعیت فضای دوم )حیاط  در ادامه 

مدرسه، سالن، نماز خانه و. . . . (قرار می گیرند. 
که در این محیط به چه روش هایی  معلم مطرح می کند 

کنیم؟ می توانیم قبله را تعیین 
هر  و  می کند  تقسیم  نفره   4 گروه  چند  به  را  دانش آموزان 
سرگروه ها  پایان  در  و  می کنند  گو  و  گفت  و  بررسی  گروه 
کار  فرایند  در  نیز  معلم  می کنند  بیان  را  بررسی ها  نتیجه 
به  گشت  باز  از  پس  و  می دهد  انجام  را  الزم  اصالحات 
قبله(روی  تعیین  )روش های  جمع بندی  درس  کالس 

تخته سیاه یا وایت برد نوشته می شود. 

فعالیت های یادگیری 

مطرح  را  تی  سواال درسی  موضوع  خصوص  در  معلم 
می کند تا دانش آموزان جواب دهند

مثال: 1-قبله مسلمانان را نام ببرید و شرح دهند. 
کنند.  2  -روش های تعیین قبله رابیان 

3 -بهترین روش تعیین قبله را توضیح دهند. 
کنند.  4-احساس خودشان در خصوص درس را بیان 

ارزشیابی پایانی

1-در یک پارک چگونه جهت قبله را تعیین می کنند. 
شرح  را  کار  روش  و  کنید  تعیین  را  خود  منزل  2-قبله 

دهید. 
بیابانی چگونه جهت  3-هنگام مسافرت در یک جاده 

قبله را تعیین می کنید. 
کریم در خصوص قبله را مشاهده و ترجمه  4-آیات قرآن 

یسید.  آن رابنو
شده  انتخاب  مسلمین  قبله  عنوان  به  کعبه  5-چرا 

است. 

ژه های تکمیلی و تکلیفی پرو
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مدل و الگوی طرح درس
عنوان یا موضوع: مجموعه احکام)نماز-وضو-تیمم-قبله و. . .( 

                                                              
شرح مطالب عناصر

1-توانایی اجرای واقعی احکام دینی
2-ارتقاء مهارت های عملی دانش آموزان

کلی درسی اهداف 

اردوی آموزشی علمی یاددهی- روشهای 
یادگیری

اردوگاه کالس فضا و مدل 

اردوی  ز  رو یک  برای  نیاز  مورد  وسایل 
المسائل،  توضیح  شخصی،  دانش آموزی)وسایل 

قبله نما و وسایل بهداشتی، غذایی و. . . . (

وسایل و رسانه آموزشی

حضور در فضا و محیط اردوگاه، انگیزه مناسبی را 
برای دانش آموزان خواهد داشت

مهارت  و  سازی  انگیزه 
شروع

را  اردو  اهداف  مربی  و  معلم  اقدام  اولین  در 
چه  می پرسند:  دانش آموزان  از  و  می کنند  مطرح 

ز اردو باید داشته باشند؟ مهارت هایی برای یک رو

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر

ابعاد  دارای  آموزشی  اردوی  ژه  پرو که می دانید  همانگونه 
گاه  تجلی  اردو  اصل  در  است  یادی  ز تربیتی  و  آموزشی 
یادی در  آموخته های مدرسه ای است بنابراین اهداف ز
که محقق می شود و دانش آموزان به  ژه وجود دارد  این پرو

یادی دست پیدا می کنند.  توانایی ها و مهارت های ز
مرحله اول: بیان هدف از اردو

معلم در این قسمت توضیحات الزم را برای اهداف این 
دانش آموزان  برای  را  اهداف  از  فهرستی  و  می دهد  سفر 

ارائه می کند.
مرحله دوم: مکان اردوگاه و موقعیت آن. . . . . . . . . معلم 

یا مربی شرح داده می شود. 
موسسین  و  والدین  با  الزم  هماهنگی های  سوم:  مرحله 

موسسه و اداره انجام می شود. 
زه مرحله چهارم: حضور در اردوگاه و اقامت یک رو

موقعیت  در  را  دانش آموزان  مربی  و  معلم  مرحله  این  در 
اجرای  در خصوص  آنان موظفند  و  قرار می دهند  واقعی 

کنند.  یزی و اجرا  احکام. . .  برنامه ر
به عنوان مثال: 

که موقع نماز قبله را  گروه از دانش آموزان موظفند  1-یک 
تعیین کنند)با استفاده از منابع طبیعی و نهایتا قبله نما(
به طور فرضی  کنند  تیمم  تا  2-گروهی موظف می شوند 

کم است.  کم است یا موقعیت تیمم حا آب 
گروهی موظف می شوند تا نظر مراجع تقلید مختلف   -3
مطرح  دیگر  مسائل  یا  جماعت  نماز  خصوص  در  را 

نمایند. 
 . . .-4

بر  را عالوه  کامل  ز  رو به همین صورت دانش آموزان یک 
کنند.  تفریح و بازی احکام مورد نظرشان طراحی و اجرا 

رد های آن  ز نتایج اردو و دست آو مرحله پنجم: در پایان رو
بررسی و در دفتر یادداشت بچه هانوشته می شود. 

فعالیت های یادگیری 
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شرح مطالب عناصر

تی را در خصوص احکام مطرح می کند و  معلم سواال

دانش آموزان جواب دهند

کنید.  1-نتایج اردو را بیان 

کنید.  ز بیان  2-احساس خود را از این رو

ارزشیابی پایانی

1-نتایج اردو را در یک صفحه نوشته و در خانواده 

کنید.  مطرح 

2-یک نقاشی از اردو رسم و به پدر و مادر یا یکی از 

کنید.  اعضاء خانواده خود هدیه 

و  تکمیلی  ژه های  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس
عنوان یا موضوع:  تیمم   

شرح مطالب عناصر

برد آن را بداند.  کار 1-معنی تیمم و 
2-چگونگی )مراحل و اعمال( تیمم را انجام دهد. 
را  نمود  می توان  تیمم  آن ها  بر  که  را  3-چیزهایی 

بشناسد. 
4-شرایط صحیح بودن تیمم را بداند. 

5-در موارد الزم به تیمم عالقه نشان دهد. 

کلی درسی اهداف 

ژه توضیحی و پرو روشهای یاددهی-
یادگیری

محیط  و  توضیحی  روش  جهت  معمولی  کالس 
ژه منزل و خارج از مدرسه جهت روش پرو

کالس فضا و مدل 

کتاب توضیح المسائل وسایل و رسانه آموزشی

معلم خاطره ای از یک مسافرت را توضیح می دهد 
سپس  دارد.  وجود  تشنگی  رفع  کمی برای  آب  که 
مسئله را با این سوال مطرح می کند: به نظر شما در 

گرفت؟)ایجاد سوال( این موقع چگونه باید وضو 

انگیزه سازی و مهارت 
شروع

گرفت؟ کارهایی باید وضو  1-برای چه 
گر به هر دلیل نتوانیم وضو بگیریم، به جای آن  2-ا

چه عملی را باید انجام دهیم؟

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
ایجاد  سوال  و  می دهد  توضیح  تیمم  خصوص  در  معلم 
این  از  به بحث می گذارد  را  انگیزه سازی  شده در مرحله 
و اطالعات الزم در  را مطرح می کند  تیمم  طریق موضوع 
محتوای درس را به طور مختصر مطرح می کند و سواالت 

دانش آموزان را مدیریت می کند. 
به  ساده  زبان  به  را  آن  مراحل  و  ژه  پرو روش  سپس 
موضوعات  ازآن  سپس  و  می نماید  ری  یاد آو دانش آموزان 
یسد و از  اصلی درس را فهرست می کند و روی تابلو می نو
گروهی )در صورت  که به صورت  دانش آموزان می خواهد 
و  کنند  انتخاب  را  موضوعات  از  یکی  فردی  و  امکان( 

ژه انجام  دهند.  برای جلسه ی آینده بررسی و پرو
ژه:  مسائل قابل واگذار به صورت پرو

برد تیمم در عبادات کار 1-معنی و 
2-مراحل و چگونگی تیمم 

3-شرایط صحیح بودن تیمم
کرد که به آنها تیمم می توان  4-چیزهایی 

که باید تیمم نمود 5-مواقعی 
6-انواع تیمم

. . .-7
با  باال  موارد  از  یکی  انتخاب  از  پس  دانش آموزان 
طراحی  را  ژه ها  پرو انجام  فرایند  یکدیگر  هم اندیشی 
از  خروج  از  .(بعد   . فرایندو.  مکان،  )زمان،  می کنند. 
مدرسه در محیط خارج از مدرسه طی یک هفته مراحل 

رد.  کالس می آو ژه انجام می دهد و نتایج آن را برای  پرو
تیمم(دانش آموزان  آموزش  بعدی)ادامه  جلسه  در 
گزارش های خودشان را می دهند و سواالت دانش آموزان 
جمع بندی  معلم  توسط  نهایتا  می دهندو  پاسخ  را  دیگر 

می شوند. 

فعالیت های یادگیری 



163 /

شرح مطالب عناصر

گزارشات  و جمع بندی انجام می شود. در قسمت ارائه  ارزشیابی پایانی

اطالع  خانواده  اعضای  به  کالس  در  آموزش  1-نتایج 

رسانی نمایند. 

2-مراحل تیمم را به صورت نقاشی رسم نمایند. 

3-به طور عملی مراحل تیمم را باخانواده انجام دهند و 

رند.  کالس بیاو گزارش آن را به 

ژه های تکمیلی و  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس
عنوان یا موضوع: اعمال و احکام دینی )نماز، وضو، قبله، تقلید 

و تیمم(     
     

شرح مطالب عناصر
یش را  یات درونی خو 1-دانش آموزان احساس و منو

درخصوص عبادات ارائه نمایند. 
2-انگیزش و نگرش مثبت نسبت به احکام نشان 

دهند. 

کلی درسی اهداف 

کارت های احساسی روشهای یاددهی-
یادگیری

)U( کالس درس مدل یو شکل کالس فضا و مدل 

کارت های آماده شده توسط معلم که واژه های نماز، 
وضو، تقلید، قبله، تیمم و. . .  نوشته شده است. 

رسانه آموزشی وسایل و

کت ایجاد انگیزه نماید. کارت ها در درون پا ارائه  انگیزه سازی ومهارت 
شروع

1-چند مورد از عبادات دینی را نام ببرید. 
. . .-2

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
کارت های احساس روش 

کار  مرحله ی اول: بیان اهداف و روش 
بحث  مورد  موضوع  مورد  در  توضیحاتی  معلم 
می دهد و اهداف درس را بیان می کند. سپس روش 

یر مشخص می کند: کار دانش آموزان را، به شرح ز
نفری تقسیم  تا 5  گروه های 3  به  را   1. دانش آموزان 

می کند. 
یل می دهد. )روی  کارت تحو گروه تعدادی  2. به هر 
زه تقلید وضو و.  کارت ها واژه های نماز رو هر یک از 

. . نوشته می شود. 
صورت  به  را  نظر  مورد  کارت های  گروه ها،  سر   .3
می کنند.  داری  نگه  خود  نزد  شده  بندی  دسته 
کردنی مطرح  کامل   کارت ها با یک جمله ی 

ً
معموال

می شوند تا فراگیرندگان عقیده، نظر یا خواسته های 
کنند.  یش را در تکمیل جمله بیان  خو
مرحله ی دوم: بیان عقیده و احساس 

گروه ها به نوبت از روی دسته ی  اعضای هر یک از 
کارت ها یک کارت بر می دارند و احساس و نظر خود را 
در قالب چند جمله بیان می کنند و بقیه ی اعضای 
گوش می دهند. به این ترتیب، همه ی  گروه به دقت 

کارت ها به طور چرخشی خوانده می شود. 
گزارش دهی و جمع بندی مرحله ی سوم: 

گزارش  گروه ها  سر  گروهی،  فعالیت  پایان  از  پس 
کالس ارائه می دهند و همه  گروه خود را به  عملکرد 
به  مستقیم،  ارتباط  و  نظر  تبادل  با  دانش آموزان  ی 
بررسی موضوع می پردازند. این روش در درس های 
یادی دارد و فرآیند  کار آیی ز علوم اجتماعی و دینی 
یرا  یس را بسیار لذت بخش و جالب می کند. ز تدر
عقاید  احساسات،  سرگرمی،  و  بازی  یک  طریق  از 
جمع  و  مطرح  کالس  در  دانش آموزان  تمایالت  و 

بندی می شود. 

فعالیت های یادگیری 
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شرح مطالب عناصر
نگرش  و  عقاید  نظرات،  ارائه  فرایند  اساس  بر  1-ارزشیابی 

دانش آموزان

کیفی انجام می شود.  2-روش های 

و  دانشی  جنبه   فوق  درس  برای  ارزشیابی  نوع  این  3-البته 

و  مدل  لذا  می باشد  نگرش ها  و  رها  باو و    .  . در.  ندارد  مهارتی 

الگوی ارزشیابی آن نیز باید متناسب باشد. 

ارزشیابی پایانی

ز با خانواده گفت و گو کنید ؟ ونتایج  1-در خصوص جلسه امرو

ید.  ر کالس بیاو آن را به 

خصوص  در  افراد  مفید  و  جالب  نگرش های  و  2-احساس 

کالس آماده نمایید )پرس و جو از  اعمال دینی را برای ارائه در 

اطرافیان و آشنایان و. . . . (

ژه های تکمیلی و تکلیفی پرو
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مدل و الگوی طرح درس
عنوان یا موضوع: غسل 

شرح مطالب عناصر

رت و دالیل غسل را بدانند.  1-ضرو
2-مراحل غسل ترتیبی را به طور عملی نشان دهند. 
نشان  عملی  طور  به  را  ارتماسی  غسل  3-مراحل 

دهند. 
4- شکیات غسل را بفهمند. 

5-انواع غسل ها رابدانند. 

کلی درسی اهداف 

پرس وجو و همیاری روشهای یاددهی-
یادگیری

کوچک گروه های  کالس معمولی  کالس فضا و مدل 

تی در خصوص  آنها  سواال که روی  کاغذ  برگه های 
غسل نوشته شده است. 

وسایل و رسانه آموزشی

کردن یک نفر به  یری) نقاشی ( از شنا و حمام  تصو
رده می شود.  کالس آو

انگیزه سازی ومهارت 
شروع

در حین اجرای روش اتفاق می افتد.  ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر

می کشند  خجالت  دانش آموزان  اینکه  به  توجه  با 
بپرسند لذا  را  از معلمان بعضی سواالت شرعی  که 
از دانش آموزان هم سن و سال  که  راحت تر هستند 

کنند.  سوال 
معلم در جلسه قبل بعضی از دانش آموزان مستعد را 
موظف می کند تا مطالعاتی در خصوص موضوعات 

ذیل داشته باشند. 
رت و دالیل غسل 1-ضرو

2-مراحل غسل ترتیبی و ارتماسی
3-شکیات غسل

4-انواع غسل
)سرگروه(  فوق  دانش آموزان  از  یس  تدر ادامه  در 
کالس  کدام در یک جای خاص از  می خواهیم هر 
آن  نام  که  برگه  یک  و  بنشینند  صندلی  یک  در 
را  است  داشته  مطالعه  آن  درباره ی  که  موضوعی 

کند.  نصب 
معلم از بقیه دانش آموزان می خواهد که هر نوع سوال 
سراغ  دارند  موضوعات  خصوص  در  توضیحی  و 
سرگروهان  از  هرکدام  و  بروند  سرگروه  دانش آموزان 
س  در  داوطلبان  بقیه  به  کرسی  یک  تشکیل  مانند 
می دهند) با توجه به اینکه در مسائل غسل بچه ها 
و  سن  هم  دانش آموزان  از  لذا  هستند  خجالتی 
سال بهتر یاد می گیرند و همه سواالت خود را مطرح 
گروه های  در  به همین نحو دانش آموزان  می کنند(، 
را  الزم  آموزش های  و  می شوند  حاضر  مختلف 

می بینند. 

فعالیت های یادگیری 
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شرح مطالب عناصر

اتفاق  گروه  اعضای  گزارش  ارائه  ضمن  ارزشیابی 

می افتد.

ارزشیابی پایانی

توضیح  را  ارتماسی  و  ترتیبی  غسل  1-تفاوت های 

دهند. 

و  )ترتیبی  غسل  نوع  کدام  قدیم  زمان های  2-در 

ارتماسی ( بیشتر رواج داشته شرح دهید. 

از موضوع  برای پرسشی  از دوستانتان  کسی  گر  3-ا

غسل خجالت داشته باشد چه روشی برای آموزش 

او پیشنهاد می نمایید. 

ژه های تکمیلی و  پرو
تکلیفی
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مدل و الگوی طرح درس
گیری افراد  عنوان یا موضوع:  رفع اشکال وضو 

شرح مطالب عناصر
1-روش های رفع اشکال از مراحل وضو را بدانند. 

کنند.  گیری را درک و فهم  2-مراحل وضو 
گاه شوند.  3-نسبت به روش های موثر آموزش وضو آ

کلی درسی اهداف 

یی قصه گو روشهای یاددهی-
یادگیری

کالس در س یا نماز خانه کالس فضا ومدل 

پوستر  مطهری،  شهید  راستان  داستان  کتاب 
آموزشی

وسایل و رسانه آموزشی

کوتاه  داستان های  و  قصه ها  از  مصداق  یک  بیان 
قدیمی در خصوص موضوع درس

انگیزه سازی و مهارت 
شروع

وضو  هنگام   در  است  ممکن  تی  اشکاال چه   -1
سازی پیش بیاید. 

کسی بزرگتر از  که  کنون اتفاق افتاده است   2- آیا تا 
شما در وضو سازی  اشکالی داشته و شما نتوانستید 

کنید؟ کمک  به او 
سوالی مطرح می کند: 

فرض کنید یک نفر بزرگتر از شما در مراحل انجام وضو 
اشکال دارد و بخشی از وضو را اشتباه انجام می دهد. 
شما چگونه ایراِد اشکال او را یادآوری می نمایید؟ به 

یکه ناراحت نشود و خجالت نکشد. طور

ارزشیابی تشخیصی
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شرح مطالب عناصر
با توجه به عالقه وافر دانش آموزان به قصه و داستان های آموزنده 

کارایی باالیی در آموزش دارد.  قدیمی، این روش 

نیز مشاهده می شود روش  کریم  که در قرآن  از روش هایی  یکی 

معلم  است  پیشینیان  سرگذشت  و  داستان ها  قصه ها،  بیان 

یی فعالیت ها را شروع می کند.  طبق مراحل روش قصه گو

مرحله ی اول: معلم هدف و موضوع درس را بیان می کند و ذهن 

فراگیران را نسبت به موضو ع حساس می سازد. 

بزرگتر  افراد  احکام  اشکال  رفع  چگونگی  ز  امرو بحث   .  .  .«

است)اقوام، آشنایان و. . .(«

مرحله ی دوم: 

قبل  یعنی  می شود  انجام  معلم  توسط  نظر  مورد  قصه  انتخاب 

کالس در طراحی آموزشی بررسی و انتخاب  از زمان حضور در 

نموده است این قصه می تواند از قرآن، کتب مذهبی و. . . . باشد 

یا ممکن است قصه ای باشد که خود فرد ساخته است

مرحله ی سوم: 

در این مرحله می تواند به چند مدل انجام شود به عنوان مثال: 

کند سپس از بچه ها بخواهد نظرات و راه حل ها  قصه ها را بیان 

قصه  سپس  کند  درگیر  مسئله  با  را  آنان  اول  اینکه  یا  بدهند  را 

ید.  را بگو

فعالیت های یادگیری 

-مراحل وضو رانام ببرید

کنید -روش ها ی آموزش و اصالح اشکاالت وضو را بیان 

-قصه و داستان های قدیمی چه تاثیری بر آموزش دارد؟

ارزشیابی پایانی

که  کنید  کتاب های دینی و مذهبی جست و جو  -یک قصه از 

در خصوص آموزش احکام باشد. 

بیان  بزرگترها بخواهید قصه ای در خصوص مسایل دینی  -از 

ید.  ر کالس بیاو کنند و شما نوشته و به 

احکام  آموزش  خصوص  در  کنون  تا که  روش  -بهترین 

یسید. شنیده اید بنو

ژه های تکمیلی وتکلیفی پرو
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تجارب تربیتی معلمان: 
زمانی  به  مربوط  شده  مطرح  گذشته  گانه   14 روش های  در  که  آنچه 
جلسه  یک  در  کامل  طور  به  می خواهد  مربی  یا  معلم  یک  که  است 
که در این حالت  بخشی از احکام را به دانش آموزان یاد دهد بدیهی است 
سازی،  انگیزه  وسایل،  فضا،  روش،  )هدف،  آموزشی  مراحل  کلیه  باید 
ارزشیابی، یاددهی و یادگیری و تکلیف دهی( را بررسی و یک طرح جامع 

برای آموزش را طراحی نماید. 
گر معلمان دروس دیگر بخواهند در خالل آموزش مفاهیم درسی  ولی ا

کنند.  به آموزش احکام بپردازند چگونه باید عمل 
عمل  احکام  آموزش  تخصصی  معلمان  همانند  می توانند  آنان  آیا 
تجارب  می توانند  ولی  ندارند  وظیفه ای  چنین  که  است  بدیهی  کنند، 
یا دو  از یک  کمتر  و در  گیرند  کار  به  آموزش احکام  برای  تربیتی خاصی 
این  البته  دهند.  انجام  احکام  بر  مبتنی  روش  به  را  فعالیت ها  دقیقه 

اقدامات جزو تجربه تربیتی معلمان می باشد. 
مجموعه ای از تجارب قابل استفاده برای معلمان تخصصی دروس 

در آموزش  احکام: 
یخ، هنر، زبان، فیزیک و  یاضی، علوم، جغرافی، تار شامل معلمان ر

شیمی و. . . . . 
کالس درس )هنگام زمان نماز( دانش آموزان را به همراه  بعد از پایان 
با  را  دانش آموزان  و  داده  انجام  را  وضو  مراحل  و  برده  خانه  وضو  به  خود 

احکام وضو آشنا سازد. 
معلم علوم یا شیمی و . . . هنگام آموزش آب و خواص آن شرایط آب 
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وضو را هم در چند دقیقه به بچه ها  یاد  دهد. 
کربال و واقعه ی عاشورا، اهمیت  یخ  یخ در هنگام درس تار معلم تار
را  کردند  اقامه  یاران  و  السالم(  )علیه  حسین  امام  که  وقت  اول  نماز 

کند.  ری  یادآو
یست شناسی: هنگام آموزش علم پزشکی و نظر پزشکان در  معلم ز
رت وجود مرجع تقلید  موقع تصمیم گیری یک عمل جراحی معلم به ضرو
اشاره کند که ما در همه امور نیازمند بهره گیری از نظرات خبرگان هستیم. 
ک ها بحث  معلم زمین شناسی در هنگام آموزش سنگ ها و انواع خا
کند و در چند دقیقه چند نفر از فراگیران عمال تیمم انجام  تیمم را مطرح 

دهند. 
معلم جغرافی هنگام آموزش عملی جهت یابی اصلی، نحوه تعیین 

قبله را هم یاد دهد و نسبت جهت قبله با جهت اصلی را تنظیم نماید. 
صورت  به  را  غسل ها(  )انواع  شنا  آموزش  هنگام  رزش  و معلم   -7

عملی به دانش آموزان آموزش  دهد. 
یس طراحی و رنگ آمیزی مراحل وضو-نماز  8- معلم هنر هنگام تدر

یر نمایش  دهد.  و تیمم را به تصو
یس دستور زبان عربی ذکر های نماز را مورد  9- معلم عربی برای تدر

کند.  بحث قرار می دهد و آیات و جمالت را تجزیه و تحلیل ادبی 
تاثیر آن بر سالمت جسم  زه و  10- معلم بهداشت در مورد احکام رو

توضیح دهد. 
یس مراقبت از زخم ها وضوی جبیره  11- معلم بهداشت هنگام تدر

را یاد دهد. 
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مکان  شرایط  مکان یابی  آموزش  یس  تدر هنگام  جغرافی  معلم   -12
نمازگزار را شرح دهد. 

و  اذان  زمان  ثانیه  و  یس ساعت دقیقه  یاضی هنگام تدر ر 13-معلم 
وقت نماز را توضیح دهد. 

با عبادت موضوع  یس شعر های مرتبط  ادبیات موقع تدر 14-معلم 
نماز را بیان نماید. 
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کل قرآن، عترت و نماز اداره 


