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گفتارپیش  
 

نشـر داریم  که از دیر باز به اینطرف  در باره اش می  ۀت دارم که امروز کتابی را آمادمسر  
ب وعـطـش آتشیـن گـرد نام  زیـبـای  این کتاب بنـابـر عـالقـهُ خاص، حـسـن انتـخـا .اندیشیدیم 

الـحق کـه نـامی بس  . شـته شـده استلیم وتربـیه  گـذاعناصـر تع  و آورنده اش بـه معـارف
وص رهـروان خـصـه ؛ نامی که هـرکس به این نام نیـک آشنا هست وبپسـنـدیده هـسـت و نیکـو

ولی بدون مبالـغـه تهیــه و  .سـت کـه دنبالش میگـشته انـدعاشقانه سـالـهـا ؛کـوی علـم وعـرفان
مع و فرا گـیـر  و مطابـق سیـر وحـرکـت  زمان و عصـر گـرد آوری ایـنگونه معلومات جا 

نـب شـوار  و هـم زمانگـیـر  و از جاکـنـونی هـر گز نه تنها که آسان نیست بلکه  بسیار هـــم  د 
لعـات وسـیـع و تبـحـر مطا ؛شـهــای  زیادـگـیـر  وزحـمـت  فـراوان  و تالدیگــر تالش های پی

و به خصـوص معلـومات ویژه  به اصـول و فنـون  تـعــلـیـم و تربیه  و  ولـهمتـداالزم به علــوم 
خوشـبخـتانه نویسنده ُ این کتاب  هـر چنــد یکی از نویسنده  .تدریس  را درقبال  داردۀ شـیـو

گان تا زه کا ر درین عـر صـه هــست ولی  استـعـداد خدا داد  و نبـوغ  خا رقـه  آن  در عـر 
خـره زحـمت کشی ها  ی صـه های گونا گون  شـعـر و ادب  و لـغـت و فـنـون ا دبـــی ُ  و با آال 

ـت  های دلیرانهُ آن در شـرایط نهایت دشـوار زنـده گی و اختناق فـر مخستـگـی ناپذیر و مقاو
هـنـگی و سیاسی کشـور نه تنـها که  این کا سـتی را  رفع کرده   بـلـکه با بسیار سـر بلـنـدی و 
افتـخـار توا نسته اسـت بسیار خوش بدرخــشـد و خـیـلـی  موفـقانـه هــم این رسالـت بزرگ را  

آفـریـن را  ربدینـوسیـله میـخـوا هـــــم ا یـن مـوفـقـیـت بزرگ و افـتـخـاکه    .ــــدانـجـام د ه
مـشـفــق که  آقاعـلــی هــــم که سیدتـذکـر بـد درانه برایش مبارکبـاد گـفـته صـمـیـمـانه  و بـرا
مردم  و ملـتش مـیـبا  به بان  او نسـبـتفـریـنـش مـبـیـن شـخـصـیت مـهـرتـخـلـص عـا طـفـه  آ

که   است شــد ؛ هــم صـنـفـی دوره هـای تـحصـیـالت دوره های ابتـدایی و ثانوی ا م بوده
خاطرات   شـیـریـن، نـیـک  ونا فـرامـوش شـدنی  و مانده گارش به مثا بـه ُ یک شـا گرد 

ـصـنـفـی هـا یـم تـا مـمـتـاز صنـف  نه تنـهـا در ذهـن مـن بلـکه در ذهــن  تـک تـک از هـم
 .هـنـوز  مـجـــســم  بوده با قـوت  ونـور تمـا م  مـیـدرخـشــد

رف شـمـع فروزان معـا و ن آغـاز دوره ُ ابتـدایی در مـکـتـب یـکی از پروانه گاناو کـه از هــمـا
لی و .کتورا ادامه بـدهــدش را تا سطح تخـصـص و دتالاشــت  تا بـتواند  تحصیبـود آرزو د

مـعـصـومانه و دریغ و درد که اوضاع سیاسی و نظامی کشـور نه تنهـا بر خالف آرزوهای 
بلکه بر خالف آرزوی های هـمـه جوانان و نو جوانان کشـور به ؛ کـت نـکـردکـودکانه ُ او حـر

سـمـت دیگری تـغــیــیـر کـرد و داغ  تـحصـیالت عـا لی هـمـچـنان در قـلـب مـهــر آفـرین و 
معصـو مش  باقـیـماند  و  آرزوهـایــش قـربا نـی  جنـگ هـا و بد بـختـی هـای شـد که هـمـه 

ا معلـومات کا فـی دارند  که  نمیتوان درین مخـتـصـــر از آنـهــا  ذکـر مـلـت ما  در مـورد آنـهـ
امـا سـالم بـر مـشـفــق و ســـالم بر اراده ُ آهـنـیـن او که هــر گـــز  در هـمـه شـرایـط   .کـرد 

نهـا یـت دشــوار  دسـت از تـــالش و کـو شــش  بر نـداشــت و با ا بتـکار عـمـل راه 
را در پیش گـرفـت  تا ایـنـکه بعـد از چنـدین سـال تـوانسـت مـجـددا شامـل مکـتـب  التتـحـصـی

 جنگل دارد. سر لعل و دارالمـعـلمـیـن  ازرا  فراغت شـود  و اکنـون افــتـخـا ر 
خـود که یـک تـن از هـمـصـنـفـی هـای  آقای مشـفـق هـســتـم افتـخـار د ارم   من که نیبنا برا

و تنـظـیـم ایـن اثـر  گـران بـهـا  و کـم نـظـیـر   تـوا نسـتـه ا م  ز مینه های تایپکه اقـال  
هـمـصـنـفی عـزیز م را که  مد ت  های  زیادی را بخاطـر  گرد آوری آن زحـمـت کـشـیـد ه و از 
منا بع و مـآ خـذ فـراوان  معـتـبـر  و مُوثـق  حد اعـظــم  استفاده مـو ُثـر  را نمـوده اســت فــرا 



  .هـــم نـمـوده ا م 
طبا عـتـی  ا هــل معـا  و اطـمـیـنا ن دارم که  با وصـف مـو جود بودن بر خـی اشـتبا هات تایـپی

ـنـد  و ســر چـشـمـه ُ زالل ا هـل عـلـم و معـرفـت  رف و فـر هـنـگ مـیتـوا ننـد ازیـن اثـر دلـپـس
و سـفارش دوستانه ام برای  هـمه عـال قــمـنـدا ن این کتاب  . نماینداستـفـاده ُ درسـت و مثـمـر  

و بخصوص استادان بزرگوار ایـن اسـت  تا مـطا لـعـه و اسـتـفاده ازین کتاب را که نیاز تدریس 
ـت در سـر لـوحـه ُ کارهـای مـهــم  تربـیـتـی و آمـوزشی شان قرار و تعلـیـم  امـروز هــسـ

تا  بـتـوا ننـد   در پـر تـو  کسـب دانـش های مسـلـکـی شــان  به  مـثا بـه ُ مـعـلـمـا ن  .دهــنـد 
هـمطـراز  جـهـان  کـنـو نـی  وعـصـر نـوین وقـرن نـویـن شـان در جهــان  عـرض  وجـود نمـا 

  .یـنـد
 بـا عـر ض  احـتـرام 

 لعلی "امیری"سید اکبر  
 غور -چغچران

 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
گي بادوچهرۀ آموزنده و آموزشدهنده در عین زمان ازشگفتي هاي ظهور انسان در عرصۀ زند

خلقت اوست انسان همزمان با تأثیر گزاري در رشد و تربیت دیگران ، در رشد وتربیتش از 
تأثیر مي پذیرد ، این گرایش انسان به یادگیري ویاد دهي قدامت به دیگران ، جامعه و محیطش 

بلنداي تاریخ خلقت خود انسان دارد و آغازین مرحلۀ این نطفه با حضور انسان در گسترۀ 
حیاتش پیوند خورده است و فرایند یادگیري ویاد دهي از نخستین روز حیات اولین انسان آغاز 

است در حالیكه  یعسان ؛ اولین یادگیرندۀ كالس تكوین وتشرگردیده است ، بنابراین اولین ان
اویك « وعل م اآلدم اسمأَ... اآلیه » اولین یاد دهندۀ انسان ها نیز بوده است چنانچه باجملۀ 

شاگرد است در حالیكه مأموریت او در انجام رسالتش در قبال سرنوشت فرزندانش از او اولین 
 د.چهرۀ یاد دهنده را متبلور مي ساز

عین معلم بودنش  از دیر باز باورمند مي شویم  در تكیه براین نگرش به شاگرد بودن انسان با
و یقین داریم كه انسان ها دائماً خواسته و نخواسته در حال تعلیم وتعل م است و این سیر بالوقفۀ 
بشر بر روي ریل آموختن وآموختاندن براي رسیدن به هدف اصلي كه همان سعادت دائمي 

ا به عنوان اصل نیاز هاي انساني به دعوت وهمه جانبه است ، تعلیم وتربیۀ سازماندهي شده ر
در صورت  و عي استیمي طلبد چه این كه فرایند یادگیري ویاد دهي یك نیاز كامالً غریضي وطب

، هر نوع انحراف در آن متصور است ، زیرا به نسبت تحمیلي  آن عدم توجه در رفع نواقص
علي الرغم میلش چیز هاي مي وطبعي بودن یاد گیري ویاد  دهي گاهي بشر در مسیر آموزشش 

آموزد كه به جایي تعالي بشر خطرات را متوجۀ وي مي سازد چنانچه حضرت علي ابن ابي 



اَ » طالب مي فرماید: اً  وفي فم  االفاعي صاَرسم  دانش مثل قطرۀ «. » كقطرالمأفي األصداف در 
 «باران است كه در دهان صدف گوهر و در دهان افعي زهر كشنده مي شود

دت آورترین سیر حیاتي بشر همین برنامۀ تعلیم وتربیه است در صورت كه از عوامل سعا
ویاد  يبیروني مثل قدرت ، گرایش اقتصادي، اهداف مادي وسیاسي ... كه سیر تكامل یادگیر

ه باشد چنانچه با ظهور رنسانس و شكست زنجیر فلسفۀ مكتب  دهي را به انحراف مي كشد؛ منز 
واندیشۀ فوران زدۀ وپرطالتم « دیكارت»ي آهنیِن ، خشم آلود و منطقي اسكوالستیك ، مشت ها

كنفرانس ها و فریاد هاي داغ وهیجان انگیز « ولتر»و قلم سی ار و توانمند « بیكن»
اندیشه هاي فروماندۀ كشیشان مسیحیت را در انزواي تاریك معابد و اعماق « ویكتورهوگو»

« پاپین ها»و متكي به قدرت یادگیري ویاد دهي  خفقان زدۀ محراب هاي كلیسا منهزم ساخت
مهار انرژي بخارا را به دنبال كشید وبه استخدام انسان درآورد از دریچۀ یادگیري ویاد دهي 

موضوع « داروین ها»و« الماركها»پرده از اسرار سحر انگیز جازبه برداشت و « نیوتونها»
مي ترین فرضیۀ علمي به صحنۀ ترانسفورمیزوم و تكامل را بصورت قطع و در قالب حت

مبارزات علمي كشید همه نشأت گرفته از همان آزادي علم از بندهاي خرافات بود و این انقالب 
«  انگیزسیون»بزرگ علمي در افوق اندیشه هاي طوفان زدۀ كه اندامشان در زیر شالق 
ت و به جاي كشیشها ودستگاۀ تفتیش عقاید كلیسا بخود مي پیچید،علم را خداي دیگري ساخ

خداي مذهب بر اریكۀ قدرت دنیاي غرب واروپا خداي تكیه زد كه از چشم هاي او نور 
الكتریسته مي درخشد و قدرت شنوایي اش به مدرن ترین سیستم هاي مخابراتي شنوا است در 
حالیكه در دستش چكش صنعت  را مي فشارد به روي ریل سیاست واقتصاد ایستاده و به اعماق 

ان چشم دوخته است و در كنارش فرزندان ناخلف اسرائیل با لغو فرامین ده گانۀ تاریك آسم
 موسوي به تكریم از این خداوندگار جدید علم زانو زده است .

ا افسوس قدرت این خداوند گار پرصالبت ، در خدمت رژیم هاي مدرن ، سرو كار انسانیت را  ام 
مطبخ و مكثف در مسلخ نا برابري نگه داشته و هرگز  ،خون وآهن ،تا هنوز با دود وآتش

ونطق هاي آتشین « دیكارت»عشق و عاطفه ، ایمان وباور نیافریده و ضامین فریادهاي 
پس از عمري پژوهش فریاد مي زند « ویلیام مك دوگال»نشد وبه همین جهت « ویكتورهوگو»
است  گیسرچشمه هاي زندتیره گي هاي جهان امروز معلول تجاوز علوم طبعي به همه :»

معتقدند «  و... سكورهربرت ماراسیل،كاریل،جاندوي،سروكین،» ومتفكران هم مانند « است
به نسبت انحراف از سیر اصلي اش دست دارد ،  بشر عي در سیه سازي روزگاریكه علوم طب

 در انحصار قدرت تولید و ابزار سرمایه داري باشد چنین سرنوشتي« پِگل»علم كه به قول
 وچنین وچهرۀ زشت دارد.

لذاتوجه ، اهتمام و اهمیت دادن به امور علمي به اضافۀ تربیت آنهم تربیت مبتني بر ارزش 
اسالم كه با هر نسلي وهر قرني سازگار است ؛ یك ضروت حیاتي و زیر ساخت تفكر سالم  یها

انساني به شمار مي رود زیرا در منطق این دین علم وعالم بر خاك و افالك ، برجان و تن ، بر 
ا نظر دارد و از دانشمندان چهرۀ ترسیم مي كند كه چون راندرون وبیرون ، بر طبیعت وماو

هم حصیر ببافت وهم حكومت كند ، « سلیمان»زره بسازد و هم داوري كند چون هم « دداوو»
هم آب ازچاه بكشد وهم « موسي»هم چوپان خلق باشد وهم رهبر خلق  ، چون « ابراهیم»چون 

هم كاالي « محمد»و چون  هم نجار باشد وهم هدایتگر« مسیح»ده فرمان آرد  ، چون 
وشت ببرد و هم كاال آن جهان به چهارسوي آرمان بازرگاني این جهان به بازار شام سرن

 انسانیت آرد .
بنابراین قدرت هاباید در اختیار علم باشد ، نه علم در اختیار و خادم قدرت زیرا اگر علم خادم 
قدرت شد از روزنۀ مادي به جهان انسانیت نظر خواهد كرد وآن دید وسیع علمي كه در افق 



ري اظلمت خواهد گرایید ، در صورت كه علم مركب سو همۀ ارزش هاي بشر نهفته است به
براي قدرت ها گردد و رانندۀ آن سیاست مداران طم اع و بي اعتبار باشند به تعبیر پیامبر اسالم 

زیرا این علم هرگز ضامن اجراي برادري ، «  ري و رانندۀ آن اسو ، لعنت براین مركب:»
ري ، لغو مرز هاي نژاد، مذهب وجغرافیا برابري ، مساوات ، عشق ، محبت ، همدیگر پذی

 نخواهد شد.
فریاد گر گفتار ، كردار « زرتشت»سرزمین «موالنا»افغانستان گهوارۀ تربیت و پرورش  

سنائي ها ، انصاري ها، » نابغۀ ومتفكر شرق ، پرورش گاۀ « سیدجمال »وپندار نیك ، زاد گاۀ 
و صدها فرزند نیك نام دیگر چرا هنوز درپردۀ درامه هاي تراژدیك نابرابري « سیداسماعیل 
مایش داده مي شود ؟  از ده ا علل یكي هم همین انحصار علم در چنبرۀ قدرت هاي وتهي دستي ن

دهۀ اخیر در بحران « 3»سده هاي اخیر بویژه  در حاكم وقت بوده كه  رشد تعلیم وتربیه را
عقب گرد یا درجاه زدن زنجیر ساخت و نتیجۀ بس جبران ناپذیر عقب مانده گي را به ملت افغان 

هیچ كشوري جرئت مقایسه كردن براي ما وجود  بانانچه در بستر علم امروز به ارمغان آورد چ
سال روي كارشدن نظام جمهوري اسالمي مبتني بر اراده ورأي « 9»ندارد تاجایي كه بعد از 

مردم ، هنوز هم چهرۀ تعلیم وتربیه باهمان غبار گذشته پوشانده است و نبود مراكز علمي ، 
پذیرش كه پاسخ گوي نیاز هاي موجود و جبران مافات براي  ي و ظرفیت هايككدر هاي مسل

فرصت هاي از دست رفته باشد وجود ندارد ، بدون شك این چالش بزرگ مرهون همان بي 
 توجهي رژیم هاي گذشته به دور نماي پربار تعلیم وتربیه است .

گیري و یاددهي تنها باور دارم امروز هم كاري با تعلیم و تربیه و فعالیت در بهبودي فرایند یاد
بلكه وظیفۀ همۀ ماست به ویژه اندیشمندان ، قلم به دستان و  ، نه معارف جلیلۀ وزارت وظیفۀ

صاحب نظران كه در عرصۀ تعلیم وتربیۀ چیزي مي دانند تا با نظریات خود گامي در اعمار 
احساسات پاك مجدد نظام آموزشي موفق بر دارند و در بلنداي آبشار تعلیم وتربیه با موج از 

هر چند حضور شان قطرۀ در دریا  دندگرنجات از امروز و رفتن به فرداي زیبا و روشن هم گام 
 باشد باز هم بي اثر نخواهد بود.

 برادر و خواهر گرامي :
رائۀ نظریات در بستر تعلیم وتربیه به صورت علمي آن باید از اباور دارم كه تدوین كتب و 
سال « 9»نظران صورت بگیرد و این اثر كه مولف آن بشتر از طریق متخصصین و صاحب 

تجربه در عرصه تعلیم وتربیه آنهم با تحصیالت پایین وغیر مسلكي ندارد ، هرگز نمي تواند 
كتاب جامع وموثر براي فرهنگیان ومعارف باشد ام امي تواند براي عزیزان كه مثل خودم از 

داراند و براساس نیاز هاي امروزي معارف نه تجربیات كم در عرصۀ تعلیم وتربیه برخور
براساس مسلك، وارد صحنۀ تعلیم وتربیه شده اند زمینه ساز آشنایي مقدماتي و یاالاقل آدرس 
براي شناخت عناصر مهم تعلیم وتربیه باشد ، مي دانم كه عامل مهم تحقق امر تعلیم وتربیه 

د كه با خصوصیات یاد دهنده ویاد گیرنده معلم است و معلم خود وقت از عهدۀ این مهم بر مي آی
میتود وامكانات یادگیري كه همان عناصر مهم تعلیم وتربیه است ، آشنایي كامل داشته باشد 
چنانچه یكي از موفقیت هاي معلمین عالوه بر داشتن صالحیت هاي عمومي وعلمي ، مجهز 

است ، بناًء سروران گرامي و بودن به ظرفیت هاي مسلكي ، قابلیت ها و توانایي هاي حرفه یي 
تحصیل وتجربه قرار دارند ، شاید با مطالعۀ این اثر با ویژه گي هاي  پایین اساتید كه در سطوح

معلم ، شاگرد ، میتود ولوازم تدریسي اگر بصورت غیر مسلكي وتحصیلي هم شده آشنایي 
 مختصر پیدا كنند . 

 
 اینكه : ذكر شدت انگیزه وتعذیر باید متخوانندۀ عالیقدر در جه



عدم تجربه در عرصۀ تعلیم وتربیه ، قلت بضاعت علمي ، دوري از امكانات فرهنگي ،  -1
درسر كتابخانه ، انترنیت ... وچالش هاي اجباري زنده گي مجموعه عوامل بود كه هرگز اجازۀ 

لیم پروراندن خیال تألیف كتاب در این زمینه را بمن نمي داد ام ا شوق و عشق شدیدم به تع
وتربیه ناخواسته وادارم مي كرد تادر فرصت هاي مناسب كه در محافل و وركشاپ هاي 

اشارۀ  یا آموزشي اشتراك مي كردم ویا در خانه كتب را كه در مورد تعلیم و تربیه نوشته شده و
رون نویس وبراي استفاده یدارد ، ور ق زده و مطالب را كه براي شغل معلمي الزم است ب

نمایم به این اساس كتاب حاضر كه كار انجام شده براي استفاده شخصي بود ، نه شخصي تنظیم 
براي چاپ ونشر ، داراي نواقص فني ومسلكي زیاد است ، امید به دیده عفو و اصالح مطالعه 
كنید نه از راۀ نقد وانتقاد ، زیرا در ادامۀ این راه به محبت شما از طریق تشویق وهمكاري 

 نیازمندیم .
ثراً منابع و مآخذكه تكیه گاۀ این كتاب بود ، در همین حال وهوایي عدم تصمیم نشروچاپ اك -2

فراموش شده كه وسیلتاً از آنعده بزرگان كه آثار شان پشتوانۀ این اثر بود وبه نسبت كه علتش 
 ذكر شد ، از اسم خود وكتاب شان نام برده نشده باكمال حقارت پوزش مي طلبم ، مراببخشند.

ً مغایرت عد -3 م تسلسل عبارات مطالب و نبود تلفیق و پیوند هاي ادبي بین جمالت واحیانا
عناوین قبل وبعد را به حساب كم تجربه گي ما در عرصۀ نویسنده گي بگذارید ، چنانچه گفته 

 مطالب قابل خواندن را خوانده و از معایب آن صرف نظر نمایید.«  ُخذماصفاودَع ماكدر:» اند 
ین اثر صرف همان آشنایي با صفات و مشخصات معلم ، شاگرد، میتود ولوازم موضوع ا -4

 تدریس است  و الزاماً براي معلمین دورۀ ابتدایي ، متوسطه وشاید هم لیسه قابل استفاده باشد.
ً به عهده بگیرم  دراخیرضمن اینكه من باید مسؤلیت تمام كمي وكاستي هاي این اثر را شخصا

 سه یار وهمسنگرم سپاسگذاري كنم .الزم مي دانم كه از 
كه ارزنده ترین لحظات زنده گي خویش را « امیري»از برادر وهمصنفي اندیشمندم سیداكبر  -1

كه همان فراغت از مشغله هاي رسمي اش بود ؛ صرف تایپ این اثر نمودچنانچه اخالق 
ار است این بار در ذهنم مانده گ« دارالهدا»و « بصیرت»نیكویش به حیث همكارم از دوران 

از انحصار مطالعات  راباهمان عواطف دوران همصنفي اش با تشویق وهمكاري ام این اثر 
این همیاري در دل سنگ فرش هاي رفاقت مانده  با شخصي بیرون آورد و نام زیبایي رفاقت را

 گار ساخت.
استاد دارالمعلمین عالي غور كه به پاس « هدفمند»از برادر و استاد اندیشمندم غالم رباني -2

این كه  ضمنرفاقت ها و دوستي ها زحمت تنظیم و اصالحات تایپي این اثر را به عهده گرفت 
سخت مصروفیت كاري و مشغله هاي فرهنگي داشت مرانیز یاري رساند و ازاین ره خدمت به 

 یه كه الحق هدف خودش است ، نمود.تعلیم وترب
 «مشفق» آقا سیدعلي
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اگر عرفان بیاموزد سلیمان میشود مور  

تربیت لعل بدخشان میشود زیرسنگ   

تعليم وتربيه



 بخش اول:
 

یهتعلیم وترب  
 
 

  



 تعلیم وتربیه ازدیدگاه قرآن
 

جامع اولویت های خاص با درنظرداشت نیازهای کلی و و زایااسالم که درگستره تاریخ با م دین
امعه نای رشد وتکامل جتعلیم وتعلم زیرب ینکهانسان درهرعصر وزمان آمده است با تکیه بر ا

 بافرماید اول باید با سواد شد زیینگونه می ا(آغاز میشود و بر1بشریت است با دستور بخوان )
به تعلیم  قرآن وقتی شوید میگوید باسواد شوید ، درآینه ه بجای اینکه اول بگوید مسلمانینکا

 وتربیت نظر میکنیم می بینم که خداوند می فرماید : قسم به قلم وآنچه می نوسید .
د راز زمان شروع شد که برروی کاغذ حیرت انگیز زندگی بشر وب یهمه میداند که تحول عج

بل سنگ تاریخ زندگی بشر رااز دوران ماق وکاغذ  رویوهمین حرکت قلم برپای قلم رادیدند 
هت ثبت زمینه ساز تکامل حیات انسان ودرجمتاریخ جداکرد، نوک قلم درصفحه کاغذ درجهت 

 منفی سبب تباهی جوامع می گردد زیرا:
باطی ارت تصال فکری علما ، وپلنش ها ، پاسدار افکار اندیشمندان ، حلقه ااقلم حافظ علوم ود

ت وح وقلم حاصل شده اسلشته وآینده بشراست وقتی ارتباط آسمان و زمین نیزازطریق گذ  
گویا  ند می زندجدا زندگی می کند به دیگدیگر پیواز نظر زمان ومکان ازهم كه  را يقلم انسانها

یم.تمام بشر رادرطول تاریخ ودرتمام صفحه زمین دریک کتابخانه بزرگ جمع می بین  
ن آعصار است ، واگرقران وووم وجمع آوری کننده تجربیات قردار بشر ، خزانه دارعل قلم راز

ود به آن سوگند یادمی کندبه همین دلیل است. زیرا سوگند به یک امرمهم وبا عظمت یاد می ش  
م خودقلم نیست بلکه محصول وچکیده های آن راکه همان تعلی سوگند قرآن به قلم تنها به

همیت اای ی است برحاسالم ومبنع و ندبدون رقیبقرآن که س دربرمی گیرد، لذاوتربیه است نیز 
نمایش  آن سوگند میخورد تاعظمت تعلیم وتربیه را بیشتر بهزاردادن به تعلیم وتربیه به اب

 بگذارد.
 ن درمورد ارزش تعلیم وتربیه وجود دارد به همین یگآقر ما ازدریای اشارات وآیات که در     
ی درفرهنگ می کنیم که ))آیا برابر اند کسانیکه میداند با کسانیکه نمی داند ؟(( یعن كتفااآیه  

 قرآن میان آدم باسواد وبی سواد تفاوت از زمین تا آسمان است.
 
 

 ارزش تعلیم وتربیه درآینه نهج البالغه
 

به رف است چنانچه درحدیث از پیامبر تعست ودشمن مومقام علمی وی ددر امام علی )ع( که 
پیامبر مطرح شده همانگونه از زبان گوهر با وی دریا های حکمت  علم عنوان در وازه شهر

 ومی دفرمای میای جاری شده بازبان مبارک دریک جمله ارزش علم را بیان نیوعلوم دینی ود
( این کالم حضرت 1گوید : ))کسی که مرا یک حرف بیاموزد موالوصاحب اختیار من است )

بل  نهادن به ارزش علم است واگرنه بخاطر شخص این حرف را نمی زند ارجدرحقیقت بیانگر 
از جمله پراز عظمت راابربرای احترام به عمل نیک شخص که همان تعلیم وتربیه است ، این 

. دمی فرمای  
کتاب درعرصه های مختلف درزندگی  نوکامل تری ننهج البالغه که بعداز قرآن جامع تری

لیم ی بشریت رادرمورد علم ، تعهمختلف توجه واشارات آن مرد نامتنا مت هایسبشراست ، درق
شر را وتربیه درقالب خطبه ، نامه وکلمات قصار به آینه دید انسانها می گذارد ، حضرت گاهی ب
ا تشویق می کند تا درصرفه جوی وقت ومصرف آن درکسب دانش کوشا باشد وفرصت ها ر



ای فرماید : واز نشانه های پرهیزگاران اینست که .....دارنشانه ای ازتقوا وایمان میداند ومی 
برد بار است.حریص درکسب دانش ، باداشتن علم  یقیینایمان پراز   

درزمینه علمی ارزش بسزای دارد  بویِژهاز نظر امام سوال کردن وبحث روی مجهوالت         
ند ه نادان آموزش گیرنده همانچنانچه می فرماید :)) برای فهمیدن بپرس نه برای آزار دادن ، ک

ین شکه مقدس ها که آموزش ورفتن دنبال علوم اخدانا است (( آن بزرگوار علی رغم بعضی از 
گذاشته  تبه ودیعیدنیا را مغایر با مقدسات میداند ، تاکید می کند که باید علوم که درنهاد انسان 

وقت توام گردد واال موثر نیست چنانچه می گوید : ))علم  وجشده است باعلوم متداول ومر
سودمند  گونه است : علم فطری علم اکتسابی ، علم اکتسابی اگر هماهنگ باعلم فطری نباشدود

طرفدار و انددمی نظر تبادلخته های علمی رادربحث وونیست (( امام باالرفتن ظرفیت فکری واند
 . . . واگر یکی سوال کردند ونمی داند ، »سوال ازمتفکرین وعلمااست چنانچه می فرماید :

. «شرم نکند و بگوید نمی دانم   
سوال  است ، زیرا موضوع را شاگرد بعنوان دقتبویژه این فرموده حضرت برای یک معلم قابل 

دانم وآماده  ید به او جواب نمیمطرح می کند ، بجای اینکه جواب غیر واقعیت به اوبدهد با
ه ز نباید خسته شد و بگجواب را بدهد واز سوال وجواب باشاگردان هر شدن برای پیدا کردن

ن ایموبا حک ن:)) بادانشمندان فراوان گفت وگوکخشونت داد  چنانچه فرماید با آنها جواب 
 فراوان بحث کن . . . ((

گان به آموزش دارد، آنانکه دارای علم وهنرند زنددرنظر امام حیات جاویدانه گی انسان بستگی 
درت ولو با ثروت وق دهستند که بعداز مرگ نیز درمیان جامعه حضوردارد و انسان های بی سوا

روت زندگی کنند درصورت عدم سواد مرده ای بیش نیست چنانچه می فرماید : )) ای کمیل : ث
ند ، بر قرار است زنده ا زمیناما دانشمندان تا  اندوزان بی تقوا مرده اند گرچه بظاهر زنده اند ،

 بدنهای شان گرچه درزمین پنهان است ، اما یاد آنها دردلها همیشه زنده است ((
لم است با ارائه این کوتامی توان گفت ازدیدگاه نهج البالغه تعلیم وتربیه وثمره آن که همان ع

 ارزش بی نهایت دارد.
1 
 
 

امامان  و تعلیم تربیه از نظر پیامبر  
 

ه انداز ه این راه ازنظر اسالم بقدری اهمیت دارد که ب است از ثبت انسانیمتعلیم وتربیه نیروی 
ن نساخته اند وگه گاهی می بینیم که درعرصه تعلیم وتربیه معلمیرآن هیچ عملی را ماجو

ومتعلمین ازشهدا که درفرهنگ اسالم نهایت اجررا دارند نیز پیشی می گیرند چنانچه 
 پیامبرفرمود:

                                                 
 1- تواتر  1
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ت وصحبلقلم دانشمندان برخون شهدا اولویت دارد ویا امام صادق می فرماید صحبت باعالم و
است : دتنباشد عبا لمیع  

وادی به ارزش علمادارد می خواهد بفهماند که بابی س سبتبه اینگونه اسالم با ارج گذاری که ن
مخالف است وبا فرهنگ وتمدن موافق واز همان آغاز اسالم با کلمه خواندن ، ودستور به 

ابر بر درآموزش آمد و گفت با علم وکمال خودت را برای مبارزه باجهل آماده سازوبا تفکر
 تدفرمود ))یک ساعت فکرکردن ازعباخلقت ورفع مجهوالت زندگی پیروزشوید امام صادق 

 هفتاد سال باالتراست.
مام ی تحآمده است آنحضرت با جمله ها وعبارت حکیمانه ومتکی به و  حادیث که از پیامبرادر

اهی دقبول عقل برداشته است ، گدمور وقیودات وموانع راازراه تعلیم وتربیه سالم انسان ساز
شد واجب است (( تااین نعمت بزرگ منحصربه قشر نبامی گوید ))آموزش درمرد و زن مسلمان 

که  می فرماید : ))علم رابیاموزید ولو درچین باشد(( یعنی ارزش واهمیت آموختن بقدری است
علم  رگوازگهواره تا ))مي فرماید: گاهیبرای نیاموختن شود وذرفاصله های مکانی نمی تواند ع
خودش راد بایو که انسان نیاموزد  یل براین نیستبیاموزید (( یعنی موانع سنی دل  

 
و ه رابیاموزید ولحکیمانکلمات فرماید :  می ي دیگرمقطع به آموختن آماده ساخت ودرجادرهر 

کرد. دهاستفاع درجهت مثبت آن نبل فکر ورشد استعداد باید ازهر ماز مشرک باشد زیرا درتکام  
 
 
 

 تعلیم و تربیه از نگاه بزرگان 
 

(ق م166_066زردشت)  
 

 تعلیم و تربیت باید چنان باشد که: 
انسان دشمن خود را دوست کند. -1  
نادان را دانا کند. -2  
از انسان پلید انسان پاک بسازد. -3  

 ویا  گفتارنیک ، پندارنیک وکردارنیک بارآورید 
 
 

(هه423_ 376ابن سینا بلخی )  
 

واد ، هدف تعلیم وتربیه رادرپنج نکته متمرکزمیدانند ، ایمان ،اخالق نیک ، صحت ، س و ارزش
 هنرپیشه .

 
 

 سال قبل از میالد (423)افالطون متولد 



یده ف روگرداناتعلیم وتربیه شخص باید طوری باشد که به قضاوت وجدان خویش ازگمان اهد
وهم صاحب علم و دانش ، شجاعت ، نش آراسته سازد اوبه عوض آن خودرا ربه سابق علم ود

 خودنگهداری وعدالت شود .
 
 

(هه1603_ 1111) امام غزالي   
  

 که اطفال خودرابه اعمالدتعلیم وتربیه که مکلفیت زن ومرد است باید بصورت انجام شو
توجه نموده واز اعمال نادرست جلوگیری نماید .مبهتر  

 
 

(م 1092_1072آموس کامینوس ) نجا  
 

یت بیشتر واس پنجگانه ، قوه عقلی والهام توام صورت گیرد تا مؤثیرحتربیه باید ازراه  و تعلیم
 داشته باشد.

 
 

(م1712_1773سو)ورانژاك ژ  
 

دین  هدف تعلیم تربیه این است که انسان طبعی پروریش یابد چنانچه درذات خود مخلوق پاک
 است .

 

( م1742_1327هنریخ پستالوزی )  

 
ازتعلیم وتربیه باید به نکات ذیل دقت شود :برای کارگیری   

آموزش ازطریق حواس مختلیف -1  
درآموزش زبان کلمات ونصاب باید با اشیا نمایش داده شود  -2  
رفت بایددرس  ۀساده شروع تدریجا به اجرا پیچید ازاجرا -3  
به اطفال فرصت یاد گیری نکات جدید داده شود  -4  
د ازهدف تعلیم تربیه خارج نشودروش های که استعمال می شو  -0  
 

( م 1770_1341هربارت )  

 
یت صاف وخاص است ، تصورات به نوبه خود از بوده که : مغزانسان هنگام والعتقدوی م

آن می شود لذا تعلیم وتربیه همان راهی است که بهترین تصورات  اردمحیط وما حول و
ه بنام ودانستنی ها را درمغزطفل باید گنجانید.وی در میتود تدریس رویش راپیشنهاد نمود ک

روف است که درصورت رعایت آن تدریس ازکیفیت خاص عمراحل منطقی هربارت م
 برخوردارخواهد شد:



.سسازی شاگردان به در وا دارگیزه درا اماده ساختن : ایجاد انخودر -1  
جدید وتقدیم درس نو. سشته ودرموضوع : ایجاد رابطه بین درس گذ پشکش نمودن -2  
: برشماری نکات مشترک ومفید درس گذشته ونو وتکرار آن. یکجا کردن -3  
بندی درس وخاص نمودن ونتیجه گیری. دستهعمومیت دادن :  -4  
 دادن شاگردان به اینکه این درس درکجا مورود استعمال دارد ودادنموارد استعمال : آگاهی  -0

 کار خانگی
 

 
تربیه و اهداف تعلیم  

 
ل از ال به میدانیم که تعلیم و تربیه مثل هر فعالیت و کار دیگر بدون هدف نیست و به صورت ک

 الی سیر در جریان تعلیم و تربیه می توان خالصه از اهداف آن را چنین نوشت.
عضو سالم جامعه را پرورش میدهد. -1   
تربیت افراد متخصص اقتصادی در زمینه های انکشاف برنامه های کشور. -2  
به ارزش های انسانی. هدانستپرورش افراد بشر دوست، صلح طلب  -3  
.تطبیق گر قانون و مبارزه با تعصب  پذیر تربیت افراد فرمان بردار ، قانون -4  
به ارزش های ملی و سرمایه های تاریخی و فرهنگی کشور.پرورش افراد متعهد  -0  
 

 
 تعریف تربیت 

 
مه مورد قبول ه و سفه ودانشمندان تعریفی جامع ، کلیم وتربیه فالیهم دردنیای تعلزهنو

بتاً رادرزمینه تربیت ارائه نکرده است اما آنچه تاهنوز میتوان ازآن به عنوان یک تعریف نس
 کلی برای تربیت ارائه نموداینست :

ن لیت رساندا وعوامل برای شگوفا کردن وبه فعتربیت عبارت است ازفراهم کردن زمینه ه
 براصول معین یوی هدف مطلوب ، ومنطقاستعداد های با القوه انسان و حرکت تکامل او بس

نظم وسنجیده.مبرنامه ای   
 
 

 تعریف تعلیم
 

ندن است : ودراصطالح نصاب تعلیمی کوشش ادرلغت به معنی : آموختن ، آگاه شدن، آموز
ت علمی ، است که معلم برای انتقال معلومات خاص به شاگردان بکارمی برد که بستگی به ظرفی

ورمتعلم است .عشرط تحقق آن آگاهی وشو مهارت ومحتوای درس دارد. راز طرقی   
 
 

تربیت و ارتباط تعلیم   
 



 
دو هردوکلیمه رایکجا برمرادف هم استعمال می کنیم اما درحقیقت هیچ وقت نمی توان هر اً ظاهر

علیم را یک معنی کرد زیرا تعلیم جزئی است که تربیت بصورت کل برای آن مطرح است ویا ت
 از باپالن درجاه وزمان مشخص صورت میگیرد وتربیت ساحه وسع زمانی ، مکانی و فراتر

می شود  محدوده انسان را شامل  
 
 

 
 

موزش چیست؟آ  
.انتقال دانش آموزش است  -1  

آموزش عبارت از تغییر سلوک مثبت در شخص -2  

 یادگیری چیست؟
تغییر سلوک و توانمندی در کار -1  
یادگرفتن از محیط وماحول زندگی -2  
فعالیت های ممکنه در تغییر سلوک -3  

 
 
 
 
 

تفکر در 
باره آموزش

آموزش 
چييست؟

يادگيری 
چيست؟

: میتعلی اساس اصل چهار  

شود؟ داده درس چطور ؟ میدهیم درس را شاگردان چرا   

شود؟ داده درس زیچ چه  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نیروهای ساختن  و برای آنها فراگیری سواد ،در مغز شاگردان  معلومات بخاطر عدم – 1ج 

 فعال آینده جامعه.
دوجانبه درس داده شود.درس بشکل ساده و عوام فهم، با پالن درس و شکل  -2ج   
مسایل قابل استفاده وموضوع درسی مفیدنه موارد اضافه. – 3ج   
.دنبه رهنمای دار و نیاز گیری آماده اند ردان که ضمن اقتضای سنی برای فرابه شاگ – 4ج   

 
 

:آموزش و اهمیت آن در زنده گی انسان ها    
 
-آموزش چیست ؟:   
را  میدهد و آینده رونق وسیله آن به زنده گی حرفه ای خودآموزش ابزار است که انسانها به  

 مطابق به میل و آرزوی خویش مهار میکند و برآن تسلط میابد.
. یرغییا به عباره دیگر آموزش یعنی یاد دادن برای یاد گرفتن مطلب یا موضوع به قصد ت  

نسانها به ه همه ان و یاد گرفتن امری است کآموزش یا درس دادن و به تعبیر بهتر یاد داد
 نحوی به آن درگیر ی

زنده گی انسانها خالی از   گاه داشته اند ، درگیر دارند و در گیری خواهند داشت چون هیچ
 آموزش نیست و هیچ انسان را نمیتوان یافت که یاد نگرفته باشد و یا یاد نداده باشد .

دن و ستند یاد داهزیبای زنده گی هم در این است که انسانها مدام در حال یاد دادن و یاد گرفتن 
ه بودن یاد گرفتن یعنی زنده بودن، هر قدر یاد دادن ها و یاد گرفتن ها بهتر صورت بگیرد زند

  ارزش مند تر میشود.معنا دار تر و از  
ر تمام دوران حیات میباشد .معنا یعنی لذت بردن از زنده گی د ، زنده بودن  

ه انسان عقیده بر این است که آموزش تنها وسیله ای است ک را دانشمندان بزرگ تعلیم و تربیه
 در اختیار دارد 

نده و به کمک آن میتواند به زنده گی یومی و حرفه ای خویش رنگ مثبت بدهد و توسط آن ای
 را بسازد.



 آموزش انسانها بدون آینده است در جاهای که به دانشمندان را عقیده بر این است که بدون
  آموزش کمتر توجه میشود دیده شده است که از کاروان تمدن بشریت خلیها فاصله دارند و

ر در رنج و تنگ د ستی  ، فقر و گرسنگی به سر می برد .تبیش  
انسان محیط  ءچون اشیا حیطیاین یک حقیقت مسلم است که انسان را عوامل و عناصر م

طبیعی و اجتماع احاطه نموده است فلهذا هر انسان در ارتباط به عناصر اطراف و ماحول 
 خویش قادر به زنده گی کردن می باشد.

انسان در صورتی میتواند نیاز مندی های خویش را به طور کامل مرفو ع سازد و به دست 
ین در اختیار داشته باشد که اآورد که در خصوص تمامی عناصر ماحول خویش معلومات کافی 

 کار از طریق آموزش الزیم و خوب مسیر شده میتواند.
 
 

:تاریخ چه پیدایش آموزش  

 
 و ره بود انسانها ناچار باحرکت دادن سگفتار شکل نگرفت به مثابه زبان در مواقع که هنوز 

ست نِ توا میساختند که این عمل  دست یا بدن خود منظور ومقصد خودرا به یکدیگر منتقل می
ابه یک آموزش ایفا کند.ثرا به مد درهمان وقت نقش خو  

ش دای آموزبتابه گفتار شکل گرفت انسانها توسط زبان باهم بشکل خیلی اثاً که زبان به مبقتعام
ط ورارتباکه انسانها به منظینا روهای ابتدای انجام میدادند تارابخاطر رفع نیازمندیهای گ
یان باهم وبه صورت ببه کار گرفته واصوات را د درانجام امور متعد میبیشترباهم وتفهیم ومفاه

نمودند. م میتکل    
انستنی ها تقال معلومات ودم وارتباط بین افراد وامکان انیبرای انتقال مفاه يزبان وگفتار ابتدای

یق گرفت که ازین طر م بصورت شفاهی صورت مییا این انتقال مفاهام  . راتاحد آسان ساخت 
ربیان م شد تا به نسلی دیگرانتقال وارتباط بدهد این امر سبب نداشت که مفکوره ای راامکان 

از   سازند ش زنده گی رابشکل حفظ به آینده گان منتقلفتند ورواومعلمین اولیه به فکراین بی
م کم ین اساس کچون وسیله بین نسل موجود ونسل آینده بکار گیرند به ا گفتار همانتقال 
شتن به وجود آمد .م ساختن که نخستین خط وزبان نوومه ومفهبجای هر کل يتصاویر  

ای ه سنگ از شود ویا ضبط شود تا انتقال آن آسانتر گردد برای اینکه خط درباالی شی حک  
ان وسیله درتاریخ به عنو بار گرفتند که برای اولینمي حیوانات کارقل داده شده ویا پوست یص

یع تر گروهای وس بیند ونقش بزرگ را درامکان آموزیش وارتباط گروهی ارتباط بکارگرفته ش
ی حساب درزنده گی اجتماعفت وازآن به بعد خواندن ونوشتن وده گرهدر زمان حال وآینده به ع

د مردم ومبادالت وارتباطات روزانه اهمیت پیدا کرد وازهمین به بعد ارتباط میان معلم وشاگر
 بشکل درست آن به میان آمد 
 ش اولیه همان انتقال مفاهیم واهدافآموز این بود که نمودیم بحثهرچه تاکنون پیرامون آن 

ید.به آینده گان منتقل میگرد مفاهیم ذریعه اشاره بعداً ذریعه گفتار وسپس بشکل حفظ   
ی اکثر بعد از اوایل قرن بیستم مخصوصاً پس از جنگ جهانی اول بعلت گسترش ارتباطات جهان

پذیرفتند. ۀمهم وسازند امر ن آموزش رابطور رسمی به عنوان یککشورهای جها  
 
 
 



 آموزش ازدیگاه نظریات                           
 

زیر همین عنوان به مراحل گوناگون رشد آموزش وپرورش درعده ای ازکشور های جهان ،  ما
ل بزرگ درمراح طراحان ومعلمان ، دانشمندان کنیم رشد که فالسفه ، بطور خالصه اشاره می

نظام کنونی آموزش وپرورش  ۀرورت مطرح وعمل کرده است که نتیجمختلف برحسب ض
 حاصل چنین روندی است.

-آموزش ازنظرژان ژاک روسو: – 1  
هجده هم به شمار  دنیا آمد وازفالسفه مشهورقرن به( درژنو 1712روسو درسال )  ژاك ژان 

، درست ونیک است ودرجامعه ودرارتباط  د است که انسان طبیعتاً پاکمی آید او معتق
مین أفلهذا آموزش وپرورش که هدف آن ت یدومعاشرت بادیگران به فساد وتباهی درمی آ

عت اصلی استوار باشد.یسعادت فرد باشد باید به اساس طب  
 

-آموزش ازنظردیدرو: – 2  
آن به روی  سه آموزشی عالی است که دربسؤدانشگاه م،  دانشگاه می گوید ۀدربار دیدرو 

 نا باز است،ازنظر دیدرو آموزش باید اجباریثهمه افراد ملت بدون هیچگونه تبعیض واست
وهمگانی باشد،دیدرو محرومیت طبقات ضعیف جامعه رااز آموزش وپرورش،تجاوز به حقوق 

طرح  لی ازجملهاانسانی میداند تقسیم آموزش به سه مرحله ای ابتدای،متوسط ودانشگاهی یا ع
آموزشی این فیلسوف است.های   

-آموزش ازنظربازدو: – 3  

( درشهرها مبورگ آلمان بدنیا آمد اودرمورود آموزش 1723ژان برنارو باز دو درسال ) 
یله وپرورش به این نظر بود که آموزش وپرورش نباید جنبه اکراه واجبارداشته باشد ونه وس

ند ، باز دو ک توامرابا بازی وتفریح  ای برای مکتب وفلسفه باشد بازدو تصمیم گرفت تا آموزش
ا دورانی ونتایج آنر یباشاگردان خود به تفریح می پرداخت وبا نشان دادن چرخها،حرکت ها

فهیم برای شاگردان بیان میکرد او مفاهیم هندسی مثل سطح وحجم رابانشان دادن اشیا اطراف ت
 می نمود وبرای حساب ازشمارش دانه گندم ونخود کارمی گرفت وحواس شاگردان رابه کارمی

 انداخت 

-آموزش از نظر کندرسه: – 4  

( درشهر آتن بدنیا آمد به اعتقاد اوآموزش ازاصول مسلم عدالت 1743کندرسه درسال ) 
اسی اجتماعی است براساس چنین اعتقاد پیشنهاد کرد که سازمان آموزش بایداز نوسانات سی

مه ومذهبی برکنارباشد وبا درنظر گرفتن اصول وآزادیها ی عقیده وفکربرای عموم مردم دره
ریه انقالً بی ترین نظومه نظریات آموزشی نظریه کندرسه کامل ترین سطوح مجانی باشد ازه

 محسوب میشود.

  -ارت:بآموزش ازدیدگاه ژان فردریک هر – 0

( ازمشهورترین مربیان آلمان دراواخر قرن هجده محسوب میشود.1770ارت متولد سال )بهر  
یل نسان دراصل هیچگونه تمااو معتقید است که استعداد ما درزاد وجود ندارد واصوالً روح ا    

ه ذهنی است او ف، احساس واندیشه ندارد، کودک درآغاز تولد فاقد اراده میل به عمل ومکاش
می گویه شعوردرنظرمن همه چیز و هیچ چیزاست ،همه چیز است زیرا درمحلی قرار دارد که 



بدن موقعیت ها درهمه اعصاب به آنجا منتهی میشودهیچ چیز است زیرا باوجود اشغال بهترین 
 انسان حکم صحنه نمایش حالی رادارد.

نا وح حساس ضمیر کودک نقش میبندد بطازنظر هاربارت افکار بتدریج ازخارج به س       
براین آموزش وپرورش عبارتند ازجمع آوری وذخیره کردن معلومات واطالعات درذهن کودک 

و می گوید که هرفرد دارای او معتقید است که آموزش همیشه مقدم برتربیت است ، ا
کرده. ربخود است بنا براین نمی توان همه افراد رایکنواخت تربیهنحصخصوصیات وشرایط م  

ج آور او می گوید اگر آموزش درآغاز به علت بی تفاوتی معلم بصورت کارخسته کننده و رن    
هیچ نتیجه ای نخواهدداشت.شود تلقی   

-آموزش ازدیدگاه جان دیؤیی : – 0  
( واز متخصصان آموزش است ازنظراو آموزش عبارت است از 1309دیؤیی متولدسال ) 

رد، ی خارج فلهذا چگونه میتوان این ارتباط راباعدم تحرک وسکون برقرار کدنیاارتباط با 
، فریاد  داومیگوید درکنار دیدن وشنیدن بکار انداختن شاگرد ضرورت است وشاگردان باید بدون

ن جز رشگوفای آ کروباشد چون رشد شخصیت کوت و خیزبکشد، کارکند وهمیشه درحال جس
 درچهارچوب دموکراسی امکان پذیرنیست.

ش اومعتقید است که دموکراسی اگر برمبنای سکون وعدم تحرک پایه گزاری شده باشد ارز
آموزش  هر طریق برایندارد چون نظم وتربیت به معنی نشستن وبی حرکت ماندن نیست وبایدب

 برای شاگردرغبت ایجادشود.

-آموزش ازنظرماکارنکو: – 7  

( درروسیه است اوعقیده داشت که عاطفه ودلسوزی نباید 1333انتوان ماکارنکومتولد سال ) 
اکید فرمان برداری رعایت سکون وآرامش ت لزومدرکار نظم وانضباط خلل وارید کند اونیسبت 

کردن  یهای بی بند وبار شاگردان مخالفت کرد وشلوغ دی علیه آزایدارد وبر عکس نظریات دیو
 تن شیشه و وسایل را توسط شاگردان را به بیماری صرعس، سروصدا راه انداختن وشک

 کودکان توجه کرده الزیم نمی دانیست وحمل بردموکراسی واقعی شاگردان نمی کرد.
 
 
 

:تعریف یادگیری  
 

ه بمیان گیرنده است که از طریق تجربدپایدار    در رفتار     باالقوه  یا  سبتاً عبارت از تغیر ن
ولذا می توان گفت فعالیت که دارای این چهارویژگی باشد یادگیری است  آیدمی   

 
تغیرایجاد کند. -1  
پایدار باشد نه مقطعی . -2  
باالفعل.دررفتار باالقوه تغیر ایجاد کند نه دررفتار و -3  
و زودگذر.براساس تجربه استوار باشد نه آنی  -4  
 
 
 
 



 یاد گیری واهمیت آن
 

-یادگیری چیست ؟ :  
د زنده به عقیده روان شناسان یادگیری تغیری است که براثر تجربه یاآموزش درزفتار موجو 

تنباط پدید میآید وبه طور مستقیم قابل مشاهده واندازه گیری نیست بلکه ازتغیرات رفتاراس
 میشود.
تا دراین تعریف مهم واژه که نظرراجلب میکند واژه تغیراست بدین معنی که رفتار فرد     

یتوانیم زمانیکه چیزی  را نیاموخته باشد بازمانیکه چیزی را آموخته باشد متفاوت است بنا اً م
رود.تغیردررفتار داشته باشد یادگیری به شمارنمی ندبگویم که دیگرگونی های که نه توا  

باوجودیکه هیلگارد روان شناس معروف یادگیری رادارای دو جنبه می داند جنبه عملی      
وانشناسان وجنبه نظری اما تصریح میکند که یاد گیری فقد ازجنبه عملی حاصل میشود بعضی ر

نوان میکند ، گرایش ویا ظرفیت پاسخ دهی ع ییادگیری رادیگرگونی های نیسبتاً پایدار درتوانا
ه از زیولوژی اعصاب میدانند کفیه ای از روانشناسان عصب گرا، یاگیری رادرساختار اما عد

یری استعداد ابزار پاسخ به میان میآید وظاهری شود ، بناً هرچه تاکنون پیرامون تعریف یاگ
 توضیح نمودیم طورذیل تشریح میکنیم :

یادگیری تغیر نسبتاً پایدار دررفتاراست. – 1  
دازه گیری رفتارمیشود بطورمستقیم قابل مشاهده واندرایست که سبب تغیریادگیری پدیده  – 2

 نیست بلکه ازتغیرات رفتاراستنباط میشود.
یادگیری تغیرات که براثرتجربه ویاآموزش دررفتارموجود زنده پدید میآید. – 3  
د.ر میدهیادگیری فرآیندی است که بوسیله آن انسان رفتارخودرا درنتیجه یک تجربه تغی – 4  
ت.یادگیری دگرگونی های نسبتاً پایدار درتوانایی ، گرایش یاظرفیت پاسخ دهی اس – 0  
ابه حالت های یادگیری تغیر نسبتاً پایدارباالقوه است که ازتجربه ناشی میشودونمیتواند آنر – 0

واها ایجادمیشود نسبت داد.دموقتی بدن مانند هرآنچه دراثربیماری خستگی یا مصرف   
د میشود.ی تغیر نسبتاً پایدار باالقوه است که ازنتیجه تمرین وتقویت شدن ایجایادگیر – 7  
 
 

 مراحل یادگیری
 

 معلم یگدیگر وجود داردبنا اً به  هربارت به این عقیده است که دریادگیری مراحل منظم وابسط 
مراحل  موفق وتواناباید تمامی این مراحل رابشناسد ، به نظراوتدریس وقتی موثر است که این

 بدقت رعایت وانجام شود.

-مرحله آمادگی : – 1  

لم برای اینکه افکار وتصورات مربوط به موضوع درس دروجدان آگاه شاگردان ایجاد گردد مع 
م باید به تکرار بیان وآموخته های قبلی ، آماده گی دریافت مطالب جدید رادرشاگردان فراه

ردان باید درباره فواید نور خورشید به شاگ آورد، اگرمعلم درخصوص خورشید درس میدهدقبالً 
 معلومات بدهد.

-مرحله عرض مطلب : – 2  



ورشید معلم که مطالبی را پیرامون خورشید به شاگردان تدریس میکندالزم است تابا الفصل خ 
رآنرا آنرا به شاگردان مجسم کند و برای شاگردان فواید نوبرآمدن را به شاگردان نشان بدهد و

عداً به حل مسایل پالن شده یش بپردازد، بگوایند وب  

-مرحله مقایسه وتجرید:  - 3  
این  در اگر معلم و مرحله نخست را به خوبی انجام داده باشد شاگردان مشاهده میکنند که 

ر مطالب جدید و مطالب که قبالً آموخته است شبا هت های وجود دارد از این دو تصورات قدیم د
گر پدید ذهن یا وجود شاگرد باهم ارتباط پیدا میکند و به علت وابستگی شباهت طبعی به یکدی

 شاگردان درین جا باید ماهیت عوامل مشترک راکه بین دودسته مطالب جاذبه طبعی یابدمی 
به گوید.هد دریابند ، برگریندن وجورکردن عوامل مشترک را تجربد  

-مرحله تعمیم : – 4  

یا  دراین مرحله شاگردان میکوشند که عوامل مشترک میان آن دودسته مطالب رابصورت اصل 
 حکم کلی بیان کند.

-مرحله کاربرد : – 0  

ایل بیشتر ویا حل مس که آموخته شده است برای توضیح مطالب ه هایدراین مرحله اصلی تاز 
 که مربوط به خورشید است بکارمیرود.

 این کار را از راه تعیین وظایف خانه گی ویا حل مسایل میتوان انجام داد معلم درین         
ل مرحله ممکین است بعضی از سواالت را درمورد ی خورشید مطرح کند ویا انیکه بواسط ح

 مسایل موضوع را بیشتر تحقیق نماید.
بادر نظرداشت اهمیت مراحل یاد گیری پیروان ها ربارت می کوشد این مراحل را به          

لمان و آموزگار ان یاد آوری میشود که از نقش ععنوان روش کل تدریس به کاربرد و به م
 کارساز ایجاد عالقه در شاگردان برای پیشرفت یادگیری غفلت نورزند.

 
 

 یادگیری از دیدگاه نظریات:
ات چند پیرامون رفتار گرای که اساسی ترین و مهمترین اصل یادگیری به شماد می رود نظریما 

 تن از برجسته ترین دانشمندان را می نویسیم .

-سون :تنظریه جان وا  - 1  

( فرد مقدم در نظریه رفتار گرای  1903 -1373روانشناس معروف امریکای ) جان واتسون 
است او با مفاهیم ذهنی در پژوهشهای روانشناسی مخالفت ورزید او معتقد بودکه درروان 

هر جوید وبهره تجربی رفتارمدرک عمل با شد وازارزش های عینی  و شناسی مانند علوم دینی
ینی زمتن روان شناسی خارج گرددفقد رفتاریکه جنبه عامرکه مشهور ومحسوس نباشدبایدا

فعال نداردمو ضوع اصلی روان شناسی واقع شودمنظور اوازرفتارهرگونه کنش وواکنش فعل وا
 است که ازموجود زنده سرمی زند

راتسون باکلمه وراثت مخالف است اوهمواره به نقش سازنده وپراهمیت محیط درتکوین 
کنم که جتماعی وعاطفی افراد اشاره میکندتا جایکه تضمین میشخصیت اصلی،عقلی،اخالقی،ا

بدون دخالت کلمه وراثت آبا و اجدادش ازآنها  داکتران ورزیده ، روانشناسان معروف ، 
ها حقوقدانان ماهروحتی دزدان آدم کشان چیره دست تربیت کنم ، واتسؤن معتقد بود که تن

دازه گرفت.بااعمال قابل مشاهده میتوان ،علم رفتار،راان  



-نظریه اروین ری گاتری : – 2  
ی خاص ( این نظریه پروازرفتار گرایی عقیده داردکه رفتار ازترکیب پیچیده حرکت ها1940) 

 به وجودمیآید که آنراعمل مینامند، نظریات اروین برمبنای مطالب ذیل استواراست.
گاتری تفاوتهای فردی رادریاد گیری مهم وکارساز میداند ویا به عبارت  -الف :توانایی:
مختلف شاگرد وتفاوت های فردی وی دارد. ابعاد دیگراشاره به   

رار گاتری تمرین وتکرار مطالب رابرای استحکام مطالب وتعمق آن مورود تایید ق -ب:تمرین:
رچه ادتها تشکیل یافته است . وی معتقید است که اگمیدهد وعقیده دارد که مهارتها ازرشته ع

خوبی  هریک ازواحدهای بنیادی عادت بایکبار آموختن شکل میگیرد اما یاگیری به اثرتکراربه
 پیشرفت میکند.
انگیزش میتواند پاسخ درست رامحکم وازضعف آن بکاهد. -ث:انگیزیش:  
گی ها استوارباشد.ادراک زمانی حاصل میشود که برمبنای آماده  -ت:ادراک:  
وناگون برای اینکه بتوان درموقعیت های گوناگون عمل نمود باید به موقعیت های گ -ج:انتقال:

 تمرین کرد.
خهای همه فراموشی هاازنتیجه یادگیری های جدید ناشی میشود که جانیشن پاس -چ:فراموشی:

جی به صورت تدری پیشین می شود، چون مهارت ها به تدریج آموخته می شود، فراموشی نیز
ی پدید می آید گاتری معتقد است که موضوع آموزش خصوصی و عمومی که باید هر وظیفه ا
پایان  را به کوچکترین جز یا واحد آن تقسیم کنید سپس آن جز را آموزش بدهید، در چگونگی
نه درس معتقد است که هرگز به شاگرد اجازه ندهید که با پاسخ نادرست و نتیجه مبهم صح

د. دگیری را ترک کند و همیشه بکوشید آخرین پاسخ برایش پاسخ درست و مطلوب باشیا  

نظریه ادوارثوراندایک:-2  

 این روانشناس امریکای معتقد است که رفتار مشهور معلول محرک های درونی است 1903 
 تا بیرونی ، به این معنی که محرک های درونی موجب کشش های شوند و موجود زنده را به

 الیت وا میدارد اما بطور کلی در امر یاد گیری عوامل درونی ، بدنی و روانی هر دو دخالتفع
هد ، دارد و یاد گیری این دو موارد را به صورت های گوناگون به یکدیگر پیوند و ارتباط مید

دنی بدنی ، بدنی با روانی، روانی با روانی و بدنی با ب بادر یادگیری ممکن است عامل روانی 
وند و وابستگی پیدا کند.پی  
 
 

(1936قوانین ارایه شده توسط ثوراندایک قبل ازسال )          
 

-قانون آماده گی : – 1  

رنده ای این قانون شامل آماده گی بدنی یاروانی فرد برای آغاز هرگونه فعالیت است که دربرگی 
 سه موضوع است.

آیند  های مربوط به یادگیری برای آنها خوشالف : شاگردانی که آمادگی دارد آموختن یا فعالیت 
 و دارای نتایج تحصیلی موفقیت آمیز است.

یتی و ب: اگر شاگرد برای فعالیت آمادگی ندارد و مجبور به آموختن گردد به احتمال زیاد نارضا
ه دل زدگی از کار موجب ناکامی تحصیلی او میگردد ، ثوراندایک معتقد است که آمادگی هم ب

و هم به تجربه شاگردان بستگی دارد. رشد طبیعی  



جه به پ: اگر شاگردان آمادگی نداشته باشد خستگی و بی میلی به آنها غلبه میکند و در نتی
 آموختن پیشرفت ندارد.

-قانون تمرین: -2   
اس این در تحکیم پیوند محرک و پاسخ تمرین کردن اثر مستقیم دارد یا به عبارت دیگر به اس 

رک و رکی که پاسخ رضایت بخش به دنبال دارد بیشتر تکرار شود رابطه محقانون هر قدر مح
ین پاسخ استوار تر و پایدار تر میشود اما اگر تمرین نشود این رابطه سست و کم کم از ب

 میرود.

-قانون گیرائی یا اثر: -3  
ثمر  تایجمهمترین قانون یادگیری قانون گیرائی است که از نظر یادگیری متضمن موفقیت و ن 

ر بخش برای شاگردان است ، ثوراندایک عوامل تقویت کننده را در یاد گیری مطلوب و موث
ر و یاد میداند هرچه جایزه ) پاداش( و تقویت مثبت و بیشتر باشد پیوند محرک و پاسخ قویت

 گیری بهتر انجام می شود بناء معلمان از پاداش دریغ نورزند.
 

 
چگونه میتوان زمینه یادگیری بامعنی رامساعد ساخت؟                 

 
ی رابداند وآگاه باشد که درچه شرایطی معلم باید اصول وقوانین مهم نظریه های یادگیر – 1

 یادگیری آسان ترانجام میشود.
اساسی  معلم شاگردان راطورفعال اکتیف نگهدارد که باتکرار وتمرین مثبت به درک مفاهیم – 2
پردازند.به   
 هدف ازآموزش این است که شاگردان تفکر منطقی پیداکند وما نند یک مورخ ومحقیق – 3

 موضوع رابررسی وتحلیل نمایند.
معلم باید زمینه های اجرای وسوال و جواب را دربین خود وشاگرد فراهم سازند. – 4  
 درزمینه هاییکی ازشرایط اساسی یادگیری آماده گی ودارابودن رشد وتسلیط کافی  – 0

ردان ی واجتماعی است که معلم باید درآغاز درس این خصوصیات رادرشاگیممختلف بدنی ، اقل
 درنظرداشته باشد.

که شاگردان و یاگیرنده درجریان یاگیری وعهده میگیرد. سئولیتنقش م – 0  
ویا  دریادگیری بامعنی معلیمین به شاگردان کمک مینماید تا بتواند آنچه راکه درمکتب – 7

ازه آنها را درهر فعالیت تربیتی دیگر فراگرفته است. دربرخورد با موقعیت های جدید و وسایل ت
 درمعرض اجرا بگذرد.

ند.معلم باید مهارتهای دیدن،خوب شنیدن،خوب فکرکردن وخوب استدالل کردن را بیآموزا– 3  
تهیه  ریان درس برداشتمعلم باید به شاگردان تفهیم نماید که از مطالب عمده و کلیدی درج – 9

 نمایدودرزمان معین آنها را مرور نمایند.
 معلم باید به ایجاد جذبه وشوق وکوشش شاگردان به درک مطالب توجه خاص به خرچ – 16
 دهد.
القه معلم باید متعلیم را دربرابر ندانیستنیها قرار بدهد تا خودی متعلیم به عشق وع – 11

و از م اگر این مطلب را از دیگران کشف کند مانع کشف ادانیستنیها را کشف نماید، متعلی
 دانیستنیها میشود.



ازاین  معلم باید درخصوص یادگیری دوبه دو یا گروهی توجه نماید تا شاگردان به پیروی – 12
 شیوه خصوصیات تعاون وهمکاری را بیآموزند.

 
 
 
 

نکات مهم همکاری به یادگیری                                  
 
دریافت گزارشها. – 1  
تقسیم موضوعات. – 2  
مشخص کردن تفاوت ها. – 3  
مشخص کرد ن شباهتها. – 4  
توجه پیرامون خالصه نویسی. – 0  
پیش بینی و تحلیل آینده. – 0  
حل مسایل. – 7  
عقایدرازفرصت برای اب – 3  
ارتباط میان موضوعات درس. – 9  
درک انتظارات شاگردان. – 16  
مفاهیم بصورت آشکار.ارایه  – 11  
تدریس با استفاده از هوش هفتگانه. – 12  

 نوت: مراحل هم یادگیری: از صفحه های اخیر در این جا آورده شده از بخش طفل و شاگرد.
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 زنده گی در صدف خویش گهر ساختن 
 در دل شعله فروریختن ونگـــــداختن است
 مذهب زنده دالن خواب پریشانی نیست 

جهانی دیگری ساختن است خواباز همین   
 
""اقبال  

 

  بخش دوم:

 
 

ممعل  
 
 
 

 
 
 

 معلم و ارزشش در جامعه



 
 

-تعریف معلم:  

ومین ، شرایط مطلوب یادگیری و یادهی است که بعد از شاگرد دهمعلم مهمترین عامل ایجاد کنند 
 عنصر واریده مهم نظام 

آموزشی و پرورش به شمار می رود وکار معلم غنی سازی فرهنگ است یا به عباره دیگر 
 گیری شاگردان است، صحبت آموزشی امکانات وسیع را فراهم می کند،یادمعلم همکار اول 

 زمینه را مساعد میسازد و طریقه آموزشی را نشان میدهد.
یایه  فردی و دسته جمعی انتقال میو یا به عباره دیگر معلم کسی است که آموزش را بصورت 

با  و در سلوک و روش شاگرد تغیر مطلوب و مثبت را رونما می سازد ویا معلم کسی است که
استفاده از اصول تدریس معلومات خود را در دماغ شاگردان انتقال می دهد و بآلخره معلم 

 مدرس علوم ارزشمند است.
 

دف(الف: برای چه تدریس و رهنمائی می کند؟ )ه  
را تدریس می کند؟ )موضوع(ی ب: چ  

 ج: برای که تدریس می کند؟ )شناخت شاگرد(
 د: چطور تدریس ورهنمای میکند؟ )اصول تدریس(

 

 
 اهمیت معلم ازدیدگاه نظریات

 
اب فران یر دانشمند معروف آموزش و پرورش می گوید: معلمین ستون فقرات آموزش به حس

انک مشکل است چون معلم نباید مثل یک دائرةالمعارف و ب رمی آید لذا تعین انتخاب معلم کا
یست اطالعاتی در اختیار شاگردان باش بلکه همکار شاگردان باشد چون معلم عامل یاد گیری ن

 بلکه سبب یادگیری است.
 

ر آنچه در پروفیسور آن آل گیج میگوید: یقیناً هیچ فردی غیر از معلم تأثیر نمیتواند بشتر ب
 ذرد داشته باشد چون معلم قدرت جادوئی دارد وکاری که او میکند از عهده هیچمکاتب ما میگ

 کس شدنی نیست.
قدرت درمان جادوئی معلم رادر گزارش کمیسیون بین المللی آموزش و پرورش برای قرن 
ته بیست ویکم می خوانیم درین کمیسیون برگزیده گان آموزش و پرورش و مشاوران برجس

درمان جادوی معلم را برشمرده اند و فیصله خودرا تحت عنوان چهار  چهار گوشه جهان چهار
 ستون آموزش وپرورش به سازمان یو نسکو توصیه کرده اند.

 
اعد یاد میدهد تا بداند: اولین درمان جادوئی معلم این است که به شاگردان این زمینه رامس -1

ش و آگاهی را افزایش می دهد.می کند که در حین خرد سالی بعنوان فردای جامعه قدرت، دان  
 
ردان دومین قدرت جادوئی معلم اینست که به شاگ -یاد می دهد تا دانستنی ها را بکار گیرد: -2

ار مشکل چاین زمینه را مساعد می سازد ویاد می دهد تادر انتخاب  حرفه فردای خویش د



بی  ین زنده گینشوند و کار و حرفه خویش رابه اساس توانمندی های فردی خویش که تضم
 سروصدا  فردا باشد انتخاب نمایند.

 
تا  سومین درمان جادوئی این است که به شاگردان یاد می دهد -زنده گی کند: دهد تا یاد می -3

وسرشار از رضایت زند گی کند. الیشدر آینده بصورت پاک ، بی آ  
 
 است که یاد میدهد واین چهار مین درمان جادوئی معلم این -یاد می دهد باهم زنده گی کند: -4

د زمینه را مساعد می کند تا شاگردان درزندگی آینده بصورت مسالمت آمیز باهمی و آبرو من
 زنده گی کند.

 

-ویم:بیائید اهمیت معلم را از زبان دکتر علی روؤف دانشمند ایرانی بشن  

 
 کنیم راه دومی)یاددهنده( رجوع  ماگر هم وطن خوب پرورش یافته می خواهیم باید به معل -1

 وجود ندارد.
ن بها هنجار اجتماعی داریم باید معلم را بیابیم وبه آ و اگر میل به همزیستی سالم رفتارها -2

 بدهیم.
از معلم  اگر کارای بنام همبستگی ویکپارچه گی و باالتر از آن درسطح جهان نیاز داریم باید -3

 خریداری نمائیم.
ی سریع جهان به پیش رویم در مان تنش های موجود اجتماعاگر بخواهیم همگام با تغیرات  -4

شرفت بپردازیم باید به مطب معلم برویم ونسخه های شفا بخش آنرا قبول نمائیم. هرگاه از پی
 قشهای چشم گیر که در ساحه علم و تخنیک پدید آمده است سخن به میان می آوریم، نباید ن

فقط  میشه بخاطر داشته باشیم که تکامل هرکشوررا ازاین پشرفت ها جداپنداریم، بلکه ه مهم
، چون بعمل آید  ارتباط دارد به کیفیت معلمان آن که باید درتربیت آن توجه همیشگی والزیم

تمام ارتقای تکنالوژی و علمی که در سطح جهان در تمامی قرون بوجود آمده است مرهون 
 زحمات معلمین است.

 

 اوصاف معلم ازدیدگاه نظریات
 

(داکتر روانشناس امریکای که دکتورای خودرا در 1967-1932اورال هوبارت ماد و در) -الف 
ام (در رشته روانشناسی از دانشگاه )جانهاپکنیز(دریافت نموده است وبعداً  بمق1932سال )

ی از مریاست انجمن روانشناسان امریکاه انجام وظیفه می نمود درزمینه یادگیری کتابهای  مه
(نظریه 1906(نظریه یا د گیری و پویایی شخصیت )1946راب ویادگیری )قبیل کاهش اضط
 ( مقاله علمی و تحقیقی به نشر رسانیده است اوصاف266از )وبیش  (1906یادگیری درفتار )

 یک معلم خوب را طورذیل بیان نموده است.
د فردی معلم  راباید عامل انگزیش و محرک هیجانهابه شمار آورده زیرامعلم درمقام خو - 1

،معلم جلب توجه یا سلب عالقه کند، شخصیت معلم دارای اهمیت فرادایی است داست که میتوان
نگدارد.  برانگیزد و شاگردان را به مثابه عنصرفعال راباید بتواند احساسات و هیجان شاگردان 

معلم باید واکنش های عاطفی )خوشی( ویا)امید( زا در زمینه مواد درسی برانگیزد.          - 2
مایند.   معلم موفق کسی است که شاگردانش کتاب یا کتبهایش را با عالقه مندی مطالعه ن - 3  



ار این ک عهدهدرس خودسازد، معلم اگر از فتهمعلم باید همچویک هنرمند شاگردانش را ش - 4  
یایدمعلم نیست. برن  
معلم خوب کسی است که درآموختن مواد درسی بخود و شاگردانش رنج ندهد.               - 0 
 شاگردان تمامی گفته های یک معلم موفق را به احساس خوشی درک میکند و می آموزد - 0 

ی زیاد برای خود و برای دیگران بازگومیکند.وو یا کنجکا  
اند خویش، رفتار و کردار خویش، منش وشخصیت خویش میتو معلم ازطریق وضع ظاهری - 7

 ویژه گی ها و واکنش های مساعد )امید( و نا مساعد )ترس( رادر وجود شاگردانش زنده سازد.
معلم باید همیشه شاگردانش را دلخوش و امیدوار نگهدارد. - 3  
معلم باید همیشه صریح ودور از ابهام صحبت کند. - 9  
نیم( ین تدریس از اصطالحاتی مانند )روش اسلم است( یا )بطوریکه همه میدامعلم باید ح - 16

 دوری جوید زیرا مطلب ایراده شده اگر برای شاگردان
 روشن ومسلم نباشد نتیجه جز ابهام بیزاری چیزدیگر نخواهد داشت.

 معلم کاردان وورزیده درس خود را در حدود فهم و درک شاگردان تنظیم می کند و سبب - 11
 نا راضی واضطراب شاگردان نمیشود.

س معلم باید در تدریس شیوه ای را بکار گیرد تا گرایش و نظر مساعد شاگردان به در - 12
غبت جلب گردد، این موضوع سبب می شود تا شاگردان به مطالعه پیگیری بیشتر به درس ر

 پیدا کند.
ن س ها یادداشت بردارد وبعد ها ایمعلم باید این زمینه را مساعد سازد تا شاگردان از در - 13

 یاداشت ها را به دقت بخواند وتکرار نماید وبآلخره پیرامون آن آزادانه به بحث بپردازد.
 

 1941در شهر نیورک آمریکا متولد شده درسال  1910پروفیسور جروم برونر در سال  -ب 
انجمن روانشناسان  1902موفق به اخذ درجه دوکتورا از دانشگاه )هاروارد( گردید درسال 

اورا به خاطر پژوهشهای ارزنده اش به دریافت جایزه ممتاز علمی مفتخر ساخت. ریکاآم  
 این دانشمند بزرگ اوصاف یک معلم خوب را در شرح زیر میداند.

 
 به صورتهای که در خور فهم درک شاگردان وماتکار مهم معلم عبارت است از تبدیل معل - 1

 باشد.
کند که متناسب با نیروی ذهنی شاگردان باشد. انتخابرا معلم طور  موزشیمواد آ - 2  
هر اندیشه ویا هرمساله ویا هر شاخه از معلومات را می توان با تجدید سازمان بصورت  - 3

 قابل فهم درآورد وبه یادگیرنده 
.آموخت  

اب معلم حسبیهوده است اگر که بگویم به شاگردان دور اول ابتدائی حساب را آموخت اگر  - 4
آن بسیار آسان است.موختن ریاضی را بصورت فهم و درک شاگردان در آورد آ  

ند فراتر از نیروی درک شاگردان باشد و نتوا موختنیکار هنگامی دشوار است که مواد آ - 0
 مطالب بصورت درست درک کند.

 
( درارک پارک در ایالتی ایلی نیوز آمریکا دریک خانوده 1962-1939کارل راجرز ) - ج

یا لسانس خودرا از دانشگاه )ویکانیس( در  B. Aمدرک  1924بسیار مذهبی بدنیا آمد درسال 
ین و یافت کرد وعالقه مند بود که در مقام روحانیت انجام وظیفه کند ولی پس از بازگشت از چ

جهت  ر های مذهبی سبب گردید که بدانش روانشناسی عالقه مند شود بدینشرکت در سیمینا



، را دانشگاه روانشناسی در نیویارک شد دوکتورای خودرا در روانشناسی دریافت داشت دوار
 جزر دارای مقاالت و کتابهای فراوانی است که بر خی از آنها عبارت اند )یادگیری با معنی

( آموختن برای 1909 (نظریات را جزردرباره ای 1909(آزادی برای آموختن )9031آزادی )  
-یک معلم خوب ازاین قراراست :  

روثمر بخش است که با شاگردان همکاری ثکارمعلم موفق وتسهیل کننده هنگامی مو -1
قرارگرد  پی گیرداشته باشد وگام بگام شاگردحرکت نماید نه اینکه در مقام امرونهی و شارکتمو

فت و سبب تکلیف شاگردان گردد هرگاه چنین روابط میان شاگردو معلم بوجود امد می توان گ
 که یک بنیاد اصلی و موثر برای برنامه های آ موزیشی پی ریزی شده است.

ه کند جشاگردان با احساس و عواطف به سخنان ششاگردان بشتر تومعلمان باید در تماس با  -2
 به جای اینکه به انضباط و شیوه های تنبه متوسل شود.

معلم موفق باید به حل مشکالت وهمکاری با شاگردان عالقه نشان دهد. -3  
معلم موفق باید بکوشد تا صنف از برابری ومحیط سالم برخوردارباشد. -4  
ی نقش تسهیل کننده باشد نه تعلیم دهنده آموزش.معلم باید دارا -0  
معلم باید غمخوار، دلسوز وهم احساس شاگردان باشد. -0  
ه نشان و ا جتماعی شا گرد تا ُ کیـد ورزد و به آن عال ق تیمعلم  باید به رشد سا لـم شـخـصی -7

 بدهد.
د .گـردان پر هـیـز نما ی معـلـم باید از مسابقه ها و امتحانهای سـخـت و سنگیـن میان شـا – 3  
یش بینی کندپمعـلـم با ید برای شا گردان تجربه های موفقیت آ میز را  – 9  
اه معلـم با ید آموزش رابسوی انکشا ف وآفرینند گی جهت گیر ی نما ید نه فقط در ر – 16

 دریافت مطا لب سا زمان یافته قبلی 
رام برای آنها در تصمیم گیری ها به دیده احت معلـم با ید به آرزو های معقول شا گردان و – 11

 نگاه کند.
مرا  باشد و این اعتماد همیشه همیان معلم وشا گرد با ید اعتماد قوی قلـبی و جود داشت – 12

پیـما ید.یحل رشد خود را ب  
 
در کتاب تعلیم وتعلـم در اسالم  ویژه گی های یک معـلـم  1309حـجـتـی دانشمـند ایرانی   - د

 توا نا را طور ذیل خال صه میکند.
خلـوص نیت – 1  
هـت یا بی صحیح ج - 2   
خلق خوش –3  
فـر وتـنـی  -4  
نفسعـزت  – 0  
هـمت وا ال  – 0  
انجا م  موازین اخالقی  – 7  
گیری  آ را مش و آرا مش – 3  
ایجاد فضـای نشا ط و صمیمیت – 9  
صال حیت های علـمی  – 16  
داشتـن ا نگیـزه  و انتقال آن به شـا گردان – 11  
د لسـوزی نسبت به شا گردان   – 12  
تفـقـد از ا حوال شـا گردان   - 13  



لـطف و محبت به شا گردان  – 14  
اطال ع ا ز مشخصات شا گردان – 10  
تال ش د ر تفهـیـم مطا لـب  – 10  
احتـرام به شخصیت و افکار شـا گردان  – 17  
رعایت وظا یف شـر عـی و  عـر فـی  – 13  
انعطاف پذیری  – 19  
جا معیـت  – 26  
تعـمـق   -21  
ر عا یت نظا فـت و پا کیزه گی  – 22  
آراستـن ظا هـر  – 23  
توجه به تفاوتـهای فردی شا گردان  – 24  
اعـترا ف به مسـا یل که نـمیـدا ند – 20  
شـرو ع د ر س با دعا  – 20  
خـتـم در س با دعـا  – 27  
نصا یح اجتماعی و اخالقی به شـا گر دان – 23  
قدردانی از شـا گردان  – 29  
رعا یت عدالت در صنف – 36  
معــلــم با ید دارای وجـدان آ گاه باشد – 31  
ی که انجا م میدهد تسلط کا مل داشته با شـد.بر تما م حرکات و فعا لیها  – 32  
برای شاگردان در تمام زمینه ها نمـونه  و سر مشق باشد  – 33  
دارای سطح آگا هـی بلـند  باشـد . – 34  
ر ویهُ منا سـب و یکسان با تمام شا گردان داشته باشد  – 30  
دارای قوهُ قـوی ا فاده باشد – 30  
خوب است معــلـم خوب  سـخـنـور  – 37  
عدم مو جـودیت  تکیه کالم های مروج و مداوم در تدریس وصحبت  – 33  
در نظـر داشتن اصل چگونه زنده گی کردن با دیگران – 39  
ی و دیکتا توری  هردو پر هـیز کند . زیرا پرستار ردر آموزش از شیوه های پرستا – 46

و  چیزی به شاگرد یاد نمی دهد خوب همیشه با طفل به شکل یک امانت دار رفتار میکند  اما
معلم خود کامه و دیکتاتور به زعم خود همواره حرف و مقصد خود را به شا گردان تحمیل 

 میکند.
معـلـم مـوفق و وا قعی بر خـالف هرد دو دسته باید دارای نقش انسا نساز منطقی  – 41

انجام دهــد. ،مردمی و محبت آمیزباشد وکار خورا بصورت شرکت فعا معلم و شا گرد   
د آن معــلـم با ید ما نند سر پرست یک از مایشگاه باشد که رهنمایی های مفید وسود من – 42

 در تنظیم وحل مسایل شاگردان کمک کند
معـلـم بکوشد تا محیط مطلوب اموزشی را برای رشد بینش شاگردان فرا هــم آورد. – 43  
میکـنـد  بیـنـشـی به رشد وپیشرفت شا گردان یاریهمواره تشـخیص کند که چه شیوه یا  – 44
لو گـیـری میکند جو یا  
ی آنان از روی عالقمندی با شاگردان تفاهـم برقـرار کند تا بتواند از ابعاد فضای زنده گ – 40

 نظر  سنجیده و معقول با حا صل کند



عا به رشد و پرورش شا گردان همت بگمارد تا بتواند شخصیت متعادل ، همـآ هنگ و مت – 40
 لـی شود 

از ساخت و پویایی فضا های زنده گی شا گردان آگا هی کا فی داشته باشد. – 47  
 
 
 

 مـشـخـصـا ت یک  آمـوز گا ر خـوب
 
صا حب اخالق حسنه باشد   - 1   
پا بند حا ضری باشد  – 2  
ماده گی کا مل در تمام مراحل داشته باشد آ – 3  
جنبهُ تشـویـقی داشته باشد  – 4  
حا کـمیـت ا صولی داشته باشد  – 0  
روحیه عالی  داشته باشد – 0  
مهربان باشد  – 7  
هـمـکار خوب باشد   - 3  
با تقـوی باشد  – 9  
راستگو باشد  – 16  
تبـعیض نداشته باشد  – 11  
مـمثـل باشد  -12  
وقت شناس باشد  – 13  
ساده حرف بزند 14  
مبتکر باشد – 10  
درس عـمـلی داشته باشد )درحد ممکن(  – 10  
صدای خوب داشته باشد  – 17  

 
 

 صـفـا ت مـعــلــم مـسـلـکـی :
  
به دروس و مضـمون خود الیق وحا کـم باشد  – 1  
به تدریس روزانه  هـدف واضـح و روشن داشته باشد  – 2  
پالن درسی منظـم و مشـرح داشته با شد  3  
روشهای جدید درسی کار بگیرد زا – 4  
مقررات و قوانین معا رف با خبر باشد  زا – 0  
کار خانگی را به طور دوامدار و منظم داده وکنترو نماید – 0  

 چـهــا ر د ستـه ازمعلمین از نظـر روش تدریس
ست:یل اذچهار دسته تقسیم نموده اند  که قرار  دانشمندان معلمین را از نظر روش تدریس به   
معلمان که درجریان درس بیشتر به شاگردان اتکا میکنند : – 1  



ن دارد و سعی بر ای داین گونه معلمین محور اصلی فعا لیت خورا در صنف شاگردان قرار میده 
یری بر لی یاد گری را بر اساس یاد گیری چگونه انجام دادن درنظر بگیرد ، عناصر اصیگدکه یا

 اساس اولویت در این نگرش به ترتیب  عبارت اند از : شـا گرد + مطلب درس + منابع درس
د تا تمام + معلم  اینگونه معلمین بیشتر به مطلب و محتوای درسی تاُ کید دارند وتالش می کنن

ی ها معلمان زیاد تر تا ُ کید به ویژه گ ینگونهشاگردان انتقال دهند . ا یمحتوای درسی را برا
 وتفاوت های فرد شاگردان در تدریس دارد.

معـلـمان که در حین درس اتکا به مطلب و محتوای درس دارند: – 2  
محتوای  اینگونه معلمین بیشتر به مطلب ومحتوای درسی تاُ کید دارند و تالش میکنند تا تمام

. اینگونه معلمان درسی را برای شاگدران انتقال دهـند   
ه دانستن بیشتر به اطال عات پردازی تا ُ کید داشته و ستون اصلی یادگیر را یاد گیری  چگون 

طلـب صلی یاگیری بر اساس اولویت درین نگـرش عبارت اند  از: ما صردر نظر میگیرند : عنا
د .قسیم میشون+ معلـم +  شا گرد + منابع درسی .  لـذا اینگونه معلمان نیز به دو دسته ت  

معلمان که از طریق ارایهُ مطا لب علمی شاگردان را جذب میکنند  – 1  
رمان شـا و فلسفی توجه دارند اینگونه معلمان  آ عیمعلـمان که بیـشتر به مسا یل کلی اجتما -2

 گردان هسـتـنـد  و معلمان به اینگونه روش مورد توجه شا گردان است.
و  ارند: اینگونه معلمان محور اصلی فعالیت خ  ئخود اتکا س بهمعـلـمـا ن که حین تدر  - 3

اگرد نظریات خو را میدانند وعنا صر اصلی یادگیر را به تر تیب : معـلم + مطلب + منابع +  ش
 میدانند . 

ور معلمان که در جریان  تدریس به چـهـار  اصــل  تدریس اتکا دارند:  اینگونه معلمان مح – 4
ود را حین تدریس متمـر کز به  چهار اصل تدریس می نمایند که  مانند اصلی فعا لیت خ

اطالعات پردازی فردی ، اجتماعی و سیـسـتـم های رفتاری و چهار ستـون  یاد گیری مانند 
هـر یادگیری چگونه دانستن ، چگونه انجام دادن ، چگونه با دیگرانزیستن و چگونه شدن. ب

بجا  که تا ُ ثیرات  مثبت و منفی راپیش برد درس از خویش حال بطور کلی یکی از عوامل مهـم
و سر مشق خوب  نهمیگذارد  همانه شحصیت معلم است که باید در رفـتار وگفتار ش نمو

جربه به اثبات رسانیده است که تارزشهای فراوان برای شاگردان باشد . چون  دارایو
نی های متواند در سازمان خود یگر  گوقرا رداشته با شد شخصیت شاگرد زیر نظر استاد با گرا

 جدید رارونماسازد.
 
 

مـعــلـــم و مـطـا لـعـه :   
 

 یـکـی از صـال حیـت های مورد نیاز معـلـم  داشتـن آگا هی وتوانایی در خصوص اصول وروش
ه مورد نظر و ممربوطه بای های مطالعه است. معلم خود باید بتواند بامراجع به منابع  وکتابه

یکرشته ُ  طهُ فعا لیت خو به اطالعات خود بیفزاید . معلم باید بداند که  دستیابی به همه ابعادیح
ت رعلمی بدون مطالعه دوامدار  غیر ممکن است . با درنظر داشت همین مطلب است که ضرو
اهی  داشتن توانایی به مطالع خود را بیشتر بر جسته میکند . معلم باید در همه سطوح به آگ

و  لمان گرامی میدانند که رشته های محتلف روانشناسیعتازه دسترسی داشته باشد . مهای 
. تعلیم وتربیت نیز مانند دیگر علوم توسعه میابند و به یافته های جدید تر میر سند  



یکند . اطالع این یافته ها توانایی معلم را در شناخت ورهنمایی وپرورش  فراگرفتن بیشتر م
طالع یاز خود معلم مربوط میشود . درحالیکه شاگردان نیز به آموختن روش مه  ذکر شد به نچآن
طالعه ازمند است. که این نیاز توسط معلم تاُ مین میگردد . معلم باید قادر باشد که چگونه منی

ر الزم را بر کسب اطالعات بیشتدر ذهن آنها علت و انگیزه کردن  را به شاگردان بیاموزد  و 
هتر از شاگردان در شرایط هستند که اگر به طور اصولی هدایت شوند سریعتر و ببوجود آورد . 

 یک بزر سال مهارتهای الزم را در این خصوص به دست میآ ورند . شاگردان  اگر در سنین
ایین به نحوه ُ مطالعه عال قمند و از آن آگاه شوند در مراحل باال تر بطور خود جوش عمل پ

انی را به خوبی دنبال میکنند.مینمایند. واین امر انس  
لف تد وین شده است و از تهمه ُ ما میدانیم که منابع  و کتابهای فراوانی در رشته های مخ

طرف دیگر استعدا هر فرد در حد معینی است . رعایت اصول و روشهای مناسب در مطالع 
 ضروری به نظر میرسد.

 
 

 اصـول و شـیـوه ُ مـطا لـعـه :
 

اشد و در کسی که آگاهی الزم به این اصول و شیوه نداشته باشد . مانند کسی هست که تشنه ب
ولی دارد .فلهـذا  در مطالعه اص بره ظرفی و چگونه آب چکنار اوقیانوس ایستاده اما  نمیدند با 

ت ب صالحیبه چند نکته ُ اساسی باید توجه کنیم : که داکتر حسن ملکی دانشمند ایرانی در کتا 
  .یل خالصه کرده استذآن طور   93های حرفوی معلم در صفحهُ 
 نکات اساسی در مطالعه :

  
 سازمان دادن  – 1   
 عالمه گـذاری  – 2   
 خالصه کردن   -  3 
مطالب را از نظر کلیت و  جسـا زما ن دا دن : منظور از سازمان دادن این است که سطو – 1

 مطالب را باید معین کنیم .  حسه سط جُزیت بودن تعین کنیم و در مجموع
 الف : موضوع اصولــی 

 ب : نکا ت ا صـلـی 
 ی ئچ : موارد جـز 

 

 ا لـــف  : موضوع اصلی : 
دریک کتاب و یا در بخش از آن مو ُلف  یک موضوع کلی را در نظر دارد و در همه جای کتاب  

بع نواقع موصوع اصلی دریک  مآنرا دنبال میکند  این همان موضوع اصلی کتاب است . در 
 یات میگـیـرد . حمانند تنهُ درختی است که هر قسمت آن در نهایت از تنه بقا میآ بد و 

 ب : نـکـا ت ا صــلی :
نکات ا صلی  خطوط و اندیشه های اصلی و مهـم در یک کتاب هستند که  از موضوع اصلی  

 لکمتر است  اما صراحت بیشتر دارد . مجموعه نکات اصلی مفهوم و موضوع اصلی را تشکی
 میدهــد .

  



 ـی :ئج : مـوا رد جـــز 
و تصاویر و اطالعات جز یی تری هستند که بصورت مثال  ها و نمونه ها و عکس ها   

وعه ُ موارد جز یی درک و شناخت نکات اصلی را جممه اطالعات واقعی مطرح میگردند  ک
آسانتر میسازد . بادرنظر داشت اینکه موضوع اصلی معموال و مستقیمآ به وسیله ُ مولف  بیان 

اما   نمیشود و لی با مطالعه ُ مقدمه ُ کتاب و هدف تاُلیف  کتاب میتوان به موضوع اصلی پی برد
گاهی میشود که با مطالعه ُ  همه این ها نمی توان به موضوع اصلی پی برد  و باید با شناخت 
نکات اصلی موضـوع اصلی را دریافت. . برای پیدا کردن  نکات اصلی می توان به بخش های 
مختلف یک مطلب با دقت بیشتر توجه کرد معموال هر پارا گرافی را که مطالعه میکنیم به 

جدیدی بر میخوریم . آن موضوع جدید همان نکته ُ اصلی است. گا هی نکات اصلی  موضوع
مطالب با حروف درشت  تری از متن یا رنگ دیگری در متن چاپ میشود که به شناخت نکات 

 اصلی کمک می کند.
 
 

 محـتـوای کتا ب  درسی وسآ زمان دادن:
 

یا هـر مطا لعـه  کنند ه به چگونگی  شـنا خـت سـطو ح مخـتلـف  یک مطلب از جا نب معـلـم  
به  تگی دارد  ویا به عبارت دیگر مطالعه خوب سساز ماندادن  مطالب در محتوای کتب درسی ب

سازمان تآُ لیف کتاب  بستگی  دارد  اگر این ویژه ه گی در تاُ لیف رعایت نشده  باشد معلم باید 
توانایی معلم به   دازد . اجرای این کا رقبال به محتوا سا زمان بد هــد  وبعد به تدریس بپر

 ارتباط دارد که چگونه می تواند از این شیوه استفاده کند. 
 

 عـال مـت  گـذاری : – 2
خواننده می تواند به وسیله ُ عالمه گـذاری و نشانه ها طوریکه به پا کی وصفایی کتاب صدمه 
وارد ننماید موضوعات اصلی  محتوای کتاب را یا درخود کتاب ویا دریاد داشت ها ی جداگانه 
مشخـص  سازد  وبا نوشتن مطالب و نکا تی در حاشیه ُ کتاب   پیشنها دات  ویا انتقادات خود 

یاد آور شود .عال مت گذاری با عـث  میشود که مطا لعه کننده کتاب  نکات اساسی و مهـم را 
یر اساسی و حاشیهُ  تشخیص بدهـد و با تکیه بر انها به هدفهای اصلی غکتاب را از مطالب  
 محتوایکتاب نایل آید. 

 

 خال صه کردن: – 3
از کتاب که مطالعه کرده است برداشت نموده بتواند باید مطالب   نکههر مطالعه کننده برای ای 

اصلی وهم مطلب اصلی را داشته  لغاتآنرا به صورت خالصه بنو یسد و خالصه ُ مطب باید هم 
 ک شدهُ  هـمـان مطلب است.چخالصهُ هر مطلب شکل  کو باشد  درواقع

 انواع شـیـوه هـا ی مطالعه :
مختلـف دارد و هریک از این انواع مستلزم حصول و هدف خاصی خواندن و مطالعه انواع 

 است.
 
 



 خواندن اجمالــی :   - 1
درین شیوه ُ مطالعه  مطالعه کننده فقط عناوین ،فصول و قسمت های از کتاب را می خواند و 

 ی بر رسی می کند.حکل کتاب را به طور سط
  
  

سریع خواندن: - 2   

سریع  خواندن ، مرور کتاب است با سرعت ، به منظور آشنایی کلی به موضوعات دا خل  
م ک صوتکتاب سریع خواند از خواندن اجمالی کامل ترا است.سریع خواندن روش است  که در 

 را ندن میزان یاد گیریامطالب زیاد تری فراگرفته میشود  تمرین برای سریع و دقیق خو 
 افزایش میدهد. 

دقیق خواندن : – 3  
دقیق خواندن  روشی است که خواننده ، مطلب را  کا مل یاد میگیرد و یاد آوری آن برای   

 استفاده های بعدی میسـر است. 

تجسـسـی :  نخواند – 4  

ت به طر ح  سواالت مبادر ندن روشی است که قبل از مطالعه  وبعد از مطالعه خوانندهااین خو 
ری را د ، برای پا سـخ  سواالت تحلیل و بر رسی صورت میگیرد  این شیوه عمق یاد گیزمیور

 افزایش مید هــد . 

ندن انتقادی :اخو – 0  
اوت این روش بر رسی تجزیه و تحلیل  معانی است ، به منظور یاد گیری عمیق مطالب و قض 

میشود.در باره ُ صحـت و سـقـم  و نقاط صعیف یا  مثبـت مطلب  انجام   
 شــِـوه هـــای مـطـا لـعـــه  از نـظـر  چــگــو نـگـی  اجــراء :

 
 

خواندن با صدای بلـنـد :  – 1  
دی که حبعضی از اشـخـا ص بخاطر اینکه مطلب را یاد بگیرد  با صدای بلند میخواند  تا آن سر 

ا کتگوری  اشخاص دایمآ اطهار میکند تا مطلب ر دراینش خود استما ع  کند . ومطلب را به گ
ا به گوش نشـنـود  یاد نمیـگـیـرد .همه َ ما تعداد زیادی  از افراد واشخاص و همقطاران خود ر 

دیده ایم که در سرک ها و جاهای خلوت،در اطاقهای و نشستن به چوکی ها  درس را به آواز  
را به آواز بلند نخواند یاد نمیگـیـرد. سگوری تا زمانیکه در بلند میخواند  این کته  

ری از طریق گوش دادن : ییاد گـِ  – 2  
اینگونه  افراد از یکی از همقطاران خود  در زمینه کمک می خواهد تا آن مطلب را با صدای  

وبعد  بلند بخواند وبه آن گوش میدهد اگر این امکان میسر نبود خودش به صدای بلند میخواند
ت کرده کسیت میکند  و بعـدآ به کسیت گوش فرا میدهد  اینگونه  افراد  عادصدی خودرا ثبت 

 است تا از  طریق گوش دادن  یاد بگیرد . 

خواند ن با صدای آهسته : – 3  
درین نوع مطالعه صرف زبان و لب ها حـر کـت  میـکـنـد  و کلمات را با صدای آ هسته ادا  

 میکند



 

خو اند ن با چـشـــم : – 4  
وش اینگونه خواندن  فقط با چشـم و درک مفا هـیـم  با ذهـن انجـام میشود میگیرد ، در این ر  

م  ازذ ط چشم  روی خط حر کت میکند ومفاهیقبه هـیچ صورت لبـها و گلو حر کت نمی کند و ف
چشم  هـن میگذرد که عا لبا این شیوه با تمر کز و دقت تواُم  است تمرین سرعت در خواندن  با
ع که با تمرکز  همراه است  میزان یاد گیری را  باال  برده  که اینگونه  خوندن بهترین نو

و از همین روش در  دنمای صخواندن ثبت شده است  که هر مطالعه کننده به آن توجه خا
 مطالعه استفاده کند.

 
 

 

 معلم وفرهنگ اجتماعی :
 

ا ور جامعه باتشکیل میدهد زیرا بامیدانیم که فرهنگ دریک جامعه اساس تکامل آن جامعه ر
یم میآید لذا دانستن آن برای هرفردی الزدوقت تاریخ  ها بوجو جورسوم گذشته ومرزعادات و 

دف دارد ودرحقیقیت ه مسئولیت  است بویژه معلم که برای تکامل اجتماعی بشتر هرکسی 
 فعالیت های اودرمحیط تعلیم وتربیه همان اصالحات  وسیردرجهت مثبت فرهنگ اجتماعی

جامعه ای باارزش ودارای فرهنگ نمونه و الگو است یکغرض ساختن   
وری است فرهنگ اجتماعی بشتر شودبرای معلم ضر منهینکه موثریت تعلیم وتربیه برای برای

یل ه قرار دارد یا ساحه فعالیت وی را تشککفرزود فرهنگ کامل درجامعه ای  دکه باتمام ابعا
میدهد ، آشناباشد زیرا جوامع نظر به ویژه گی های که دارد در قسمت موقعیت جغرافیه ، 

د ی و ... فرق دارمجارهای قونباورهای دینی وعقیدتی ، رسوم وعادات ملی، تاریخ گذشته ،ه
موم یاباسمی ضعف وقوت وقضاوت های که دارد زیرساخت این عوامل یابصورت عکه  وهر

یت همان جامعه راتشکیل میدهد ، مخصوصاً درمیتود شاگرد محوریا میتود جدید که محور فعال
روکار و شاگردان با همان رسوم وباورهای اجتماعی یا سها شاگردان است قسمت اعظم از 

 درحقیقت فرهنگ یگ جامعه است .
پالن  فرهنگ یک جامعه موفق به تطبیق گرفتن باشد که بدون درنظر اگرمعلمی درتالش این

ه درسی خود باشد قطعاً به هدف درست که همان تعلیم وتربیه موثر است نمی رسد ، زیرا ب
ای ادامه جان دیویی فلیسوف امریکای ))تعلیم وتربیه درمعنی وسیع آن وسیله ای بر عبیرت

ی همان آشنای با زندگی اجتماعی (( بناًء تعلیم وتربیه بدون درنظرداشت فرهنگ اجتماعی
.امکان نداردفرهنگ اجتماعی ورعایت ارزشی آن درتطبیق برنامه درسی   

ین م وتربیه باید به ضروریات جامعه ومسایل بمعلم دربخش فرهنگ جامعه ورابطه با تعلی
دگی است قت کند زیرا اگر تعلیم وتربیه همان وسیله ای برای اجتماعی کردن زندساکنین جامعه 

 میتواند با موارد زیر ملزوم هم باشد:
توسط رابطه وهمکاری میان افراد جامعه  -1  
تقویت امور وفعالیت های هنری درجامعه -2  
ملی سازی ورویش های زندگی وشؤن حیاتی.کوشش برای ع -3  
فراهم سازی وسایل ولوازیم سرگرمی وتفریحی. -4  
ترویج باور ها وعقاید دینی . -0  



گسترش آزادی ومبانی ودموکراسی . -0  
 
ف : ووظا یف نگرانهـای صــن   
حا ضـری گرفـتـن  صنف مربوطه  پنج دقیقه پیش از درس - 1  
گردان در هر ماه و نقل ان در ماه دیگرجمع کردن حاضری  شا  – 2  
ضر، غیر حا ضـر، مریض ،رخصـت و اجمع کردن حاضری تمام سا ل و معلوم کردن ح – 3

 فیصدی بخاطرشـمول در امتحان و را پور دادن به اداره . 
ـنویسی شـقـه های ا متحان  نام – 4  
را پور دادن غیر حا ضران یو می صنف  - 0  
ترقی تعلیم صنف و حفظ  نظافت آنـهـا . وارسـی حا ضری و – 0  
اشـتراک در توزیع سامان ولوازم شاگردان و امضا کردن در  جدول به قسم تصدیق . – 7  
وارسی ودیدن نظافت شاگردان در صنف . – 3  
ساختن کارت سوانح شا  گردان مربوطه. – 9  
سا ختن اطالعنامه ُ درخـتم درس – 16  
دان د شاگردان جلوگیری کردن و در صور لزوم با اولیاُ شا گراز غیر حا ضری کردن زیا – 11

 تماس گرفتن.
ساختن نتایج امتحان صنف مربوطه . – 12  

 
 

 

های معلم خوب ازدیدگاه حقوق بشرگی ویژ  
 
 

-الف : ویژگهای فردی معلم خوب :  
 
ه .احترام انسانی ، تحکیم روحی سان دوستیهمواره درتعلیم وتربیه شاگردان روحیه ان -1

کوشد.بی  اسالمی وطن دوستی ، وحدت ملی و...مجدانه وصادقانه   
شاگردان خودرا ارعواقب جهل ،خشونت ،حق تلفی وظلم آگاه می سازد تا هم آنهاانتباه  -2

 داشته باشد وهم ضمانت برای آینده میباشد که تکرارنشود.
وبه شاگردان سالم می کند . همیشه بالبخند به صنف داخل می شود -3  
وقت را ضایع نمی کند وازهر لحظه به صورت مؤثر برای آموزش شاگردان استفاده می  -4

 کند.
همیشه مطالعه میکند وسطح معلومات مسلکی وآفاقی خودرا باال می برد. -0  
وزه ر صالح نمائید اوهمهو را شناسائی  سای هایشتالش می کند تا ضعفها ، کمبودها، ونار -0

دهگی کامل به صنف داخل می شود با محبت وآرامیش به پرسیشهای اباپالن درسی وآم
 شاگردان پاسخ میدهد.

مسولیت بردبار ، پرتالش درسی وباگذشت است سعی میکند ازنظروظیفه شناسی ، صداقت و -7
یری درمکتب واجتماع نمونه باشد.ذپ  



 هبران فردای جامعه اند وبه همین خاطررومیداندکه شاگردان امروز ، سازنده گان مسؤلین  -3
ت شان احترام می گذارد.یثبه کردت شخصیت وح  

 
 

 لم خوب با اداره مکتب وهمکارانش:رفتار مع -ب 
 

کالت سعی می کند تاباایجاد همبستگی ، همکاری وتفاهم با سایر استادان واداره مکتب ،مش -1
ستجو و تطبق نماید.اداری ودرسی خودرا تشخیص داده وراه حل مناسب را ج  

برای رسیدن به یک هدف مشترک  که برشد وترقی شاگردان منجرشود  -2
از حال شاگردانش با خبر است.وباآمروسایرهمکارانش هما هنگ عمل می کند   

پل روابط بین شاگردان و والدین با اداره مکتب می شود. -3  
 
 

-ج: رفتار معلم خوب با شاگردان واولیای آنها:  
 

یابد الاقل درماه یکبار رفتار،سلوک ، وعملکرخودرا باکمک شاگردان ارزیابی می کند تا در -1
راضی هستند؟ وکه آیا شاگردان از شیوه برخورد وطرز سلوک ا  

 لواز صمیمت ،اعتماد،دوستی وهمکاری را برای شاگردان خود درصنفمیک فضای شاد وم -2
ت های همدیگر،فامیل،معلم واداره را فهمیده وحقوق ومکلفیایجاد می کند تا شاگردان احترام به 

 خود ودیگران را بدانند.
د.ناعتماد می کوست مطمئین ،مهربان وصادق خود شناخته ورا به صنف دو شاگردان ا -3  
رحل آنها ازکار شاگردان ایراد نمیگیرد بلکه مشکالت شاگردان راتشخیص وبا دلسوزی بخاط -4

می  هرگونه تبعض به کردت انسانی وشخصیت تمام شاگردان احترامتالش می کند، اوبدون 
 گذارد.

ه شود هیچگاه شاگردان راتوهین ، تحقیروتهدید نمی کند درصورتکه خودش مرتکب اشتبا -0
 صادقانه وصمیمانه اعراف می کند واز شاگردان معذورت می خواهد.

یط نف ،لوازیم مکتب ومحشاگردان رابخاطر احساس مسئولیت کردن درنظافت وحفاظت ص -0
 زیست کمک و رهنمای می کند.

یها تصمیم گردر می کند تا  سعی شاگردان را از مسائل گوناگون آگاه می سازد وتشویق -7
 درصنف سهم بگیرد.

ه می کند تا این روحیه را ب سعیروحیه اصالح وانتقاد پزیری رادرخود تقویت می کند  -3
تقال دهد.نشاگردان ا  

ادرهمه ط  بامسائل درسی رمربوبه شاگردانش فرصت میدهد تا نظریات پیشنهاد و حساسات  -9
 موارد آزادانه بیان نمایند.

 میداند که شاگردان از افکار ، اندیشه ها ، برخوردها ، سلوک ، قضاوت وعمل کرد اومی -16
مانه لوکش صمیآموزند، پس تالش می کند که اندیشه ها یش انسانی ،قضاوتش عادالنه ، س

 وعملش دوستانه باشد .
ن تالش می کند شرایط محیط ، مشکالت درسی وفامیلی شاگردان رادرحدتوان درک ودرای -11

 رابطه آنها درکمک کند.



 -غیرعادی دارند حی وجسمانی  آنعده شاگردان که وضعیتبخاطر درک  مشکالت رو -12
مشورت می کند تا راه حل مناسب راجهت  با اولیای آنها –مکتب  دارهبادرجریان قرار دادن ا

 رفع مشکالت احتمالی بیابد.
هر گونه نوآوری و ابتکار شاگردان راارج گذاشته مورود توجه وتشویق قرار میدهد. -13  
لکه شاگردان رابه علت اشتباه که ممکن است انجام دهند،تنها تنبه وسرزنش نمی کند ب -14

شتباه نترسیده ،ازآن بیاموزند.سعی می کند به آنها بفهماند که از ا  
نیازهای زمان رادرک نموده شاگردانش را مطابق ضرورت ها ونیازهای زمان آموزش و  -10

 پرورش میدهد.
امتحان رابخش ازعملیه آموزش میداند وسعی می کندکه نتایج امتحان برای شاگردان  -10

، وتشویق کننده باشد.هسازنده، آموزند  
 -اشدآن سنجش پیشرفت های شاگرد تشخیص نقاط ضعف وقوت اومیبکه هدف  –امتحان  -17

ه رابه خاطر کمک به شاگردان درتقویت یاد گیری ورفع نقاط ضعیف به کار می برد نه ب
مجازات شاگرد.ظورمن  

 
 

 وظا یف و مسـوولیت های سر معـلم :
 

دایر کردن مجلس افتتا حیه در شروع سال تعلیمی درقسمت اداری – 1   
تعیـین نگرانهـای صنـوف  – 2  
تعیـیـن نگـرانـهــای یو میه – 3  
مالحظه ودیدن نظافت وصفایی مکتب – 4  
برای احضار کردن شا گردان غیر حا ضر اجراءات کردن  – 0  
تعـیـین هـیـُت جدید الشـمـول  – 0  
تـعـیــیـن هـیـُت مـوجودی تحویـلخـانه ، توزیع سامان و لوازم  – 7  
ـه ُ یکبار دید ن ترقی تعـلـیـم ، حاضری صنوف و نوشتـن هدایات.هـفـت – 3  
داخـل وخارج کردن شا گردان در کتاب اسـاس – 9  
دقیقه بعد از ختم درس در مکتب  26دقیقـه قبل از شروع درس در مکتب آمدن و  26 – 16

 ماندن.
تطبیق هدایات مقا مات ذیصالح . – 11  
نگهداری تمام مواد اداره  – 12  
در صورت نبودن مامور امور اداری صادرکردن مکا تیب  – 31  
با اولیـاُ شـاگردان  در اوقات مناسب تماس گرفتن – 14  
تعیین جا ی مناسب بخاطر جای مکـتـب  – 10  
توجه به صحت شاگردان و تماس به مراکز صحی  – 10  
در وقت مناسب حواله کردن مواد درسی، اداری وقر طاسیه – 17  
تن جدول تقسیم اوقات درسی  وامتـحا نی ساخ  - 13  
نقـل مکان و مشروط بساختـن نتایـج و معلـوم کردن کامیاب، ناکام ، محروم ، غای – 19  
فـهـا و تا بلـو هــااسا ختـن جدول هـا ،گـر – 26  

 



  

 و ظا یــف  تـدر یـســـی سـر مـعــلـــم :
 
ب با  استـفاده از مهـارتـهـای مسـلـکی خود  از تخنیک نظارتهــای تـعـلیـمی استفادهُ خو – 1

 کـنــد . 
به واسطهُ نظارت تعلیمی اشخاص فعال وغیر فعال را معلوم کند – 2  
د سـر معـلم یک رهـنمای خوب باشد  نه یک مفتـش بلکه به قسـم همکارانه  درس اساتی – 3

 را ارزیابی کند
شنا ختن شاگردان و کمک به آنهـا  – 4  
با طـر ح  کردن پالنهـا ی درسی و تعیـین اهـداف مـهـارت کا مل داشته باشد – 0  
تمام موانع درس را که سبـب اخالل درس میشوند ازبین ببرد – 0  
ب غایسـرمعـلـم با ید  به تما م مضا مین وارد باشد که در موقع ضرورت وظایف معلمین  – 7

شـبـرده بتواند.را پی  
جا ی کنـفرانس ساختـن و افتتا ح آن  – 3  
در صورت امکان ساختن کتابخانه   - 9  
تهـیهُ البراتوار ) آزمایش( – 16  
در تهیـه مواد درسـی مـاهــرباشـد وخوب محافظت کند – 11  
برای سیر علمی شاگردان مواد و وسایل و بودجهُ مالـی آنراتهـیه کند. – 12  
شاگردان به مراکز علمی بخاطر انکشاف استعدا د آنهــا .بردن  – 13  
وگرفتن نظر ات آنهـا ندعوت کردن دانشمندا – 14  
معـر فی کردن استادان به سیمنـار های علمی و مسلکی  – 10  
سا ختـن تختهُ اعالنات و نوشـتـن بعضی موضوعات تربیوی  – 10  
مکتب به  خاطر معلومات شا گردان یتهیه و تر تیب جریده ُ دیوار– 17  
به خاطر رفع خستگی دماغی  شاگردان برابر کردن موار تفریحی و سـپورتی  – 13  
ا نکـشا ف مرا کز و مواد درســی  – 19  

 
 

 شـــا یـســـتــگــی  و لـیـا قــت هـــا ی یـک تـر یـنــر ) مـربـی (
 

عـلـم و تجر بهُ عا لی داشته باشد  – 1  
بع مرا حل و پرو سـهُ تریـنـنـگ ) آموز ش ( با شد تا – 2  
سـخـنـگوی مُوثــر با شــد  – 3  
عال قمـنـد به روابط بشری و اخترام متقابل باشد  – 4  
مـهـا رت اداری داشته باشــد  – 0  
د ید وسیع داشته با شـد  – 0  
نـدا شـتـن تعـصــب   - 7  
گـر وا قعـی باشدل تـحـلـیـ – 3  
شـخـصـیـت عا لـی و بـر جسـته داشته باشد. – 9  
 



 

 نـقـــش  تـــر یــنـــر ) مـر بــی ( :
 

تـر یـنـر بایـد  مقـا صـد  تر یننگ را  تر تـیب بد هــد  – 1   
تـر یـنــر  پال نـگـذارخاص تـریـنـنگ با شد – 2  
عـو امـل تر یـنـنـگ را تـشـخـیـص بد هـــد  – 3  
را مـهـیـا سـازدمـواد در سـی   - 4  
 
  

 مـسـو و لـیـتهـــای  تـر یـنـــر :
 

سـا خـتـن  پالن کـور تـعــلـیــمــی  – 1  
ار زیـا بــی  ضـر وریات تر یـنـنـگ  – 2  
طـر ح پـر و گـرام تـریـنـنـگ  – 3  
آماده سـازی تر یننگ  – 4  
ا دا ره  – 0  
سـر براه نمودن کورس تعـلـیـمـی  – 0  
هـمـکاری و رهـبـری  – 7  
ارزیابی و نـظارت – 3  
تـعـقـیــب – 9  
 
 

 کـــر یـکــتـــرهــای خــو ب آ مـوزش  د هـنـده :
 

آ مـوزش دهــنـده  با یـد مـتـوجـه قــد سـیـت تعــلـیـم باشــد – 1  
را داشته باشد. چیزمعـیـار شـنـید ن هـر  -2  
شـا گـردان . ظـر فـیـت  داشـتـن  برای جـواب  – 3  
برای اشـتـراک کـنـنده گان جـر اُت بـخـشـد – 4  
مـعـیــا ر اعـتـماد  داشـتـن  به خـود و د یـگــران – 0  
مـعـیـار  اخـالق  و بـر خورد عـا لـی – 0  
 

 
 فـــعـــا لـیـتهــای یک تـریـنــر به یک کـو رس تـعـلـیـمــی :

 
ا نتـخـا ب تـعـداد شـا گـردان  – 1  
ا نـتـخـا ب  تا ریـخ و مـحـل کـورس  – 2  
ظـرفـیـت دا شـتـن  برای جواب شـا گـردان  – 3  
برای اشتراک کننده گان جـر ا ُت بخــشــد – 4  



مـعـیـار ا عـتـماد  داشـتن به خو د و د یـگرا ن – 0  
مـعـیـا ر اخالق و بر خورد عا لـی   - 0  
 
 

یک کــورس  تعـلـیـمــی:فعـا لـیـت هــای  یک تـریـنــر به   
 
نتخاب تعداد شا گـردان  ا– 1  
انتخـاب تا ریخ و مـحـل کورس  - 2  
ا طالع  دادن در مورد تر یـنـنـگ و مـحــل آ ن   - 3  
مـواد درسی را آماده سازد . -  4  
سـی دقـیقـه  قبل از شا گردان در صنف بیاید. – 0  
کی هـا  را تنـظیـم نماید چو – 0  
یـنـنـگ را  به و قـت  معینه آ عاز نماید.تر  – 7  
لـبـا س منظـم داشته باشـد  – 3  
ا بق ضرورت  آن پیـش بـبـرد طتر یـنـنـگ  را م  - 9  
سـوا الت برای امتخانات مقدماتی و نهایی تر تیب و تهـیـه نمـا یـد.  - 16  

 
 

-اهمیت مدیریت:  
 

اهداف  است ، زمانیکه انسان ها دانیستند که دست یابی به دارهیکی از فعالیت های مهم بشر ا
های شان بصورت فردی غیر ممکن است و نیاز دارند که باهمکاری وهماهنگی یگدیگر کوشش

یث یگ فردی شانرابه پیش ببرند پس همین امرباعث شدکه تنظیم و سازماندهی کار فردی منح
روزه تکیه برکوشش های جمعی دارند امر ضروری مطرح  گردد.ازآنجا که جامعه بشری، ام

ت مدیران هر چه بشترارزشمند تر ومهمتر تلقی گردد.عیپس بجا است که جا یگاه وموق  
 
 

 نظربه تاریخچه مدیریت:
 

زمانهای قدیم وجود داشته است ، مدارک واسناد  سازمان ها وفکر چگونگی اداره آنها از
کهن ،درمصر،یونان و روم قدیم مهارتهای موجودحکایت از آن داردکه درچین باستان ،لندن 

چین ،  -سازمانهای عمومی وجود داشته است ،نه دیواربزرگان برای ایجاد هماهنگی درپیرو
یری نه حوض تخت جمشید وقصر آپادانا ،نه اهرام ثالثه مصر وبنای پارتنون همه بدون بکارگ

درقلمروهای گسترده ای  رومیانوظایف مدیریتی غیر ممکن و محال بوده است ،یونانیان و
همانند ماجراهای نظامی ، امورعمومی ، نظام محاکم وقضایا کوششهای درجهت همکاری 

اراهای بظهورمی رساندند ، آیا میتوان قبول کرد که تمدن شکوفای اسالمی ازکندوتفاوت از خو
؟ س )اسپانیا( بدون بکار گیری مدیریت اداره شده باشدلرود جیحون و آمو دریا تا اند  

ت نهای اجتماعی وگسترش روز افزون آنها از ویژگیهای بازار تمدن بشرامروز اساظهور سازم
،  بطورکه باتوجه به عوامل گوناگون زمانی ومکانی ویژگیها ونیاز های خاص جوامع مختلف



جتماعی برای نیل به اهداف خود، به نوعی مدیریت اهمه روزه انواع سازمانها و موسیسات و
 اداره کردن: مربوط ،متناسب با ساختارش نیاز مند است . ناگفته نماند که درک ضرورت 

الزم  ،اخیر نیست بلکه از دیر باز بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک هدفروزگار
قدام کند.است به بسیج امکانات در رهبری آنها برای تحقق آن هدف ا  

سالم  یتدیردر تحقق بخشیدن هدف اصلی تعلیم وتربیه وتسریع روند آموزش وپرورش نیز م   
 یکی از ویژگی های این پروسه است .

شنه های مدیریتی بر احیای مجدد و از دست رفته فرهنگ وپیدمدیرت سالم و مطابق با استندر
تحقق  راستای وتوظیف شان درتاریخی فرهنگی کشورما خودهد. افزود ومدیران ورزیده 
تعلیم وتربیه باید باشد.در  بخشیدن نعاب مدیریت جزئ ازراهمکارهای دقیق و اصیل   

 
 

-تعریف مدیریت:  
 

 مدیریت روند برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترول منابع ، جهت دست یابی به -1
ومؤثریت باال.معین  اهداف یگ نظام در وقت  

ی بکارگیری مؤثر وکار آمدمنابع مادی وانسانی برمبنای یگ نظام ارزشمدیریت پروسه  -2
ری برنامه ریزی ، سازماندهی ، بسیج منابع و امکانات ، رهب قپزیرفته شده است که از طری

 وکنترول برای دستیابی به اهداف تعین شده صورت می گیرد.
 
 

اد کارآمد وموثر توسط افر: پروسه هماهنگی فعالیت های می باشد تاکارها بصورت مدیریت
 اجراشود .

انین استفاده ازلوایح وقوبا  هداف باالراایابی به   دستمدیر:   کسیکه با مصرف کم منابع 
 موجود دراداره سازماندهی میکند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پنج وظیفه مدیریت

 
 

 
 

 
 روند درحال جریان میباشد که ما موریت ومقاصد سازمان را انکشاف میدهد : پالن گذاری -1

 وچگونگی مکمل شدن آنرا معین میسازد.
ان سازماندهی : بنا نهادن ساختارداخلی سازمان میباشد که همکاری کنترول ووظایف وجری -2

یکند.معلومات را تسهیل  م  
استخدام:  توظیف افراد واجد الشرایط در هر سمتی که باشد بخاطر بدست آوردن اهداف  -3

د  ) ومقاصد اداره در استخدام در قالب تحلیل وتجزیه وظیفه کارمند سه موضو ع در نظر باش
 دانش    ) مهارت    )سلوک (  .

قرارمیدهد.رهبری:  رفتار افراد را با محبت، انگیزه ونظم تحت تاثیر  -4  
قی بنانهادن فعالیت های براساس اهداف ومقاصد اداره ، ارزیابی وگزارش فعالیت های حقی -0

 و مقایسه استندرها وانجام وقدامات اصالحی.
 

ارد. م کلی مدیریت میباشد در بر دیاین تعریف پنج نکته اساسی ذیل راکه زیربنای مفاه  

 کنترول کردن         

 رهبری وراهنمای       

 سازمان دهی            استخدام کارمندان

 پالن گذاری              

 مدیر



مدیریت یگ پروسه است. -1  
بررهبری تشکیالت انسانی داللت دارد.مدیریت  -2  
مدیریت مؤثر مبتنی برتصمیم گیری مناسب درست یابی به نتایج مطلوب است . -3  
کز دارد.رمدیریت برفعالیت های هر فرد ، تم -4  
 
 

-ویژگی های مدیرموفق مکتب ازدیدگاه حقوق بشر:  
 

-معلمین وهمکاران: با: ویژه گی های مدیرموفق ازلحاظ رفتار - الف  
درهمه موارد با معلمان، واداره مشورت می کندوسعی میکند تا درموارد الزیم نماینده گان  -1

 شاگردان رابرای ایجاد اعتماد به نفس آنها نیز دربابت مشورتی سهیم سازد.
ه ادانهمواره تالش  می کند تافضای را درمکتب ایجاد کند که معلمین وشاگردان بتوانند آز -2

ن نظریات وانتقادات شانرا درهمه موارید مطرح کنند وبه نظریات وانتقادات مفید وسالم شا
 توجه واقدام عملی می کند.

 دربین شاگردان ومعلمین به علت های قومی ،مذهبی ، زبانی، محلی و.... تبعیض قایل -3
 نمیشود وجلوچنین اعمال نکوهیده رادرمکتب می گیرد.

 ،همکاری و احترام متقابل را درمیان معلمین ،اداره وشاگردان ایجادصمیمت زفضای مملوا -4
ق می کند ودر رابطه با انکشاف مسلکی ومهارتهای معلمین جداً توجه نموده برنامه ریزی دقی

 دارد.
یاقت دوستی وخویشاوندان را دروقت توزیع امتیازات کنار می گذارد وفقط براساس ل روابط -0

ئی استادان وکارمندان اداری عمل می کند.وانات، صداقت ،مهارت و  
ت قت درسی بصورت درسوجداً تالش می کند تا معلمین به وقت درصنف های شان وارد واز -0

ابطه ترجیح میدهد.وومؤثر درآموزش شاگردان استفاده کنند، وی ضوابط راجداً برر  
کرده  تجهیزات مکتب مبارزهباقانون شکنی ، اختالس ، بی نظمی ، بی توجهی به لوازیم و  -7

 و ازضایع شدن حقوق شاگردان جلوگیری میکند.
 
 
 

ا:ویژگی های رفتاری مدیرموفق باشاگردان و والدین آن ه: -ب   
 

در رابطه باشاگردان صبور و حلیم است. -1  
ب میداند که شاگردان امروز اولیای امورفردای کشور شان هستند وبا درنظرداشت این مطل -2

 رفتارمحترانه باشاگردان میداشته باشد.
اگردان مسئوالنه تالش می کند تابه کمک معلمین فضائی رقابت سالم ودوستانه رامیان ش -3

ه وتقویت آگاهی آنها فراهم کند.تمکتب به نسبت رش  
 درمیان شاگردان به علت های قومی ، زبانی ،محلی وسایر موارد تبعیض نمی گذارد وبه -4

شان احترام می گذارد. تیثشخصیت وح  
ی تالش میکند تا معلمان وهیائت اداره مکتب تاثیرات مخرب خشونت های لفظی و فرهنگ -0

 وروانی رابه آینده شاگردان عمیقاً درک کنند وجلو آنها را بگیرند.



ی شاگردان و معلمین باز است وآنها را باصمیمت وبدون ودروازه مدیر موفق همیشه  -0
وبه حرف های شان گوش داده وبه پیشنهادهای معلمین وشاگردان جهت تبعیض می پزیرد 
باطنی مکتب توجه می کند.وز افزون ظاهری وبهبود وضعیف ر  

هم  ابند که شاگردانیفضای مکتب را طور عیار می سازد که معلمین و هیات اداری اعتقاد  -7
امال وکرامت انسانی شان کبه صفت انسان با آنها حقوق مساوی دارند باید به حیث شخصیت 

 احترام گذاشته شود.
آنها  هی ودرجه بندی شاگردان کامالً بر اساس لیاقت واهلیتدتالش میکند تا سیستم نمره  -3

 صورت بگیرد و جلو هر گونه تخطی در چنین          مواردی را جداً می گیرد.
رابطه مستقیم ذاومکاری می کوشد تا همکاری واعتماد اداری شاگردان راجلب وباکمک وه -9

 باآنها مشکالت مکتب وشاگردان را حل کند.
 همیشه باوالدین شاگردان درارتباط بوده باآنها درباره رفع مشکالت شاگردان مشورت -16

 میکنند.
 
 

 ویژگی های فردی مدیرموفق

 
 فهنمونه صداقت ، عدالت ، نظم ، انصاف ، پاکدامنی ، دلسوزی ، مسئولیت پزیری ، وظی -1

ه می کند.رزشناسی وفروتنی است ، اوبا هرنوع تکبر ، خودخواهی وجاه طلبی مبا  
ند.قوانین مختلف کشوری ومقررات کاری خود را دقیقاً میداند وبصورت مؤثر رعایت میک -2  
افزاید  یسطح دانش مسلکی ومطالعات آفاقی خودرا همواره ارتقا داده برآگاهی خود م -3  
هر قلباً مکتب ، معلمین و همدیگر خودرا درست داشته باشند و دانشاگر تالش می کند تا -4

باعالقه مندی خواص به مکتب حاضر واز صنف و وسایل مکتب، مثل خانه شان ،  روز
 بادلسوزی مواظبت کند.

را سعی می کند تا اعتماد معلمین ،هیات اداری مکتب وشاگردان رانسبت به اداره جلب وآن -0
عین تب مقررات وتنبه شاگردان رابه طور منطقی وانسانی درچها رچو تقویت کنِد، وی تشویق

 شده درنظربگیرد.
سعی می کند تااصول وموازین پیداگوژی به صورت درست ، باهمکاری معلمین وهیات  -0

 اداری مکتب رعایت شود.
دروطن دوستی ،رعایت قانون ، پابندی به وظیفه ، رعایت عدالت ، حفاظت از وسایل و  -7

 تجهیزات مکتب نمونه می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:بخش سوم   
 
 
 

 
 

 طفل وشاگرد
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ـیست؟ـطفل ک  
 

 کنواسیون ملل متحد برای حقوق اطفال طفل راچنین تعریف میکند:
 

ن سالگی طفل پنداشته می شود درحالیکه دراکثر کشورها مطابق قانو13هر انسان تحت سن 
هجده به سن بلوغ می رسد،طفل ازصفر الی یکسالگی  13رسیدن به سن همان کشور قبل از 

ی الی مر حله اول طفولیت از یکسالگی الی سه سالگی مرحله دوم طفولیت ازسه سالگ اتنوزاد
ن هفت سالگی وقتی که ازهفت سالگی گذشت الی هجده سالگی طفل شمرده می شود لذا از س

پانزده الی هجده سن بلوغ گفته می شود.هفت الی پانزده سالگی مرحله کودکی واز   
 مراحل نمو یا تکامل اطفال اززمان تولد الی رفتن به مکتب:

 
طریق گرفتن غذا از پستان مادر  -1  

 2 -استراحت و نموی طفل و حرکات دست و پا
 نشستن با کمک والدین و اشیاء-3
 نشستن بدون کمک دیگران و خوردن مستقالنه غذا-4
 چهار غوک رفتن-0
 استاده شدن به کمک وسائیل-0
 استاده شدن مستقل و راه رفتن-7
صحبت طفل با مادر-3  
غذا خوردن طفل با پدر و مادر-9  
عالقه مندی طفل به خواندن و نوشتن-16  
همکاری طفل با پدر و مادر در امورات زندگی-11  
رفتن طفل به مکتب پیاده یا سواره-12  

 

:الذکرنتیجه گیری از دوازده ماده فوق   
 
عکس العمل نشان دادن در برابر گرسنگی، تشنگی، سردی و گرمی با گریه کردن -1  
با صدای مادر و تبسم و حرکات دست و پا آشنائی -2  
با عدم مقاومت مهره های کمر نیاز به کمک بشتر خواهد داشت -3  
توجه به دادن غذاهای مقوی ومناسب  و از غذاهای آلوده جلوگیری شود -4  
ه تیز تقلید از حرکات بقیه افراد فامیل طفل باخطرات سقوط از پرت گاه، برخورد با لب با -0

 اشیا، سوختن و بقیه خطرات مواجه بوده نیاز بشتر به مراقبت خانواده دارد
برای زود فرا گرفتن راه رفتن پادوک ووسائل دیگر نیاز دارد -0  
را به راه رفتن مقدور می سازد ماهیچه های بدن طفل استواری بشتر پیدا کرده طفل -7  
فرا گرفتن عادات و رسوم خانواده و نیاز به تربیه سالم و نیک -3  
عالقه به خارج از منزل و مواجه با خطرات ماین، حادثه ترافیکی و غیره -9  
زمینه های عالقه به خواندن و نوشتن به رویش ساده، برای طفل آماده شود -16  
اجتماعی وفامیلی و چگونه ریستن به طفل رهنمائی گرددرویشهای سالم امور  -11  



فل به آموزیش سپورتها و بازیهای سازنده و سالم محیطیطآزاد گذاشتن  -12  
 
 

 

 فکرکردن پیرامون چیزهای که طفل یاد میگیرد:
 
فکر می کنیم؟چه امروز ما درباره اطفال و چگونگی آموزیش آنها -1  
می شوند چه چیز هارا می دانند و چه چیز هارا می توانند زمان که اطفال به مکتب شامل  -2

 انجام دهند ، چیزی که در مورد اطفال به مثابه آموزندگان بفهمیم چیست؟
طفل ما نند یک شخص کار می آموزد -3  
طفل در قابلیت فکر خوب رشد و انکشاف می کند -4  
طفل آموزنده و فعال است -0  
جهان که در آن زندگی می کند انکشاف می دهدطفل دانش خودش را در مورد  -0  
پروسه آموزش طفل به وقت ضرورت دارد -7  
طفل زمانی به خوبی یاد میگیرد که آموزش مبتنی بر تجارب واقعی زندگی باشد -3  
طفل با تمرین نمودن مهارتهای جدید را می آموزد -9  
خوبی داشته با شدطفل زمانی می آموزد و یاد میگیرد که در باره خود احساس  -16  

 
 

 

 مراحل رشد و انکشاف اطفال
 

 

رشد -1
اطفال از 
نگاه جسمی

رشد -2
اطفال از 
نگاه حسی

رشد -3
اطفال از 
نگاه ذهنی

رشد -4
اطفال از 

نگاه جتماعی

رشد -5
اطفال از 
نگاه معنوی



 
:رشد اطفال از نظر جسمی -1  

 الف: داشتن بدن خوب و رشد کننده
کنند رشدب: قرار گرفتن شاگردان در فرقهای که حواس پنجگانه آنها   

 ج: داشتن جسم قوی ، حس هماهنگی با دیگران و توانائی جسمی
 
د:های زیر مستفید گرد اوردهعقالنی متضمن آن است که از فررشد اطفال از نظر ذهن یا  -2  

 الف: آموزش نظریات و آموزشهای فکری
 ب: آموزش یکسان تا با فراگیری آن نظریات و دانش خودرا ابراز نمایند

 ج: تفکر ایراد و حل مشکالت زندگی روز مره توسط خود شان
 
رشد اطفال از نظر احتماعی متکی بر این است: -3  

 الف: زندگی خوش و مسرت را با فامیل داشته با شد، صمیمی با شد
 ب: مهارتها و همکاریرا با دیگران رشد بدهند تا آنها هم بازی و همکار شان شوند

راد ج: با دیگران معاشرت نموده نظریات آنانرا محترم شمرده و بر چگونگی اجرای کار آنان ای
 نگیرند

 
ر اساس داشتن امکانات ذیل صورت میپذیرد:رشد اطفال از نظر احساسات ب -4  

 الف: اطفال باید دارای احساسات چون خوشی، غم، مهر و ضرر باشد
 ب: عزت نفس و اعتماد بخود را باید رشد بدهد

 ج: پدیده احترام داشتن با دیگرافراد را انکشاف داده و مواظب آن با شد
 
پذیرد:رشد معنوی اطفال با داشتن امکانات ذیل صورت می  -0  

 الف: در زندگی قسمی تربیه شوند که خداوند را بشناسند
 ب: در مراسیم ادعیه و غیر با فاملین شان اشتراک کنند

 
 
 
 

-ـاظت طفل :حف  
 

مار حفاظت طفل عبارت است ازجلوگیری وپاسخ علیه خشونت  سوء استفاده ،غفلت استث
دمات تباط میگیرد به توانمندی،استقالل وآزادی عمل وداشتن کاال وخرا و وتبعیض علیه طفل
ود اضی باشد بر خالف تعریف موسیسه صحی جهان که بهبود به مثابه بهبرالزمه که از ان 

فقدان امراض و یا  به  تنهاو این تعریف  کامل جسمی ،ذهنی واجتماعی تعریف مینماید ،
گروه نگاه میکند. ناتوانی و قابلیت های مثبت یک فرد ویا  

 
 
 



:ـشافی طفولیتانکـطوح س  
 

دانستن انکشاف طفولیت نورمال  درمتن فرهنگ محلی. -دف:ه  
  -درجامعه شما بین سنین الی یازده سالگی نورمال کدام ها است ؟:

مقدم بودن ازدیگران.  -1  
همکاری با پدر و مادر. -2  
مکتب رفتن. -3  
بازیها. -4  
ت پیدکردن.سدو -0  
کنجکاواست. -0  
ه دارد.قبه سپورت و ورزش عال -7  
اشتراک درمجالس ومحافل. -3  
لباس. -9  
رقابت. -16  
هنرهای محیطی. -11  
ازشش الی یازده سالگی با دارخانه اند. -12  
نگرانی ازچیزی و عالقه به چیزدیگر. -13  
اجتماعی با همتا.میزش آ -14  
اشتراک درباز یهای گروپی مبنی بر قانون. -10  
افزایش انگیزه درآموزش. -10  
اصول دانش تخنیکی ومعلوماتی. -17  

ول نماید ع میرود تا خوش باشند ،تابا آنها باشند ،اغلب اوقات احساسات شانرا کنترقازاطفال تو
بافشارهای  ج گردنداز اطفال این سنین توقع ننماید کها،ممکین هنگام کنترول احساساتی وتند مز

ید.بدانند که حاالت متغیره ای آنها باالی اطفال دیگر تاثیر می نمااجتماعی وتوافق نماید،   
 
 
 

یات ازیازده سالگی الی شانزده ازین اطفال توقع برده می شود تا خصوص
-ذیل را داشته باشند:  

 
زن طلب میشود. -1  
موتور ،تلویزیون وخواسته های دیگر. -2  
متکی بخود میشود. -3  
غرورپیدامی کند. -4  
ومتکبر بارمی آیند. خواهدخو -0  
الل طلب میشود.قاست -0  
اشتغال دروظیفه. -7  
چیزهای نو وجدید میخواهد. -3  

 ازاطفال سنین یازده الی شانزده توقع برده میشود تا خصوصیات ذیل را داشته باشد:



دوره های بشترکج خلقی. -1  
عکس العمل های مبالغوی درمقابل حوادث. -2  
احساس می نماید. تردید درمورد اینکه چطور -3  
ه تفکرهای عمیق.طبیان قهر بوس -4  
تناع از صحبت وگیریزازشرایط.ما -0  
توسط عالیم خوب و بدی که دارند قبالً مشغول شده باشند. -0  
درمقابل انتقاد نهایت حساس می باشند. -7  

مکین مشته باشید تا بدانند اعمالیکه خودرا توسط آن مغلوب می نمایند اازاطفال این توقع ند
 آنان را از رسیدن به اهداف رندگی و احساس خوشی بدور نگهدارد.

 
 

 فالاجتماعی در اطـبود روان بهـ
 

 گوش دادن موثر به اطفال. -1
 همدرد بودن به اطفال. -2
 اقدام نمودن به خاطر محافظت بهتر اطفال. -3
 تشویق کار های جوره ای اطفال. -4
 نقطه عطف و مهربانی. -0
 و انعطاف پذیری مثبت. فقو -0
 حفاظت طفل. -7
 تشویق، سازش و انعطاف پذیری در شاگردان. -3
 
 

 ـفل چیست؟وان اجتماعی طفاظت و بهبود رح
 

 از تعرض مصئون باشد. -1
 توجه به معنویات طفل گردد. -2
 به وضع روانی طفل توجه کامل داشته باشیم. -3
 به مسائیل صحت طفل توجه شود. -4
 فرصت دادن برای طفل. -0
 "بازی های مطلوب" عالقه مندی طفل در نظر گرفته شود -0

 
 

 سازش و انعطاف پذیری        
Psycho Social Wellbeing  

 
   

 
 بهبود یا رفاه  اجتماع روان یا ذهن 



   
 

 
 روان اجتماعی مربوط میشود به تاثیر عوامل اجتماعی باالی ذهن و سلوک فرد ، بهبود که 

ی نامیده میشود یک حالت خوب بودن در زندگی خطاب شده است بهبود روان اجتماع زرفاه نی
باشد  یضارتباط میگیرد به توانمندی ، استقالی و آزادی داشتن کاال و خدمات الزمه که از آن را

 سازش عموما به دو نوع است.
 

   
 
 
 
 
 
 

لت می وفق وانعطاف پزیری یا سازش مثبت به قابلیت شخصی دال ـثبت : م سازش 

نمــــــــــــــاید.  قابلهکند که با مشکالت و جریحه ها درزنده گی بگونه مثبت م  

یند.بی معنا و خواسته های بیجارا گو توقعاتـفی : من سازش  

 
 
 

-ازش وانعطاف پزیری:س  
 

ی شود انعطاف پزیربودن عبارت است از داشتن اقناع درزنده گی زیرا زمانیکه پرابلم ها ایجاد م
 شخص قادربه حفظ صحت روحی اش باشد.

 
 

 تشــــــــویق وترویج وفق وانــعطاف پذیری دراطفال:
 
ست راتشویق وترویج نماید که برای آن زندگی می نماید چیزرا که ممگین ادراطفال هدفی  -1

 آنها بخواهند اجراویا در آینده انجام دهند.
شاگردان رادردیدن جهان اطراف شان کمک نموده وآنها رابه استفاده بهتر ازآن چیزیکه  -2

 دارند یاری رسانیده تا مبتکر وبا تدبیر باشند.
جکا وبودن دربرابر زندگی و ما حول شان تشویق نموده آنها رادر اطفال رادر مورود کن -3

 فهمیدن کمک نماید.
مهارتهای جدید وچیزهای جدید یرا که دراطفال درزندگی مفید میداند معرفی نماید. -4  
ایین اطفال راتشویق نموده تا بوبینند که در اطراف آنان اطفالی موجوداندکه سطح زندگی پ -0

 تری دارند.

 ســــــــــــــــــــا زش    

 مثبـــــــــــــــــــــــــــــت   منـــــــــــــــــــــــــــــــفی  



د ههای راجستجونماید که آنها بتوانند دیگران را کمک نمایند و به آنها آموزش داده شورا -0
 که خودخواه نباشند.

دلسوزی ورحم را من حپث مثال به اطفال نشان بدهید. -7  
این به اطفال کمک نماید تا به فهمند که آنها توانای کمک کردن به شخص را دارند ولو اگر -3

درعرض سرک باشد. کمک رهنمای شخص نابینا  
به اطفال نشان بدهید که درست است احساس خوشی ،غم ،قهر،ترس نمایند واینها یگ  -9

 ردیف مکمل احساسات نورمال می باشد.
به اطفال فرصت داده شود تا درمورد زندگی فکر نموده وچیزهای خوب مانندگل ،آرزو  -16

 ،هوا وغیره راجستجوکنند.
 در مورد اینکه جامعه شان مانند چه باشد چگونه ممکین استاطفال تشویق گردند تا  -11

 آنرااصالح نماید فکرکنند.
 به اطفال فرصت داده شود که احساس خوبی ،خوشی و آرامی کند وآنها را بگذارید که -12

 بازی کنند.
ل زمانیکه احسا س )احساسات(دردناک رفع می شود به آنها مشوره وهدایت بدهید به طف -13

اس ید نخست بشنوید که اطفال واقعاً چه احساسی می نمایند طفل می تواند ازاحسگوش بده
 دردناک به مثابه مهمانیکه ناگهان می رود تا اندازه ای فاصله گیرند.

وبداند  طفل راکمک نماید تا بداند که هللا جل جالله نسبت به شریان گردن نزدیک تر است -14
تاینکه حقیقتاً طفل تنها نیس  

 
 

 
  
 
 
 

                    
 آب

 سرپنا ،غذا وحفاظت
 خواسته ها             حقوق

   

لنیازمندیهای روان اجتماعی وحقوقی طف  



 
 

هدف: جستجو کردن، خواسته ها، حقوق وبهبود روان اجتماعی چگونه روابطی با همی دارند حقوق 
 وخواسته های اساسی اطفال چیست؟

 انیمبد تشویق مینماید تا  ماراآب ،سرپنا ،غذا،خواسته ها،حقوق مقصد این فعالیت این است که  -ج
 زمانیکه ما موضوعات یمقسمت کامل روزمره زندگی بنگربه  بهبودروان اجتماعی اطفال را چیست

ت.گرفروان اجتماعی سرکارپیدا می شود در این صورت حقوق و خاسته های طفل را نمی توان نادیده   
-:یمبهبود روان اجتماعی مستلزم چیزهای ذیل می شو  

 
غذا،آب،سرپنا،لباس،تعلیم وتربیه ومراقبت صحی. -سته های اساسی:اـف: خوال  
 

محبت ،موزطبت ،قبول کردن وغیره. -: خواسته های احساساتی: ب  
 
محیط محافظوی ومصؤن. -2  
محیط ثابت واستوار که هرروز تغیرننماید. -3  
د.اطفال بزرگتراین خواسته ها تواند ازوابستگی و همبستگی وهمپیوستگی حرکت کنبرای  -4  
 
رفقا ،قبول گروپ مشابه واول نقش مثبت. -ـواسته های اجتماعی :خ -ج  

 
-خواسته های جسمی: -د  
 
فرصت تکمیل کردن تمام مراحل نمو نورمال. -1  
بازی وتمرین. -2  
انواع سپورتهاو ورزشها. -3  
سایل فوق رادارا می باشد.ماطفال حق تمام  -4  
 
 

ال در معرض سوء استفادهاطف  
 

:جوکندیزرا که معلمین میتواند جستسوء استفاده جسمی و احساسی)عاطفی(آنچ  
 

ود تغیرات را درسلوک اطفال مالحظ نموده هر تغییر ناگهانی که دسلوک اطفال دیده میش -خیص:تش
I،طفل ک  دارای روحیه دوستانه و خوشحال بوده ناگهان خاموش وکناره گیرمی شود طفل که همیشه 

 جنگجووخشین بوده ناگهان دارای روحیه خوب وهمکارانه گردیده است.
 
 
 
 
 



ـسمی سوء استفاده :) کفتگی واستخوان شکسته(جالیم ع  
 

رار موردسوءاستفاده جسمی قطفلیکه از روی احساسات روحاً مورود سوءاستفاده قرار گرفته شاید 
دن دایمی تواند سبب زخمی شی گرفته یا نگرفته باشد ،مجازات بدنی بدبختانه دراین کشور عام بوده م

د گردد ،زدن طفل باالی سرمی تواند باعث کبود شدن مغز سرگردد ،زدن طفل باالی گوشها می توان
د که در مکتب می تواند باعث این گردباعث آسیب های موقتی یا دایمی شنیدن گردد و لد وکوب طفل 

ت را بخودکند.رطفل احساس شرم ،افسوس واحقا  
 
 

-وء استفاده احساساتی وروحی:سـ عالیم  
 

بود روان سوءاستفاده احساساتی اثر زخم رادارا نبوده از این جهت شاید نادیده نپینداشته شود اما به به
ف که مکتب ،عدم موفقیت در جهت تکمیل وظای هاجتماعی طفل صدمه می رساند تغیر در وضع رفتن ب

می شود. هاز طرف مکتب داه  
 

ت به طفل با فهم وتوجه گوش داده شود ،بحیث معلم یا بزرگ جستجو نماید که بتواند جه -له:مداخ
 کمک به فامل انجام وظیفه بتواند.

 
د که طفل بداند چیزراکه آنها میگوین ستصحبت با فامل ، یکی از موضوعات مصؤن برای اطفال ا

 بکسی دیگرگفته نشودبه طفل محرمانه گوش بدهید.
 

 
-فال درمعرض خطر سوءاستفاده وتجاوزجسمی:طا  

 
نسی ج به داشتن ارتباط اطفال می توانند مورد سوءاستفاده جسمی قرار گیرند ،اگر یک جوان طفل را

مثل  مجبور سازد ویا ویرا )مزکریا مؤنث( به هرطریقه جنسی مورد استفاده قرار دهد تجاوزجنسی است
 نتایج ازدواج طفولیت این عمل باالی دختران چه تا ثیرات را بجامی گذارد؟

نتایج روان اجتماعی باالی دختران . -1  
خطرات حاملگی قبل از وقت. -2  
ن.صحت آینده شا به  نتایج  -3  

شان اشتبا واقع شده ونداند که به آنها چه واقع شده است و ممکن فکر نمایند که خود هاطفال ممکن ب
ایند.مقصراست دیگر اعضای فامل شاید درمورد سوءاستفاده چیزی ندانسته ویا از وقوع آن انکارنم  

 
 

-خیص:تش  
 
عالیم جسمی سوءاستفاده کفتگی. -1  
نماید.تغیرات ناگهانی را مالحظه  - 2  



عالیم فیرنولوژیکی جسمی. -3  
تغیرات در سلوک. -4  
تقلیل احترام بخود. -0  
 
 

-الجه:معـ  
 

آماده نمودن فرصت برای طفل جهت  و بهبودروان اجتماعی برای باروش طبی زخمها رامعالجه نماید ،
د:به حفاظت ضرورت دارن اطفال که ،شان ابرازاحساسات   

اطفال سرباز -1  
متاثراز جنگ بشمول قربانیان ماینهای زمینی.اطفال  -2  
اطفال مهاجر. -3  
اطفال جداشده ازوالدین. -4  
اطفال محروم ازمواظبت والدین. -0  
اطفال که درشرایط بد کار میکنند. -0  
اطفال ناتوان. -7  
اطفال که روحاً وجنساً مورود سوء استفاده قرار گرفته اند. -3  
اطفال که در قانون درگیرند. -9  
اطفال روی سرگها. -16  
استعمال کننده گان مواد مخدر. -11  
اطفال که در طفولیت ازدواج کرده اند. -12  

 
 
 

:بدبخــتی بشرناشی ازسه پی ویگ اس است  
         
 

Population ف نفوس                                                                                     ثتکا 
                                                     

Povereity                                                                                         فقروبیچارگی
                                                    

Pollution آلودگی                                                                                                 
                                                      

Sand pollution         صداهای تخریش کننده                                                            
                                                    

اف درمالحظه با ظرفیت وفق وانعط معلمانفوق تقویت فهم وتوانایی  چهار کله ها از ارزیابی نظورم
 اطفال است.

 
 



 آموزش برای زنده گی مصؤن درمحیط برای اطفال
 
 

ام میالدی موسیسه ماین پاکی ملل متحد در کابل اعالن خطرمیکند و موسیسه دیگربن 1990درسال 
( اطفال 00حمایه طفل و مادر تکان می خورد و دفعتاً شروع می کند به احصایه گرفتن ،می بیند که )%

ریعه مواد (ذ30سال جنگ از بین میرود و)% 23درافغانستان براثر کشت ماین ومواد منفجر ناشده در
قربانیان  زشت مسئون نیتس و بیشترین چون کشور ما هنور از این پدیده منفجر ناشده صدمه می بیند

، مختصراً در این مورد معلومات میدهیماین پدیده را اطفال تشکیل می دهد  
 
 

-ـست؟:این چیـم  
 
ماین آله است خطرناک وکشنده که در زمین وجاهای که خس وخاشاک باشد گشت یا بعباره ساده  

ل و توسط افراد مضیر جامعه و جنگ جو گورمی شود ، بشتر برای ازبین بردن هدفش در جوی ،زیرپ
 پلچک رااه های عبور و مرور مردم گورمی شود.

 

-مواد منفجرناشده چیست:  
 

الق از میل اسلحه درساحه جنگی خارج شده وبراثر عواملی یا عواریضی انف مواد انفجاری هستند که
 نکرده قابل انفجار هستند.

 
 

ال توسط ماینهاکشته میشود؟چرااطف  
 
اطفال اکثر بشکل گروپی بازی می کند. -1  
اطفال آهن پاره ها راجمع می کند. -2  
عدم آگاهی ازماینها ومواد منفلق ناشده. -3  
صادی وجمع آوری سوخت.ضرورتهای اقت -4  
ی وکشیدن سیمها.وحس کنجکا -0  
بازی با اشیاء ناشناخته. -0  
اطفال جسماً کوچک هستند وزود صدمه می بینند. -7  
عدم آگاهی اطفال ازساحات خطر ناک. -3  

 
 

 با کدام راهها اطفال رااز خطر ماین نجات میدهیم؟
 

ماین را بشناسد. -1  
مواد منفجرناشده را بشناسد. -2  



ساحات محفوظ وغیر محفوظ رابشناسد. -3  
چگونه نجات پیداکند. طفل اگر درگشت زارماین قراربگیرد  -4  
راههای مصؤن وعادی از ماین را برای شاگردان تفهیم کنید. -0  
با استفاده ازچارتها موضوع راروشن سازید. -0  
شود. از اشکال و تصویرهای ماین ومواد منفجرناشده معلومات الزیم داده -7  
 
 

 درتدریس ماین کدام نکات ضروری است؟
 

تفهیم زندگی آرام و بدور از خطر برای شاگردان. -1  
تفهیم کم شدن تلفات ازضررهای ماین  ومواد منفلق ناشده. -2  
ها ی خطری ومصؤن در اراضی. نیتفهیم رنگها ونشا  -3  
درصورت امکان نشان دادن ماینها ومواد منفجرناشده. -4  
 

 

احات خطر ناکسـعالیم   
 

خطوط اول جبهه. -1  
پوسته های ترک شده نظامی. -2  
جاهای مخروبه. -3  
شده.دودجاهای که راه بوده ومس -4  
اسکلیت و استخوانهای حیوانات. -0  
جنگلهای خشک وشکسته. -0  
خطوط سرحدی. -7  
میدان های جنگ. -3  
 

 
احات ماینبازگشت ازس  
 

د محل گذاشته می شود و آنرانشان غیر رسمی نیز می گوینعالماتی می باشد که توسط  -عالیم :
 وغرض آگاهی کار کنان موسیسات ماین پاکی گذاشته می شود.

ز می عالیمی می باشد که توسط موسیسات دولتی گذاشته می شود و آنرانشان رسمی نی -نشانه ها :
 گویند و نشانه های رسمی به سه رنگ نشان داده مشود.

مل خطر ناک است.رنگ سرخ مک -سرخ :  
نشانه مواد منفجرناشده.  -آبی :  
ساحات مصؤن و امنیت وپاک شده. -سفید:  

 
 
 



 
 

 پیامهای اساسی برای اطفال
 

  -اشیاء ناشناخته : -1
 

نکنید که خطر ناک است. عالف : سیمهای ناشناخته را کش وقط  
 ب   : ماینها ومواد منفلق ناشده راباسنگ نزنید.

و پاره را جمع نکنید. ج   : آهن های کهنه  

 
دوری از جاهای خطرناک :  -2  

 
 الف : جاهای که با رنگ سرخ نشانی شده .

 ب   : عراده جات تخریب شده.
 ج    : خانه های ویران ومتروکه.

 د     : محالت جنگی وپوسته های نظامی.
 هه   : جاهای که راه درست معلوم نباشد.

 

  -قربانیان حادثه ماین: -3
 

یگ ماین دلیل موجودیت ماینهای زیاد است. الف  :  
 ج     : بطرف قربانی حادثه ماین نروید که خودشما خطردارید.
 ب    : محل خطررا به بزرگ ساالن وتیم ماین پاکی خبردهید.

 

-دیدن ماین: -4  
  

 الف  : با دیدن ماین استاده شوید.
ن به آهستگی بر گردید.تاج    : با پل پای   

 

رساندن پیام به اطفال:نتیجه   
 
وانمودن ساحات ماین به اطفال توسط نمائیش. -1  
ئون به شکل نمائیشی.صجلو گیری از رفتن به ساحات غیر م -2  
بلند بردن سطح آگاهی اطفال در رابطه به خطرات ماین ها و مواد منفلق ناشده. -3  
دانستن فعالیت های ضرر آور. -4  
سالم، مساعد نمودن زمینه انتقال دانش توسط بازی.تشویق اطفال به فعالیت های  -0  
ایجاد فضای دوستانه در بین اطفال. -0  
هرچه در باره خطرات ماین ها میدانید به دیگران بگوئید. -7  



 

 جنگ و پیامد های ناگوار آن در جامعه
 

جنگ برای اطفال تاثیرات منفی روانی را به وجود می آورد. -1  
ز تحصیالت می گردد.باعث محرومیت اطفال ا -2  
در خیلی جا ها اطفال ناقص االعضاء گردیده و میگردد. -3  
اطفال از داشتن نعمت پدر و مادر محروم گردیده است. -4  
در جنگ ها بیشترین قربانیان جنگ بزرگساالن بوده است. -0  
جنگ باعث آواره گی، دربدری و مهاجرت اقشار مردم کشور شد. -0  
شور گردید.جنگ باعث ویرانی ک -7  
ثبات مرکزی کشور از بین رفت. -3  
پیشرفت های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور عقب ماند. -9  
در اثر جنگ معادن کشور استفاده غیر قانونی ، قاچاق یا کامال پوشیده ماند. -16  
پدیده های طبیعی مثل جنگالت ، باغها و پارک ها از بین رفت. -11  
مردم خصوصا نسوان نقض گردید.حقوق بشری اقشار  -12  
ویرانی و نابودی زیر بنائی فکری. -13  
تخریب اساسات اجتماعی. -14  
بهم خوردن شبکه ارتباطات اجتماعی و رفاهی مانند پل ها، سرک ها، تلیفون ها، بند ها. -10  
اختالل و اضمحالل سیستم های تعلیمی. -10  
تخریب ساختار سیاسی ، حکومتی و نظامی. -17  
.استجوانه های برومند جوانان کشور و نیروهای بالنده ای آینده ساز -13  
تلفات انسانی، معلولیت و از کار افتادن نیروهای فعال. -19  
باعث قحطی و نابودی عمرانی. -26  
هرز و هدر شدن شرائیط و عقب افتادگی کشور از کاروان تمدن جهانی. -21  
آلودگی فضا و شیوع امراض گوناگون. -22  
بی سر پناهی و بی سرپرستی اطفال.-23  
باعث سقوط مرال و حیثیت کشور در سطح جهانی. -24  
اختالل سیستم زراعتی و قطع راه های ترانزیتی و شیوع اختالالت روانی. -20  

 
 

 تاثیرات جنگ باالی بزرگساالن
 

عدم اعتماد متقابل. -1  
سقوط مرال صلح ، سالم، اخوت و صمیمیت. -2  
شدن تنیش ها ، عصبیت های منطقوی ، زبانی، مذهبی و نژادی.پدیدار  -3  
تخریب امکانات مادی. -4  
. پیری زود رس و آفات جسمی.0  
. تخریب و تضعیف امکانات فکری ، شغلی و حرفوی.0  
. هجوم عقده های روانی.7  



. خود بیگانگی.3  
زیبائی ها.بتکار، نو آوری و گزینیش خوبیها و ااز دست دادن استعداد و  -9  
 
 

 تاثیرات جنگ باالی اطفال
 

محروم سازی اطفال از تعلیم و تحصیل. -1  
بار آمدن اطفال به صورت عقده ای ، خشم آلود ، ناراض و ترسو. -2  
ازدیاد حس عدم اعتماد و نفرت و عدم خوشبینی به آینده. -3  
مرگ و میر و باز مانی از رشد سالم عقالنی و جسمی. -4  
واره گی.مهاجرت و آ -0  
سرخوردگی و احساس شکست دائیمی. -0  
 
 
 
 

 

 شاگردان مهمترین سرمایه کشور
 
 

یف گردان اساسی ترین مواد اولیه هرنظام آموزشی بشمارمی رود ازوظااشاگرد یا ش -تعریف شاگرد: 
بدهد  در تربیت وپرورش درست، سالم و به موقع آنان فعالیت های ثمربخش را انجام که این نظام است
ده ای قوانین ومقررات وضع ش معین گردان به نیروی خطاب می شود که با رسیدن به سناشاگرد یا ش

 یفهاکترای تمام دستورالعملها، رهنمودها ودایراجمکتب وصنف داری را رعایت می کنند و خویش برای 
 مکلف می دانند به همین لحاظ شاگردان را محصوالت اساسی نظام آموزشی توصیف میکنند.

 

 اهمیت شاگردان:
 
ه اساسی ترین سرمایه کشور ها بشمارمی رود زیرا همین شاگردان امروز است ک ،شاگردان مهمترین 

و  پشرفتشخصیتهای بزرگ علمی، سیاسی و اجتماعی فردا می شود و چرخ حرکت جامعه را بسوی 
 ترقی در کنترول می گیرند.

ی مکتب باید آنهارا طوری پرورش دهد وتوانا سازد که بمثابه افراد الیق قادر باشند، شرایط زنده گ
اشند، با خودرا بهبود بخشد ودر ترقی و توسعه کشور و انکشاف سطوح مختلف عمومی بیشتر سهیم ب

اطفال  واجتماعی در تربیت یو شرایط دیگر محیط ها، مسجید، کلیسا توجه به اینکه دوستان، خانواده
 به انواع گوناگون نقش مهم دارند اما در تربیت آنها مکتب و تدریس از جایگاه خاص برخوردارند.

 
 
 
 



 وظایف شاگردان در تدریس:
 

گیزه، نبا توجه به اینکه شناخت خصوصیات فردی شاگردان مانند: هوش، استعداد، عالقه، ا
در  رشدجسمی، رشد اجتماعی، رشدفرهنگی وغیره از وظایف معلم است. بازهم معلم بدونرشدعاطفی، 

ردان در فردی نمی تواند تدریس موثر داشته باشد بدین اساس خصوصیات شگ ینظرگرفتن تفاوتها
 جریان تدریس تاثیر بسزای دارد که باید همیشه در نظر گرفته شود.

در بهترشدن تدریس طور ذیل خالصه نموده است:حجتی دانشمند ایرانی وظایف شگردان را   
 
احترام به معلم. -1  
تواضع وفروتنی به معلم. -2  
آماده گی ذهنی وروحی برای شرکت درصنف درس.  -3  
پرسش بموقع از معلم. -4  
توجه به وضع ظاهری خویش. -0  
حضور در صنف قبل از معلم. -0  
تحمل تندروی های معلم. -7  
.تالش برای یادگیری -3  
رعایت نوبت در سوال پرسیدن. -9  
بیان نظرات خود در قالب ادب واحترام. -16  
دوری از خودنمای. -11  
حفظ مراتب احترامی عمومی -12  

 
 
 

 مهارتهای مورد نیاز شگردان
 

ود، اگر به منابع جدید و شبکه های انترنیتی به ویژ به شبکه انجمن برنامه ریزی درسی مراجعه ش
بیست ویک به سه دسته تقسیم کرده است  21مهارتهای مورد نیاز شگردان را در قرن   

 

-اول: مهارتهای انسانی:  
 
استقالل. -1  
واقیعت جویی. -2  
انعطاف پذیری. -3  
عزت نفس. -4  
نی.نگرش جها -0  
تفکر استراتیژی و سیستمی. -0  
روحیه پرسش گری. -7  
پژوهش. -3  
چگونه انجام دادن -9  



چگونه با دیگران زیستن. -16  
چگونه شدن. -11  
مشکل گشایی. -12  
اعتقاد به ارزش ها. -13  
توان برقراری ارتباط. -14  
مشاکت جویی. -10  
تعمق. -10  
مسؤلیت پذیری. -17  
وغیره.مقابله با ستیرس  -13  

 
 

-دوم: مهارتهای پایه مشترک:  
 
حل مسأله. -1  
تفکر خالق. -2  
خود آگاهی. -3  
همدردی و همدلی. -4  
گره زدن عقالنیت تکنیکی با عقالنیت عاطفی. -0  
تقادی.عتفکر ا -0  
بصیرت تکنولوژیکی. -7  
بصیرت قانونی. -3  
تصمیم گیری. -9  
مؤثر. طارتبا -16  
مقابله با تضادها. -11  

 
 
 

-سوم: مهارتهای شخصی:  
 
پابندی به ارزش ها. -1  
حق گوی ها. -2  
حق طلبی. -3  
معرف گزاری. -4  
مباحثه و مذاکره. -0  
توان انجام کار)فیزیکی، فکری( -0  
برنامه ریزی حرفه ای. -7  
نفوذ در دیگران. -3  
قدرت رهبری وغیره. -9  
 



 هوش هفتگانه شاگردان
 

نوان شناخت در)دانشگاه هاروارد( در کتاب خود تحت ع نشناسیرواپروفیسور ) هوادرگاردنر( استاد و 
چارچوب های ذهن نظر به هوش چندگانه به ارائه این دید گاه پرداخت که انسان دارای حداقل دارای 
هفت نوع هوش یا ادراک هوش می باشد که بعضی ازاین هوش ها در بعضی از شاگردان قوی تر می 

( پژوهشگر ودانشمند و رواشناس آلمانی مقیم آمریکا به این 1947-6139باشد، همچنان کورت لوین)
 نظر متقعید است که یاد گیری با پشرفت هوش ارتباط مستقیم دارد.

 
 
 
 
 

 هفت نوع هوش یا ادراک هوش شاگردان

 

هوش لفظی )زبانی(      هوش منطقی )ریاضی(
  

                  

 موسیقیایهوش 
 )موزون(

(بصری )فضائیهوش    

 

 هوش بدنی )جنبشی(  هوش بیرون فردی 

 

فردی رونهوش د  

 
 

هوش لفظی )زبانی(: -الف   
این نوع هوش در آ نها بشتر است دارای خصوصیات ذیل می باشد. ینکهشاگرد ا   
 
از طریق کلمات تحریری وشفاهی تفکر میکند ویاد می گیرد. -1  
دوست دارد گوش بدهد، بشنود وبخواند. -2  
امالی صحیح دارد. -3  
بحث کننده توانا است. -4  
حافظه خوبی برای حفظ موضوعات جزئی و پیش پا افتاده دارد. -0  
 

هوش منطقی )ریاضی(: -ب   
شاگردانیکه با این نوع هوش درآن ها زیاداست دارای مشخصات ذیل اند:   
 
وبا اعدادسروکار دارد. دبه شیوه قیاس یا استنتاجی می اندیش -1  



دوست دارد دقیق باشد. -2  
می دهد. حیادداشت را ترجی -4  
به مسأله های ریاضی عالقه مند است. -0  
دوست دارد کارهایش خوب سازمان یافته باشد. -0  
 

هوش بصری )فضائی(: -ج   
شگردان که هوش بصری آنها زیاد است دارای خصوصیات ذیل است:   
 
سم می کنند.جخود مدر قالب تصاویر می اندیشند وآنهارا درذهن  -1  
از هنر های تچسسی، طراحی و نقاشی لذت می برند. -2  
در خواندن ودرک نقشه ها درک خوب دارند. -3  
حس نیرومند، تشخیص رنگ دارند. -4  
به کمک تصاویر به خاطر می آورند. -0  
تصاویر ذهنی می آفرینند. -0  
 
 

هوش موسیقیایی )موزون(: -د   
 
خصوصیات ذیل است:این شاگردان دارای    
 
نسبت به وزن و آهنگ حساس است. -1  
نسبت به نیروی عاطفی موسیقی حساس است. -2  
با موسیقی می نوسند. -3  
با موسیقی آسانتر یاد می گیرند. -4  
نسبت به صداهای مختلف در طبعیت حساس است. -0  
 

هوش بدنی )جنبتی(:  -هـ   
 
با حرکت دادن بهتر یاد می گیرند. -1  
دوست دارند لمس کنند. -2  
از طریق حرکت بدن، بازی و فعالیت های ورزشی آسان تر یاد می گیرند. -3  
باز کردن را یاد گرفته دوست دارند. -4  
با مشارکت در فراگیری دسته جمعی یاد می گیرند. -0  
 
هوش برون فردی )مشارکتی(: ویژی گی های این گونه شاگردان قرار ذیل است:-0  
 
ت در گروه آسانتر یاد می گیرد.با مشارک -1  
به ساده گی می تواند با دیگران ارتباط برقرارکنند. -2  
در ایجاد ارتباط و آمیختن با گروه موافق است. -3  



دوستان متعدد دارند. -4  
از فعالیت های گروهی لذت می برد. -0  
همیشه آماده همکاری است. -0  
موفقیت های اجتماعی را بخوبی درک می کند. -7  
 
 

هوش درون فردی )انفرادی(: -7  
 
خصوصیات این شاگردان از این قرار است:   
 
دوست دارد در انزوا و تنهایی کار کند. -1  
نسبت به ارزش های شخصی حساس است. -2  
عمیقاً از احساسات فردی خود آگاهی دارد. -3  
عمیقاً با نقاط قوی وضعیف خود آشنا است. -4  
با دقت گوش می دهد. -0  
 

ال موثر دانیم كه سلوك شناسي ورعایت در تدریس و تربیت براي ساختن شخصیت مثبت براي اطفمي 
 است بناًء براي شناخت سلوك وشخصیت به نكات ذیل توجه مي كنیم :

 سلوک : مجموعه خوی و آداب یک شخص است
ه حرکات ما کسلوک : عبارت از حرکات و سکنات با معنی و با هدف انسانها است و یا تمام رفتار و 

 هدف را در قبال داشته باشد عبارت از سلوک است.
 

 روانشناسی " سلوک شناسی"
Psychology 

 
یط تعریف : روانشناسی علمی است که کردار و رفتار موجوادات زنده را کشف، علل و روابط را با مح

و  ده اند که جدولمورد بحث قرار می دهد علم روانشناسی کردار انسانها را به چهار دسته تقسیم کر
 تشریح چهار گانه آن قرار ذیل است:

 

 
 

دانشمندان روانشناسی 
سلوک را به چهار 
دسته تقسيم کرده اند

سلوک حرکی سلوک هيجانی سلوک اجتماعی سلوک ذهنی



داشته  تباطراین سلوک از آن فعالیتهای بشر بحث می کند که به ذکاوت و عقل اسلوک ذهنی :  -1

، و یا فعالیتهای دماغی را بنام سلوک ذهنی یاد می کنند مانند نوشتن، به انشآ در آوردن، خواندن
 فهمیدن و غیره.

 

اط دارد سلوک از آن فعالیتهای انسان بحث می کند که به احساسات ارتب اینسلوک هیجانی :  -2

 خفگی، قهر، غضب، خستگی، دیلداری همه به سلوک هیجانی یا احساساتی مربوط می دیقی،مثل 
 شوند.

 

ط این نوع سلوک روابط انسانها را با یکدیگر نشان می دهد چه این روابسلوک اجتماعی :  -3

می  مزاحمش ستهخوب باشد مثال یک شاگرد یک مضمون را به آواز بلند میخواند برادری پهلویش نش
، ضای خانواده، صنف، مکتب ، قریه، شهرعشود پس سلوک اجتماعی را مراعات نکرده، روبط بین ا

 وطن وباالخره کشور، جهان که ما در آن زندگی می کنیم مربوط است به سلوک اجتماعی.
 

 این نوع سلوک عبارت از آن دسته فعالیتهای بشر می باشد که منابع وحرکی : سلوک  -4

عضالت و چشم  و یمحصوالت تولیدی را به میان می آورد که در آن ترتیب و هماهنگی دست و پا
نند دهقانی، تجاری، آهنگری، قالین بافی و غیره کارها.ادارد م فوق العاده ارزش   

 
 
 

 شخصیت
 

 و اجتماعی یک شخص است که ارزش احساساتیمجموعه صفات و حاالت روانی ،شخصیت عبارت از 
کار انسانی داشته باشد. بعباره دیگر شخصیت عبارت از مجموعه حاالت، خصوصیات، گرایشها و اف

لی فرد است، روانشناس آمریکائی " جورج میله " تآثیر جامعه را در پیدایش شخصیت فرد عامل اص
 می داند.

.ط "اجتماع" = شخصیتوراثت + محی  
اما از نظر ما با التر از وراثت و محیط در تعیین شخصیتها قدرت اراده و رضای خداوند )ج( رول 

 اساسی دارد.
 
 

 انواع شخصیت 
 

صیت "ویلیم اشالن" فرانسوی معتقد است و میگوید که رابطه میان ساختمان جسمانی و صفات شخ
- وجود دارد بر سه دسته تقسیم نموده است:  

 

اشخاص "چاق" نرم پوست کسانی که از لحاظ ساختمان چاق اند و پوست نرم ف : واندرمور -1

 دارند و مردمان راحت ظلب از این دسته افراد اند اینها نسبت به مردم مهربان و خوش گذران اند.
 



د "بدن قوی" چارشانه "بلند قامت" کسانیکه دارای بدن قوی، چارشانه و بلنموزوموروف:  -2

 قامت هستند این دسته افراد فعال، قوی و پیشرو هستند.
 

"الغر اندامها" دارای بدن الغر و استخوان ظریف هستند، این دسته افراد اکتوموروف :  -3

د.گوشه گیر اکثرآ در خود فرو میروند و نسبت به موارد ووقایع و صداها بسیار حساس می باشن  
 
 

  -روانشناس سویسی "کارلبونک" شخصیت را به دودسته تقسیم کرده است : 
 
بیرون نگر -1  
درون نگر -2  
 

  -راد بیرو نگر : فالف : اوضاف ا
ت ها از بودن با مردم و معاشرت با آنها لذت میبرند اینکه دیگران بخواهند از یاین نوع شخص

ر و بکارهای دیگران ارزش میدهند برای دنیا قد احساسات و افکار آنها آگاه شوند ناراحت نمیشوند و
دربین این  منزلت قائل است تمایل در گرائیدن با دیگران دارند در فعالیتهای دسته جمعی شرکت میکنند

 دسته شخصیتهای برجسته ، تیزهوش و سعادت مند دیده میشوند.
 

  -ب : اوصاف افراد درون نگر :
ند افکار و باشند ویا فقط با افراد که آشنائی دارند معاشرت نمای این دسته افراد بشتر مایلند که تنها

ند.عقایدخودرا در خود نگه دارند برای محصورات افکار خود ارزش قایلند و بیشتر میل به انزوا دار  
 
 

صیت و موثریت آن در تشکیل شخصیتعوامل تشکیل دهنده شخ  
 
ساختمان جسمی و روحی -1  
وراثت -2  
ترشحات غده ها -3  
تغذیه -4  
محیط زندگی خانواده گی، دین و مذهب -0  
وضع زندگی احتماعی، کسب، پیشه، وضع شهر و کشور -0  
تعلیم و تربیت -7  
هم نشینان و دوستان -3  
همسایگان، شرکا، هم صنفها، هم مدرسه و همسفر -9  
تلقین ها از طرف خود و دیگران -16  
مطالعات یا غذاهای فکری -11  
بینی شدهحوادث پیش  -12  
اراده و خواست خود انسان، تالشها و کوششها -13  



 

-مراحل مهم یادگیری :  
 
16خواندن  % -1  
26شنیدن % -2  
36دیدن % -3  
06دیدن وشنیدن % -4  
76بحث کردن % -0  
36تجربه کردن % -0  
90آموختن % -7  

-مهارتهای آموزیشی عبارت اند از:   
 
خواندن -1  
شنیدن -2  
دیدن -3  
نوشتن -4  
 

-موضوع را که ما آنرا بدیگران می آموزانیم :  

 
 رول یک معلم دراین مراحل آموزیشی چیست؟

ید معلم باید درسهای خودرا طور پالن گزاری کند که درس شان شکل علمی و نظری داشته باشد و با
 در نظر داشته باشد که بدون موجودیت سه عنصر ذیل پروسه آموزش مفید نیست.

 
Talk  صحبت کردن 

Record ثبت کردن Do عمل کردن 
 

  
 
 

 

دياگرام



 محیط بسته آموزیشی

 
اطفال و معلم با هم یکجا راجع به موضوع آموزشی فعالیت اجرامی کنند.انجام دادن :   

 

بادله می زمانیکه معلم و اطفال فعا لیت را اجرامی کنند نظریات شانرا با یکدیگر تصحبت کردن : 

ع آموزش صحبت کنند.ومورد موض کنند، زبان جدید را می آموزند تا در  
 

معلم و اطفال آموزش خودرا پیرامون یک مطلب توسط رسم کشیدن و یا دیاگرام، ثبت کردن : 

ستور نوشته ها، گرافها و چارتها ثبت می کنند مثال ترسیم حیوان که رسم می کنید " یه شاگردان د
این یدسواالت را جواب بده اره اش این بدهید تا هریک طبق سلیقه خود حیوانی را رسم کند و بعد در ب

  حیوان چه قسم حرکت می کند؟ چه نوع غذا میخورد؟ در کجا زندگی می کند؟ به چه شباهت دارد؟ "
 

 چه وقت آموزش بهتر صورت میگیرد؟
 
در محیط آرام -1  
امنیت کامل -2  
درحین ضرورت -3  
تشویق استاد ووالدین -4  
صحت کامل -0  
داشته باشددرس جنبه عملی  -0  
بسیط، ساده و روان باشد -7  
دلچسب باشد -3  
قابل اخذباشد -9  
ارتباط به زندگی داشته باشد -16  

 

 طفل از کدام طریقه ها بهتر می آموزند؟
 
از طریق تشویق پدر، مادر و معلم -1  
از طریق حواس پنجگانه -2  
از طریق رادیو و تلویزیون -3  
از طریق قصه های جالب -4  
طریق حکایت هااز  -0  
 

ا بدانند طرق تهمچنان اطفال از طریق عملی نمودن و آزمایش خوب می آموزند. اطفال ضرورت دارند 
وددارد و هر طریقه برای هدف مشخص بکار برده می شود.جمختلفی برای نوشتن و  

 
 



الت نگارش در قصهصه نویسي یا حاچهار طریق ق  
 

 نداشته باشدحكایت: میتواند حقیقت داشته باشد یا  -1
 روایت: آنست كه مكمل حقیقت داشته باشد )نقل وقول( -2
 گزارش: عبارت از ارایه معلومات در باره یك موضوع است -3
 طرزالعمل: بوجود آوردن یا انجام دادن اهداف عبارت از طرزالعمل است -4

 

 هدف از قصه گوي:
 

 دكن تجربه حاصل مي -1
 تشویق میشود -2
 عمال مي بیند -3
 فراموش نمي كند -4
 رشد و نمومیكند -0
 می کند.روحیه تقوا پیدا  -0
 ثبت میكند -7
 كنجكاو بار مي آید -3
 مغزش انكشاف مي یابد -9

 

 قصه یا داستان:
 

صه داستان یك استراتژي پراهمیت است  كه معلمان باید آنرا در تدریس بكار ببرند، خواندن و ق
اطفال به قصه ها گوئي یك بهبود مهارت هاي حرف زدن و گوش دادن اطفال محسوب میشود، 

خود  گوش مي دهند و از آن لذت میبرند. بدین وسیله تشویق گردیده تا خواند را آموخته و در اخیر
ند. قصه قصه بنویسند، ضروي پنداشته مي شوند تا اطفال فعال باشند و در مركز آموزش قرار گیر

اف مهارتهاي زبان یك روش خوبي براي انتقال مفاهیم و اظهار مفكوره ها جهت بهبود و انكش
ب توجه شمرده مي شود، تولید انگیزه ایجاد صمیمیت، تقویه گفتن، و به واقعیت ها پي بردن ، جل

شاگردان ، شناخت و اجراي نقش خود و عیار نمودن صنف براي آموزش هدف اساسي قصه ها 
ل ي اطفااست. بعضي اوقات اطفال نیاز دارند كه در مورد یك حادثه بخوانند و بنویسند. بعض

ي ضرورت دارند تا معلومات و حقایق كه در باره حوادث كه حقیقت داشته باشد بنویسند، بعض
د. به اوقات اطفال ضرورت دارند درباره اجراي چگونگي كاري یا قواعد یك بازي بخوانند و بنویسن

 قصه گوش دادن، لذت بردن و وسیله تشویق شاگردان به خواند و نوشتن است.
 
 

تودها:انواع  می  

 میتود گروپي -1
 میتودانفرادي . -2
 میتود برفي -3



 میتود اشتراكي یا دسته جمعي -4
 میتود سوال و جواب -0
 میتود صحیح و غلط -0

 از هر میتود كه براي آموزش صورت میگیرد نكات ذیل در نظر گرفته شود:
 سطح دانش طفل -1
 شناخت طفل -2
 سطح زنده گي اطفال -3
 سطح فكري اطفال -4
 ذهنیت اطفال -0
 شرط نیست الكن آموزش شرط است. تنها خواندن كتاب -0

 در میتود اشتراكي انجام دادن ، حرف زدن و ثبت كردن در نظر گرفته شود.
 و در صنف نیز سه مسئله فوق باید در نظر گرفته شود.

  

 
 آموزش از طریق قصه ها 

 
سي از میتودهاي اسا یبكار بردن مهارتهاي قصه گوي و قصه نویسي بطور مستقالنه است و یك

وتدریس در صنف است. ها وركشاب  
 موضوع: نقش قصه ها در تولید انگیزه براي شاگردان

 هدف: ساختار هاي داستاني و طریقه هاي تدریسي براي اطفال در باره قصه و داستانها
 سواالت: بعد از ختم قصه سواالت ذیل پرسیده شود! 

 ؟ ددر قصه چه فكر كردی -1
 احساس كردید؟در مورد آن چه  -2
 قصه چطور آغاز یافت؟ -3
 آیا به مشكل كدام راه حل وجود داشت؟ -4
 مشكل عمده در قصه چه بود؟ -0
 قصه چطورپایان یافت؟ -0

 
 انواع قصه ها و قصه هاي گنگ

 لي(یخنده آور )تمث -1
 غم انگیز  -2
 آموزشي و تربیتي  -3
 كوتاه  -4
 حقیقي و غیر حقیقي -0
 وحشتناك  -0
 اخالقي -7
3-  

 



 خصوصیات یك قصه خوب
 

 عام فهم و ساده  -1
 جالب و دلچسب -2
 كوتاه -3
 با آعاز و انجام -4
 داراي هدف -0
 مشكل داشته باشد -0
 راه حل داشته باشد -7
 آموزنده باشد -3
 در قصه كركتر هاي دلپذیر وجود داشته باشد -9
 پیام داشته باشد -16
 مطابق روحیه شاگرد باشد -11
 پند و اندرز داشته باشد -12
 جنبه هاي اخالقي داشته باشد -13
 نتیجه داشته باشد -14
10-  

 

كدام نوع مهارتها را از قصه حلقوي مي آموزند؟اطفال   
 

 مفكوره و ذهنیت -1
 مهارت گوش دادن  -2
 ثبت كردن -3
 صحبت كردن -4
 مهارتهاي فراگیري تسلسل وقایع -0
 استفاده از قوه تخیل -0
 مهارتها ي حل مشكالت -7
 تصمیم گیري یمهارتها -3
 مهارتهاي تشریك مساعي -9
 اعتماد به نفس پیدا مي كنند -16
 طریق بحث و مذاكره -11
 بردن به مفهوم كلي قصهپي  -12
 تقویه روحي -13
 اتحاد ووحدت  بین اطفال -14

 

 راپور نویسي حقیقي
 واقعیت داشته باشد -1
 تاریخ دقیق داشته باشد -2



 محل حادثه معلوم باشد -3
 موضوع داشته باشد -4
 اشخاص شامل موضوع باشد -0
 وقتش معین باشد -0

 

حیث محیط آموزیشيصنف به   
 

تشریح میگردد:مشخصات یك محیط آموزیشي خوب صنف قرارذیل   
 

 دتولید انگیزه براي انكشاف ذهني شاگردان موجود باش -1
 دفعالیت هاي صنفي موجود باش -2
 ه درسي استفاده شوددعنوان مواد سا به مواد محیطي  -3
 رابطه معلم و شاگردان دوستانه و صمیمي باشد -4
 غرض سوال و جواب به شگردان مورال قوي داده شود -0
 ایجاد شودرقابت هاي صنفي بین شاگردان  -0
 براي تالش شاگردان به فراگیري درس جوایز مانند كتابچه و قلم داده شود -7
 در حین تدریس به جلب توجه شاگردان دقت شود -3
 محل تدریس محیط آرام داشته باشد -9
 لوازم درسي بطور كافي آماده باشد -1
 سامان ولوازم سمعي و بصري كامال آماده باشد -2
 صنف داراي تعمیر باشد -3
 شاگرد توسط ارزیابي معلم از روحیه اش به همكاري والدین رفع گرددخستگي روحیه  -4
 ارزیابي از درس گذشته دوامدار باشد و فكاهي مربوط به درس گفته شود -0
 تفهیم بطور شفاهي و عملي باشد -0
 در حاكم نمودن نظم در صنف كوشش شود -7
 كار خانگي دایما داده شده و اصالح گردیده در مقابل شاگردان تحسین گردد -3
 صنف پاك باشد -9
 وقت شروع و ختم درس وقت معین داشته باشد -16
 صنف وسعت داشته داراي مقررات باشد -11

 
 
 

ن به حیث مركز فعالیتها یا تدریسشاگردا  
 

شاگردان بطور انفرادي فعال بوده ، و كار میكند ، نظریات، احساسات، تجارب و ضروریات شان  -1
 را میگویند و عملي میكند

معلم تنها حیثیت رهنما را داشته و به شاگردان هدایت مي دهند، تمام كار و فعالیت را شاگردان  -2
 انجام مي دهند و دانش به آنها خوب انتقال مي كند 



 به دماغ شاگرد فشار كم بوده و توسط مثال  موضوع را خوب درك میكند  -3
 تمام فعالیت را شاگردان انجام مي دهند -4
یك مطلب را به طور مثال ) تصویر( یا به طور سوال ها واضح یا در باره  به طریقه حالیه اوال -0

 آن یك مطلب ساخته میشود . كه این كار توسط خود شاگردان انجام میگیرد.
 د درسي ترتیب و به كار مي اندازد.ااستاد پالن درسي منظم داشته و مو -0
 شاگردان مركز فعالیت بود ه اكثر كارها را  انجام مي دهند. -7
 اطفال ترس نداشته ، درس به طور میخا نیكي نبوده شاگردان عمال كار میكند. -3
 به شاگردان اشیاي جدید ، طریقه ها و مثالها گفته میشود و تجربه برایش انتقال مي یابد. -1
 به شا گرد خطاب كمتر بوده و كار ها عمال صورت میگیرد.  -2
 كه چیزي رایاد بگیرد. شا گردان موقع داده شودبه  آموزش چه قسم صورت میگیرد -3
به شا گرد چیزي كم گفته شود باید خود شاگرد فكر كند و فكر خود را به كار اندازد تا چیزي را  -4

 یاد بگیرد .
 شا گردان تنها نیستند بلكه همه مشترك و یكجا كار مي كنند. -0

 
 

 اداره سلوك، رفتار در صنف
 

صنف  داخلهم براي معلمان هردو درهدف: انكشاف مهارتها جهت توسعه احترام براي اطفال و 
اید براي معلمان یك امر ضروري است تا به اطفال كمك نمایدكه نسبت به خود احساس رضامندي نم
ي بعضي اوقات اطفال در صنف كارهاي را میكنند كه شاید معلم را ناراحت و بي حوصله كند برا

دارد ماید. معلم باید به اطفال تفهیم بمعلم الزم است تا بداند چطور احساسات و سلوك خودرا اداره ن
احمت كه بعضا سلوك انها قابل قبول نیست خصوصا زمانیكه آنها شوخي مي كنند یا در صنف مز

 ایجاد میكنند.
 سوال: درینجا وظیفه یك معلم موثر چیست؟

 دست مثال زمانیكه درس میدهید و میخواهید در صنف یك سوال مطرح كنید فقط چند شاگرد هر دفعه
ره شده باال نموده و جواب مي گویند اگر از سایر شاگردان بخواهید جواب بگویند به چشمان شما خی

 جواب نمیگویند در مورد چه میگوید؟
 جواب: 
 استاد به شاگردان موقع نداده است -1
 دردرس استاد همیشه متوجه یك گروپ خاص بوده -2
 درس یك جانبه بوده و بقیه شاگردان احساس حقارت میكنند -3
 ستاد براي سهولت كار خود شاگردان را سهم و حصه نداده استا -4
 وظیفه معلم است كه در حین درس همه شاگردان را سهیم بسازند -0
 وظیفه معلم است كه احترام متقابل در برابر همه شاگردان داشته باشد -0
 وظیفه معلم است كه شاگردان را تشوثق كند -7
 مهربان باشدوظیفه معلم است كه با شاگردان با عاطفه و  -3
 وظیفه معلم است كه توجه به افسردگي همه شاگردان داشته وبراي رفعش بكوشند -9

 
 



 نتیجه آخر:
سته باشد خ یااطفال به مكتب مي آیند تا بیاموزند بعضا شاگردان كه به مكتب مي آیند، شاید گرسنه 

یا بااحساسات كه آنهارا ناراحت مي كند روبروباشد به خصوص شخص كه در خانه اش مریض 
وزش جهان آم کردن است یا به سفر رفته است ، معلم با ید دوست طفل باشد و نقش خود را در باز

 براي آنها بازي نماید.
 

 حالت اول:
شما  رو طفل در صنف شوخی منماید و برسوال: شما در صنف مضمون جغرافیه را تدریس منمائید 

 می خندد بگوید در مورد اینکه چرا چنین حالتی رخ میدهد و معلم چه باید بکند؟ !
شوخی هر دو طفل از بی توجهی معلم است ، معلم باید بحال شاگردان بسیار متوجه باشد  -1  
علت خنده سوال شود اگر مالمت بودند برای شان توصیه الزم شود -2  
 استاد شاگردان را طوری راهنمائی نماید که از اشتباهات خود در صنف و حتی خارج از مکتب -3

 جلوگیری نماید
استاد شاگردان را بهر نحوی از بازی گوشی جلوگیری کند -4  
استاد شاگردان را به یک نظردیده و در بین شان تفکیک قائل نشود -0  
خته است باشدحرکات استاد در صنف مطابق پالن که قبال سا -0  
استاد اگر به درس و مضمون خود حاکم باشد شاگرد بازیگوشی نمی کند -7  
 استاد عفت کالم را مدنظر داشته باشد با شاگردان در صنف و خارج از صنف کلمات ادبی و -3

ل و اخالقی را استعمال کند تا شاگردان تحت تآثر ادب و اخالق بیایند و متوجه حرکات خود در داخ
نف و مکتب شوندخارج ص  

 

 حالت دوم:
ریاضی را تدریس می کنید نا گهان یک طفل ، طفل دیگر را می  نسوال: شما در صنف مضمو

 آزارد، بگوئید چرا؟
 جواب: 

معلم نتوانسته شاگردان را مصروف نگهدارد -1  
از مهارتهای تدریس استفاده نکرده است -2  
احترام متقابل را از ابتدا مراعات نکرده است -3  
سلوک تدریس مراعات نشده است -4  
معلم شاگردان را تحت نظر نداشته است -0  
از اول صبح پالن درسی نداشته است -0  
شناخت صحیح از شاگردان نداشته است -7  
کنترول و اداره نداشته است -3  
لم ممثل نبوده استعم -9  
 
 
 
 
 



 حالت سوم:
 

روع در صنف شما دو طفل اند که هر روز در صنف ناوقت می آید و به این ترتیب شپیشنهاد: 

د اول درس را از دست میدهند اینجا برای شما الزم است که شروع درس اول را برای ایشان بگویی
چیزی درین مورد نمیدانند این موضع را با دیگر اساتیدزیر بحث بگیرید آنهازیرا   

 
ید کرد؟برای حل مشکل چه کار با  

یافتن علت دیر آمدن -1  
تماس با اولیای شاگرد -2  
سنجیدن فاصله خانه شاگرد -3  
بوجود آوردن فضای احترام متقابل -4  
معلومات در مورد وضع اقتصادی -0  
برخورد همصنفان در عرض راه -0  
معلوم نمودن طرز برخورد اداره و معلم با شاگرد -7  
شاگردمعلومات در باره ای وضع صحی  -3  
  

 حالت چهارم:
وب سوال: بعضی اوقات شما می بینید که در صنف روبروی شما استادی مشغول زدن اطفال با چ

ی آید؟م تعلمدستی است، فکر کنید آیا این راه درست سلوک با اطفال است که باز نزد شما برای   
 

 جواب: 
تهدید روحیه شاگرد را ضعیف می سازد  -1  
شاگرد متضرر می گردد و تعلیمی مورال تحصیلی -2  
شاگرد از ادامه تدریس و تحصیل دلسرد میشود -3  
شاگرد نسبت به مکتب و درس بد بین میشود -4  
یش را فراموش مینمایدازمان مواجه شدن با تهدید یاداشت ه -0  
شاگرد ترسو و کم جرآت بار می آید -0  
در مجامع عمومی جرآت حرف زدن را از دست می هد -7  
بد نظمی شاگردان از راه مسالمت آمیز مهار شود -3  
توسط تشویق شاگرد را به رعایت قانون وادار کنید -9  
ها و قصه ها استفاده گرددلبرای تفهیم قانون، درس و احترام نظم صنف از مثا -16  

 
 
 
 
 

 
 



 بخش چهارم :
 
 
 
 
 

 میتود ومواد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 اهداف اساسي این بخش 
 
 هد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آشنای مختصر با 

 مكتب پالن درسی اصول تدریس

 كارخانگي ، امتحان وارزیابي

 انواع مواد درسي



 

 تعریف مکتب
 

، آثار  مکتب به گروهی از افراد ، به ویژه اندیشمندان روشن فکران وهنرمندان گفته میشود که افکار
باشد. درست نظر آنها تاثیر اجتماعی مشترکی داشته ویا ازنظر اعتقادی دارای وسبک  

بیه این تعریف بیانگرمفهوم مکتب درسطح باالتر وعمومی ترازآنچه مامی خواهیم درمحیط تعلم وتر
ارهرفرد وافک هااطفال مطرح کنیم است ومیتوانیم متکی به این تعریف گفت اندیشه ها ، عقاید ، وباور

یاست باشد مکتب گفته می شود و امروز مکتب های زیاد درزمینه س داشته  وذ وتاثیر اجتماعیکه نف
 ،فلسفه و رویش های دیگرازبزرگان واندیشمندان وفالسفه وجود دارد.

 

 
 مـکـتــب چـیـســـت و بـه کـدا م  مـحـل مـکـتـب گــفــتـه  مـیـــشـــود  ؟

 
که  بـرو نــر داکـر روا نـشـنـا س آمریـکا یـی  مـکــتــب جـا ی اسـتبه عـقیـده ُ  پرو فیسـور جـرو م  

 دهدباین زمینه را بو جود  می آ ورد تا شـاگردان تقاط ضعف خود را شـنا سـا یی کـنـد و به آنها یاد و
که چـگـونه  می توا ند از طریق پژو هـش ها ، مسـُله سـازی ، فر ضیه سازی و غیره فعا لیت های 

ـر و هـد فـمـنـد  مشکالت زنده گی خودرا بر طرف سازند .مثـم  
ه مـکتـب جایی ا سـت که شـا گردان محوریاد گیـری به حساب می آیـنـد  می تواند ب بــر عــــــال و ه

سب به رشد ذهـنی خویـش( از وسایل و مواد آمـوزشـی در جـریان یاد   تناطور مطلوب و مناسب ) م
 دهی و یاد گیر ی استفاده ُ الزم  به عمـل آورند . یکی از صحنه های بسیار مهـم یاد گـیـری  مکتب
ر به است که برای ایجاد  عادت ها ی مطلـوب شـا گـردان  از بست واژه های کلی اجتناب میکند و بیشت

ملیاتی آنـهـا توجـه می نماید.جنبه ُ ع  
 مـکتـب وا قـعـی  جای اسـت که شا گردان را تشویق می نماید  تا در عمـل به استـعداد های پـنـهـان

 خود پی بـبـرند.
مـکـتـب جای  اسـت که به تمـام حدس هـا  و فر ضـیه های شـا گردان  در مورد مسایل گوناگون ارج 

معقول و معتـد ل  در حل مسایل آشنا می سازد و تـمـا م فـر ضیه هـا  ی  میـگذارد. و آنهارا به مراحل
 شا گردان را  اگرچه خام و نارس هـم با شـد  باز هـم به بوتهُ محـک میگذارد . مکتب جای است که تو

ا ـل حل نـمـجه شـا گردان را به کا رگشـایی جلـب میکند تا مسایل زندگی را به نیروی اندیـشـه و تفـصـی
 ید.  
  مـکـتـب جای اسـت که شـا گردان را طوری رهـنمـا یی و تدریس میکند که خصوصیات خود رهـبری  

ـد .را حاصـل کند یعنی اینکه شـاگرد به نیرو وبه دسـت خود به درس های محتلف پیشـر فـت  کـن  
طقی نظم فکر من رسخن دیگ همکتب جا ی است که به شاگردان انگیزه ُ شایستگی و ساختار و یا ب

 ذرحقلی را ایحاد میکند و آنان را از قشر گرای و گرایش اندیشه های سطحی و نا سنجیده بر عو
تیزه میدارد. مکتب جای است که شا گردان را از هـر نوع تعصبات  تبعیض وافکار پر خاشگرانه و س

 جویانه بر کنار میدارد.
صول وروشهای علمی آشنا میسا زد .مکتب جای مکتب جای است که شاگردان را به ارزش و اهمیت ا

ود شاگردان انگیزه و عالقه به زنده گی و همکاری های اجتماعی  را به و جود مـیـآ جاست که در و
 ورد مکتب جای است که در وجود شـا گردان انگیزه و عالقـه  به زنده گی و همکاری های اجتماعی را

 ام ارزشـهای فر هنگی جامعه را برای شا گردان مـیـآ موزد وبو جود میـا ورد. مکـتـب جای است که تم



ود و با اآل خـره مـکـتب جای است که به شـآگردان میـآموزاند که فقط در پرتو عقل وهـوش و اعتماد بخ
شآ  میتوان به نتایج  مطلوب دست یا فـت که این امر زمینه  های الزم پـیـشـرفـت  کند صداقت عـمـل
د. س ومکتب میسـر میکنـد و به مثابهُ افـراد سـود مند و درد بـخـور پرورش مـیـشـونگردان را به در

 مـکـتب جای است که مرد م در آن  محـترم هسـتـنـد ، هـمه افراد  در فعا لیت ها شـر کـت دارند ارتباط
ـروه  برای فرد و گمو ُ ثـرتـمـرین میشود ، بین افراد  ارتباط مُو ثر بر قرار اسـت قوانین مـد لــل که 

ه هـردو  سـود منـد است به رسـمـیـت شناخته می شـود . شناخته می شـود . مسوولین برای رسیدن ب
نشان مي دهد.انضباطی که مسوولیت فردی را نیز یاد می دهـد حما یت و همکاری خود را  

 
 
 

 ــا ی ا نـتـخـا ب نـا م مـکـتـبمـعـیـا ر ه
 

همهُ دنیا حاوی پیـام و ارزشهای فو ق ا لعا د ه مـهـــم برای شـا گردان و نا م مـکتـب همیشه در 
اولیـای  آنـهـــا میـبـا شد . هـر شـا گرد در مدت زمانیکه در مکتب درس میخواند همه روزه چندین بار 
نام مکتب خودرا بزبان می آورد حتی تا آخرین لحظات عمر که نام ازمکتب او در محافل، مجالس 

،و سایل اطالعات جمعی بزبان آورده میشود زیر تاثیر آن قرارمی گیرد ، خاطرات  دوران هوغیر
مکتبش به یادش می  آید لذا انتخاب اسم از جمله وظایف خیلی مهم ساختارهای آموزشی است که باید 

می تی انتخاب نمایند که بار ارزشی داشته باشد ،با فرهنگ عموانام مکتب رااز میان کلمات و عبار
 کشورما سازگارباشد.

 آن محط کدام اند؟
 نام های با ارزش فرهنگی نظیز:   دانش، صداقت ،عصمت ،محبت ،همدردی ،ادب گلستان . -1
 مناسبت ها :    ایام و حوادت ،اماکن مقدس وتاریخی . -2
 امی متفرقه مثأل نام گل ها :  الله ، نسترن ،مریم ،سمبل ،یاسمن و.......سا -3
 لیسه بدخشان ،لیسه بلخ ،لیسه لعل سرجنگل و ........  نام اماکن وشهرها : -4
 ماالدین ....جنام افرادی نیکو کار: ابوعلی سینا،خواجه عبدهللا انصاری، فخررازی، سید -0
 نام قهرمانان واقعی : عالوالدین ،شهاب الدین ،مسعود،کاظمی،مزاری ..... -0

ود برای عموم شاگردان الهام بخش هرگاه نام مکتب بادرنظرداشت معیارهای  ذکرشده انتخاب می ش
بوده وحاوی پیام های مطلوب می باشد که درتکوین شخصیت و چگونگی شکل گیری افکار، اعمال 

 فتارآن ها اایفای نقش می کند.و
 نتخاب تابلوها:امعیارهای 

شاگردان  –بدون شک تابلوهای دیواری در مکاتب بمانند کتابی است که در مقابل دیده گان عموم 
تی را به آنان به ارمغان می یعلمان وسایر کارمندان مکاتب گشوده شده و پیام های آموزشی وترب،م

 آورد.
تابلوها وکتیبه ها بخاطری ایجاد می گردد که از طرفی به زیبای دیوارها و ساختمان مکاتب می 

تی برای شاگردان ومعلمان میباشد معیار یافزاید و ازطرف دیگر ابالغ پیام های َ،آموزشی وترب
استای اهداف تعلیمی وتربتی مکاتب انجام شود ومتناسب به شرایط سنی وروانی رتابلوها باید در 

 شاگردان انتخاب واجراشود.



تی ،اخالقی وآموزشی باشد ومخاطبین را به فرا گیری یتابلوها باید متضمین پییامهای فرهنگی وترب
می توان از اشعار  –اری فردی واجتماعی ترغیب نماید برای انتخاب پیام زی ، سازگووعلم اند

 معصمومین بهره جست. ئمهوجمالت ارزشمند بزرگان وشخصیت ها ورهبران آگاه وتوصیه های ا
 تابلوهارامی توان به دو بخش ثابت ومتغیرتقسیم نمود

 
 

تابلوهای ثابت از سمنت وکاشی وغیر درست می شود و دارای ثبات بیشتر هست لذا در قسمت 
در معرض دید  درازتابلوومحل نصب آن وقت بیشتر به خرج داد تا درسالیان  روینصب،طرح 

 بیننده گان خوب جلوه کند.
 شود. تآن دقتابلوهای متغیر تابلوهای است که قابل تغیر است لذا در نوع نوشته وطرح 

 چندنمونه از تابلوهای که در دروازه مکاتب نصب می شود.
 سالم بچه ها خوش آمدید. -1
 وقایه بهتراز معالجه است. -2
 همیشه خندان وشاد باشید. -3
 اول اندیشه وبعداً گفتار))سعدی(( -4
 کوتا زند گی کن اما زیبا وبامعنا))هوالرد(( -0
 (افسوس که جوان نمی داند وپیر نمی تواند ))محمدمجازی( -0
 جدیت درکارنیمی از کار است"شیر" -7
 به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارد"ناپلیون" قپیروزی متعل -3
 وظیفه در درجه اول و ثمره آن در درجه دوم است "کنفوسیوس" -9
 کسی که زیر بار وظیفه و مسئولیت نمیرود هرگز طعمه استقالل را نمی چشد. -1
 "داروین"انسان فرزند کار و تالش خویش است  -1
 در تالش غرق شوید نه در نا امیدی "دیل کارنگی" -2
 یک وجب کار به از یک جریب وعده ارزش دارد"مثل یونانی" -3
 جان فدای دوستان حقیقی و همیشگی "عبید ذاکانی" -4
 پول و مقام آبرو نمی خرد" محمد مجازی " -0
 هیچ جنگی خوب و هیچ صلحی بد نیست " فرانکلین" -0
 سول اکرم ص"اخالق نیمی از دین است"ر -7
 تواضع بیجا آخرین حد تکبر است"البردیر" -3
 تکبیر همیشه بر شمشیر غلبه نمی کند "ناپلیون" -9
 بهترین لحظه زندگی زمانی است که انسان خودش را بشناسد"توستوی" -1
 خنده بهترین سالح در مبارزه زندگی است " انا تول فرانس" -1
 امیدوار باش تا پیروز شوی "مشفق" -2
 را فراموش کردی فردایت ارزش ندارد"مشفق"اگر امروز دیروز  -3
 مقامت را به اندازه هنرت بخواه"مشفق" -4
 شاگردان آموزنده امروز و آموزگار فردا است "مشفق" -0
 آنکه میداند با آنکه نمی داند شب و روز است"مشفق" -1
 بنام اولین مربی بشر! "مشفق" -2
 ست است "مشفق"ودوست واقعی سنگر د -3
 آن است که در مبارزه زندگی امتحان موفق بدهیم "مشفق" درستیلذت  -1



«دو چیز دوستانم را فراموش نمی کنم : صداقت و خیانت شان را "مشفق  
 

 
 

 تدریس
 

را رویش تنوع درنوع اج وبرای آموزیش شاگرد صورت می گیرد  که نظم وپالن شده معلممفعالیت 
ردنده ومتحوای آن زمینه ساز تاثیر وتاثر ویا افهام و تفهیم بین شاگردان ومعلم ودرنهایت  بمیان آو

عبارت از تدرس است. یادگیری می شود  
عبارت از شناختن شاگردان بصورت فردی واجتماعی از رهنمای نمودند آنها است. یا تدرس  

 
 

 اهداف اساسی تدریس
 

اهداف تعین شده درتعلیم تربیه . هرسیدن به هم -1  
وتنظیم نصاب تعلیمی تعین شده به منظور بدست آوردن اهداف مطلوب . تیبتر -2  
تطبیق نصاب تعلیمی مطابق به استعداد شاگرد . -3  
مساعد نمودن شرایط مؤثر آموزیشی علمی وتطبیقی . -4  
شناخت مسئولیت های فردی واجتماعی . -0  
.هارزیابی شاگردان از روی اهداف تعین شد -0  

 
 تعریف اصول تدریس

 
ف می عبارت از یک سلسله فعالیت های منظم آموزیشی وتربیتی است که شاگرد و معلم هردو را به هد

 رساند.
 ویا طریقه عملی است که به منظور رسیدن به هدف بکارمی رود

تدریس گویند.اصول  را ویا رهنمای های بنیادی تعلیم وتربیه   
عبارت از آماده سازی شاگردان برای آموزیش است. ویا اصول تدرس  

 
عناصرمهم تدریس                        
.الف : معلم یا مربی  

ب: شاگرد.   
 ج : میتود درسی .

د :مواد درسی .   
 لذاهدفبهترین درس درسی است که درنتیجه بعد از تقدیم درس معلم وشاگرد را به هدف برساند 

 چیست وچگونه اقسام هدف راشناخت ؟
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 

 هـــــــــــــــــــــــــدف :
 

د و گوینرا گویند و دراصطالح نتیجه پیش بینی شده ای یک کار را هدف ام درلغت مقصد ومر : هدف
 هدف سه حالت دارد.

 
 
 
 
 
 
 

 هدف عبارت ازنتیجه مثبت نهای وپیش بینی شده ای یک فعالیت راگویند.
 
 

 
 ساختار ونقش آن درتدریس فعال

 
ن ساختار رامجموعه قوانین ومقررات حاکم به هرسازمادانشمندان تعلیم وتربیه  -تعریف ساختار:
 آموزیشی میداند.

د فعالیت یابعباره دیگریکی ازعوامل اثرگذاردرجریان تدریس ، ساختارنظام آموزیشی است که میتوان   
ت معلم ارد نمایدبدون شک این قوانین ومقررات که فعالیونها تاثر آمعلم راتحت اشعاع خودقراردهد وبه 

به  کل ازاشکال تحت تاثرقرارمیدهد ادامه همان قوانین ومقرراتی استکه درسطح عمومی کشوررابه ش
 معرض اجراقرار دارد.

ی به همین اساس این قوانین ومقررات درهمه کشورهای جهان یکسان عمل نمی نمایند درکشوها        
 ش وپروریش ودرمجموعکه نظام سیاسی آنها بربنیاد استبداد وخود کامگی پایه گزاری شده آموز

قدتحکیم م آن فاتدریس نیز به پیروی ازسیاست های کلی آنها به روش دیکتاتوری عمل مینمایند که مر
 پایه های قدرتی استکه باالوسیله کودتا هاوتوسل به زوربرمردم آن کشورتحمیل شده است.

ت ه شاگردان جوان درجهطی سالیان متمادی درافغانستان عزیز ازینروانرژی معلمان شاگردان به ویژ
عیین تحکیم پایه های قدرت استفاده میشد  وحتی به جنگها استخدام شده است درتمامی این مدت درت

 اشخاص صاحبو افراد  دارهنصاب تعلیمی وانتخاب مسؤالن اداری مکاتب بویژه مدیران ومعاونان ا
بوده است. دخیل نفوذ وقدرتمند  

ت.بنابرآن سستم تعلیمات گذشته جوابگوی نیاز مندیهای واال وبرحق مردم شریف نبوده اس        

 

انسان اعمال  

یتصادف ای آگاهانه نا پالن با همرا   

یرشعوریغ با هدف یشعور   

ی         عموم هدف ینها هدف  یخصوص هدف   

وسعت لحاظ ازی میتعل اهداف اقسام  



 
توا عامل مهم وتاثر گذاربرتدریسحم  

 
محتوا یکی ازاصول بیسار مهمی است که در طراحی آموزش مورد توجه خاص قرار  -تعریف محتوا:

به  مهارتهای مربوط و مطالب ، مفاهیم ، اطالعاتمی گیرد ویابه معباره دیگر، محتوا دربرگرنده  کلیه 
 یک درس مورد نظراست.

ت محتوا درهرآموزیش وانتخاب آن به خصوص در دوره های تحصیلی آموزیشی پرورشی حایز اهمی    
است  امحتو فراوان است به همین اساس میگویند که یکی ازعوامل مهم تاثرگذار برشیوه تدریس همانا

دف آموزیشی رادرقالب یک محتوا آموزش بدهد.که معلم باید هر ه  
 
 

اصول وقواعد درانتخاب محتوا                         

 
محتوای  آموزیشی باید بارشد،ذهنی،عالیق ورغبت شاگردان تناسب داشته باشند. - 1     
در تهیه  انتظیم محتوای درسی باید به مفاهیم ، اصول و قوانین توجه نماید . – 2  
محتوای درس باید به هدفهای آن تناسب داشته باشد . -3  
باشد.اهمیت  وم شاگردان با ممحتوای در س باید به ع -4  
محتوای در س باید به تجارب قبلی شاگردان که در جامعه و خانواده بدست آورده است مطابقت  -0

 نماید .
باشد .محتوای درس باید طوری آمده شود که برای عموم شاگردان جذاب  -0  
در تهیه و انتخاب محتوا باید به پیش رفت علوم توجه خاص مبذول داشت. -7  
زمان حاضر برای شاگردان باشد. ی تهیه و انتخاب محتوای درسی باید جوابگوی نیاز مندی ها -3  
محتوا باید با جنسیت شاگردان تناسب داشته باشد. -9  
ارقام متناسب باشرایط روز باشد و  محتوا باید از لحاظ شیوه نگارش ، روش، آمار و-16

.ساخت آن جدید و از اعتبار علمی کافی بر خوردار باشد  
در تهیه محتوا باید به اهمیت عقالنی توجه به خصوصی مبذول داشت .-11  

 
مفاهیمی فرهنگی محتوا باید برپایه ارزش های علمی و  با ادله مطالب آموزشی باید تناسب -12

 فرهنگ حاکم
منظور گردد .بر جامعه   

مناسب آموزش باشد.ومحتوا باید تناسب به زمان مناسب -13  
 

        
 
 
 
 



آمده گی چیست ؟                    

 
از  آمادگی عبارت است از حاضر بودن برای اجرای فعالیت مشخص ، آمادگی برای تدریس عبارت است

ز وتجهیزات درسی برای پیش برد درس فلهذ معلم یا شاگرد قبل ا لوازمحاضر بودن معلم ، شاگرد 
 اینکه وارد صنف درسی میشود باید آمادگی کامل داشته باشد.

الن آمادگی شاگرد برای رفتن به مکتب: همانطوریکه معلم قبل از شروع درس به آمادگی مواد درسی پ
ده تا اوال برای درس جدید و اخذ آن آمادرسی و کریکتر خود توجه مینماید شاگردان نیز وظیفه دارد 

 باشد و از طرفی به اصالح و آماده ساختن وضع ظاهری و پوشیدن لباس وظایف خانگی خود تالش
ا لباس نماید مثال شاگردان وسائیل درسی خود را مطابق تقسیم اوقات آماده کرده و به صنف بیاورد، ب

ه جدا توجه نماید این آمادگی های شاگرد که بمکتب داخل صنف شود، به تنظیم قیافه ظاهری خود 
را  همکاری والدین اجر ا میشود نه تنها شاگرد را به رفتن به مکتب عالقمند نمی سازد بلکه معلمان

 نیز وادار میسازد تا به آمادگی کامل برای تدریس به مکتب بیایند و تدریس نمایند.
وص قیافه ظاهری معلم باالی روان شاگرد تاثیر بخصآراسته بودن  -آمادگی معلم قیافه ظاهری اش را : 

مورد  میگذارد فلهذا استادان باید به تنظیم قیافه ظاهری خود توجه خاص مبذول بدارند و نکات ذیل را
 توجه قرار بدهند.

اصالح و مرتب نمودن موی سر، ریش بروت بطور دوامدار. - 1   
اصالح ناخون های دست وپا. - 2  
ی اضافی گوش و بینی.اصالح موی ها - 3  
پاک بودن سروصورت، گوش و گردن. - 4  
پاک بودن لباس بخصوص قبل از درس. - 0  
پوشیدن لباس مطابق به موسم فصل سال بطور منظم. - 0  
رنگ بوت ها در همه حاالت.  - 7  
داشتن دستمال خوب و پاک. - 3  
داشتن کتابچه مرغوب و وسایل تدریسی قابل توجه. -9   
جراب و وسایل دیگر. داشتن -16   

داخل شدن به صنف با لباس غیر مرتب و غیر منظم جدا ممنوع است چون در روان شاگردان  - 11
 تاثیرات منفی دارد.

ح کند معلم باید قبل از وارد شدن به صنف تمام کرکتر خود را به آینه دیده و نواقص خود را اصال - 12
رد تادان دیگر خودش را آماده کند و با قیافه شاداب واو هر گاه آینه موجود نباشد توسط یکی از اس

 صنف گردد.
 

 یک درس خوب چه قسم درس است؟                   

 مقدمه داشته باشد . – 1

 درس کمک کننده ذهن وفکر شاگردان باشد. – 2

 تغیر سلوک دررویه شاگردان بوجود بیآورد)سلوک مثبت(. – 3

 هدف تربیتی داشته باشد . – 4



 باشد. R.T.Dمتحوای درشامل  – 0

 توسط تصویرها ، چارت ها وکارت ها درس پیش برده شود. – 0

 تولید انگیزه داشته باشد. – 7

 حاکیمیت به درس باشد. – 3

 

 

 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 

 نکات مهم وقابل تفکر یک درس
 
؟شما ازاطفال چه میخواهید ازاین درس بیاموزد – 1  
؟موضوع درباره چیست – 2  
؟اطفال درباره این موضوع چه میدانند – 3  
؟چطور میتوانید نحو درس رابخود دلچسپ معرفی نماید – 4  
؟لغت جدید را اطفال از این درس میدانندکدام آوازا یا  – 0  
؟اطفال دراین درس چه عمل را اجراء کرده میتوانند – 0  
؟چه خواهند کرد،  آنها درباره ای چه – 7  
؟کدام نکات راآنها میتوانند کند – 3  
؟شما چطوخواهید توانیست که این درس رابه نحو بهتر تقدیم کنید – 9  
؟شاگردان درآخردرس چه آموخته اندچطو خواهید فهمید که  – 16  

 

 شاگردان بطور فردی واجتماعی میباشد این  نو روشن ساخت عبارت ازرهنمای -تدریس :هدف 

ماید که ن ستعمالتعریف چنین معنی دارد که معلم تجربه آموخته شده ای خودرا طوری ترتیب ،تنظیم وا
.ن را برای زنده گی خوب آماده سازدسبب رشد و انکشاف تربیت سالم شاگردان گردد وخاصتاً آنا  

ویا بعباره دیگر تدریس به معنی درس دادن ،درس گفتن ،شناخت ورهنمای شاگردان است وتمام 
 فعالیتهای معلم که سبب انتقال دانش وشاگردان می گردد تدریس گفته میشود.

وسعت نگاه ازی میتعل اهداف اقسام  

ی               عموم هدف ی                   نها هدف  ی               خصوص هدف   



 درصنف عبارت اعمال متقابل معلمان وشاگردان بخاطرانجام فعالیتهای آموزیشی -اصول تدریس :
 ازاصول تدریس است.

ی است عبارت ازیک سلسله فعالیهای منظم تعمیری ،آموزیشی وپرورش -یا بعباره دیگراصول تدریس:
که معلم وشاگرد هردورا به هدف میرساند واصول تدریس عبارت است طریقه عملی است که برای 

 رسیدن به هدف انتخاب میشود.
تربیه اساس بنیاد،قانون،رویش،ریشه وقاعده راگویند ودرتعلیم وجمع اصل درلغت به معنی  -اصول :

وع اصول عبارت ازیک سلسله قوانین ومقررات ورویش های منظم است که استاد درتدریس یک موض
تدریس میرساند.ی را به هدف ازآن کار میگیرد ودرنتیجه و  

 

 
شیهدف شخصی یا آموز  

 
ده وهمایش می هعبارت ازاجرای سلوک متوقع  شاگردان است درانجام آن یعنی حصول مشا        

 باشد هدف ازلحاظ ماهیت به دو دسته تقسیم میشود.
هدف مقدس  – 1  
هدف نامقدس – 2  
آنست که برضای خداوند )ج(باشد وهم به اساس دین مقدس اسالم استوارباشد.  -هدف مقدس : - 1  
آنست که خیر درآن نباشد یا رضای خداوند )ج(درآن نمی باشد بشتر درامور  -نامقدس :هدف  – 2

 تعلیمی هدف به سه نوع دسته بندی میشود.
 عبارت از هدف پیش بینی شده ای خاص یک موضوع راگویند که معلم به آن -هدف خصوصی: – 1

 هدف داخل صنف می شود وتدریس میکند.
 دف پیش بینی شده ای عام یک موضوع است مثل نوشتن که هدف درعبارت از ه -هدف عمومی : – 2

 نوشتن یک فصل یا یک باب است .
عبارت از نتیجه مطلوب وآخیری یک کار پالن شده را گویند.    -هدف نهای: – 3  
 
 
 
 
 
 
عبارت ازآن محدوده ای است که شاگردان یک سلسله فعالیهای را درآن محدوده انجام  -شرط : – 1

 دهد.
عبارت از نتیجه فعالیت های است که اجرای آن فعالیتها ازشاگردان توقع  -طرزسلوک : – 2

 میرود.مانند :خواندن ،نوشتن ،معنی کردن.
 عبارت ازدرجه است که اساس آن اجرای سلوک صورت میگیرد یعنی اندازه یا درجه ای -معیار : – 3

 درست وصحیح اجراکردن فعالیت رامعیارگویند.
 
 
 

            هدف عمدهی ها قسمت

                          اریمع                           شرط       سلوک طرز



طرزدرست نوشتن یک هدف                       
 

 برای اینکه هدف خوب واضح ومکمل باشد برای نوشتن آن یک طریقه ورویش مشخص موجود بوده
دف بطور صحیح ومناسب نوشته شود آن قرارذیل تشریح میشود.تا بارعایت آن ه  

هدف باید بواسطه معلم ازطرف شاگردان نوشته شود. – 1  
شود.درنوشتن یک هدف باید به عوض کلمه فهمیدن ، دانستن اجرای  فعالیت ومحل شاگردان ذکر – 2  
وقت هدف وارزیابی باید مساوی باشد. – 3  
خط سیر خودراپیدا نموده وخودرابه آن برساند.طبق پالن درسی وارزیابی  – 4  

                      
 
هرگاه هدف از این سه قسمت فوق یعنی :شرط، طرزسلوک، معیار،نداشته باشدآن هدف یک نـوت: 

 هدف کامل نیست.
 

آنرا حل نمایند. شش سوال مثال : شاگردان بتواننداز جمله هشت سوال ضرب واعدادیک رقمی  

:سوال  
آن  وجواب یکی ازرویش های استکه زمینه تفکروقدرت خالیقت ذهنی راباالمی برد لذا درمراحلسوال 

 دقت شود.
 

:هدایت درسوال مقایسوی  
 

متون ذیل رامشاهده نموده برای هرسوال سطون اول درسطون دوم یک جواب موجود است شما حرف 
 جواب سوال مربوط رادرداخل قوس پهلوی آن بگذارید.

پیغمبر مااست. -( خداوند"ج"                         الف :        )            
یکتااست شریک ومانندندارد. -)                  ( حضرت محمد "ص"             ب :  
کتاب خداوند است. -)                  ( قرانکریم                           ج :  

 
 
 

   :سواالت تکمیلی یاخانه خالی 

    
 نکات مهم درتهیه سواالت خانه خالی:

سواالت خانه خالی باید یک جوابه وکوتا باشد. – 1  
نظریاتی نباشد باید دارای جواب مشخص باشد. – 2  
خانه ای خالی باید با مطالب مهم پرشود. – 3  
خانه خالی باید باالفاظ ساده وبه مفهم خاص پرشود. – 4  
نه خالی زیاد آورده نشود.خا 2-1درهرجمله خانه خالی از  – 0  
ازآوردن جمالت منفی خود داری شود. – 0  
دریک جمله خانه خالی پیوسته نباشد. – 7  
 



.هدایت درسواالت تکمیلی خانه خالی   

جمالت ذیل را به دقت مطالعه نموده جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .             
 
 

ت تکمیلی یا خانه خالی .فواید سواال                           
 
آسان تراست. انتخابیتهیه کردن سواالت تکمیلی نسبت به  – 1   
چانس حدث زدن کم است. – 2  
چانس نقل کردن کم است. – 3  
بدون ریاضی وساینس رای دیگرمضامین ازاین نوع سواالت استفاده میشود. – 4  
 
 
 
  

                      
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

دیوجد قدیم سیتدر نیب فرق  

    دیجد قهیطر تیفعال مرکز شاگرد      میقد قهیطر تیفعال مرکز معلم

یک  تمام معلومات رامعلم باخود دارد وشاگردان به – 1
 طریقه می آموزد.

ها آنبه  شاگردان چیزی نمی فهمید وآموزش غیرفعال – 2
 انتقال می نماید.

میدهد.تنها معلم فعال بوده ودرس  – 3  
ع موضو باالی دماغ شاگرد فشارزیاد بوده به ارتباط – 4

 مثال زیاد گفته نمی شود.
 معلم یک موضوع بشکل میخانکی )لفظی( از طرف – 0

را  شاگردچوب از روی کتاب یاکاغذ قرآءت میشود بعداًیک
 گرفته باالی شاگردان جبراًتکرارمیکند.

سی مو استادان پالن درسی منظم نداشته مواد در – 0
 جود نبوده کدام منظم وترتیب خاص وجودندارد.

ی گیر معلم مرکز فعالیت بوده به شاگرد برای سهم – 7
.بدرس وقت داده نمیشود  

 درطفل ترس وبیم وجودداردودرس رابه شکل – 3
.میخانکی میآموزدشکل عملی ندارد  

 شاگردان ازتجارب آگاهی نداشته انتقال تجارب به – 9
.آنهاصورت نمیگیرد  

اگرآموزش صورت میگیردیانمیگیردبه معلم -16  
 ارزش ندارد،معلم درس میدهد وپیشمیرود.

  
 

شاگردان بطورانفرادی فعال بوده ونظریات  – 1
احساسات،تجارب،ضروریات وفوایدخودرااظهارنموده 

میسازند عملی   
دهد معلم حیثیت رهنما را داردوفقدهدایت می – 2   
 اتکرارمثالهابو بودهباالی دماغ شاگردفشار کم  – 3

       موضوع رادرک میکند درس را ضایع نمی کند. 
 توسط درس بشکل عملی مثل یک تصویرروشن – 4

نه به شکل میخانکی اجرا شود. شاگردان  
درس   استادپالن درسی منظم داشته به ارتباط – 0

را تهیه می نماییدوترتیب خاص  مواددرسی منظم
 وجوددارد.

ام واکثرکارهاراآنهاانج عالیت بودهشاگردان مرکزف – 0
 میدهد.

درطفل ترس وجود نداشته درس شکل میخانکی  – 7
 نداردشاگردعمالً کار می کند.

وفكر  خود شاگرد فكر كند برای شاگردمثال کم گفته – 3
  به کاراندازدوچیزی بیآموزد خود را

مشترک  شاگردان تنهانبوده بلکه بادیگران – 9 
 کارمیکنند.

 تبرای معلم ارزیش دارد که چطورآموزش صور – 16
  ن این موقع رامیدهید تابیآموزد.اگیردوبرای شاگرد 

 



 اهداف شناخت شاگردان
  
ارتقای شاگردان ازیک صنف به صنف دیگر. – 1  
مقایسه یک گروپ شاگردباعضای گروپ دیگر. – 2  
معلوم نمودن اختالفات فردی. – 3  
نمودن پیشرفت شاگردان درهرگروپ.معلوم  – 4  
 
 

 ترتیب وتنظیم صنف
 

دو یا عبارت اریک سلسله فعالیت های منظم است که معلم قبل ازدرس زمینه درس جدید رامساعدمیساز
صنف بازسازی تدریس راگویند. تنظیمبعباره دیگرترتیب و  

 
 

صنف تنظیمنکات مهم درترتیب و                      
 
)تحریک شاگردان به آموزش درس( تولیدانگیزه – 1  
لی و اجتماعی معلومات الزم بدهد.یدرصورت امکان درباره اخالق وآداب فام – 2  
معلم بایدبه شاگردان مسایل روز،اخبارمهم وقصه های تربیوی رابگوید. – 3  
معلم باید برای به کارانداختن استعداد شاگردان کارها وهنرهای دستی رایادبدهد. – 4  
م درس خودراباآداب اسالمی واجتماعی آراسته سازد.معل – 0  
برای جرات بخشیدن به شاگردان ازتخصوص خودکاربگیرد. – 0  
آموزش راآسان وساده جلوه بدهد. – 7  
 

 مهارت هاي تدریس
 
 

 معلم مركز فعالیت                                     شاگردمركز فعالیت
 
 
 

 
 
 

 
  

 
  كار گروپي                       كار انفرادي 
 

 لکچر

 تکرار

شینما  

جواب و سوال  

 مسابقه

نقشی اجرا  

 سیرعلمي

 



:ش لیکچریاخطابهرو  
 

تعلیم  درلغت به معنی سخنرانی ،خطابه،کنفرانس وقرآت باصدای بلند میباشد ودراصطالحلیکچر: 

بتاً از رویشی است که معلم حقایق وواقعیت ها راومفاهیم اساسی رابه یک گروپ نسوتربیه عبارت 
 بزرگ شاگردان ارایه میکند.

 

:فواید اصول لیکچر  
درین میتود معلم میتواند دروقت کم مفاهیم زیادرا به شاگردان تدریس نماید. – 1  
مغلق  لیکچر مطالب علمیخاصیت عمده لیکچر است معلم میتواند بارویش تشریح چون توضیح و – 2

نماید.تشریح ق آموزیش راتوضیح ویومفکوره های عم  
لیکچر طوری میخانیکی ذهنی رابرای حفظ مطالب تقویت بخشیده انکشاف میدهد. – 3  
معلم به ارتباط درس معلومات عمومی رابه شاگردان میدهد. – 4  
کچر ازخالصه هر درس استفاده میکند.لدر روش علم م  -0   
لیکچر یک رویش قدیمی است هر معلم به آن آشنای دارد. – 0  
ایل با استفاده ازاین رویش معلم میتواند درعین وقت برای چند صنف دریس نموده وتشریح مس – 7

 سازد.
 
 

 

کچرنواقص اصول ل  
 
درین میتود انتقال دانش زیاد واخذ آن توسط شاگردان کم است. – 1  
هم فعال فعالیت بوده شاگرد شنونده میباشد س رمرکز مضمون ومحوباستفاده از لیکچر تنها معلم  – 2

 نمیگرد.
دراین رویش فعالیت یک طرفه است معلم مطالب ارایه شده را ارزیابی کرده نمیتواند. – 3  
این میتود جنبه ای دیکتاتوری دارد معلم نظر خودرا باالی شاگردان تحمیل میکند. – 4  
طابق سویه همه شاگردان تدریس نماید.دراین رویش معلم نمیتواند م – 0  
عالقه نشان نمیدهد. درس دراین رویش شاگرد بیشتر احساس خستگی میکند وبه – 0  
هر درس که متکی به اصول لیکچر باشد اکثری اوقات به ناکامی روبرومیشود. – 7  
ورت صچون تدریس به صورت شفاهی است نه عملی بنا برآن انتقال تجارب توسط لیکچر خوب  – 3

 نمیگیرد.
 
 

ش اجرای نقش یارو  
Role  play 

 



تمثیل  رویش اجرای نقش عبارت ازرویش است که شاگردان یک صحنه حقیقی زنده گی رابشکل نمایش
میآموزد.میکنند دراین رویش احساس خسته گی ازبین رفته وشاگردان با عالقه ودلچسپی زیاد درس را  

 
 

ش اجرای نقش نکات مهم در رو                      
 
را بد عنعنات ، رسم ، رواج وکلتورما مطابق باشد ومردم آن با وقتی ازاین رویش استفاده شود که – 1

 نگویند.
برای اجرای نقش شاگردان انتخاب شوند که قدرت اجرای آنرا  داشته باشد. – 2  
د.ش مشکل بوجودنیاورمواد ولوازیمی که الزم است باید قبالً آماده وتهیه شده درحین اجرای نق – 3  
معلم باید هدایت الزم بدهد که کدام شاگرد درکدام نقش ودرکدام وقت وچه باید بکند. – 4  
اجرای نقش باید درجای مناسب صنف صورت بیگرد تا تمام شاگردان ببیند. – 0  
معلم باید صنف راکنترول کند. – 0  
اجرای نقش باید درحین ساعات درسی ویاقبالً نیز تهیه شده میتواند وبعداً اجرا شود.  – 7  
 
 

 نمایش باکارگروپی
ال بعضی اوقات معلم شاگردان رابه انواع مختلف میتواند تیست هوش کندوهم ارنمایش که به اشک

ن وتوسط خودشاگردامختلف اجرا میشود برای تفهیم موضوعات مشکل درس استفاده به عمل آورده 
 میشود سوال وجواب رااجرا کند .

 
 

یاگوش به گوش نجوایبازی   
 

مله معلم شاگردان را به دو لین استاد نموده وافراد قطار اول ازسرلین گوش به گوش این جبازي اول :
 راتکرارمیکند:

 ازاین سنگالخ به آن سنگالخ ندوید.
میکند.ونتیجه ای نجوارا درآخیر شاگردآخری اعالن   

 افراد لین دوم گوش به گوش این جمله راتکرار میکندونتیجه اش را درآخیربگویند.
ر داد وپس گرفت.مینصیروبصیر یک سیر  

 
تاد تمام شاگردان به شکل دایره استاده شده ودوکلیمه )چپاتی و کالغ پر( را بااشاره اس -بازی دوم :

تاد برای کلیمه اشاره معیین کند.جواب میدهد وهر کس اشتباه کرد مینیشند و البته اس  
زد شاگردان به شکل دایره استاد،شده توپی کوچکی کسی به کسی دلخواهش بیندا -بازی سوم :

 ودرمقابلش ازاوسوال درس بکند واگرگفته نتوانیست خودش باید جواب سوال رابگوید.
وه کدام رانام از نام های میمعلم روی زمین با تباشیر چند دایره یا مربع رسم کند وهر  -بازی چهارم :

ود جات بگذارد وشاگردان راداخلش استاده کند بایک صدای استاد هر کس داخل اسالید کسی دیگر ش
 کسی که بیجای میماند نیاز به همکاری استاد دارد.

          



 

 مسابقه
 

اگردان خوب اصول تدریس میباشد این رویش رقابت های سالم ومثبت بین ش شهایمسابقه یکی از رو
درس ختم پیداکرده وشاگردان مرکز فعالیت میباشد میتوانیم مسابقه را درساعت درسی،درآخیرهفته ودر

ود .گروپ اجرا میشدو مابین شاگردان یک صنف با صنف دیگر یک مکتب با مکتب دیگر به قسم   
 معلم

 
    

مسابقهنكات مهم   
 

 گروپ الف                                                                 گروپ ب
  

      
 
اری صنف بدوگروپ مساوی تقسیم شود که تعداد گروپها مسا وی وبرابرباشد وگروپها نامگذ – 1 

 شود.
ته ویکسان درنظرگرفبرا ی هرگروپ تعداد سوال مساوی باشد ونوعیت آنها آسان مشکل متوسط  - 2

 شود وسویه شاگردان درمسابقه نیز مورد توجه قرارگیرد.
برای شاگردان درمورد عمل کرد مسابقه هدایت الزم داده شود. – 3  
معلم باید دردادن نمرات ازهیچ گروپ طرف داری نکرده وعدالت رفتار کند. – 4  
گردان راکنترول کند.دروقت مسابقه کنترول شاگردان خیلی مهم است بایدمعلم شا – 0  
درختم مسابقه معلم باید نتیجه مسابقه را اعالن کند ودرصورت ممکین برای ایجاد رقابت  – 0

 بیشترسالم درقسمت پاداش وتنبه شاگردان نیز اقدام کند.
 

 
 

 درتعین پاداش تنبه برای شاگردان به نکات ذیل توجه شود
 

محیط ،موفقیت وجنس شاگردان.تناسب بودن تنبه وپاداش باسن ، رفتار ، م – 1  
رشاگردرا خوشایندبودن تنبه برای شاگردان بعنوان مثال اگنادرنظر گرفتن خوشایند بودن پاداش و – 2

یده شده بعنوان تنبه ازصنف بیرون میکنید ازاین عمل لذت میبرد وبرای وی خوشایند،حتی به مراتب د
ه باعث امری مساعد میکند تامعلم را وادار کند ک است که بعضی از شاگردان عمالً زمینه را برای چینین

 کشیدن وی از صنف شود.
له بعد از رفتار عملی شود .صتنبه وپاداش بالفا – 3  
عادالنه بودن پاداش وتنبه درصورتیکه عادالنه نه باشد ازتاثرات آن می کاهد. – 4  
ه میشود.بد که رفتارش تنبین معنی که شاگرد دریااتشویق وتنبه به اساس شرایط اجرا شود به  – 0  
تاجای که ممکین است ازتشویق استفاده شود. – 0  
تشویق وپاداش بیش ازحد رفتارنباشد. – 7  



قبل از اعمال تنبه باید عوامل آنرا جستجو کرد. – 3  
تنبه بیش از حد زیان آوراست باتکرار آن ممکین است شاگرد عزت نفس خودرا از دست  – 9

خاشگر بی،افسرده،کینه توز،ترسو،حیله گیر،عقده ای ، بیتفاوت، پرصی،عبدهد،ودرنهایت دروغ گو
 وعیاش بزگ شود.

تشویق را درحضوردیگران وتنبه رابه تنهای انجام بدهید وبرشاگردان اعمال کنید. – 16  
به جنبه های قانونی تشویق وتنبه نیزتوجه نماید. – 11  

 
 

 راههای کنترول بد نظمی در صنف
 

شاگرد به رعایت نظم و قانونعادت دادن  -1  
رعایت کردن نظم و قانون در صنف توسط خود آموزگار -2  
کوبیدن ضربه بعد از هر چند دقیقه بروی تخته بعنوان هوشدار -3  
با اهمیت جلوه دادن موضوع درس به شاگردان -4  
فعال بودن خود معلم در حین درس -0  
رعایت نظم و قانوننوید دادن شاگردان به اخذ تحایف عالی با  -0  
دادن شاگردان راجع به ارائه نظریات شان راجع به موضوع در جدید سچان -7  
گفتن فکاهی مربوط به موضوع درس جهت جلب توجه شاکردان -3  
نشان دادن چارتها و تصاویر و حتی االمکان مدل های محیطی جهت سرگرمی شاگردان -9  
اعالم و اختار در بازیگوشی در صنف -16  
استفاده از مهارتهای جلوگیری بد رفتاریها در صنف -11  
ا معلم در ضمن که متخصص بخصوص خود است، روان شناس کودک و طفل نیز بوده و اطفال ر -12

.در صنف اداره و رهبری نماید حاالتشبه نحو مطلوب در تمام   
 
 

 تفریح
 

ت در بگیریم به تجربه ثابت شده اساگر ماشین و وسائیل که از آهن است را به طور دوام دار به کار 
ی نهایت از کارمی افتد و یا به نسبت مصرف انرژی زیار و حرارت تولید شده سرعت کارش کاهش م

رگرمی ، س ویت نیاز به استراحت لیابد ، بدن انسان نیز در واقع ماشین است که بعد از مدت کار و فعا
تر می توان الیت بیشعجام قواه و آماده سازی مغز برای فتجدید قواه و یا به تعبیر کل تفریح دارد، با انس

فریح با ت سرانجامآمادگی گرفت ، تفاوت تنها این است که ماشین در حال عدم فعالیت خاموش است و 
 می تواند خودش رابرای فعالیت موثر و منظم در باره آماده سازد.

 
 

 ارزش تفریح از دیدگاه اسالم
 



این  فیو قیودات صرف می شود از طر یفعالیت های اجباردرزندگی انسان  عضی  اوقاتمیدانیم که ب
ح و ضایت و میل خود انسان صورت می گیرد ، لذا در شاگردان ، بهتر است با طرره بنوع صرف وقت 

نانچه برنامه ریزی درست و مثبت این صرف وقت را به یک تفریح با ارزش و آموزنده تبدیل کنیم چ
رماید : عن الرضا ما قال: و اجتهدوا ان یکون زمانکم اربع ساعات، ساعته هللا امام رضاء )ع( می ف

م و و ساعته امعاشرت اال خوان الشقات والذین یعرفونکم عیوبک رتلمنا جاته و ساعته االمر المعاش
ساعات.لیخلیصون لکم فی الباطن و ساعته تخلون فیها للذاتکم و بهذه الساعته تقدرون علی الثالث ا  

با  حضرت رضا فرمود: کوشش کنید اوقات روز شما چهار ساعت باشد ، ساعتی برای عبادت و خلوت
ه ت برادران مورد اعتماد و کسانی کبساعتی برای آمیزش و مصاح وخدا، ساعتی برای تامین معاش 

 شما رابه عیوب تان واقف میسازند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارند و ساعتی را به
تامین  خود اختصاص دهید و از مسرت و نشاط ساعت تفریح برای انجام ساعات دیگر را ذایذریح و نتف

 نمائید. 
ما بینه و و نیز امام صادق می فرماید: ینبغی للمسلم العاقل ان یکون الساعته یفضی بها الی عملیه فی

خلی بین مر اخیرته و ساعته یبین هللا عزوجل و ساعته لیالقی اخوانه الذین یفاوضهم و یفاوضونه فی ا
اعتی از عاقل س سلماننفسه و لذاتها فی غیر محرم فبا نها عون علی تلک الساعتین : شایسته است م

رو ز خود را برای کار های که بین او و خدایش است اختصاص دهد و ساعتی با برادران و دوستان 
ه گناه و ساعتی نفس خود را در لذت هایش کایمانی خود نشیند و در امور معنوی با آنها گفت و گو کند 

نیست آزاد بگذارد و درین ساعت آن دو ساعت دیگر را کمک می کند ازین احداث رد می یابیم که 
ر تفریح از خستگی و افسردگی که از کار های یکنواخت عارض انسان میشود ، رهای می بخشد د

 حقیقت باعث شادی و انبساط روح و زهن می شود.
مروت ا می فرماید: اجعلوا النفسکم عظا من الدنیا با عطائها ما تشتهی من الحالل و ماال تثلم الامام رض

ش قرار دهید یبرای کامیابی خو نصیبی و ال سرفه فیه و استعینوا بذالک علی امور الدنیا: از لذئیذ دنیای
ب و تمنیات دل را از راه های مشروع برآورید، مراقبت کنید دراین راه به شرافت و مردانگی تان آسی
اری نرسد و دچار اسراف و تند روی نشوید ، تفریح سرگرمی ها ی لذت بخش شما را در اداره زندگی ی

 می کند و با کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهی شد. 
لی )رض(: اوقات سرور خلسته " مواقع تفریح و شادمانی فرصت است " ونیز آن حضرت قال ع

ق بیان فو ادثفرموده است السروریبسط النفس ویثیرالنشاط )فرح وشادمانی مایه وجدانشاط است( اح
گراهمیت وارزش تفریح درسازماندهی جسم وروح انسان درجهت انجام وظایف وصورت درست ومؤثر 

، شنا ، تیراندازی، سواری اسب و ... سفارشات زیاد  تاحادیث آئیمه درمورود مسافرآن است ، در 
شده است اما چون موضوع بحث ما تعلیم و پرورش کودکان در دوران متعلیم بودن شان است ، 

 ضروریست اساتید نکات ذیل را به عنوان برنامه های مفید در تفریح شاگردان در صورت ممکن و
ظور کنند: مساعدت زمینه من  

تهیه فضای مساعد ، وسایل و امکانات ورزشی برای تفریح. -1  
ب .سازماندهی مسابقات و بازی های سالم و دوستانه بین شاگردان و حتی بین افراد چندین مکت -2  
فراهم سازی زمینه های مسافرت های علمی و آموزشی. -3  
موزش شنا در جاهای که نزدیک به ایجاد جوض های آب ) در صورت ممکن ( در مکاتب و یا آ -4

 دریا است.
ایجاد مسابقات شعر، طنز گوئی ، مقاالت ، کار های دستی و ... -0  
 
 



 پالن درسی
 

ار کند انسانها بخاطربقای حیات خود در تب و تالش است و برای بقای زندگی خود روی پالن باید ک
د پالن از نظر روانشناسی در زندگی خوهر انسان در زندگی خود باید پالن داشته باشد حتی حیوان 

 دارند. اما انسان از قوه عقل، تخیل، تفکر و تصور خود در زندگی کار میگیرند.

 
 

 انواع تعریف پالن
 

پالن یعنی سنجش -1  
کار سنجیده شده ای قبلی برای اجرای بعدی عبارت از پالن است -2  
تصمیم در باره کار یا امری پالن است -3  
اجرای کار مثمر عبارت از پالن استهدف از  -4  
انتخاب شیوه های بهتر اجرای در کار آینده پالن گفته می شود -0  
تصمیم برای رسیدن به هدف اصلی و نهای عبارت از پالن است -0  
پالن تصمیم گرفتن برای اجرای یک کار مشخص ، معین و پیش بینی شده را گویند -7  
یز اتخاذ یز گرفتن و در اصطالح بکار انداختن تصامیم تجاوپالن در لغت تصمیم گرفتن و تجو -3

 شده است
پالن عبارت از طرح است که بخاطر نیل به یک هدف معین ترتیب می گردد -9  
پالن عبارت از سنجیش و آماده شدن در باره ای یک کار مثمر و هدفمند می باشد  -16  

 پالن درسی چه اهمیت دارد:
خوب مواد درسی و مطالب مغلق و پیچیده درسترتیب و تنظیم نمودن  -1  
استفاده از رویشهای مختلف  در تدریس -2  
سهیم ساختن شاگردان در فعالیتهای درسی -3  
به معلم کمک می نماید تا به ارتباط درس مواد مناسب تهیه نماید -4  
دطر تدریس نموده و برای شاگردان موثر باشابه معلم کمک می کند تا به اطمنان خ -0  
معلم را در تدریس به هدف میرساند -0  
 
 

پالن كعناصر عمده ی  
 

تعیین اهداف  -1  
تعیین مقاصد -2  
نتایج  -3  
لیست نمودن فعالیت ها  -4  
اولویت بندی فعالیت ها  -0  
تعیین فعالیت های فرعی  -0  
مشخص ساختن زمان فعالیت ها -7  



تعیین مسولیت فعالیت ها -3  
معین ساختن محل هر فعالیت  -9  
تخمینی برای فعالیت های کلیدی  بودجهتهیه  -16  
نقشه معلومات -11  
تحلیل مشکالت  -12  
درجه بندی مشکالت -13  
راه های حل مشالت -14  

 
 
 
 
 
 
 

-اجزای پالن:  
 

-بطور عموم یگ پالن خوب درتمام انواع پالنها دارای اجرای ذیل است:  
 
 
هدف                                                                                  -1   
مقاصد -2  
فعالیت های پالن شده -3  
فکتورهای نشان دهنده -4  
مستفیدشونده گان -0  
خطرات -0  
محدودیت ها -7  
چوکات وقت -3  
پرسونل مورد ضرورت -9  
مواد مورد ضرورت -16  

 
 

؟مکنیچراپالن گذاری   

 
پالن گذاری به شخص یکنوع جهت میدهد وحواس رابرای اهداف ونتایج متمرکزمی سازد. -1  
زمینه کار وفعالیت گروهی رافراهم می سازد. -2  
به ما کمک می کند تا مشکالت راپیش بنی وبا تغیرات مقابله کنیم. -3  
خط مشی ها واستراتیژی رابرای تصمیم گیری فراهم می سازد. -4  

 
 



ع پالن انوا  
 

پالن استراتیژیکی. -1  
پالن انکشافی. -2  
پالن تولیدی. -3  
پالن سازمانی یا اداره ای. -4  
پالن پروژوی. -0  
پالن عملیاتی. -0  
 
 
 
 
 
  

 1-  -پالن استراتیژی کی:
 

اف بع تخصیص یافته سازمان را انکشناروندیا پروسه است که بینش ، ماموریت ، اهداف کلی وم
( سال می باشد.3تا2وتجزیه  قرارمیدهد مدت زمان برای استراتیژی ها )ومورود تحلیل   

 
 

-پالن انکشافی:   -2 
 

پالنی استکه اولویت های انکشافی وپروژه های فرعی درآن مشخص گردیده و نحوه مصرف پول 
 درپروژه های مختلف درآن توضیح می گردد.

  
 

-پالن تولیدی:   -3 
 
رای تولید انسانی ب -نیازها ، تامین ابزار وتسهیالت و پرورش نیرویپالن تولیدی برمبنای تعیین  -3

می  محصوالت وکاال ها ، با توجه به تقاضای موجود در بازار ونیازهای پیش بینی شده جامعه صورت
 گیرد.

 
 

  -ی :نپالن سازما -4
 

 پالنی استکه اولویت های سازمانی را نظربه واهداف یک سازمان تعیین نماید.
-عملیاتی:پالنی   



وسیله برای فعالیت های اجرای روزانه ،هفته وار وماه وار می باشد نتایج خاص حاصل از بخشها، 
. گروه های کاری وافراد، اهداف عملیاتی هستند ، که پالن درسی ازجمع وگروه همین نوع پالن است  

 
 

 پالن درسی برای معلم چه اهمیت دارد؟
 

 پالن درسی:
استراه رسیدن به هدف  -1  
کوتاه ترین راه رسیدن به مقصد است -2  
جلو گیری از ضیاع وقت است -3  
تعیین کننده سهم کار است -4  
سالح دست داشته یک معلم است -0  
بخشیدن نظم در کار است -0  
وسیله موفقیت یک معلم است -7  
پالن رهنمای معلم است -3  
سبب تحکیم در کار معلم است -9  
توظیفه مشخص یک معلم اس -16  

 

 
 
 

 
 نکات مهم و اساسی پالن درسی

 
 در ساختن پالن درسی نکات ذیل باید در نظر گرفته شود:

یخ همان روزرمشخصات: معلم، مدرسه، صنف، مضمون، موضوع، تا -1  
ه هدف یا مطلب درس: برای تدریس باید هدف تحریرگردد در ساختن پالن درسی در نظر داشت -2

قدم بطرف هدف نزدیک می شویم یا خیر؟ باشیم و متوجه باشیم که قدم به  
آمده  همکتب تازتعیین سویه شاگردان: معلم باید سویه تعلیمی شاگردان را دانسته و اگر در  -3

 باشند باید شاگردان خودرا ارزیابی نموده تا سویه شانرا معلوم و مطابق آن پالن درسی خورا
 بسازد

پالن درسی از 
لحاظ وقت

ساعت وار ماهوار سالتمام موضوعی



د که ب شواطابق مضمون و موضوع میتودهای انتخانتخاب میتود: در ساختن پالن درسی باید م -4
موزش بصورت درست صورت گیرد تا معلم و شاگردان را یکجا به هدف برساندآ  
خالصه درس: درس طور درست و خالصه تدریس گردد ه تمام درس برای شاگردان بطور  -0

 خلص تقدیم گرددو نتیجه درس را به شاگردان اعالم نماید
ط اینکه بدانیم به هدف خود رسیده ایم پس از درس دادن از شاگردان توس ارزیابی درس: برای -0

 چند سوال ارزیابی گردد
.تعیین وقت: برای هر مرحله ای پالن درسی باید یک وقت مناسب انتخاب گردد -7  
.خاب شودتمواد درسی: برای هر مرحله پالن درسی باید مواد درسی مناسب ان -3  
 
 

درسیمراحل پالن یک ساعته   
 

فعالیت های مقدماتی، ترتیب وتنظیم صنف: -1  
 الف: دادن سالم

 ب: گرفتن حاضری
 ج: احوال پرسی

 د: مالحظه نمودن نظافت
صالح آن اهـ: مالحظه نمودن کار خانگی و  

 و: تنظیم کردن شاگردان و تربیب مواد درسی 
شته به ارتباط دادن درس گذ ز: تولید انگیزه در ئقت مناسب بعنی قبل از آغاز درس جدید یا در وقت

 درس جدید
 ید تا شاگردان به دریافتامعلم جهت دریافت نمودن درس جدید از شاگردان خود طور سوال نم -2

گردند در صورت امکان درس گذشته به درس جدید ارتباط داده شود آمادهعنوان جدید درس   
لرحیم آغاز گردد و عنوان درس الف: معرفی عنوان درس جدید و درس جدید با بسم هللا الرحمن ا

 جدید و صفحه جدید را روی تخته سیاه نوشته کنید
 ب: خواندن درس جدید باالی شاگردان )هر شاگرد یک سطر بخواند(

خواندن کتاب یا درس جدید توسط معلم و همچنین باالی شاگردان بطور مخفی که بعداً از شاگردان  -ج :
چیز یاد گرفتید با استفاده از این موقع معلم کلمات ، لغات ونکات پرسیده شود که از خواندن کتاب چه 

 مهم راباالی تخته نوشته نموده که بعداً در تشریح از آن استفاده کند .
تشریح درس جدید :  معلم باید درس جدید را بشکل سوال و جواب قطعه قطعه از شاگردان خود  -د :

وسایل کمکی  محیطی که قبالً تهیه گردیده دراین موقع  پرسیده و خود معلم به آنها کمک نموده و از
 استفاده نماید .

 -خالصه درس جدید :  - 3
بعد از اینکه معلم درس خودرا تقسیم سوال وجواب به شاگردان تقدیم و عرضه کرد خالصه آنرا   -الف :

 درچند نقطه تشریح رسمی شود تا نتیجه وپیام درس را بیان کند.
توسط سواالت از شاگردان معلوم میکنیم که درس جدید را یادگرفته اند  یا  -جدید : ارزیابی درس -ب :
 خیر؟
دادن وظیفه خانگی بعداز ختم درس جدیدو ارزیابی مطابق توان و سویه و قدرت شاگرد به ارتباط  -ج :

 درس  جدید کار حتمی است .



نموده   حافظیدیل ساعت با شاگردان خدا کتاب ترقی تعلیم را خانه پری نموده با صدای زنگ و با تب -د :
 از صنف خارج شود .

 در هنگام تدریس استاد به دو چیز دقت کند :
احترام به ارایه نظریات شاگردان .                                             – 1  
 عفت کالم  – 2
 
 

 اهمیت پالن درسی ساعتوار
  

و منظم است که برای انجام امور تهیه وترتیب میگردد،  به همه معلوم است که پالن راه سستماتیک
پالن واحید درسی بخاطر اهمیت زیاد دارد که معلم درآن تمام فعالیتهای درسی را که او و شاگردان او 
در همان ساعت درسی انجام میدهند درنظر گرفته و درج می نمایند اگرچه در تهیه پالن واحید درسی 

ن می افزاید وجود دارد الکین ما در اینجا چند نکته مهم را خاطرنشان میکنیم نکات زیاد که به اهمیت آ
 و به معلم کمک مینماید : یسازدکه تدریس را موثر م

تهیه پالن درسی ساعت وار )یک عته ( معلم را بطرف هدف معلوم رهنمایی برای بدست آوردن – 1
 اکنده گی نجاد میدهد .هداف مطلوب متوجه بشترمی سازد و معلم را از تشویق و پر

میکند و به همین ترتیب رابطه مواد  پیدا_  با داشتن پالن واحید درسی بین درسهای مختلیف ارتباط  2
را با فعالیتهای درسی قایم مینماید و باعث این می گردد که معلم با الی موضوع حاکم باشد واز 

 موضوع درس خارج نگردد.
و هم به معلم  می نمایدرویش مناسب تدریس ومیتود  با میدهد تا_ پالن درسی به معلم فرصت  3

 وظیفه را مساعد میسازد که پیشرفت شاگردان ارزیابی کرده و نتایج را به دست آورد.
_ پالن درسی از ضایع شدن وقت جلوگیری مینماید وبه معلم کمک منماید که درس خودرا قدم به قدم  4

 بشکل درست  و منظم پیش ببرد .
_ پالن درسی به اندازه کافی به معلم وقت میدهد تا درس خودرا خالصه کند وبه همین ترتیب  0

 اطمینان حاصل کند که فعالیتها و مواد درسی را درکدام و به چه ترتیب بکار بیندازد.
 

 
 جنبه های اساسی یک پالن                          

 
 نکشافی ( باشد .هدف درسی پالن ) تعلیمی ، تربیتی ، ا -الف :

ب _ محتویات درس ومواد و وسایل تخنیکی شامل فعالیتها باشد . ارتباط درس جدید ودرس گذشته ، 
 ارزیابی ، نتیجیه گیری ، کارخانگی )هدف نهایی عمومی ، خصوصی ( .

  
 پـــــــــــــــالندرس

 
 

 نتیجه گیري                                      وسط درس معرفي درس
  

 

kkkkk 

رينتیجه گی بی    



_  معلم باید پالن درسی خودرا بر سال درسی که مدت هفت برج میباشد محاسبه کند تا در هر برج  1
 چند ورق یا صفحه از درس میرسد.

درس  _ بعداً تعداد صفحات کتاب را که در طول یک برج باید درس داده شود روی چهارهفته که باید 2
 داده شود قسمت نماید.

 _ البته دراستخراج ایام درسی وطرح پالن درسی روزهای جمعه وایام تعطیلی را درنظر بگیرید. 3
 
 

 پالن درسی یکساعته                                
 

 ون :ممض            نام معلم :                                                                                
 مکتب :                                                                                              موضوع :
 صنف :                                                                                              تاریخ :

 
 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــدف
 

 مواد درسی  میتود مراحل مقدماتی یا آغاز درس جدید وقت شماره

1  0 
 دقیقه

سالم،احوال پرس ،اخذحاضری،دیدن 
نظافت،ترتیب وتنظیم موادی درسی، ومالحظه 

کارخانگی واصالح، ارزیابی درس گذشته 
 وارتباط آبه درس جدید. 

Thow 
cammano 

cition 

کتاب،قلم،کتابچه،   
تباشر،تخته 
 وغیره

2 0 
 دقیقه 

بسم هللا عنوان وصفحه به تخته نوشته شود 
،باالی چند شاگرد متن کتاب یا درس جدید به 

شکل جمالت یا پاره گراف خانده شود، شاگردان 
چند دقیقه کتاب خود رامخفی بخواند استاد از 
فرصت استفاده کرده نکات مهم انرا به تخته 

ه کند، سوال شود که چه آموختید و پیام نوشت
 درس چه بود.

Thow 
cammano 

cition 

نقشه ها و 
چارتها و مواد 
 محیطی وغیره

3 0 
 دقیقه 

نتیجه گیری وتشریح وخالصه درس ، ارتباط 
بزندگی روزمره ، وظیفه خانگی مطابق سویه 

 خداحافظیشاگرد ، امضاء ترقی تعلیم  ، 

D . T . R  

 
 پالن درسی روزانه 

 مکتب :معلم :
 تاریخ :

شما
 ره 

 اصول مواد  هدفها  حجم درس  مضمون  صنف 

1       

2       



3       

 
 مواد  درسی                                     

، مخابره ،  فکسچیزکه انسان را به وقت کم  به هدف برساند مواد است مانند تلیفون  -تعریف مواد :
 ماشین ، هواپیما و غیره.

مواد درسی عبارت از اشیاء و وسایل است که معلم و شاگرد را بخاطر به هدف   -تعریف مواد درسی :
 رسیدن موضوعات درس کمک میکند.

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :مواد اصلی
                     

 مواد درسی بهر ساختمان که باشد مستقیماً باالی ذهن شاگرد تاثر دارد .
 _ مواد اصلی  1
 _ مدل 2
 _ تصاویر3

                  

                       
پالن راازکجاآغازکنیم مثالً یک پالن تربیوی                 

 
طرح. – 1  
وسایرمسؤلین.مباحثه،باریس معارف  – 2  
مفکوره، که بایدترنینگ راتطبیق کنیم. – 3  
مرحله علمی. – 4  
فعالیت. – 0  
  

  تیثر مو نگاه ازی درس مواد    تیثر مو نگاه ازی درس مواد  

              ریتصو ای رسم

               میمستق ریغ

               استهالک رید

                  مواد اصل

ساختمان نگاه ازی درس مواد  

                       میمستق

               استهالک زود

     استهالک نگاه ازی درس مواد

 مدل یا شکل 



 
  فعالیتها 

 
 

    
 

 تعیین جاي  درنظرگرفتن ترینرها
 
 
 
 
 

 
 مقاصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کارخانگی واهداف آن

 
ای برای یادگیری وتحقق برنامه هها  کارخانگی یکی ازمهم ترین روش -تعریف کارخانگی :

فاده درسی است ، به همین سبب دارای اهمیت بسزای میباشد مشروط براینکه از آن بشکل علمی است
 شود.

ند،اگراین را خسته ک آنهاکارخانگی نباید بشکل باشد که وقت فراغت شاگردان رابیش ازحد اشغال کند و 
ه چنین شد اثرمطلوب خودرا ازدست میدهد،کارخانگی اگردرباره داستان خاندن یا حل ریاضی یا تهی

ط شاگرد نگی توسموضوعات باشد باید بتوان شاگرد باشد تاشاگردبتواند آنراحل نمایدچون انجام کارخا
دانش وی را انکشاف میدهد وسرانجام آنها رابه پژوهش های مستقالنه یاری میکند لذا به اساس 

وهمیشه درتحقیقات بین المللی مربوط به یاگیری شاگردان وجود دارد داهمیت که کارخانگی دار
پژوهش  92یش از  ( به ب ؟؟؟؟؟بادرنظرداشت اهمیت کارخانگی ، مرکز اطالعات تربیتی موسوم به ) 

پژوهش درانگلیستان   31  اناداپژوهش در ک 24درخصوص کارخانگی دست یافته است بعنوان مثال  
پژوهش دراسترالیا که تمامی نتایج حاصله از آن بیان گر مطالب زیرین است . 34  

           نییازمای آگاه

                  طفل

                  وقت نییتع

             انکشاف مرحل

ی      گ زندهی مهارتها  

ی            صنعت اداره  

                  وقت نییتع

نیمیمعل اطالع یستکیلوژ لیمسا   

وقت نییتع  

نییازمای آگاه  

 طفل

انکشاف مرحل  

یگ زندهی مهارتها  

یصنعت اداره  



شده  شاگردان بدهد که انها راوادار به تمرین درخصوص وظیفه ای داده به معلم طورکارخانگی – 1
زه نمایند دربحث ها ی قبلی یادآورشدیم که هرقدرتمرین درخصوص یک موضوع زیاد باشد همان اندا

 زمینه یادگیری بیشتر میشود.
گیری بیشتر میسازد.دکارخانگی منظم وپیگرشرکت شاگردان رادرامر یا – 2  
اگردا رشد شخصیت شاگردان میشود،تجربه به اثبات رسانیده استکه آنعده ش باعثکارخانگی ، – 3

ان ترجیح نیکه کارخانگی خودرا بدرستی انجام میدهند بانشاط وارید صنف میشودوخودرا نسبت بدیگر
 میدهند.

 انجام به موقع کارخانگی از جانب شاگردان انضباط خودی رادروجود شاگردان ایجاد وانکشاف – 4
 میدهد.

ن شاگردان درس خوان،مستعد انضباط درس وبافهم، مقررات نافذه درصنف را نسبت به دیگرا – 0
 بهتر وخوب تر رعایت میکنند.

تر کارخانگی سبب میشود تا شاگردان مقررات مکتب وصنف خویش را باتمام معنا بهتروخوب – 0
 رعایت میکنند.

دهنده برای معلم وشاگرد بشمار میآید.کارخانگی همیشه به مشابه عامل اگاهی بخش واهشدار – 7  
خود  کارخانگی روابط بین معلم ،والدین انها راتامین میکند بدین معنا که شاگرد درحل مشکالت – 3

ود تدریس درمکتب آگاه میش طرزمقدم برهمه برپدرومادرخودمراجعه میکند و والدین شاگرد ازشیوه و
مومی معلم شان درتماس شوند، لذا کارخانگی روابط ع ومیتواند درحل مشکالت فرزندانشان با مکاتب و

 را تقویت میبخشد.

  
 خصوصیات کارخانگی ازنظرتجربه جهانی

 
کارخانگی باید شاگردان را متقاعد بسازد. – 1  
حی شود.اخوب طر – 2  
کارخانگی بایدمطابق سویه شاگردان آماده شود. – 3  
گردان داده شود.کارخانگی باید مطابق به خصوصیات انفرادی شا – 4  
کارخانگی باید فوراً بعداز مالحظه شد ونمره دادن به شاگردان مستردشود. – 0  
ی حجم کارخانگی باید به اندازه ای باشد که فرصت های کافی برای بازی،ورزش وتفریح برا – 0

 شاگردان باقی بماند. 
 
 

 انواع کارخانگی
 

جهان درقرن بیست ویکم انجام شده  هش  های که درخصوص کارخانگی درسراسرومطالعه وپژ
 کارخانگی رابه دونوع تقسیم کرده است.

 
 
 

-الف : ازنظرمحتوا:  



 
بقه کارخانگی ازنظرمحتوا به چهاردسته اصلی یاتمرینی آماده سازی ، بسطی وامتدادی وخالقیتی ط 

 بندی نموده است

دانش ومهارتهای این کارخانگی به منظور تقویت مفاهیم ،  -گی تمرینی :ه خانرکا – 1

 شاگردان به آنها داده میشود.

ه این نوع کارخانگی درصورتیکه عملی شود شاگردان راب -گی آماده سازی :ه کارخان – 2

 درس بعدی آماده میسازد.

ین این نوع کارخانگی اجرای فعالیت های عملی راممک -ی وامتدادی :ی بسطگه کارخان – 3

( فیصد ازطرف معلم طرح میگردد.06و) ( فیصد ازطرف شاگردان06میسازد که )  

م دانش این نوع کارخانگی بمنظور داده میشودتا درخصوص مفاهی -گی خالقیتی :ه کارخان – 4

.درین نوع کارخانگی هم فکروهم عمل ازدانش شاگرد میباشد یعنی شاگرد شودومهارتها نوآوری 
 خودش کارخانگی راتعیین میکندوبه حل آن میپردازد.

 
 

-ازنظرساختار)شیوه های ارایه(:ب :   
 
ازنظرساختاروشیوه ارایه به شاگردان کارخانگی رابه سه دسته تقسیم میکند.   

شود آن دسته فعالیت های استکه برای همه شاگردان درنظر گرفته می -کارخانگی عمومی : – 1

 که اکثراً ازنوع تمرین و آماده سازی است.

یری نگی شاگردان ازطریق مشارکت باهم دیگرتصمیم گدراین کارخا -کارخانگی گروهی : – 2

جمعی یکی ازموضوعات راتعیین واجرامنماید ، معلم برای هرگروپ به اساس توانایی های آنها 
موضوعات مناسبی رامطرح میسازد این نوع کارخانگی درزمینه های یادگیری ویاد دهی جاه ومقام 

 ارزشمندی را دارامیباشد.

ها نوع کارخانگی به اساس تفاوت های فردی شاگردان به آن این -دی :کارخانگی انفرا – 3

امی ها عالیق فکری وذهنی شاگردان ر یمحول میشود وبشترازنوع خالقیتی است ، معلم تمامی توانا
 شناسد ومطابق به آن به آن ها کارخانگی رامیدهد.

  
 

 تعیین نوع کارخانگی
 
نی که معیین میکند بدین مع را کارخانگی رویشهای تدریساین نوع  -شهای تدریس :براساس رو – 1

کند.معلم عالیق ونیازهای شاگردان رادرجیریان درس شناسایی نموده وبه آنها کارخانگی راتعیین می  
 
 صمعلم براساس اهداف درسی کارخانگی رامشخ -تعیین کارخانگی براساس اهداف درسی : – 2

 میکند.
  
  



 خصوصیات کارخانگی

 

ادگیری این خصوصیات باعث افزایش ی -کارخانگی باید درنظرشاگردمشخص باشد : – 1

 درشاگردان میشود وهم مسؤلیت پذیری آن ها رازیاد میکند.

ه شاگردان بصورت دو بدو پهلوی هم نشسته ب -اشتراک گروهی درحل کارخانگی : – 2

اگردان اربمنظورتبادل تجارب میان شتصحیح کارخانگی که درمنزل انجام داده است میپردازند که این ک
 صورت میگیرد.

دان معلم به صحبت های فرد فرد شاگر -د کارخانگی از جانب معلم :هاستماع ومشاه – 3

رابر قرار کردن بین معلم وشاگرد میشود ازینکه این کاردرببرگوش میدهد که این کارباعث ارتباط 
 دیدگان شاگردان اجرا میشود ، تاثرات مثبت دارد.

برای  -:کار خانگی باید بعضاً از فعالیت های روزانه صنف فرق داشته باشد – 4

عالیت های اینکه کار خانگی برای شاگردان جذاب باشد وبا عالقه مندی به حل آن بپردازند باید بعضاً ازف
هد.میدورغبت شاگردان راارتقا شوقکه درصنف روزانه انجام داده میشود فرق داشته باشد که این کار   

ات تجربه به اثب -انتخاب کارخانگی ونوع مختلف آن برای صنوف مختلف : – 0

ی کارخانگرسانیده است که برای درک بیشتر مفاهیم دانش ومهارتها شاگردان باید برای هر صنف 
  مناسب و مختلف در نظر گرفته شود.

به  معین را اتخاب نمائیمهردوره شاگردان باید به همکاری استادان شان نوع کارخانگی برای  یا 
عنوان مثال: برای شاگردان دوره ابتدائی کارخانگی از نوع تمرین و آماده سازی در صنوف 
نوع  متوسط نوع کارخانگی از نوع امتدادی و خالیقتی و در صنوف باالتر نوع کارخانگی باید از

شود. نتخابخالیقتی ا  

-ند:گی شان از آن استفاده کمنابع که باید شاگردان به خاطرحل کارهای خان -0  
این امر ارتباط به همکاری وزارت جلیله معارف کشور دارد تا با آماده کردن کتابخانه در هر مکتب 

علمی معلمین و شاگردان را آماده سازد. معلوماتزمینه ارتقای فرهنگی واخذ   
 
 

 ارزیابی
 

ی انجام داده ،کارموثرترومفیدی راوقتیابدهدف تعلیم وتربیه اینست که برای فرد یا افراد کارمفیدانجام 
راد میتوانیم که درباره فردیاافراد،معلومات کافی داشته باشیم بهر اندازه ای که راجع به فرد یا اف

 معلومات ما زیاد باشد بهمان اندازه تصمیم ما در باره ای آنها صحیح تر میباشد.

 تعریف ارزیابی: 
 معلوم نمودن پیشرفت و ترقی کار و فعالیت افراد به کار عبارت از طرق و راه های است که جهت

ی میرود، ارزیابی نیز از جمله عملیه ای آموزش شمرده میشود که از طرف معلم در جریان سال تعلیم
.چندین بار بدون آگاهی قبلی و تعین وقت بطور خصوصی ، هر وقتیکه بخواهد صورت میگیرد  

 
 

 



 تعریف امتحان: 
ک در لغت آزمایش ، سنجش و یا معلوم نمودن خوبی و بدی یک شی را گویند و در اصطالح امتحان ی

افت عمل منظم و کنترول شده است که به منظور تطبیق اهداف تعلیمی و تربیتی شاگردان برای دری
دان رپیشرفت های شان استعمال میشود و یا به عباره دیگر معلوم نمودن و آزمایش فهم و دانش شاگ

 توسط معلم و ممتحنین امتحان است. 
 مکتب و یا مقام بلندعملیه امتحان در طول سال یک یا دو مرتبه و یا ماهوار تحت نظارت معلم اداره 

 تری تعلیم و تربیه طوری رسمی انجام می گیرد.
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 پس در اهداف اخذ امتحان نکات ذیل شامل شده میتواند: 
 
تولید انگیزه برای آموزش مطلوب. -1  
پیدا نمودن نکات قوی و ضعیف شاگردان به منظور اصالح آنها. -2  
پی بردن به حقایق. -3  
شاگردان. بندی گروپ -4  
تشویق و ترغیب. -0  
پیدا نمودن درجه و سویه ای دانش شاگردان. -0  
به میان آوردن اصالحات در پروگرام های تدریسی. -7  
رهنمائی معلم جهت موثر ساختن روش های تدریس. -3  
ارزیابی اهداف عمومی و خصوصی تدریس. -9  
انتخاب شاگردان برای تحصیالت عالی و مسلکی.-16  
ت و شناخت شاگردان که به کمک خاص ضرورت دارند.دریاف-11  
ر.کشف اختالفات فردی، ارتقای صنف به صنف دیگر و آیا تدریس موثر و مثبت بوده یاخی-12  

 
 
 
 
 
 

 فرق امتحان وارزیابی

 

سیتدر وضع بهترساختن  تشرفیپ اساس به شاگردانی بند درجه 

 آنها

 تاستواراس بردواصلی ویدرامورترب امتحان اهداف

            

امتحان اهداف  



 

ارزیابی:                                            امتحان:        
ارزیابی یک عمل غیررسمی  – 1                           امتحان یک عملیه رسمی است.         – 1

 است.
ارزیابی بدون کدام اعالن انجام  – 2درسال یک یا دوباربه اساس آگاهی قبلی گرفته میشود.         – 2

 میگیرد.
ارزیابی یک عمل دوامداراست.  – 3امتحان یک عملی غیر متداویم است.                             – 3

                     
ارزیابی ترس وبیمی ندارد. – 4درامتحان خوف وترس بسیار است.                              – 4  

ارزیابی درجه بندی داردونمره  – 0امتحان درجه بندی ونمره هردو رادارد.                          – 0
 ندارد.

ندارد.کامیابی و ناکامی ارزیابی  – 0امتحان کامیابی وناکامی دارد.                                     – 0  
 
 

 فرق ارزیابی ونظارت
 

باط تطبیق وتعقیب پیشرفت درارت میکند یک پروسه ای استکه پیشرفت وتغیر راندازه گیری -نظارت:
فال.اندازه میشود مثالً تغیر درحالت اط توسط آن یک پالن ،فعالیت وهم چنان استراتیژی وپالیسی   

یک یک پروسه ای استکه کوشش میکند تاارزش معنی یک پروگرام رابصورت سستمات -ارزیابی:
 وهدفمندتشخیص نماید.

ت تعیین ارزش ومعنی یک پروگرام معموالً به اساس یک پروگرام اجرا میشود مثالً مؤثری             
دوام دار بودن یک فعالیت.وفعال بودن، تاثر و  

          
 

 فرق امتحان چهارنیم ماهه وسالنه
  
رنقله درمتحان چهارنیم ماهه شقه ونتایج بطور یک نقله ودرامتحان ساالنه شقه هادونقله ونتایج د – 1

 یاسه نقله ترتیب میشود.
متحان چهارنیم ماهه نصف مجموعه ندارد وامتحان ساالنه نصف مجموعه دارد. – 2  
امتحان چهارنیم ماهه مشروطی ومحرومی ندارد متحان ساالنه مشروطی ومحرومی دارد. – 3  
( نمره اخذ کرده باشد ناکام 46هرگاه شاگرد درامتحان چهارنیم ماهه دریک مضمون کمتراز ) – 4

 محسوب میشود.
شروط یک ( نمره کمتر باشد،م46هرگاه اوسط نمرا ت امتحان ساالنه شاگرد دریک مضمون از ) – 0

( نمره باشد مشروط دومضمون 46مضمون واگر اوسط نمرات یک شاگرد دردو مضمون کمتراز)
 محسوب میشود.

( نمره باشد ودریک مضمون به 46هرگاه درامتحان ساالنه نمرات شاگر درسه مضمون کمتراز) – 0
معلمین  / فیصد مجموعه نمرات راتکمیل کرده باشدمجلس46یک نیم نمره ضرورت داشته باشد و 

.میتواند دریک مضمون یک نیم نمره برای شاگرد موصوف بدهد تامشروط درمضمون محسوب نشود  



تون نمرات امتحان چهارنیم ماهه وساالنه هرمضمون جمع وبردوتقسیم میشود وحاصل تقسیم درس – 7
 اوسط نتایج درج میشود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 امتحان از نقطه نظر نوعیت سوال 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 -مواد درسی:

نمایید یشاگردان را برای بدست آوردن هدف درس کمک م و عبارت از اشیاء و وسایل است که معلم

تدریس همکاری میکند به نام مواد در وبصری که معلم را سمعیو یا به عبارت دیگرآن وسایل 

 درسی یاد میگردد.

 
 

       امتحان انواع

   نظرزمان ازنقطه  نظرجوابات ازنقطه

ی      ریتحر         ساالنه 

ی        ریتقر     ماهه میچهارن 

ی           عمل          ماهوار 

صدور محل  تینظرنوع ازنقطه  

ی     ،آفاقینیع      مکتب خارج 

ی ویی،تهیمقالو     مکتب داخل 

   ودمحد وجواب سوال
   عیوس وجواب سوال

کوتا جواب سوال  

ی                نی،عیآفاق ی                ویی،تهیمقالو   

 چندجوابه صحیح وغلط تكمیلي وخانه خالي مقابله وي مقایسوي



 منابع مآخذ:
قرآن کریم. -1  
 موعود اسالم ، چاپ انصارالمهدی ، نوبت چاپ پنجمنهج البالغه ، ترجمه محمد دشتی ، انتشارات  -2

1333.  
.1330مکارم شیرازی ، ناصر و همکاران ، تفسیر نمونه ، نشر دارالکتوب االسالمیه ، چاپ سرود -3  
. 1333خوشبخت ، پوهنمل عبدالکریم ، رویش های نوین اصول تدریس ،انتشارات اال هزر -4  
  1377مشفق آرانی ، بهمن ،رهنمایتمرین معلمی ، انتشارات مدرسه -0
رهنمای درتعلیم وتربیه اسالمی ، انتشارات امیر کبیر، چاپ وحسنی ، سیدمهدی ، مشاوره  -0

1370سپهر  
.1343شریعتمداری ، داکتر علی ، فلسفه تعلیم و تربیه ، دانشگاه تهران چاپ دوم .   -7  
. 1373فرزند از نظر اسالم ، انتشارات روحانی ، چاپ سپهر . ، تربیت  حینمظاهری  -3  
.  فلیپ جی اسمیت ، مترجم: سعید بهشتی ، فلسفه آموزش و پرورش ، انتشارات آستان قدس - 9

1377.  
.1331ابراهیمی زاده ، عیسی ، فلسفه تربیت، انتشارات دانشگاه پیام نور.  -16  
.  چبتر اصول تدریس ، دارالمعلمین عالی سید جمال الدینبهمن ، محمد نعیم ، اصول تدریس ،  -11

1333.  
.1333دارلمعلمین عالی سید جمال الدین ، چبتر روان شناسی تربیتی .  -12  
چغچران  1337فتر سی آی سی ، کورس ارتقاق ظرفیت معلمین.اسد دن مربیان سموسی -13  
چغچران  1330ین والیت غور ، جدی ریاست عمومی موئسسات عالی تربیه معلم ، ترینینگ معلم -41  
چغچران  1330ریاست عمومی موئسسات عالی تربیه معلم ، ترینینگ معلمین والیات ، حمل  -01  
 وزارت معارف و یونیسیف ، پروگرام تربیه معلم ، هنر های زبان و تعلیمات خطر ماین ، حوت -01

لعل  1331  
،  سصحت روانی ، پروژه مقدماتی صحت روانیموئسسه هیئت معاونیت بین المللی هرات، کور -71

و سر جنگل . لعل1337حمل   
دولت افغانستان به کمک مردم ایاالت متحده امریکا ، برنامه پالن گذاری و رشد مهارت های  -31

چغچران 1333مدیریتی کار مندان دولت ، حمل   
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