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 انتخاب روش تدریس    

مطالعه  موردی،  مطالعۀ  مباحثه، شبیه سازی،  روش های سخنرانی،  میان  از  معلم 
نمی توان  تدریس  روش  انتخاب  در  کند.  انتخاب  باید  دیگر  روش های  یا  مستقل 
گفت کدام روش بهتر است، بلکه هر روشی در یک موقعیت معین می تواند بهترین 

باشد. معلم در انتخاب نوع روش باید به این موارد توجه کند:
1  عالیق و نگرش های خود،

2  عالیق و خصایص نوجوانان که در کالس هستند.
بعضی  نقش عالقه مند هستند.  ایفای  از شیوه  استفاده  به  معلمان  از  بعضی  مثاًل 
تکنیک های دیگری را ترجیح می دهند. بعضی از دانش آموزان در خواندن ضعیف 
هستند و برخی از آنان در مهارت خواندن قوی می باشند؛ بنابراین معلمان باید نقاط 
قوت و ضعف خود و دانش آموزان را تشخیص دهند و عملکرد تدریس خود را با 
توجه به این اطالعات جهت دهند. پس انتخاب روش تدریس یک سلیقۀ شخصی 
نیست، بلکه یک انتخاب اصولی و هدفمند است. پس باید سؤال کرد: کدام روش 

برای کدام هدف بهتر است؟

مراحل تدریس   

مؤثر منجر شود.  یادگیری  به  را طوری سازمان دهد که  تدریس خود  باید  معلم 
یادگیری مؤثر به شرایط مناسب نیاز دارد که با انجام این فعالیت ها حاصل می شود:

تأکید بر هدف: بعضی از معلمان تصور می کنند که هدف درس برای دانش آموزان 
معلوم است. در حالی که این طور نیست. ممکن است دانش آموزان اطالعات زیادی 

به دست آورند، ولی بعضی از آنها مطابق هدف باشد و بعضی هم نباشد.
و  به درس  و عالقه  توجه  دانش آموزان  که  است  آن  یاد گیرنده: هدف  تحریک 
دانش آموزان  زیرا  است؛  آن  اجرای  از  آسان تر  هدف  تعریف  دهند.  نشان  کالس 
عالیق متفاوت دارند. اگرچه این وظیفه مشکل زاست، ولی باید تالش کرد تا عالیق 
ترغیب  برای  شده  طراحی  و  ویژه  توجهات  شامل  باید  درس  هر  گردد.  تحریک 

دانش آموزان به یادگیری باشد.
یادآوری یادگیری قبلی: معلمان باید بخشی از وقت خود را صرف این کنند که 
بین درس  باید  آورند. همچنین  به خاطر  را  قبلی خود  دانش آموزان آموخته های 

قبلی و فعلی ارتباط مؤثر برقرار کنند.
ادامۀ اطالعات جدید: پس از طی مراحل مذکور، اطالعات جدید به دانش آموزان 

عرضه می شود. در این کار به چند نکته باید توجه کرد:
1  ظرفیت توجه نوجوانان محدود است؛
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2  روش های ارائه اطالعات جدید متنوع است؛
٣  در دوره اول متوسطه )معادل دوره راهنمایی( زمان تدریس نباید از 20 دقیقه 

تجاوز کند؛
دقیقه   40 یا   30 از  بیش  نمی توانند  روش ها،  در  تنوع  بدون  دانش آموزان    ٤

تدریس را تحمل کنند.
و  جاها  در  معلم  باید  جدید  اطالعات  ارائه  ضمن  کلیدی:  نکات  تشخیص 
معلمان  باید  توضیح دهد.  دانش آموزان  به  را  اساسی  نکات  مناسب  موقعیت های 
را  کلیدی  نکات  این  آنها  تا  گیرند  به کار  تدریس  طول  در  را  ویژه ای  روش های 

بشناسند.
عمل  در  آموخته ها  کارگیری  به  بدون  مؤثر  یادگیری  اطالعات جدید:  کاربرد 
دانش آموزان  آموخته های  کاربرد  برای  باید شرایط الزم  معلمان  به وجود می آید. 

را فراهم سازند. معموالً انگیزه یادگیری در چنین شرایطی افزایش پیدا می کند.
بینی  پیش  مناسب  ارزشیابی  باید روش های  هر درس  در  یادگیری:  ارزشیابی 
شود. نقاط قوت و ضعف یادگیری از طریق ارزشیابی مشخص می گردد. دانش آموز   و 
از نتایج کار خود آگاه می شوند و در فرایند آموزش، بهتر و مؤثرتر  معلم هر دو 

عمل می کنند.

چند روش تدریس  

امکان  و  می رود  فراتر  تدریس  مرسوم  شیوه های  از  روش  این  شهودی:  روش 
طرح پاسخ های متنوع در مقابل سؤاالت را برای دانش آموزان فراهم می سازد. در 
این روش، پاسخ  ها شنیده می شود و مورد توجه قرار می گیرد. در روش شهودی 

کارهای زیر انجام می گیرد:
1  یک مسئله به دانش آموزان عرضه می شود؛

آنان  کنند.  بیان  را  خود  اندیشه  به سرعت  می شود  خواسته  دانش آموزان  از    2
آزادند هر طور خواستند، صحبت کنند. قصد آن است که به سرعت ریزش اطالعات 
را آگاه کنند که هر چه در ذهن دارند،  باید دانش آموزان  باشند. معلمان  داشته 

بگویند به شرط آنکه به مسئله مربوط باشد؛
نظر  دیگران  که  را  آنچه  صرفاً  نباید  آنها  که  می شود  گفته  دانش آموزان  به    ٣

داده اند، تفسیر کنند؛
٤  معلم یا یکی از دانش آموزان پیشنهادها را یادداشت می کند. فردی که این کار 

را انجام می دهد، باید سریع و دقیق یادداشت برداری کند؛
5  پس از اینکه به اندازه کافی اندیشه جدید ارائه شد، تمرین توسط معلم متوقف 

می شود )معموالً مشارکت دانش آموزان نباید از 10 تا 15 دقیقه بیشتر باشد(؛
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6  معلم و دانش آموزان در مورد اندیشه ها به بحث می پردازند. کدام یک بهتر است؟ 
چرا؟ کدام یک می تواند به آسانی انجام پذیرد؟

معموالً معلمان مبتدی در اجرای این روش، توانایی الزم را ندارند. روش شهودی 
به  که  است  تحلیلی  روش شهودی  آن  نوع شناخته شده  یک  دارد.  زیادی  تنوع 
دانش آموزان کمک می کند یک مسئله را حل کنند و مراحل آن بدین شرح است:

الف( معلم مسئله را به دانش آموزان عرضه می کند. دانش آموزان به طور شهودی 
پاسخ می دهند. این پاسخ ها در جایی نوشته می شود که همه دانش آموزان ببینند. 
ب( معلم از دانش آموزان می خواهد که تصمیم بگیرند چه باید انجام داده تا راه حل 
ایده های طرح شده در مورد  آید؟ »با مالحظه همه  به دست  واقع گرایانه مسئله 

مسئله نخست باید چه قدم هایی برای حل آن برداشته شود؟«
روش مطالعه موردی: این روش در مطالعه دقیق یک حادثه یا یک موقعیت خاص 
عالقه  گیرد،  انجام  خوبی  به  موردی  مطالعه  اگر  می کند.  کمک  دانش آموزان  به 
دانش آموزان را بر می انگیزد. معموالً آنان به موقعیت هایی که به صورت موردی شرح 
داده می شود، عالقه بیشتری نشان می دهند تا موضوعاتی که در کتاب درسی آمده 
است مورد توجه خاص او قرار گرفته و به درستی انتخاب شود. برای استفاده در 

کالس درس، معلم باید سه قدم اساسی بر دارد:
1  تعیین هدف درس و موارد مرتبط با آن؛
2  پیشنهاد موارد مناسب به دانش آموزان؛

٣  تعیین سؤاالت مناسب.
کاربرد  دبیرستان  کالس های  در  بحث  سنتی  شکل  )مناظره(:  مباحثه  روش 
مؤثر ندارد. در این شیوه معموالً دو نفر بحث می کنند و دیگران مشارکت ندارند. 
در این شیوه به تدریج عالقه مشاهده گران کاهش می یابد و از ثمربخشی کالس 
می کاهد. نوع مفید بحث، بحث کالسی است؛ زیرا اکثر دانش آموزان را درگیر بحث 
می کند. فرض کنید یک معلم می خواهد 9 دانش آموز در یک زمان فعال باشند. 
این تعداد می توانند به این صورت در مباحثه شرکت نمایند که: چهار دانش آموز از 
موضوعی طرفداری کنند، چهار دانش آموزان در موضع مخالف آنان قرار گیرند، یک 

دانش آموز هم به عنوان منتقد عمل کند.
گروه طرفدار سعی می کنند از موضوع مورد بحث حمایت کنند و گروه مقابل سعی 
می نمایند علیه آنها حرف بزنند. منتقد هم به دقت گوش می دهد و نقش او این 
است که خوب بررسی کند و در بحث نفوذ کند، شاید در پایان بحث هم از هر دو 

طرف سؤاالتی بپرسد.
بحث: با اینکه معلمان مبتدی دوره متوسطه در اجرای روش بحث مشکل دارند، این 
روش در آموزش عمومی، یک روش تدریس عمومی است. معموالً مباحثه برای 10 
تا 15 دقیقه طرح ریزی می شود، ولی معموالً معلمان نمی توانند بحث را در طول این 
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زمان فعال و ثمربخش نگه دارند. برای هدایت بحث معلم باید هم در سؤال کردن و 
هم در پاسخ دادن مهارت داشته باشد. باید آنان به آنچه که دانش آموزان می گویند 
به دقت گوش دهند و به سؤاالت مطرح شده پاسخ های مناسب بدهند به نحوی که 

دانش آموزان برای مشارکت بیشتر در بحث و ادامه آن تشویق شوند.
مشکل سؤال کردن و چگونگی پاسخ دادن به سؤاالت را برای اصالح کیفیت بحث 

در جدول زیر مشاهده می کنیم:

سؤاالت متوالی

فرض کنید معلم یک فیلم در مورد دوران سازندگی جمهوری اسالمی ایران نشان داده است. بعد 
از تماشای فیلم معلم چند سؤال را به عنوان بخشی از تمرین، طراحی کرده است. وی استفاده از 

یکی از سؤاالت متوالی زیر را مورد مالحظه قرار می دهد:

1  فیلم برای شما چه مفهومی داشت؟
2  مردی که در کارخانه کار می کرد، که بود؟

3  شما کارخانه فوالد مبارکه را با کارخانه های 
مشابه در جاهای دیگر چگونه مقایسه می کنید؟
چه  در  اداره  کارکنان  و  فوالد  کارگران   4
متفاوت  چیزهایی  چه  در  و  شبیه  چیزهایی 

بودند؟

1  مردی که در کارخانه کار می کرد، که بود؟
چه  در  اداره  کارکنان  و  فوالد  کارگران    2

چیزهایی متفاوت بودند؟
کارخانه های  با  را  مبارکه  فوالد  کارخانه    3

مشابه دیگر چگونه مقایسه می کنید؟
4  فیلم برای شما چه مفهومی داشت؟

به دو توالی سؤاالت فوق توجه کنید و سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
1   آیا سؤاالتی وجود دارد که ممکن است دانش آموزان در پاسخ دادن به آنها 
احتیاط کنند؟ اگر چنین است آنها کدام سؤاالت هستند؟ چرا فکر می کنید که 

آنها ممکن است موجب احتیاط در پاسخ صریح باشند؟
2   به نظر شما در سؤال کردن کدام یک از شیوه هایی که در زیر توضیح داده 
خواهد شد، مشارکت بیشتر دانش آموزان را امکان پذیر می کند؟ شما چرا این طور 

فکر می کنید؟
٣   شما کدام یک از دو توالی را مورد استفاده قرار خواهید داد؟ چرا؟

برای تنظیم سؤاالت مناسب نیاز داریم از احساسی که دانش آموزان در موقع سؤال 
پرسیدن معلم از خود بروز می دهند آگاهی داشته باشیم. آنها ممکن است مایل به 
پاسخ دادن باشند، ولی از ترس تفسیری که معلم آن را دوست ندارد، خودداری 
و  کنند  رفتار  محتاطانه  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  در  ابتدا  است  ممکن  آنها  کنند. 

مخصوصاً در آغاز بحث آنها اکراه دارند از اینکه به سؤاالت پاسخ دهند.
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بهتر است برای سؤال پرسیدن توالی زیر رعایت شود:
الف( سؤاالت ویژه:

 منظور از سؤاالت ویژه، سؤاالتی است که به وسیله آنها از دانش آموزان خواسته 
می شود قسمت های خاصی از اطالعات ارائه شده به آنان را به خاطر آورند. الزم 
یا درباره چیزی قضاوت کنند.  بیان کنند  را  یا نظری  نیست دانش آموزان عقیده 
پاسخ به این نوع سؤاالت برای دانش آموزان نگران کننده نیست. چند نمونه سؤال 

ویژه طرح می شود:
 موقعی که رادیوم کشف شد چند عنصر شناخته شده بود؟

  در متنی که خواندید، پیام اصلی نویسنده چه بود؟
ب( سؤاالت تحلیلی:

می آید.  به دست  بنیانی  اطالعات  از  درستی  شناخت  ویژه،  سؤاالت  طریق  از   
با  این شناخت حاصل شد، معلم می تواند سؤاالت تحلیلی مطرح کند.  وقتی که 
تحلیل  و  می کنند  مقایسه  آموخته اند،  که  را  مواردی  دانش آموزان  سؤاالت،  این 
می نمایند. پاسخ ها جنبۀ داوری و قضاوت به خود می گیرد. یک مثال ارائه می شود:

  شما نتیجه اضافه کردن نیترات آمونیم را چگونه تحلیل می کنید؟
ج( سؤاالت اساسی: 

از اطالعات معین  سؤاالت اساسی چند ویژگی دارد: اول آنکه دانش آموزان فراتر 
فکر می کنند و دوم اینکه آنان درباره امور مختلف قضاوت می کنند. وقتی که از 
طریق این سؤاالت بنیان فکری مناسب در دانش آموزان به وجود آمد، اکثریت آنان 
تمایل پیدا می کنند به سؤاالت سطح باالتر پاسخ دهند. چند نمونه از این سؤاالت 

به شرح زیر است:
  پیام اصلی نویسنده کتاب به خواننده چه بود؟

به دنبال  ایران چه عواقبی می تواند  باالی رشد جمعیت در کشور  نرخ  ادامه    
داشته باشد؟

  از نظر شما شعر چه مفهومی دارد؟
معلمان برای هدایت بحث به صورت مؤثر باید پاسخ های دانش آموزان را به خوبی گوش 
دهند و بحث را فعال نگه دارند. یکی از کارها این است که برای پاسخ دادن وقت 
کافی به دانش آموزان بدهند. بیشتر معلمان مبتدی در مقابل پاسخ های دانش آموزان 
ناشکیبا هستند. معلمانی که در رهبری بحث تجربه کافی دارند، اغلب یک سؤال طرح 
می کنند و حداقل هفت یا هشت ثانیه صبر می کنند تا پاسخ دانش آموزان را بشنوند. 
چون تفکر واگرا در این کار یک اصل بنیادی است، الزم است در زمان طرح سؤاالت 

پیچیده، پنج دقیقه وقت برای تفکر به دانش آموزان بدهیم.
وقتی که یک سؤال پرسیده می شود و دانش آموز به آن پاسخ می گوید، معلم به 
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تفکر نیاز دارد که چگونه به دانش آموز پاسخ دهد. پاسخ معلم باید با هدف ویژه ای 
با آنچه دانش آموز گفته است، پیوند  باید به طور مشخص  طرح شود. این هدف 

بخورد. معلمان برای هدایت بحث به این مهارت ها نیاز دارند:
1  جلب دقت مجدد: این مهارت به معلم کمک می کند که بحث را از سرگردانی 
نگه دارد. گاهی بعضی تفسیرهای معلم دانش آموزان را به موضوعاتی که ارتباط 
منطقی با درس ندارند هدایت می کند. برای جلوگیری از این حالت باید به دقت 
گوش دهد و با ارائه تفسیرهای درست و جهت دار از موضوع، توجه گروه را به درس 

مورد نظر معطوف کند.
دارند.  نظرهای خود مشکل  بیان  در  دانش آموزان  از  بعضی  2  واضح ساختن: 
اغلب مشارکت آنان مشخص نیست، به همین دلیل به کمک نیاز دارند. توضیح 

معلم در تقویت این مهارت به دانش آموزان کمک می کند.
جای  به  را  دستگاه چوب خشک کنی  دارند  قصد  آنها  که  شنیدم  من  دانش آموز: 

دیگری منتقل کنند. این کار ما را نگران ساخته است.
معلم: »آنها«  کیستند که شما درباره آنها حرف می زنید.

دانش آموز: منظورم »اتحادیه درودگران« است.
٣  خالصه کردن: پس از ارائه نظر دانش آموزان و در شرف اتمام بحث، بهتر است 
معلم گفت وگو را متوقف کند و دیدگاه های گوناگون را جمع بندی و خالصه کند.

٤  ایجاد زمینه مفهومی: دانش آموزان دبیرستان تمایل دارند که برای سؤاالت 
پیچیده پاسخ های سریع بیابند. آنها از ابهام رنج می برند، به همین دلیل بعد از حل 
به پاسخ ها  البته ممکن است دستیابی  تازه ای می گیرند.  نیروی  نخستین مسئله 
انگیزه برای بحث را کاهش دهد، مخصوصاً زمانی که احساس کنند به پاسخ کامل 

دست یافته اند؛ بنابراین معلم باید از جهش زودرس به نتایج جلوگیری کند.
5  پذیرفتن: ممکن است بعضی از دانش آموزان دبیرستان از صحبت در جریان 
بحث بترسند. این ترس به مقدار زیادی از تجربیات نامطلوب گذشته آنها ریشه 
منفی  و عکس العمل  نکرده  برخورد  آنان  با  نحو مطلوب  به  معلم  می گیرد. چون 
بنابراین  داده اند؛  از دست  را  نفس خود  به  اعتماد  دانش آموزان  است  داده  نشان 

معلمان باید در طول بحث به عنوان یک حمایت کننده عمل کنند.
6  اثبات کردن: دانش آموزان نیاز دارند تشویق شوند. معلمان باید دانش آموزان 
را مطمئن سازند که اظهارات آنان در خور توجه و قابل اعتماد است. این موضع 
معلم، به دانش آموزان کمک می کند که به منطق اظهارات خود بیشتر توجه کنند.

درباره  مستقل  به طور  می توانند  دانش آموزان  از  گروهی  مستقل:  مطالعه    7
توان  و  عالقه  که  دانش آموزان  از  بعضی  برای  روش  این  کنند.  مطالعه  موضوعی 
آنان ممکن  از  بعضی  برای  است.  دارند، رشد دهنده  را  با موضوعی  درگیر شدن 
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است بسیار سخت جلوه کند. این روش برای استفاده یک کالس دانش آموزان جوان 
مناسب نیست. معلمان که عالقه دارند از این روش استفاده کنند باید پاسخ های 

خاصی برای پنج سؤال اساسی زیر پیدا کنند:
1  کدام دانش آموزان فعالیت می کنند؟

2  دانش آموزان انتخاب شده چه کاری را باید انجام دهند؟
٣  چه مواد آموزشی مناسب است؟

٤  نمره گذاری و ارزشیابی چگونه باید انجام پذیرد؟
5  دانش آموزانی که عضو گروه مطالعه نیستند، به چه کاری باید مشغول شوند؟

دانش آموزانی که انتخاب می شوند باید آمادگی الزم را برای مطالعه مستقل و بودن 
نظارت دائم داشته باشند. زمانی که معلم در دسترس نیست، از طریق مواد آموزشی 
مناسب )خواندنی و نوشتنی( دانش آموزان در انجام فعالیت های خود هدایت می شوند.
سخنرانی: سخنرانی به عنوان یک روش آموزش مورد انتقاد فراوان قرار گرفته است. 

در حالی که اگر از این روش در جای خود استفاده شود، بسیار مفید و مؤثر است. 
بدبینی زیاد نسبت به سخنرانی موجب شده طرز تلقی منفی وسیع و همه جانبه ای 
نسبت به این شیوه در بین کارشناسان و معلمان به وجود آید. هر چند در عمل بیشتر 

آنانی که در حرف و نوشته انتقاد می کنند همین روش تدریس را به کار می گیرند.
اگر کاربرد ناصحیح سخنرانی، موجب این همه بدبینی است، چه چیزی باعث شده 
این روش در جای خود مورد استفاده قرار نگیرد؟ برای فهمیدن این سؤال مجبوریم 
ماهیت اصلی این شیوه را به خوبی درک کنیم. از طریق سخنرانی در کوتاه ترین 
زمان مقدار زیادی اطالعات به دانش آموزان انتقال می یابد. یک علت بدبینی همین 
است که سخنرانی اطالعات بسیار زیادی در اختیار دانش آموزان قرار می دهد که در 
زمان کوتاه قابل جذب نیست. دومین عامل نگرانی آن است که دانش آموزان قادر 
نیستند تمرکز الزم را نسبت به مطالبی که با این روش ارائه می شود داشته    باشند. 
همان طور که قبالً یاد آور شدیم دانش آموزان دوره های اول و دوم متوسطه )حداقل 
تعداد زیادی از جوانان در این گروه سنی( بیشتر از 20 دقیقه نمی توانند به طور 
مؤثر گوش دهند. دانش آموزان بزرگ تر نیز اگر سخنرانی بیشتر از نیم ساعت طول 

بکشد دچار حواس پرتی می شوند.
اگر  می شود.  مربوط  روش  این  نامطلوب  سازماندهی  به  بدبینی  علت  سومین 
سخنرانی به خوبی تنظیم و اجرا نگردد. بهترین گوش دهندگان و یادداشت برداران 
نیز در گرفتن پیام مشکل خواهند داشت. معلم در سازماندهی این روش به این 

نکات باید توجه کند:
1  تشخیص سطح اطالعات دانش آموزان؛

2  رعایت مدت زمان سخنرانی در حد مناسب و مرتبط با درس مربوط؛
٣  واضح ساختن نکات کلیدی؛
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٤  آماده کردن فهرستی از مطالب سخنرانی برای دانش آموزان.
طراحی و تولید: شیوه طراحی و تولید بیشتر در دوره های فنی و حرفه ای استفاده 
می شود. این شیوه بر عمل دانش آموزان تأکید دارد. از دانش آموزان انتظار می رود 
را  چیزی  کرده  استفاده  طراحی  در  کرده اند،  جمع آوری  که  اساسی  اطالعات  از 

تولید کنند.
و  ثمربخش  دانش آموزان  برای  باالیی  حد  در  شیوه  این  صحیح،  برنامه ریزی  با 
برانگیزاننده است، زیرا امکان پیدا می کنند رویداد یا پدیده ای را مشاهده کنند، 
اطالعاتی گردآوردی نمایند و براساس آنها چیزی را تولید کنند. معلم برای اجرای 

مؤثر این شیوه به این سؤاالت باید پاسخ دهد:
1  دانش آموزان چه مسئله ای را باید حل کنند؟

روی  باید  طرح  امکان  حد  )در  باشد  چیزهایی  چه  باید  طرح  عناصر  و  اجزا    2
چیزهایی که دانش آموزان عالقه دارند تمرکز پیدا کند(؟

مواد  باشیم  مجبور  است  ممکن  مثال  )برای  کدام اند  محدودیت ها  و  مسائل    ٣
ویژه ای برای طراحی تهیه کنیم. چه هزینه ای را باید متحمل شویم و برای تکمیل 

طرح چقدر زمان مورد نیاز است؟(
٤  برای بروز خالقیت دانش آموزان چه برنامه ای پیش بینی شده است؟

از  را  امور  بعضی  که  می کند  دانش آموزان کمک  به  نقش ها  ایفای  نقش:  ایفای 
نظر دیگران ببینند. بیشتر دانش آموزان دوره متوسطه روحیۀ انعطاف پذیر ندارند. 
به شیوۀ دیگری  پیرامون خود  به جهان  را حساس می کند که  آنان  ایفای نقش 
توجه کنند. برای برنامه ریزی بهتر و مؤثرتر در شیوه ایفای نقش به این مراحل 

باید توجه کرد:
1  تعیین نقش های خاص؛

داشت  خواهند  مشارکت  نقش  ایفای  در  که  دانش آموزانی  به  نقش  توضیح    2
)آماده سازی(.

بیشتر در کالس های علوم  این روش  از  کار دانش آموزان و توضیحات معلم: 
دبیرستان استفاده می شود. دانش آموزان با اجرای این روش با روش های کاری که 

انجام می دهند آشنا می شوند.
این روش نیز مراحلی به این شرح دارد:

مرحله اول: مجموعۀ فعالیت هایی را که باید دانش آموزان به صورت متوالی انجام 
دهند، به آنان شرح دهید؛

مرحله دوم: به سؤاالت دانش آموزان دربارۀ آنچه که به آنها شرح داده شده است 
پاسخ دهید؛

مرحلۀ سوم: مراحل فعالیت هایي را که دانش آموزان باید انجام دهند، مرور کنید؛ 
شود  سؤال  آنها  از  باید  که  را  دانش آموزاني  تصادفي  به صورت  مرحلۀ چهارم: 
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انتخاب کنید. از آنان بخواهید که فعالیت هاي متوالي را توضیح دهند. دانش آموزان 
باید تشویق شوند که این توالي را به زبان خود بیان کنند. معلم باید به دقت گوش 

دهد و اشتباهات را اصالح نماید؛
مرحلۀ پنجم: براي دانش آموزان فرصتي فراهم کنید تا آنچه را که یاد گرفته اند 

تمرین کنند . پیشرفت فردي دانش آموزان را بررسي و دربارۀ آن داوري کنید.
یادگیري گروهي: در کالس هاي دورۀ متوسطه تقسیم دانش آموزان به گروه هاي 
کوچک شیوه مناسب و کارآمدي براي یادگیري است. این شیوه براي معلمان فرصتي 
ایجاد مي کند که مواد تازه اي به دانش آموزان ارائه دهند و براي دانش آموزان نیز شرایطي 

به وجود مي آورد که بهتر و بیشتر از شیوه هاي سنتي به بررسي و کشف بپردازند.
براي ثمربخش شدن تدریس از طریق یادگیري گروهي باید به نکاتي توجه کرد که 

برخي از موارد آن به این شرح است:
تیم دیگر  افراد  با  اما کاري  را کمک کند،  تیم خود فرد دیگري  1  هر عضو در 

نداشته باشد؛
2  اعضاي تیم با یکدیگر گفتگو کنند و به این کار تشویق شوند، ولي صدا در حدي 

باشد که در کار دیگران اختالل به وجود نیاورد؛
٣  هرگروه تالش کند به سؤاالت پاسخ دهد. منشي گروه همه پاسخ ها را یادداشت 
حرکت  معلم  گروه ها  فعالیت  طول  در  دهد.  قرار  تیم  مسئول  اختیار  در  و  کند 
مي کند و کمک الزم را به آنها ارائه مي دهد. وقتي همۀ گروه ها به سؤاالت پاسخ 
دادند معلم کار خود را با همۀ کالس آغاز مي کند. در این مرحله بهتر است به این 

نکات توجه کند: 
1  یک فرد از یکي از تیم ها انتخاب مي شود و از او درخواست مي گردد که پاسخ 

سؤاالت را که در گروه خود تهیه شده است ارائه دهد؛
2  معلم سؤال مي کند آیا تیم هاي دیگر پاسخ هاي متفاوتي را تهیه کرده اند، اگر 

چنین است کالس به این پاسخ ها گوش فرا دهد؛
٣  کالس دربارۀ اختالف پاسخ ها بحث مي کند. از طریق بحث کالسي براي هر 

سؤال یک پاسخ اجمالي داده مي شود؛
٤  معلم پاسخ هاي اجمالي کالس را دربارۀ هر یک از سؤاالت روي تخته مي نویسد.

ـ یادگیري در آموزش متوسطه  اصول انتخاب    راهبردهاي یاددهي 

مختلف  مراحل  هدایت  براي  را  الزم  برنامه ریزي  باید  تدریس  از  قبل  معلم    1
آموزش انجام دهد و با تعیین هدف ها و اصول در محتوا عناصر و اجزای آموزش را 

به صورت واضح و شفاف سازماندهي کند؛
2  چون در دورۀ متوسطه دانش آموزان از قدرت ذهني باالتري نسبت به دوره هاي 
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بنابراین  نمي پذیرند؛  دستوري  و  یک طرفه  طور  به  را  مطالب  برخوردارند  قبلي 
تدریس باید همراه با مباحثه و استدالل باشد تا براي مخاطب قابل قبول و دلپذیر 

جلوه کند؛
٣  یکي از عالیق دانش آموزان در این دوره انجام کارها در گروه هاي کاري است. 
باید از طریق سازماندهي دانش آموزان در گروه هاي مختلف انگیزه و رغبت آنان را به 

مطالعه و یادگیري بیشتر کرد؛
مطالعات  هستند  مایل  مستعد  دانش آموزان  مخصوصاً  دانش آموزان  از  بعضي    ٤
موردي و انفرادي نیز داشته باشند، بنابراین معلم مي تواند پس از شناخت توانایي هاي 
دانش آموزان، بعضي از مطالعات موردي را به عهدۀ دانش آموزان عالقه مند بگذارد و 

نتایج را به وسیلۀ خود آنان در کالس ارائه و بحث کند؛
5  اگر تدریس با طرح سؤال آغاز شود، براي دانش آموز دورۀ متوسطه نیز مانند 

دانش آموزان سایر دوره ها دلپذیرتر است؛
6  نوجوان براي شخصیت خود احترام خاصي قائل است. معلم باید ضمن گفتگو 
و مباحثه، در انتخاب کلمات و عبارات مالحظه حرمت و منش او را داشته باشد و 
مبادا با عدم رعایت این نکته مهم رابطۀ انساني و عاطفي بین معلم و دانش آموزان 

قطع شود؛
از  بیشتر  سني  گروه  این  دانش آموزان  شود.  طوالني  نباید  معلم  توضیحات    7

20 دقیقه نمي توانند به طور مؤثر گوش دهند؛
8  نوجوانان به حاصل کار خود اهمیت مي هند. صرفاً فرایند انجام کارها آنها را 
راضي نمي کند، بلکه نتیجه انجام کار براي آنان ارزشمند است؛ بنابراین باید در 
مجموعه فعالیت هاي تدریس تولید یا تولیدات دانش آموزان برجستگي خاصي پیدا 

مي کند؛
9  دانش آموزان دورۀ متوسطه در سني هستند که فلسفۀ هر یک از دروس براي 
آنان باید مشخص باشد. معلم باید در آغاز درس و در ضمن تدریس به نحو مقتضي 
کاربرد درس ها را در زندگي به دانش آموزان تفهیم کند. جوانان مایل هستند بدانند 

خواندن هر یک از دروس چه فایده در زندگي آنان دارد؛
حل  جامعه  شهروندان  توسط  اجتماعي  مشکالت  و  زندگي  مختلف  مسائل    10
مي شود و نوجوانان از نظر سني نزدیک ترین افراد به انجام وظایف شهروندي هستند 
از طریق تدریس مي توان بعضي از مسائل اجتماعي را طرح نمود و دانش آموزان 
را متوجه این نکته اساسي کرد که آنان در حل این مسائل باید ایفاي نقش کنند؛

11  دانش آموزان این گروه سني مایل هستند انتقادها و دیدگاه هاي آنان در عملکرد 
معلم انعکاس پیدا کند. بهتر است معلم در هر جلسۀ درس مواردي را که با نظر 
دانش آموزان اصالح یا تکمیل کرده است ارائه دهد. انجام این کار به اعتماد بین 

معلم و دانش آموزان مي افزاید.
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بودجه بندي و طرح درس کتاب دانش فني تخصصي پایه 12

بودجه بندي با توجه به تعداد جلسات در یک نیم سال تحصیلي، به ترتیب زیر انجام 
شده است:

شماره جلسه
عملينظريرئوس مطالبواحد یادگیريپودمان

*مقدمه و چشم انداز کلي کتاب1ـ اتصاالتپودمان اول1

*بیان تقسیم بندي و اهمیت اتصاالت در تولید مبلمان1ـ اتصاالتپودمان اول2

*معرفي اتصاالت مکانیکي چوبي1ـ اتصاالتپودمان اول3

*معرفي اتصاالت مکانیکي فلزي1ـ اتصاالتپودمان اول4

*معرفي اتصاالت شیمیایي1ـ اتصاالتپودمان اول5

*معرفي سبک هاي مختلف مبلمان2ـ سبک شناسيپودمان اول6

 ارزشیابي پودمان اولپودمان اول7

اصلي ماشین آالت صنعتي و درجات 1ـ تولیدات صنعتي و درجات اتوماسیونپودمان دوم8 اجزاي  معرفي 
*اتوماسیون

*بیان انواع تولیدات صنعتي 2ـ مباني ماشین آالت صنایع چوبپودمان دوم9

*معرفي ماشین آالت تولید مبلمان دستي و قابل حمل3ـ ماشین آالت صنایع چوبپودمان دوم10

*معرفي ماشین آالت ثابت و سي ان سي 3ـ ماشین آالت صنایع چوبپودمان دوم11

*سرویس و نگهداري و چیدمان تجهیزات کارگاهي 4ـ سرویس نگهداري و چیدمان ماشین آالتپودمان دوم12

ارزشیابي پودمان دومپودمان دوم13

*معرفي جنگل ها و درختان و فوائد زیست محیطي آنها1ـ چوب شناسيپودمان سوم14

*معرفي چوب و مقاطع سه گانه آن1ـ چوب شناسيپودمان سوم15

روش هاي 1ـ چوب شناسيپودمان سوم16 انواع  و  چوب  خشک کردن  اهمیت  بیان 
*خشک کردن

معرفي سیستم 1ـ چوب شناسيپودمان سوم17 و  کوره  در  روش خشک کردن چوب 
کوره *کنترل 

*معرفي نوآوري ها در تولید مبلمان 2 و 3 فناوري نانو در صنعت چوب و پلیمرهاپودمان سوم18



13

ارزشیابي پودمان سومپودمان سوم19

پودمان 20
*معرفي نرم افزارهاي ماکروسافت آفیس 1ـ آشنایي با نرم افزار اکسلچهارم

پودمان 21
*معرفي نرم افزار اکسل و بخش هاي اصلي آن1ـ آشنایي با نرم افزار اکسلچهارم

پودمان 22
*معرفي پانل ها1ـ آشنایي با نرم افزار اکسلچهارم

پودمان 23
*معرفي پانل ها1ـ آشنایي با نرم افزار اکسلچهارم

پودمان 24
و 1ـ آشنایي با نرم افزار اکسلچهارم مساحت  طول  محاسبه  و  فرمول نویسي  روش  بیان 

قطعات *حجم 

پودمان 25
*طراحي جدول برآورد قیمت قطعات1ـ آشنایي با نرم افزار اکسلچهارم

پودمان 26
ارزشیابي پودمان چهارمچهارم

بیان اهمیت دانستن زبان تخصصي صنایع چوب در 1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم27
حاضر *عصر 

*معرفي فضاهاي مختلف مسکوني1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم28

معرفي مصنوعات چوبي موجود در هر یک از فضاهاي 1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم29
*مسکوني

*معرفي اجزاي مبلمان چوبي1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم30

*معرفي اتصاالت با توجه به مفاهیم پودمان اول کتاب1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم31

به 1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم32 توجه  با  حمل  قابل  و  دستي  ماشین آالت  معرفي 
دوم پودمان  *مطالب 

*معرفي ماشین آالت ثابت کارگاهي 1ـ کسب اطالعات فنيپودمان پنجم33

ارزشیابي پودمان پنجمپودمان پنجم34


