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:منابع اصلی دوره جهت آزمون
 برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران

 انتشارات سمت(روش ها وفنون تدریس )شعبانی حسن،  مهارت های آموزشی وپرورشی ،

 ، مدرسهانتشارات مهرمحمدی محمود ،بازاندیشی فرایند یاددهی و یادگیری وتربیت معلم

 ترجمه محمد رضا بهرنگی 2004الگوی های تدریس  ،

الگوی های تدریس، ترجمه محمود مهرمحمدی  و لطفعلی عابدی

 روشهای برترتدریس با تاکیدبر طراحی آموزشی، رضا رحال زاده

 شعبانی حسن(نظریه ها والگوها)مهارت های آموزشی وپرورشی ،

:همنابع فرعی جهت تعمیق مطالع





یست که آینده مکانی ن.یادگیری امری معطوف به یادگیرنده ویاددهنده، است

ه به به آنجا می رویم بلکه مکانی است که آن را بوجود می آوریم راه هایی ک

.آینده ختم می شوند یافتنی نیست بلکه ساختنی است

خلوق انسان  انسان مولود شرایط نیست شرایط م: بنیامین دیزرائیلی می گوید

است



یت های مختلف یکی از عناصر تعیین کننده درهربرنامه آموزشی،انتخاب موثرترین شیوه ها،روش ها وفنونی است که درموقع

ه ای است که از سه بُعد به عبارتی دیگر الگوی پذیرفته شد. تدریس بیش از انتقال دانش است .یادگیری باید به کارگرفته شود

.هدفها،روش ها وارزشیابی تشکیل شده است

«.روش تدریس  بزرگترین عامل توفیق معلم است» : کتاب هنر معلمّی عقیده دارد کهمولفدکتر غالمعلی سرمد،

خواهد رسید روزی فرا» : در رابطه با تاثیر تعلیم وتربیت و به ویژه تدریس  دررشد وتعالی انسان می گوید1910ثورانداک ، 

«.که ما همان گونه که حرارت ونور را مسخّر خودساخته ایم، روح ها وجانها را نیز تحت استیالی خود خواهیم داشت

اسیت کیه دارای   بهترین معلم ،کسیی » : دروصف بهترین معلم که بهترین روش تدریس را برمی گزیند، می گویدلئوتولستوی

سیت  روش متکیی بیه عمیل هنرمندانیه ا    )قابلیت خلق روشهای تازه است وبهترین روش خاصی نیست ،بلکه یک هنر اسیت  

«وهرمعلمی بایدتالش کند درخود، قابلیت کشف روش های جدید را بپروراند(



+برونداد پیامد+ فرآیند محصولدرون داد +

وضعیت
مطلوب

وضعیت
موجود

نیاز

وضعیت
مطلوب

وضعیت
موجود

نیازشبه

نتایج وسایل

محیط

جامعهسطح

مدرسهسطح

کالسسطح

ــــــــــموجودوضعیت
...............مطلوبوضعیت مدل مفهومی کارکرد نظام آموزشی از دیدگاه کافمن



باچه روشی ؟چه چیزی باید یاد بگیرد؟یادگیرنده چه کسی است؟

input
process

نحوه ارزیابی چگونه است؟

output

:input

-مدیر-معلم–دانش آموزان 
-محتوای درسی –والدین 

امکانات  –منابع مالی 
محیط اجتماعی  –وتجهیزات 

...و

 : process 
فرایند تدریس معلم و روشهای  

فعالیت های -ویادگیرییاددهی 
بکارگیری  -پرورشی وتربیتی

شیوه  –تکنولوژی در آموزش 
...ارزشابی از فعالیت و

:OUTPUT
مردودی دانش اموز-قبولی

تحقق ودستیابی به اهداف 
....ودوره تدوین برای 



جایگاه یاددهی و یادگیری 
در برنامۀ درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران



فلسفه تربیت

نمایه جایگاه سند برنامه درسی ملی در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش

(آموزش و پرورش)فلسفه تربیت رسمی و عمومی 

رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

راهبری و 
مديريت

پژوهش و 
ارزشيابي

تأمين و 
تخصيص منابع 

مالي

تامين فضا، 
تجهيزات 

فناوری

م تربیت معل
و تامین 
یمنابع انسان

برنامه 
درسی 

ملی

چارچوب برنامه درسی 
دوره های تحصیلی

راهنماهای برنامه درسی حوزه های 
یادگیری

تولید مواد و رسانه های  
(بسته آموزشی)یادگیری



:يادگيری-برخي ضرورت های تدوين سند برنامه درسي ملي مرتبط با ياددهي •

 (امه درسیچارچوبی برای طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی از برن)یادگیری در دوره های مختلف تحصیلی –تدوین نقشه کالن یاددهی

 (ضرورت و کارکرد، قلمرو هر حوزه، جهت گیری ها در سازماندهی محتوا و آموزش)تعیین حوزه های یادگیری

 یادگیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی–تعین اصول کلی حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی

سیاست های تولید مواد آموزشی

 مشخص کردن مدل ارزشیابی

 (مدیران مدارس و معلمان)تبیین انتظارات از عوامل اجرایی



رویکرد و جهت گیری کلی برنامه درسی ملی

عنای زمینه  ماتخاذ این رویکرد به . است« فطرت گرایی توحیدی »رویکرد برنامه های درسی و تربیتی 

درک و اصالح مداوم دانش آموزان از طریق 1سازی الزم جهت شکوفایی فطرت الهی 

.است3آنان به منظور دستیابی به مراتبی از حیات طیبه2موقعیت 

فطرت. فطرتاین.دارد(یاکتسابغیر)اصیلگرایشیومعرفتهستیعالممبدأبهنسبتآدمییعنی:استآدمیوجوددرالهیسرشتی1
انسانحضوریمعرفتآن،معرفتیجنبهدرفطرت.شودسپردهفراموشیبهتواندمیوپذیردتوسعهوبخوردصیقلیافته،فعلیتتواندمی
.استانسانیفطرهایگرایشاهمازدوستیزیباییوخواهیفضیلتجویی،حقیقتپرستش،بهمیلگرایش،بعددروخداستبه
بافعالوآزادآگاه،عنصرییمنزلهبهفردپیوستهتعاملحاصلکهاستتغییریودرکقابلوپویامشخص،وضعیتموقعیت،ازمنظور.2

همهازراترفوجهانیهمهخالقوبرترحقیقتیکه)استمتعالخداوندمحضردر)جامعهوطبیعتخود،(هستیجهانازایوگسترهخداوند
.(استهاموقعیت

تحققکهاست(الهیدینمقبولهایوارزشمبانی)اسالمیمعیارنظامبراساسومراتب،ابعاددرهمهءبشرزندگیمطلوبوضع:طیبهحیات.3
وتشدیدهستیقیقتحباواختیاریآگاهانهارتباطمستلزمزندگیگونهاین.خواهدشداهللالیقربیعنیزندگیغایتبهدستیابیباعثآن
.باشداسالمینِبادمناسبمعیارِنظاموآزادنهآگاهانهوالتزامانتخاببراساسبایدکهاستزندگیواجتماعیفردیشئوندرهمهاوبارابطه



پیش فرض ها
• یادگیری فرایندی است که طی آن، عناصر پنج گانه  اهددا  برنامده هدا ی درسدی و     -فرایند یاددهی
.  تربیتی می تواند در عناصر چهارگانه و ساحت های گوناگون تربیت تحقق یابد

اسداس مبدانی،   یدادگیری متربیدان  بدر   -کلیه  راهبردها، تصمیمات و اقدامات مربوط به فرایند یداددهی •
.اصول، اهدا  برنامه  درسی ملی و داللت های آن استوار است

ی تدابع بدی   یادگیری اگرچه محیط مورد توجه و تأکید قرار می گیدرد، امدا متربد   –در فرایند یاددهی •
املی بدا  چون و چرا و مقهور محیط نیست، بلکده او آزادی و  فرصدت تصدمیم گیدری دارد و رابطده  تعد      

.محیط یادگیری برقرار می کند، نه آن که در همه  موارد برای وی تصمیم گیری شود

.ری داردیادگیری، اراده و انگیزه  یادگیرنده نقش اساسی  در ارتقاء یادگی–در فرایند یاددهی •

دی مسدتمر و  هر متربی فطرتاً یادگیرنده ای منحصر به فرد قلمدداد مدی شدود و یدادگیری او در فرایند     •
. مادام العمر جریان می یابد
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اجزا و عناصر رويكردکلي برنامه درسي ملي 
:جمهوری اسالمي ايران

دانش آموز

(مربي)معلم

محتوا

يادگيری-ياددهي 

ارزش يابي

محيط يادگيرنده

مدير مدرسه



.ذاتی استکرامتالهی و دارای امانت. 1
.  یافتن داردقابلیت شکوفایی و فعلیت فطرت الهی در وجود او نهفته است و . 2
ح اصالخویش در راستای انتخاب احسن کرده و با درکاست و می تواند آن را موقعیتهمواره در . 3

.حرکت نمایدمداوم آن
برقرار کند و املیتع، تصمیم گیری و خویشتن داری دارد و می تواند با محیط یادگیری، رابطه انتخابتوانایی . 4

.تابع بی چون و چرا و مقهور محیط نیست
.یادگیری، نقش اساسی دارد-برخوردار است که در فرآیند یاددهی اراده و انگیزه از . 5
.داردش فعال نقدرفرآیند یاددهی  یادگیری و تربیت پذیری و توسعه شایستگی های خویش به لحاظ ذاتی .6
.استتوانایی های گوناگون و ظرفیتها، تجربیات، قابلیتهادارای . 7

:آموزدانش
1



.امین و بصیر برای دانش آموزان استاسوه ای ، (ع)در مسیر راه انبیا و ائمه اطهار. 1
شی زمینه  های تربیتی و آموزخلق فرصت با شناخت و بسط ظرفیت های وجودی دانش آموزان و . 2

.درک و انگیزه اصالح مداوم موقعیت آنان را فراهم می سازد
.رشد عقالنی، ایمانی، علمی، عملی و اخالقی دانش آموزان استزمینه ساز . 3
.فرآیند یاددهی  یادگیری استراهنما و راهبر . 4
برنامه یابی ارزشو اجرا، تدوین، تطبیقبرای خلق فرصت های تربیتی و آموزشی مسئولیت . 5

.های درسی و تربیتی در سطح کالس را بر عهده دارد
.یادگیرند ه و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است. 6

:(مربي)معلم
2



منسجمایهمجموعقرآنی،ودینیهایآموزهباسازواروتربیتیوفرهنگیهایارزشبرمبتنی.1
وعقلیرشد،الهیفطرتشکوفاییزمینهکهاستیادگیریتجربیاتوهافرصتازهماهنگو

.آوردمیفراهمپیوستهصورتبهراهاعرصهوعناصریافتنفعلیت
انتظارموردهاییشایستگبرمبتنیکلیدیهایایدهواساسیهایمهارتومفاهیمدربرگیرنده.2

.استآموزاندانشاز
.استبشریمعتبروعلمیهاییافتهازبرگرفته.3
تظاراتانآموزان،دانشروانشناختیهایویژگی،عالیق،آیندهوحالهاینیازبامتناسب.4

.استآموزشزمانواسالمیجامعه

:محتوا
3



اصالحودهیادگیرنموقعیتشناختفطری،هایگرایشابرازبرایساززمینهفرآیندی.1
.استآنمداوم

تنوعم هایمحیط بایادگیرندهفعالوهدفمند،خالقتعاملحاصلیادگیری.2
.استیادگیری

ودیگرانخداوند،خود،باارتباطبهنسبتمعنادارطوربهراآموزاندانشدیدگاه.3
.دهدقرارتأثیرتحتمخلوقات،

:يادگيریدهيياد
4



ه او با موقعیت از موقعیت کنونی دانش آموز، فاصلتصویری روشن و همه جانبهبه صورت مستمر . 1
.بعدی و چگونگی اصالح آن متناسب با ظرفیتها و نیاز های وی ارائه می کند

یابی فراهم  دانش آموز را با تأکید بر خود ارزرشد مداوم و خود مدیریتی ، انتخاب گریزمینه . 2
.می کند و بهره گیری از سایر روش ها را زمینه ساز تحقق آن می داند

انش آموز می ، کاستی های یادگیری را فرصتی برای بهبود موقعیت دکرامت انسانیضمن حفظ . 3
.داند

.آموزشی میداندبهبود و اصالح نظام کاستی های یادگیری را فرصتی برای . 4

:يابيارزش
5



برایراغنیوبرانگیزاننده،پویا،منعطف،امنمحیطیهستی،نظامهایظرفیتازگیریبهرهبا.1
.بیندمیتدارکآموزاندانشهایویژگیوعالیقنیازها،بهپاسخگویی

نظیرهاطمحیسایرونمی شودمحدودآنبهیادگیریامااست؛اصلیوپایهیادگیریمحیطمدرسه.2
.گیردمیبردرنیزرافرهنگیوصنعتیاقتصادی،طبیعی،اجتماعی،هایمحیط

وآموزانشدانموقعیتبهبودزمینه،هارسانهومجازیهایمحیطقابلیتوظرفیتازگیریبهرهبا.3
.آوردمیفراهمرایادگیرییاددهیفرایندکیفیتارتقای

بامؤثرومستمرتعاملدرکهآیدمیبشماریادگیریوتربیتاثربخشومهمهایمحیطازخانواده.4
.باشدمیمدرسه

:يادگيریمحيط
6



ومدبرودیرمتربیتی،راهبرپذیر،مشارکتنگر،آیندهفکر،منعطف،اهلمتعهد،خالق،مؤمن،معلمی.1
.استایحرفههایصالحیتوصدرسعهدارای

برآموزانانشدفطریهایگرایششکوفاییبرایرایادگیریمحیطتوسعهوتأمینمسئولیت.2
.داردعهده

هایبرنامهابییارزشواجراتدوین،یاانطباق،آموزشیوتربیتیهایموقعیتخلقمسئولیت.3
.داردعهدهبرمدرسهسطحدرراتربیتیودرسی

عواملیهکلبرایراموقعیتمداوماصالحودرکامکانپویا،وسازنده،صحیحروابطبرقراریبا.4
.سازدمیفراهمیادگیرندهسازمانبهدستیابیو(هاخانوادهوکارکنان)
.استورداربرخمدرسهامورکلیهدرپذیریمسئولیتوپاسخگوییبرایمتناسباختیاراتاز.5

:مديرمدرسه
7



ومدبرودیرمتربیتی،راهبرپذیر،مشارکتنگر،آیندهفکر،منعطف،اهلمتعهد،خالق،مؤمن،معلمی.1
.استایحرفههایصالحیتوصدرسعهدارای

برآموزانانشدفطریهایگرایششکوفاییبرایرایادگیریمحیطتوسعهوتأمینمسئولیت.2
.داردعهده

هایبرنامهابییارزشواجراتدوین،یاانطباق،آموزشیوتربیتیهایموقعیتخلقمسئولیت.3
.داردعهدهبرمدرسهسطحدرراتربیتیودرسی

عواملیهکلبرایراموقعیتمداوماصالحودرکامکانپویا،وسازنده،صحیحروابطبرقراریبا.4
.سازدمیفراهمیادگیرندهسازمانبهدستیابیو(هاخانوادهوکارکنان)
.استورداربرخمدرسهامورکلیهدرپذیریمسئولیتوپاسخگوییبرایمتناسباختیاراتاز.5

:مديرمدرسه
7




