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  چكيده

 مشاهده مانند شناختي فرايندهاي كه دارد وجود اساسي باور اين فرايندي شيوه به يادگيري آموزش در

 مي تشكيل را يادگيري اساس...  و استنباط بيني پيش سازي فرضيه و ها داده پردازش و آوري جمع دقيق،

 تقويت يادگيرندگان در مهارت اين تا شود فراهم شرايطي بايد فلسفه تدريس در اساس همين به و. دهند

 هدف يادگيري، موضوع هاي ضرورت يادگيرندگان، هاي ويژگي محيطي، شرايط يادگيري اين مكمل و شود

 و يادگيرنده فعاليت يادگيري، محتواي و موضوع ارائه و دهي سازمان نحوه يادگيرنده، هاي هدف آموزشي،

  .گيرند مي قرار توجه مورد تدريس فرايند در تعاملي ي شيوه همه از تر مهم

 فرهنگي و فكري مراكز ترين بنيادي تا است توانسته راحتي به ويژگي چند داشتن دست در با غرب فلسفه

  :جمله آن از كند پيشروي مسلمانان

  آنها جديدترين تا منابع ترين كهن از غني و گسترده نوشتاري منابع و كتابخانه به دسترسي)1

  گسترده و مناسب پژوهشي-آموزشي فضاهاي داشتن اختيار در)2

 سايت ي،تخصص هاي مجله كتاب، طريق از جديد هاي انديشه نشر منظور به رساني اطالع فرآوان امكانات)3

  ... و علمي هاي

  علمي- پژوهشي هاي شيوه از گيري بهره)4

 روبرو كمبودهايي با هنوز شيعيان ويژه به مسلمان فيلسوفان ناب هاي انديشه برگ پر دفتر سوي اين در اما

 يونان فلسفه زمينه در حتي اسالم فلسفه زمينه در بخواهد كه پژوهشي دانش براي كمبودها اين و. است

  ..است تأثيرگذار و محرز نمايد تحقيق...  و باستان
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را از طريق راهكار هاي دانش فلسفه كوشيده ام تا درس   در اقدام پژوهي حاضر فلسفهدبير  ..…اينجانب 

 اين درس ياري بخشم. فهم  آموز محور براي دانش آموزانم  جذاب نموده و آنان را در 

  مقدمه	

 اين دبيران صحبت پاي وقت هر ام كارشده به مشغول فلسفه درس دبير بعنوان پرورش و درآموزش وقتي از

 دهند نمي نشان عالقه درس اين به نسبت آموزان دانش اينكه بر مبني آنها شكايت و ازگله ام نشسته درس

 درس اين به نسبت آموزان دانش چرا كه است كرده مشغول خود به مرا سوال اين هميشه و ام برده رنج

 نيز درس اين نمرات ميانگين و قبولي درصد موجود آمارهاي به توجه با و كنند؟ رميرفتا اينگونه خاص

 مانند. كردم مي پيدا آموزان دانش رفتار اين براي هم خاصي داليل و ها تحليل خودم ذهن در است؟ پايين

 : اينكه

 . است جاذبه بي و خشك آموزان دانش براي درس اين ـ

 . است درك و فهم قابل غير و سخت آن كلمات ـ

 . ندارد نيازي پيش سوم پايه از قبل سالهاي در درس اين ـ

 . است آموزان دانش توجه جلب براي جذاب تصاوير و عكس از عاري كتاب دو اين ـ

 تدريس در هم آنها كه است گرفته انجام غيرمتخصص دبيران توسط مواقع بيشتر در كتاب دو اين تدريس ـ

 خاطر به و ندارند اي عالقه درس اين تدريس به نيز خودشان حتي يا و اند هبود مشكل دچار كتاب دو اين

 . كنند تدريس كالسها اين در كه اند شده مجبور خود موظف ساعات پركردن
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 كامالً شود مي استفاده آن در كه كلماتي و نيستند مأنوس و آشنا فلسفه مفاهيم و الفاظ با آموزان دانش ـ

 . باشد مي آموزان دانش ذهن از دور و تخصصي

 نمي و نيست يافتني دست هيچگاه كه اند ساخته غولي خود ذهن در دروس اين مفاهيم از آموزان دانش ـ

 . بگيرند ياد را درسها اين توانند

 

 آن مطالعه از بعد چه و بخوانند را آن آنكه از قبل چه حتي درس اين به آموزان دانش عالقمندي عدم ـ

 . دارد وجود

 تحصيل در دروس اين نبودن كاربردي و جامعه در علوم اين نخوري بدرد و بودن فايده بدون رهنگف رواج ـ

 . كرده تحصيل افراد از بعضي حتي و عوام ميان در غلط فرهنگ تأثير تحت شخصي و فردي زندگي و

 روي ركشو جمعي هاي رسانه و پرورش و آموزش نظام زيرا ما، كنوني ي جامعه در فلسفه بودن مظلوم ـ

 اين در صحيح رساني اطالع و است نداده انجام را الزم بسترسازي و نكرده كار چنان آن علوم اين معرفي

 و جامع تحقيق و شناسي آسيب دقت به توان مي را بحران داليل اين از هركدام البته. ندارد وجود رابطه

 اين كنيم ايجاد انگيزه و عالقه آموزان دانش در و كنيم عمل بهتر كالس در بتوانيم اينكه براي. نمود علمي

 سليقه و عاليق و توانائيها و استعدادها شناخت و مدرسه در موجود امكانات و شرايط با متناسب را حلها راه

 همه براي محدود و خاص تدريس روش يك فقط هميشه كه بدانيم بايد البته. بكارگيريم آموزان دانش ي

 كه است كسي فعال و توانا و هنرمند معلم بلكه بود نخواهد بخش يجهنت شرايط ي درهمه و ها كالس نوع

  .ببندد بكار مناسب و منطقي حل راه يك شرايطي و زمان هر براي
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  بيان مساله

 و دبيران به فلسفه درس به آموزان دانش توجهي بي و ميلي بي عوامل و تحصيلي افت علل شناخت

 دانش در عالقه و انگيزه ايجاد با راهكارهايي كارگيري هب با تا كند مي كمك پرورش و آموزش مسئوالن

در بررسي علل افت در  .آورد مي فراهم را فلسفه درس در پيشرفت زمينه موانع برداشتن ميان از و آموزان

  :آموزشي مي توان موارد زير را مشاهده نمود  نظام ساختار

  آموزشي نظام در فلسفه جايگاه به اولي طريق به و انساني علوم رشته به توجهي بي-

 بر مبتني بيشتر كه بيشتر كه انساني علوم و فلسفه رشته دروس مجموعه با فلسفه درس سنخيت عدم-

  تفهم تا اند تحفظ

  اسالمي) فلسفه( گذشتگان فلسفي منابع ويژه به غني منابع از استفاده عدم-

 متوسطه سوم سال از درس اين( وركش آموزشي نظام درسي برنامه به فلسفه دروس ورود زمان در تأخير-

  (شد كشور رسمي آموزشي نظام وارد قبلي زمينه پيش هيچ بدون و انساني رشته در هم آن نظري

 نظام دارند،در برخور مستقلي و متفاوت ماهيت از كه سوم، سال فلسفه دروس امتحان و تدريس ادغام-

  واحدي)- سالي( متوسطه آموزش جديد

 دوره در خصوص به منطقي و فلسفي متنوع و گسترده موضوعات به توجه با درسي ساعات كفايت عدم-

  دانشگاهي پيش

 بودن خصوصي غير به توجه با معلمان خدمت ضمن آموزش هاي كالس برگزاري در اعمال و توجهي بي-

 در موجود مشكالت علت به مناطق، از بسياري در تحصيلي سال آغاز در تأخير كشور سراسر در معلمان اكثر

 اين در تخصصي نشريات به فلسفه معلمان دسترسي عدم و فلسفه رشد مجله فقدان-دبيران سازماندهي

  زمينه
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  توصيف وضعيت موجود:  

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت …مدت  …شهرستان.…آموزشگاهفلسفه دبير  …اينجانب 

مساله اي كه بنده با آن مواجه  س مي كنم.تدريدبير فلسفه در سمت  …مي باشم .و هم اكنون در آموزشگاه 

سال (اول ودوم ) از دانش  شدم وباعث شد كه تغييراتي در كالسم ايجاد كنم هر ساله در پايان هر دو نيم

در مورد روش تدريس   آموزان مي خواهم كه نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پيشنهادات

كمتر توجه نشان  فلسفهبه درس  مري به اين نتيجه رسيدم كه دانش آموزانبنده ارائه دهند پس از جمع آو

و در فعاليت هاي گروهي شركت نمي ونمره ارزشيابي هاي مستمر آنان در اين درس كمتر است 		مي دهند 

  	انجام دهم. 	زمينه  به همين دليل تصميم گرفتم پژوهشي در اينكنند .

  		 	قه چنداني ندارند؟ عال  فلسفهچرا دانش آموزان به درس  		-

  شده است؟   فلسفهدبيران سال هاي قبل سبب بي انگيزه نمودن آنها به درس   آيا شيوه تدريس بنده يا 		-

  ي مطالعه اين درس ،سبب بي عالقگي آنها به اين درس شده است ؟ 	به نحوه  عدم آشنايي دانش آموزان 		-

  تاثير داشته است ؟  فلسفهر يادگيري درس هاي مستمر وتكويني د  عدم توجه به ارزشيابي 		-

  درتدريس توسط دبيران موثر بوده است ؟  عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي 	- 

 عالقه مند سازم؟  فلسفهچگونه مي توان دانش آموزان را به درس  		-

مي كردم.  اينها سواالتي بودند كه بايد پاسخ آنهارا پيدا كرده وراهكارهاي مناسب براي آنها پيدا 

يادگيري است. همه دست اندركاران امور آموزشي وتربيتي با كلمه  -بخشي از فرايند ياددهي  ارزشيابي

امتحان آشنايي دارند . اگر بگوييم كه ارزشيابي حلقه مفقوده يادگيري محسوب مي شود زياد به  و	ارزشيابي 

وبرنامه درسي  دبيراليت هاي آموزشي چرا كه از يك نظر ارزشيابي آخرين حلقه از فع خطا نرفته ايم

بايد مقدم واستمرار دهنده  فلسفهنظر ديگر ارزشيابي در روش هاي فعال تدريس  محسوب مي شود واز
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همه گمان مي كنند كه ارزشيابي مخصوص اندازه گيري 	تدريس شمرده شود.  برنامه هاي درسي وفرايند

شده در كالس درس است در حالي كه ارزشيابي بايد  آموزان از مطالب مطرح دانش ها ومهارت ها ي دانش

تدريس وي نيز مي باشد وبه عنوان ابزاري براي 	در كالس ونحوه  دبيرهاي  شامل برنامه درسي وفعاليت

ارزشيابي بخشي از 	ويادگيري دانش آموز به كار رود.حال مي توان گفت كه درك نقايص برنامه وروند تدريس

  وجدا از آن ودر انتهاي آن قرار نمي گيرد. است يادگيري –فرايند ياددهي 

  اهميت موضوع

 به پرداختن در.. هستيم آموزان دانش پايين هاي نمره شاهد دبيرستان، فلسفه دروس در اخير هاي سال در

 : گرفت نظر در را عامل چند توان مي دروس اين در آموزان دانش هاي نمره تقليل علل

   ) دبير( انساني نيروي) 1

    كتاب دو اين متون نگارش سبك )2

    دبيران تدريس روش) 3

    اصلي فراگيران عنوان به آموزان دانش نقش) 4

   : گرفت نظر در بايد را نكته چند انساني نيروي مبحث در

 از چنانچه رسد مي نظر به كه دروس؛ اين با دبيران تحصيلي رشته بودن مرتبط نيمه يا مرتبط عدم مرتبط،) 1

 و تدريس كيفيت روي مثبتي تاثير مساله اين شود استفاده تدريس براي مرتبط نيمه يا مرتبط ندبيرا
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 ولي است درس اين با مرتبط اش تحصيلي رشته معلمي گاه نماند ناگفته البته. گذارد مي شاگردان هاي نمره

 . دارد منفي اثر نيز مساله اين خود كه نيست برخوردار خوبي بيان فن از يا روز، به علمي عات اطال از

  قب+ را مطلبی ھيچ اينکه بدون و ذھنی سابقه گونه ھيچ بدون شاگردان. است کتاب دو اين خود نگارش مورد در بعدی مساله) ٢
 سنگين، نگارش. شوند می مواجه دوکتاب اين با سوم سال در باره يک به باشند، شنيده يا باشند خوانده منطق يا فلسفه مورد در

 ورود كه آنجا از و كند مي خمودگي و خستگي دچار را آموزان دانش کتاب دو اين مبھم و گنگ گاه و پيچيده

 دو اين بايد ناچار به است، درس اين يادگيري نيازمند ها دانشگاه در انساني علوم هاي رشته به آموزان دانش

 زندگي در را آن كاربرد و كتاب دو اين مطالعه ضرورت آنكه بدون كنند، مطالعه را سخت و خشك كتاب

 شكل و پيشرفت در انساني علوم اهميت و نقش نگري، قشري و عي اطال كم جهت به و بدانند خود روزمره

 ت مشكال به پاسخ كه نشده گفته نوجوانان به هرگز. كنند نمي درك خوبي به را تكنولوژي دنياي به دادن

 پس است، بوده فلسفه سمت به ها گام اولين برداشتن يهمگ وي اوليه هاي نياز به پاسخ چگونگي و بشر اوليه

 آينده، گذشته، مرگ، هستي، حقيقت به مربوط مسائل فكر به بشر كه بود اوليه هاي نياز اين به جواب از

 جدا آن از كنيم مي نگاه جهان اين به وقتي ما اينكه و افتد مي...  و بدي و خوبي اجتماعي، عدالت آزادي،

 توانيم نمي جهان اين در حضور بدون را خود هستي و هستيم جهان اين از جدانشدني وجز بلكه نيستيم،

...  و رياضي حتي يا ديني شناسي، رمان اجتماعي، مطالعات مثال عنوان به مختلف كتب در اگر و كنيم تصور

 ذكر انديشيدن صحيح روش نيز و مطالب از بعضي به پرداختن فلسفه و ها كتاب اين تدريس فلسفه

 . شد مي كمتر آموزان دانش ت مشكال سوم سال در شايد گرديد، مي

 به بايد تدريس در خاصي روش آيا ديد بايد كه است درس اين براي دبيران تدريس نقش بعدي مساله) 3

 و سليقه به نسبت دبيري هر يا رود  باال آموزان دانش براي دروس اين فراگيري و جذابيت تا شود گرفته كار

 . كند تدريس را دروس اين بايد خود ستدري روش

 اينكه اول وهله در. پرداخت آن به بايد كه است) آموزان دانش( فراگيران خود نقش بعدي نكته) 4

 در...)  و اي ماهواره هاي فيلم ديدن اينترنت، به نامعقول دسترسي( جامعه خاص شرايط دليل به آموزان دانش

 اين يادگيري مورد در تنها نه يقين طور به مساله اين و نيست شكي برد مي سر به خاص انگيزگي بي يك

 .دارد و داشته منفي اثر نيز دروس ساير مورد در بلكه درس
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     			) 1شيوه گرد آوري اطالعات (شواهد 

مي باشد       آموزشگاه فاطمه الزهرا (س) انسانيرشته  سال سومدربين دانش آموزان  پژوهش حاضر  

عالقه كمتري نشان مي  فلسفهدرس  اي قبل براي اينكه بدانم چرا دانش آموزان بهامسال هم طبق ساله.

ديگري به اين درس نگاه كنند به  دهند وچه كار كنم كه دانش آموزان از اين حالت خارج شوند وبا ديد

د اين درس وكالس بنويسن پي ببرند ابتدا از خود آنها خواستم كه نظرشان را درباره  فلسفهاهميت درس 

اين درس استفاده  دارند ودوست دارند از چه روشي براي تدريس  فلسفهانتظاري از كالس 	وبگويند چه 

وضعف دانش آموزان در  بعداز نظر خواهي از دانش آموزان با مشاور وهمكارانم در باره علل بي عالقگي	شود. 

آمده وعلل بي  به عمل درس صحبت نمودم سپس از تعدادي از اولياء دانش آموزان ضعيف دعوت	اين 

تا بتوانم دانش آموزانم را به شركت در كار گروهي را نسبت به درس جويا شدم.  وضعف فرزندشان	عالقگي 

 		 	ترغيب نمايم.

    تجزيه وتحليل داده ها

وساير   پس از بررسي نظرات ومطالعه كتاب ها ومجالت مختلف و همفكري ومشاوره با مشاور در مدرسه 

مي   به نتايجي دست يافتم كه به شرح ذيل فلسفهه علت عدم عالقه دانش آموزان به درس دربار		همكاران 

   	باشد: 

  نظرات همكاران: 

  نداشتن انگيزه   -

  ) ...وميهماني ، شب نشيني و  توجه بيش از حد به مسائل جانبي وحاشيه اي (تفريح -

 قرار گرفتن  توجه ،عالقه وتحت تاثير برنامه هاي تلويزيوني وماهواره اي -
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  تحت تاثير محيط قرار گرفتن -

  والدين به وضعيت درسي دانش آموزان  موقع به   نداشتن برنامه ريزي وعدم رسيدگي به - 

  عدم عالقه به مطالعه  -

   نداشتن انگيزه وهدف  -

  شبانه روز براي ديدن برنامه هاي تلويزيوني صرف اوقات زيادي از -  

      خانواده سطح تحصيالت - 

  در مرحله بعدي نظر دانش آموزان را در باره درس جويا شدم :

    چيست؟   فلسفه درس مورد در شما نظرات

    است؟ چگونه كتاب نگارش نحوه ▪

    دارد؟ دهيد، ادامه را خواهيدآن مي آينده در كه تحصيلي رشته با ارتباطي درس اين خواندن آيا ▪

    دارد؟ ارتباطي شما زندگي با درس اين آيا ▪

    است؟ موثر درس اين به شما كردن مند قه عال در وي تخصص و معلومات دبير، تدريس شيوه آيا ▪

 اي پيچيده و سخت نگارش داراي  فلسفه درس كه اند داده نظر شاگردان درصد90  باال ها، سوال به پاسخ در

 فلسفه تبيين عنوان به و است گنگ بسيار آن عبارت بعضي اند گفته فلسفه كتاب مورد در خصوص به و است

 و گنگ گاه پيچيده، مختصر، مطالبي علوم ساير با آن ارتباط و فلسفه تعريف از انسان زندگي در آن نقش و

 از گروهي نظرسنجي اين در. است شده مطرح باشد شده قبل هاي سال از اي سازي زمينه هيچ اينكه بدون

 نثر با كتاب بود بهتر لذا فهميم، نمي دبير توضيح با حتي را ها جمله از بعضي معناي ما اند گفته آموزان دانش

 داده اختصاص درس اين به كه زماني بودن كم از آموزان دانش درصد 80 حدود. شد مي نوشته تر روان و ساده

 .اند داشته گله است، شده
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 آنها درصد80. بود تربه گرديد، مي ذكر پايان در درس هر مفهوم و منظور چكيده، اگر اند گفته بعضي

 با حتي خود زندگي در علمي طور به را آن ما گيرد، مي را فكر خطاي و اشتباه جاي منطق اينكه اند، گفته

 كاربرد نفهميدن و ذهني سابقه عدم كه شود مي معلوم اينجا در و كرد نخواهيم درك كتاب يافتن پايان

 درس اين ارتباط كه اند گفته همچنين و نيست آنها راتنظ در تاثير بي آنها، اجتماعي زندگي در فلسفه عملي

   . دانند نمي آينده در خود تحصيلي رشته اين با را

  راهكار هاي پيشنهادي

 روزنامه جديدرادرمنزل شوددرس گفته آموزان دانش به ومنطق فلسفه ازكتاب هربخش ازتدريس قبل- 1

 تدريس ازشروع ندهندقبل كارراانجام اين است ممكن آموزان دانش كرديدكه اگرمالحظه.نمايند وارمطالعه

  . قراردهيد آموزان جديددراختياردانش درس مطالعه رابراي زمان دقيقه5 خوددركالس

 علوم ومĤخذاين شودبامنابع باعث كه ومنطق فلسفي ياچندكتاب يك درس حضوردركالس درموقع- 2

 آموزان اختياردانش وبعددر آنهاراببينند كه ميزبچينيم روي وآنهاراطوري.بيĤوريم كالس آشناشوندباخودبه

 متن كه رابيĤوريم كتابهايي كنيم آشناشوندوسعي كتاب ويامترجمان،فهرستهاومتن نويسندگان تابانام بگذاريم

  .  دروس بيشتراين ي ومطالعه تحقيق شودبراي اي كندوانگيزه باشدتاآنهاراجلب آنهاساده

 ازيادگيري وبااطالع دهيم انجام ياشفاهي كتبي سؤاالت ورترابص آغازين حتماًارزشيابي ازتدريس قبل- 3

 هستند دچارمشكل آموزان ازدانش بعضي وچنانچه جديدراآغازكنيم درس كارتدريس قبلي درس وفهم

 آموزان دانش توسـط تواند مي اينكار البته دهيم وشرح توضيح ومفيد خالصه بصورت آنها رابراي مباحث

 كه تواندباسؤاالتي اينكارمي نمايندكه يكديگررارفع اشكـاالت آمـوزان دانش ـودخ يعني. شـود ديـگرنيزانجام

 اشكال رفع دارندوهم مشاركت درامرتدريس آموزان دانش هم وسيله اين يابدبه كنيدتحقق شماازآنهامي

 آموزي دانش وچنانچه گرراخواهدداشت وتسهيل كننده نظارت وظيفه دركالس فقط گيردومعلم مي صورت

  . كند اواقدام هدايت به نسبت داشت مشكل
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 دوخصوصيت اين بكارگيري ومهارت تفكروانديشه فرهنگ رواج خودبراي تدريس جلسات دربعضي - 4

 رابرروي.... بزرگان،شعراو كوتاه سجاديه،سخنان ي صحيفه البالغه، ازقرآن،نهج پيامهايي آموزان دانش درميان

 دهندوقبل اينكارراانجام تحقيق يك بعنوان ددهيدكهپيشنها آموزان دانش بنويسيدويابه سياه تخته

 ي نمره عنوان دادبه نشان راازخودش خالقيت اين كه بنويسندوهركس تخته آنراروي ازحضورشمادركالس

 شودوهرچندمدتي نصب دركالس پوستروياچارت شودوياپيامهابصورت داده امتيازي مستمركالسي

  . كنند جديدتعويض آنهارابامتنهاي

 آموزان بهتردانش ويادگيري آموزان دانش توجه جلب باعث كه آموزشي كمك ازوسايل تدريس درروش- 5

 آموزان دانش استفاده باشندوقابل ساده هستندكه وسايلي آموزشي كمك وسايل بهترين.ببريد شودبهره مي

 ازاين بدهيدوازآنهابخواهيدكه آموزان دانش دست رابه وسايل اين............ و لوح درسي،چارت، كارتهاي:مانند

  . كنند استفاده وسايل

  . ببريد بهره ايجادجوصميمي براي ومناسب آرام موسيقي ازنوارهاي توانيددركالس مي- 6

 اخالقي ومسائل اززندگي هايي نمونه رابه ومنطقي فلسفي مسائل تدريس درموقع:وچهارم پيشنهادبيست- 7

 وياايجادكنيم تقويت آموزان رادردانش زندگي مهارتهاي ازآن دهبااستفا دهيدتا ارتباط وفرهنگي واعتقادي

  ) 8...... (پندواندرز بصورت نه كنيدالبته تبيين آنها رابراي خودوديگران وفردي شخصي وتجربيات

 تدريس مخصوصاًدربخش روش اين.باشد مي نمايش ازروش استفاده فعال هاي تدريس ازروش ديگر يكي- 8

 نتيجه موقعي آورندالبته اجرادرمي به نامه نمايش رابصورت متن آموزان دانش يباشديعن تواندثمربخش مي

  . باشيد داده آنهاآموزش كاررابه اين انجام شيوه شما شودكه مي حاصل مطلوب
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  : و نظارت بر آن  اجراي راه حل جديد

در مورد يكي از  پس از بررسي راه حل هاي پيشنهادي بهترين راه حل را كه به نظرم جذاب ترين آنها بود 

درس هاي سخت فلسفه به نام سقراط به كار بستم.و از طريق نميش و ايفاي نقش آن را به دانش آموزان 

  آموختم كه مراحل آن در زير آورده شده است: 

  نقش ايفاي الگوي مراحل

  موضــوع انتخاب:  اول مرحله

:  شود مي انجام صورت دو به آن انتخاب و است نقش ايفاي الگوي براي قدم اولين موضوع وانتخاب شناسايي

 انتخاب خود عاليق اساس بر كالس آموزان دانش كه دلخواه موضوعات يا)  تدريس مورد(  درس موضوع

 ها نقش ايفگران تا گردد تفهيم فرگيرندگان كليه به و تشريح آن گونگون ابعاد بايد ، دوصورت هر در كنند مي

 :  شود رعايت بايد زير موارد ، مرحله اين در.  كنند درك را اصلي مفهوم ،

 .  باشد فهم قابل همه براي كه نحوي به ، موضوع كردن روشن و واضح

 .  باشد ها بچه وتوافق عالقه مورد ، كلي موضع

 .  باشد اجتماعي مهم اهداف داراي موضوع

 . باشد بحث قابل نقش ايفاي الگوي ساختار در و اجرا قابل موضوع

 .  گردد مشخص و تعريف موضوع در جودمو هاي واؤه
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 و طرفه دو ارتباطي يادگيري. باشد آموزان دانش رواني و ذهني هاي توانايي با متناسب و جذاب موضوع

 اين در. آمد نخواهد وجود به يادگيري امكان ، باشند منفعل يادگيرندگان گر كه است بديهي و است تعاملي

 جريان در فعال صورت به سپس و كنند ايفا را خود نقش مقرر موعد رد بايد و دارند نقش افراد همه ، روش

 . بپردازند فعاليت به آموزش

  نامه نمايش نوشتن:  دوم مرحله

 پايان تا شروع از ها فعاليت كليه ، مرحله اين در.  است نقش ايفاي الگوي اصلي پيكره ،  نامه نمايش نگارش

 اهداف.  نويسند مي را مراحل ، مربي همكاري و كمك با آموزان دانش و شود مي نوشته اي محاوره صورت به

 هاي عادت از پرهيز و اجتماعي هاي ارزش رعايت.  شود گنجانده مراحل يكايك در بايد درس موضوع اصلي

 است مرحله همين ، نقش ايفاي در اصلي محتواي ، بنابراين.  است الزامي نامناسب محتواهاي و نامطلوب

 آموزان  دانش.  شود منتقل آموزان  دانش به آن اجراي طريق واز مطرح قسمت اين در بايد درس اصلي وپيام

 و اطالعات ، آموزان دانش توان رعايت ، مرحله اين در.  كنند اجرا بعد مراحل در را اجرايي كارهاي راه بايد

 .  دارد بسيار اهميت آنان فكري هاي زمينه

 خوب نظر مورد نامه نمايش گر.  بدهد را الزم هاي آموزش ، متن و باشد هاانت و ابتدا داراي بايد نامه نمايش

 را نظر مورد جذابيت نمايش است ممكن و يابد مي كاهش اجرا براي آموزان دانش انگيزه ، نشود تنظيم

.  شود تنظيم آموزان دانش بينش براساس و باشد فهم قابل و كوتاه االمكان حتي بايد جمالت.  باشد نداشته

 هم اصولي صورت به موضوعات و باشد داشته وجود منطقي توالي و ارتباط بايد محتوا تنظيم و جمالت بين

 .  باشند جهت

  ها نقش تعيين:  سوم مرحله
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 نقش ايفاي الگوي بخش ترين مهم ، نظر مورد هاي نقش به آنان وعالقه توانايي اساس بر بازيگران انتخاب

 افراد گزينش و ها نقش تعداد و گردد مي مشخص مرحله دراين ، الگو احلمر براي الزم هاي فعاليت.  است

 .  باشد نظر مد بايد اجرايي موارد وديگر

.  دارد زيادي اهميت.......)  و سن ، وزن ، قد(  بدني ساختار ، رفتاري هاي ويؤگي و افراد شخصيت شناخت

 را آنان هاي توانايي ، بسنجد خوب را بازيگران بايد چيز هر از قبل ، نمايش كارگران مقام در مربي يا معلم

 اين در ،نيز گران مشاهده ، ديگر آموزان دانش نظر. كند پيشنهاد نظر مورد هاي نقش ايفاي وبراي بشناسد

 .  است موثر انتخاب

 كه ها نقش بعضي است ممكن زير ، دارد بسيار ارزش ومنفي مثبت هاي نقش تبيين و تفسير كه است گفتني

 ها نقش براساس را افراد شخصيت نبايد بنابراين.  بگذارد برفرگيرندگان سوإـي ثار ، باشد منفي اهرظ به

 نقش نوع يك بازيگر هميشه ، نفر يك و شود عوض بايد ها  نقش ديگر هاي درس در ، عالوه به.  كرد تعريف

 .  نباشد

  الزم تجهيزات و امكانات تهيه:  چهارم مرحله

 تكوين در وسايل اين نقش.  گردد فراهم و شناسايي بايد نظر مورد امكانات ، شده تدوين نامه نمايش براساس

 كشش و جذابيت فرگيرندگان براي ويؤه به و است مهم بسيار ، نامه نمايش گذاري ثر و اجرا روند تقويت و

 نحوه و يدآ فراهم بايد ، امكانات يا ملزومات ديگر و مناسب آرايي صحنه ، فضا ساخت.  دارد خاصي

 وسايل و شود استفاده دسترس قابل و ساده وسايل از است بهتر.  شود تشريـح بازيگران براي ها كاربردآن

 .  بسازند آموزان دانش خود االمكان حتي را صحنه

  مقدماتي وتمرين آمادگي:  پنجم مرحله
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 بايد بازيگران ، گروه مربي اييباراهنم.  شود كسب هايي آمادگي بايد ، وظايف تشريح و ها نقش تعيين از پس

 :  كرد اشاره زير موارد به توان مي ها آمادگي اين جمله از و بپردازند مقدماتي تمرين به

 .  خود به مربوط  نقش كردن حفظ

 .  ديگران نقش از اطالع براي نامه نمايش تمام دقيق مطالعه

 .  نياز صورت در اعضا ديگر و صورت گريم و ها چهره شناخت

 .  امكانات و وسايل ساخت و اختشن

 .  متوالي صورت به اجرايي مراحل تمرين و شناخت

  نمايـش دادن و اجرا:  ششم مرحله

 حضور. كنند مي اجرا را خود هاي نقش ، مربي و آموزان دانش بقيه حضور در بازيگران گروه ، مرحله اين در

 مستقيم غير صورت به را بازيگران بايد او.  رددا بسيار اهميت ، كارگردان و كننده هدايت مقام در مربي

 اين در.  است اصلي مرحله ، كالس در نمايش دادن انجام و نقش ايفاي الگوي اجرايي مرحله.  كند هدايت

 و مهم نكات ، امكان صورت در و تماشا را نمايش روند ، نظم دقيق رعايت و بادقت تماشگران ، مرحله

 پرورش و آموزش انتظارات و اهداف ديگر كه است گفتني.  كنند مي شتياددا را خويش اصالحي نظريات

 تحت را اهداف ، نمايش اجرايي روند كه شود توجه همچنين. شود نمايان بازيگران گفتار و رفتار در بايد

 .  نشود دور اهداف از روش و ندهد قرار الشعاع

  ارزشيابي و بررسي ، بحث:  هفتم مرحله
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 مراحل كليه بررسي و ارزشيابي به معلم هدايت با و گروهي صورت به تماشگران ، اجرايي مرحله اتمام از پس

 نكات وتقويت اصالح مرحله اين از هدف.  دهند مي اراإـه را خود پيشنهادهاي و انتقادات و پردازند مي اجرا

 بعدي ماتتصمي در بايد نظريات كليه پس.  هاست نقش اجراي و نامه نمايش منفي نكات رفع و مثبت

 .  شود ملحوظ

 ثر ، ها آن رعايت با زيرا.  دارد بسيار اهميت ، است نامه نمايش كارگردان كه ، معلم براي ، ها پيشنهاد اين

 آموزان دانش بر آن اجرايي روند و نامه نمايش تثير و دريافت ، مرحله اين در.  يابد مي افزايش روش بخشي

 ، شــــود اجرا و ريـــزي برنامـــه ، فعاليت محتواي از زمــــونيآ گر و گردد تحليل و بررسي بايد نيز

 )     95 ص ، 1378 ، خاني فضلي» (  بــــــود خواهد مفيد بسيار

 آموزان دانش به مفهوم دريافت چگونگي و كردن فكر نحوه ، كردن بندي طبقه نحوه ياددادن براي الگو اين

 از كه نحوي به است آموزان دانش هاي  فرضيه گر هدايت و حامي انعنو به معلم الگو اين در ، دارد اهميت

 مفهوم اين به نيل جهت را فرگيران و دهد مي سازمان ومنفي مثبت هاي نمونه در و انتخاب را مفاهيم قبل

 استدالل ، خاص مفاهيم ، پيشرفته سازي مفهوم ، به قادر را آموزان دانش الگو اين.  كند مي هدايت

 در منطقي استدالل به حساسيت و ، ابهام تحمل ، نما دور ، اندازها چشم به گاهي و تسلط ، استقرايي

 ) .  1379 ، غندالي و خورشيدي(  نمايد مي ارتباطات

 هاي نمونه غير از ها نمونه تميز براي آن از كه است نمودهايي فهرست و جستجو از عبارت مفهوم دريافت «

 مفهــوم آن از هايي ويؤگي شامل كه مثالهايي خواهد مي آموز دانش از الگو اين در.  شود مي استفاده طبقات

 اي مقوله نمودهاي بدينوسيله و كند مقابله و مقايسه نيست نمودها آن شامل كه ديگري هاي مثال با را است

 زماني در معلمان براي مفهوم دريافت الگوي.  نمايد كشف دارد وجود ديگر فرد ذهن در حاضر حال در كه را



 

ي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . برا

اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان 

 www.asemankafinet.irمراجعه كنيد .

٢١ 

 

 شده آموخته بخوبي قبلي شده اراإـه مهم افكار كه كنند تعيين بخواهند كه است خوبي ارزشيابي وسيله

 اين.  كند مي تقويت را آنان قبلي  دانش و سازد مي آشكار را آموزان  دانش فهم عمق سرعت به الگو اين.  باشد

 بلكه ، سازد وارد آموزشي مهم هاي زمينه درون هب را كاوشگريهاي از وسيع اي مجموعه تواند مي تنها نه الگو

 ) . 150 ص ، 1379 ، غندالي و خورشيدي(  بخشد اعتال را موجود استقرايي هاي بررسي تواند مي

 

 

 

 

  )  2شواهد ( گرد آوري اطالعات

به  ،  بعداز انجام دادن اين كارها تصميم گرفتم كه دوباره نظر دانش آموزان را نسبت به كالس جويا شوم

 همين دليل برگه هاي نظر خواهي رابين دانش آموزان توزيع نموده واز آنها خواستم نظرات ، انتقادات و

  وروش تدريس بيان كنند فلسفهپيشنهادات خودرا نسبت به درس  

اختصاص نداشته باشد در صورت امكان از مباحث بيشتري راجع به  فلسفهفقط به   فلسفهكالس درس  – 1

  صحبت شود.  وخواسته ها ونيازهايشان و جوان نوجوانمسائل 

شود  استفاده  نت يپاورپودر هنگام نوشتن سريع ، خط دبير خوانا نيست سعي شود بيشتر از نرم افزار  -2 

   	 شده است .كه توسط خود دبير تدوين 

 فلسفهوعات زيادي به فيلم هاي آموزشي فراهم شده توسط دانش آموزان در مورد موض  اظهار عالقه -3 	 

  داشتند.
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اظهار رضايت اكثر دانش آموزان از نحوه تدريس وشيوه ارزشيابي وگذشت از يك نمره بد آنها   در نهايت - 4

در نهايت به پيشنهاد وهمكاري يكي از دوستان كه در امر  	روند صعودي داشته باشد.  اگر ساير نمرات

 فلسفهره علل عدم عالقه دانش آموزان به درس ارزنده اي دارند پرسش نامه اي در با  معلوماتتدريس 

  .وضعيت تهيه وبين دانش آموزان توزيع شد   ،راهكارهاي براي بهبود

شركت مي كردند و اين باعث رضايت بنده  فلسفههمواره دانش آموزان در فعاليت هاي گروهي در درس - 5

 مي شد.

كه بيشترين تاثير را در عالقه مندي يا عدم عالقه آموزان به اين نتيجه رسيدم  با توجه به اظهار نظر دانش   

  :  دانش آموزان به كالس ودرس را

واستفاده از شيوه هاي مختلف تدريس و آشنايي با شيوه هاي  دبيررفتار وبرخورد ونحوه ارزيابي وتدريس  -

  آموزشي   نوين

  استفاده از نرم افزارهاي آموزشي –

  فيلم آموزشي -

  برنامه تلويزيوني- 

بخشيدن به آن است ،يعني آن را  ه طور كلي بزرگترين هدف آموزشي پر كردن ذهن نيست ،بلكه نظمب 

  چنان پرورش دهيم كه از قابليت هاي خودش استفاده كند.
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  اقدام جديد و اعتبار بخشي :     ارزيابي تاثير

كه طرح مورد توجه دانش   بعد از اجراي طرح ونظر خواهي از دانش آموزان و اولياء آنها به اين نتيجه رسيدم

كه بحمداهللا توانسته ام  آموزان قرار گرفته وبا اظهار رضايتي كه با تكميل پرسشنامه نشان دادند متوجه شدم

وخواسته هاي هر كدام   رضايت دانش آموزان را جلب نمايم. نظرات دانش آموزان هر كالس را برسي نموده

  را عمل مي كردم.  بق خواسته هاي آنها وتقاضا هايشانرا جداگانه دسته بند ي نمودم ودر هر كالس ط

 عنوان مي كردند عبارت بودند فلسفهمهم ترين مسائلي كه براي عالقه مند شدن به درس  

  از : 

  نحوه تدريس وبرخورد دبير 		- 

  ايجاد انگيزه وشور وشوق وتنوع در كالس  - 

تلويزيوني ضبط شده توسط دانش آموزان در مورد آموزشي وبرنامه هاي آموزشي   استفاده از فيلم هاي 	- 

   فلسفهموضوعات 

  با استفاده از خالصه دروس دبير    پاورپوينت  به صورت فلسفهنرم افزار   تدوين - 

  صحبت راجع به مسائل ومشكالت - 

كاران كرده بودم را در اختيار مدير ، سر گروه آموزشي وساير هم  در ضمن طرح وپرسش نامه اي را كه تهيه

 .مورد طرح جويا شدم كه خوشبختانه مورد توجه واقبال آنان قرار گرفت قرار دادم ونظرشان را در فلسفه

تغيير كرده وتا حدودي باعث  فلسفهدانش آموزان در باره كالس  انجام همه اين كارها باعث شده بود نظر

باز هم تحقيق كرد وكار كرد چرا كه راهي  تمام نشده وبايد ايجاد عالقه وانگيزه در آنها شود . اما هنوز كار

آنها سروكار داريم به اميد روزي كه آنگونه بايد بتوانيم بر  طوالني پيش رو داريم وبا دانش آموزان وفكر وروح
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ودراه پيشرفت وسرافرازي ايران عزيزمان بيش از پيش  دانش آموزان عزيز وتوانمد اين مرز وبوم اثر گذار بوده

  		قدم برداريم. 

  نتيجه گيري :

  بارها وبارها مشاهده كرده ام : سال سومدر امتحان نيم  نتيجه اين روش ها را 

   نمره افزايش يافت. 2ميانگين نمرات كالسي حدود  - 

   نمره خوب آوردند .را  فلسفهولي  نمره پائين آوردنددروس را  بعضيدانش آموزاني بوده اند كه  -

وخشنود   اداره كالس وروش هاي مختلف بسيار راضي –س وارزشيابي خود دانش آموزان از روش تدري -

  بوده اند.

  مشكالت كتاب فلسفه دبيرستان از ديدگاه دانش آموزان

  دروس اين هفتگي ساعات با فلسفه كتب حجم تناسب عدم-

  فلسفه درسي كتب تدوين و آموزشي برنامه در تفكر پرورش به توجه عدم-

 آموزان دانش رغبتي بي موجب كه ها، كتاب آرايي صفحه در تصاوير از دننكر استفاده و جذابيت عدم-

  .است گرديده

 صورت به مطالب، ارائه در ناكامي و منطقي و فلسفي غامص مفاهيم انتقال در ها كتاب ناكارآمد زبان-

  روان و سليس
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 هاي مثال و منطق درس در خصوص به( درسي هاي كتاب در انگيز مناقشه موضوعات و اشكاالت وجود-

  )تمرينات در شده ارائه

 مستقيمي ارتباط آموز دانش و تدريس با ها سال كه دبيران نظر نكردن لحاظ با درسي كتب تغييرات-

  كتاب تدوين در اند داشته

 بر آنان كامل و كافي تسلط عدم و كشور سطح در فلسفه معلمان از بااليي درصد بودن تخصصي غير-

  كتاب موضوعات

   تدريس براي معلمان در الزم انگيزه و شوق وجود عدم-

  آموزان دانش به تخصصي غير دبيران توجهي كم و ضعف تسري-

  انتزاعي مطالب تفهيم در خالقيت مؤثر و مهم نقش به توجه با دروس، اين ارائه در معلمان خالقيت عدم-

  كشور سطح در فلسفه دبيران اطالعات نبودن روز به-

  تدريس نوين هاي شيوه از نكردن استفاده-

  امتحاني سواالت طراحي در شناختي هاي حيطه نكردن رعايت

  شهريور و خرداد در انساني سوم سال نهايي امتحانات در-علمي لحاظ به- ضعيف و معيوب سواالت طراحي-

  معلمان بودن شغله دو و دبيران اشتغال ضريب بودن باال-

  )المعلم نصف لسؤالا حسن( محورانه مسأله هاي شيوه از استفاده عدم-
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  خدمت ضمن هاي آموزش بودن اثر كم-

  فلسفه دبيران انگيزه سطح بودن پايين-

  :آموز دانش فردي عوامل

 ضعيف يا و متوسط حد در پشتكار و عالقه استعداد، درسي، نظر از اغلب كه آموزاني دانش هدايت-

  انساني علوم رشته هستند،به

  روزمره زندگي در فلسفه نبودن كاربردي توهم-

  فلسفه دروس يادگيري براي خصوص به يادگيري آموزانبراي دانش در انگيزه وجود عدم-

  درسي كتب منطقي و فلسفي اطالعات از بسياري مفهوم و معنا درك عدم-

  مطالب ناقص فهم لذا و روخواني در آموزان دانش تسلط عدم-

  آموزان دانش خانوادگي مشكالت-

  امتحان هنگام در آموزان دانش استرس-

  :موارد ساير

 ارائه و درسي كمك هاي فيلم بخصوص دروس اين در استاندارد آموزشي كمك و كار هاي كتاب نبودن

  كشور نواحي و مناطق در اي سليقه جزوات
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  ها آموزشگاه كتابخانه در مناسب منابع نبودن-

  دروس اين براي برنامه فوق ساعات نبودن-

  آموزان دانش براي سال طول در رايگان جبراني هاي كالس تشكيل امكان عدم-

  برنامه فوق هاي كالس ي هزينه افزايش-

  راهكار ها و پيشنهادات

 با درسي كتب مؤلفان و ريزان برنامه ميان مؤثر ارتباط برقراري به منوط درسي برنامه يك بهتر هرچه اجراي

  .تأثيرگذارند برنامه اجراي در نحوي به كه است افرادي ساير و معلمان

  فلسفه درس به شايسته توجه و تعقل و تفكر به دادن بها-

  آموزشي پاينتر هاي پايه آموزشي برنامه در منطقي و فلسفي ساده و مقدماتي مطالب گنجانيدن-

  ها رشته كليه آموزشي برنامه در فلسفه دروس گنجانيدن-

 روش( عنوان با درس يك توان مي نيست، ها رشته ساير به تعميم قابل دليل هر به فلسفه دروس اگر-

  .گرفت نظر در متوسطه دوره در ها رشته تمام براي) انديشه

  درسي كتب تأليف در ها استان فلسفه هاي سرگروه همكاري جلب و دعوت-

  آموزان دانش و معلمان براي دروس اين نويسي برنامه در مدارس مديران همكاري-
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  منطقي و فلسفي منابع و درس كتب به مدارس هاي كتابخانه تجهيز-

  ساعت جهار حداقل به سوم سال فلسفه تدريس ساعت سه افزايش-

   2 و 1 فلسفه عنوان به نيمسال دو طول در دانشگاهي پيش فلسفه تدريس-

  انديشيدن فرصت و تفكر اجاد و سوال طرح و منطقي و فلسفي مفاهيم سازي ساده-

 اضافي مطالب گنجانيدن براي ها درس از يبعض در »مطالعه براي« عنوان تحت هايي بخش كردن اضافه-

  مفاهيم بهتر درك و ها كتاب موضوعات با بيشتر آشنايي جهت

  موضوعات كاهش-

  محور واقعيت هاي پرسش ايجاد-

  تفكر و استدالل ي روحيه تقويت جهت در آموزان دانش مناظره-

  عالي آموزش و علوم وزارت از فلسفه براي دبيري رشته ايجاد تقاضاي-

 سراسر هاي استان در تخصصي، غير معلمان براي مخصوصاً تخصصي خدمت ضمن هاي كالس گزاريبر-

  كشور

  معلمان در رقابت و شوق ايجاد جهت كشوري فلسفه نمونه معلم نفر سه ساليانه انتخاب-

  دبيران براي استاندارد سواالت طراحي هاي دوره برگزاري-
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  آموزان دانش براي يادگيري و دبيران براي يستدر امر تسهيل جهت آموزشي افزار نرم تهيه-

  ها درس موضوعات به توجه با تدريس مناسب هاي شيوه از استفاده-

  تدريس هنگام در امكان حد در مناسب هاي مثال ارائه و مفاهيم سازي ساده-

 اشكال رفع و بررسي و كالس در) تشريحي و تستي شفاهي،( متعدد هاي آزمون با مستمر يابي ارزش انجام-

  آزمون هر از پس

   امتحانات در استاندارد سواالت طراحي-

  رشته اين تخصصي دبيران توسط امتحاني اوراق تصحيح-

  آموزان دانش با دوستانه و سميمانه رابطه ايجاد-

  آموز دانش در كاذب دانايي ايجاد عدم جهت آموز دانش به واقعي نمرات اختصاص-

  جشنواره اين در فلسفه دبيران شركت و تدريس فعال هاي جشنواره برگزاري-
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  1382تهران ،چاپ هفتم ،
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الگوهاي برتر تدريس ، يادگيري مشاركتي ، نشر فراانگيزش ، مشهد ،چاپ دوم  كرامتي ، محمد رضا ، -

،1384  .  
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