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باشند و هیچ آیه و روشی بدون پاسخ و نتیجه این آیات، هدفمند و در رابطه با اثبات توحید، معاد، نبوت، و مسائل اخالقی می

 رها نشده است. 
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ش و پاسـخ،  هـای پرسـ  هـا، روش باشد؛ که از بـین آن کار رفته در قرآن کریم میهای بهها و تکنیکتبشیر و انذار از جمله روش

 اند.ها مورد استفاده قرار گرفتهتر از سایر روشگویی بیشمباحثه، استفاده از مثل و تشبیه، و داستان

توان به روش مباحثه و مجادله، دعوت به تفحص گروهی در تاریخ، موعظه و ها و فنون سفارش شده، میهمچنین از روش     

ای بـودن تربیـت،   نمود. و توجه به اصل مهر و محبت در تعلـیم و تربیـت، مرحلـه    تذکر، انتخاب اسوه و الگو، و تشویق اشاره

های تـدریس در  های مهم روشپردازی و نوآفرینی در کل متن قرآن کریم از جمله ویژگیهای ترکیبی، و بدیعهاستفاده از روش

  .باشدقرآن کریم می
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 مقدمه  1-1

اسالم، همواره منبع مهم تحقیق و پژوهش  علم و تمدنقرآن کریم در طول تاریخ         

-های متعددی پایهبرای اندیشمندان اسالمی بوده است و از این رهگذر، علوم و رشته

ترین مهم ،اند. همچنین این کتابگذاری شده و در گذر زمان به رشد و بالندگی رسیده

مورد علومی بوده است که از طریق ترجمه یا غیر آن به  معیار برای سنجش و قضاوت در

 (. 5984اند )عباس نژاد، ی اسالمی راه یافتهجامعه

تواند بشریت را در هر زمانی به صراط مستقیم رهنمون گردد و میکتاب الهی، این         

د. لذا ساز ارائه دهی انسانی در هر سن و سالی رهنمودهای انسانی طبقات جامعهبه همه

کند، ناگزیر است بشر برای درمان تمام آالمی که زندگانی انسانی و معنوی او را تهدید می

 (.5992های عالی خود را تحقق بخشد )حجتی، به قرآن پناه آورد تا هدف واال و ایده

های قرآن در هدایت بشر، واداشتن وی به تفکر و اندیشیدن ترین روشیکی از مهم      

در این کتاب آسمانی اندیشیدن از اوصاف خردمندان به شمار آمده طوری که ه؛ بباشدمی

 :است

 اِنَّ فی خَلقِ السَّماواتِ وَاالَرضِ وَاختاِلفِ اللّیلِ وَ النَّهارِ لَآیاتِ لِاولِی االَلباب 

هایی برای خردمندان نشانه ها و زمین و آمد و شد شب و روز،آسمانهمانا در آفرینش 

 (.553)آل عمران/ وجود دارد

الّذینَ یذکرون اهللَ قیاماً وَ قُعوداً و علی جنوبِهِم وَ یَتَفَکَّرونَ فی خَلقِ السَّماواتِ وَ االَرضِ 

 رَبَّنا ما خَلَقتُ هذا باطِالً سبحانَکَ فَقِنا عذابَ النّار

کنند؛ و اد میاند، یگاه که بر پهلو خوابیدهها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنهمان

گویند:( بار الها! اینها را بیهوده اندیشند؛ )و میها و زمین میدر اسرار آفرینش آسمان

  (.555ای؛ منزهی تو! ما را از عذاب آتش نگه دار )آل عمران/ نیافریده

شده است؛ به طوری که  فراخواندهبار انسان به تفکر  95نیز  ی الرحمندر سوره     

های مادی و ای از نعمتفهرستی از موجودات جهان آفرینش و مجموعه خداوند سبحان،

از دنیا و آخرت، انسان و فرشته و جن، آفرینش انسان و سیر کمالی او،  اعممعنوی خود را 

با  در هر بارو بیان فرموده های ظاهری و باطنی و ... های ابدی، نعمتبهشت و سعادت
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های پروردگارتان را تکذیب پس کدامین نعمت» «بّکُما تُکَذّبانفَبِأَیِّ آالءِ رَ»ی تکرار  جمله

است که در صدر این این قابل توجه ی نکتهانسان را به تفکر واداشته است.  «کنید؟!می

 به میان آمده است. قرآن پس از ذکر صفت رحمانیت خداوند، سخن از تعلیم سوره،

(. این آیات نورانی نشانگر 4( عَلَّمَهُ البَیان )9سان )( خَلَقَ االِن3( علَّمَ القُرآن )5اَلرَّحمن )

انسان تنها در  و ترین و پربارترین نعمت الهی استاین نکته است که قرآن کریم، مهم

رسد و تا قرآن و تلقی قرآن، به کمال نهایی خویش می درکی تعلیم خداوند و سایه

 (.5959آملی، یابد )جوادی نمینباشد، کسی به مقام انسانیت راه 

این است که بشر را از راه نشان  در این کتاب، الهیتربیتی های از سنتدیگر یکی      

)ره(  ی طباطباییبه بیان عالمه .5کنددادن طریق و روش، به سوی سعادت حیاتش هدایت می

بر خداوند الزم و واجب است سبیل قاصد و راه مستقیم را برای بندگانش معین کند، تا »

و برای این منظور پیامبران خویش را با ا «3بکشانداه، ایشان را به سعادت و رستگاری رآن 

کتب آسمانی برانگیخته است. زیرا تنها در پرتو وجود راه و روش مناسب در زندگی، 

دستیابی به هدف غایی آفرینش امکان پذیر است و برای موفقیت در انجام کارها اتخاذ 

لَیسَ » فرماید:ی بقره میسوره 585ی خداوند در آیه چهنروش مناسب ضروری است. چنا

واتَّقوااهللَ لَعَلَّکُم  البِرَّ بِأَن تأتو البیوتَ مِن ظُهورِها وَ لکِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقی وَأتوالبیوتَ مِن أَبوابِها

ها وارد شوید؛ بلکه نیکی این است که کار نیک، آن نیست که از پشت خانه» «تُفلِحون

  « ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید.پرهیزگار باشید. و از در خانه

بنابراین هر نوع فعالیت انسانی، برای رسیدن به اهداف مطلوب و از پیش تعیین شده،      

حاکم بر آن داری است که با توجه به عوامل و شرایط ناچار از روش مناسب و نظام

 .شودفعالیت انتخاب می

    594، ص 8المیزان، ج ـ 5        

    959، ص 55لمیزان، ج ا ـ3          
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های متعددی خداوند متعال نیز در قرآن شریف که کتاب هدایت و تربیت است، روش     

کار گرفته است. از روش تحول باطن از طریق را برای تربیت انسان سفارش کرده و یا به

درونی گرفته تا اعطای بینش و دعوت به ایمان و روش تغییر ظاهری برای ایجاد تحول 

قرار روش مناظره و مباحثه و موعظه و روش عملی و گفتاری، در قرآن شریف مورد تأکید

                                                                                                                       (.5985گرفته است ) نقدی، 

که تعلیم و تربیت در سرنوشت جامعه و در تمام مراحل پیشرفت  ،مهم با توجه به این     

ترین آن سهیم بوده و خود نیز همواره گسترش یافته است و همچنین حامل و ناقل شریف

جوامع بزرگ تاریخ های ترین پیروزیبوده و پیوندی ناگسستنی با بزرگهای بشری آرمان

 ،با توجه به موقعیت و شرایط حاکم بر تعلیم و تربیت الزم است لذا بشر داشته است؛

 .(5989)صفوی،  روش مناسبی برگزیده شود تا اهداف مطلوب در جریان آن میسر گردد

های اساسی صیت افراد برای کسب مهارتیکی از اهداف تعلیم و تربیت، تکوین شخ     

ریزی و کنترل از محورهای مهم زندگی است. در این زمینه، ارتقاء قدرت مدیریت، برنامه

های های فعال تدریس زمینهآید و در جهت نیل به این اهداف، انتخاب روشبه حساب می

 (.5985مناسب را فراهم خواهد آورد )ادیب نیا، 

که وقت کالس را جای اینمعلمان به شود کهتدریس موجب می های فعالانتخاب روش

که موجب  نمایند ها کنند، چهارچوبی را انتخابصرف انتقال اطالعات و یادآوری آن

آموزان، چالش فرایندهای فکری و ایجاد فضایی شود که در آن ی دانشتقویت عالقه

 (. 5968، 5نظر دهد )فریره محتاط و انفعالی بودن جای خود را به تفکر فعال و تبادل

ی با عنایت به آیه های فعال تدریس و نیز با توجه به اهمیت روش ی حاضرپروژه     

ما در کتاب » «مِن شَیء 3ما فرَّطنا فِی الکِتابِ»فرماید: ی مبارک انعام که میسوره 98

و نزَّلنا »فرماید: که می ی مبارک نحلسوره 85ی و آیه .«)قرآن( از چیزی فروگذار نکردیم

ی و نازل کردیم بر تو کتاب )قرآن( را که بیان کننده» «علیکَ الکِتابَ تِبیاناً لِکُلِّ شَیء

 های فعال تدریس را در قرآن بررسی نماید. قصد دارد جایگاه روش .«هرچیزی است

  Freire.5 

 رو در آن از این ،قرآن چون کتاب هدایت است: بدین معنی کهـ یکی از معانی کتاب در این آیه، قرآن است. 3

 .559، ص 2چه سبب سعادت دنیا و آخرت است، بیان شده است.  المیزان، ج تمامی آن
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 ألهبیان مس 2 -1

های آموزشی، معلمان و مدیران مدارس عناصر اصلی و کلیدی تحول در فرایند فعالیت     

از کارایی و اثربخشی الزم برخوردار باشند. شوند. بنابر این باید نیروی انسانی محسوب می

های ها، مبانی، اصول و روشاند که با نظریهکارآمد و اثربخشدر امر آموزش معلمانی 

تعلیم و تربیت آشنا باشند و با بینشی هنرمندانه و اقتضایی، محیطی را فراهم سازند که به 

تگی، خودکنترلی و جای انتقال اطالعات و تحمیل اندیشه، احساس امنیت، شایس

تربیت  معمار تعلیم و خودشانها بتوانند آموزان تقویت کنند تا آنخودتحولی را در دانش

 (.5955خود باشند )شعبانی، 

های متأثر از روش ،های آموزشی مورد قبولبسیاری از شیوهاین در حالی است که      

طور اساسی، تدریس را عمل های سنتی هستند که بهتدریس گذشته و مبتنی بر دیدگاه

کنند )حسینی رامشه، ها و اطالعات به دانش آموزان قلمداد میی واقعیتو عرضه« بیان»

تواند های درسی مستقل و مجزا، نمیی نظام(. اما آموزش سنتی به صورت عرضه5922

 (.5985جوابگوی نیازهای آموزش در قرن بیست و یکم باشد )ادیب نیا،

آور دانش و فناوری ی حیرتهای پرشتاب و توسعهپای دگرگونیدر جهان امروز پا به      

های علمی، و فرهنگ، آموزش دانش و فناوری توسعه و تحول یافته است. با بررسی

ها روز به روز بیشتر ها و پژوهشهای آموزش همچون دیگر دانشاهمیت روزافزون روش

تنها از راه آموزش و تعلیم  ،های جهان پویای معاصرفتگردد و همگامی با پیشرنمایان می

 (.5955آذر، پذیر است )فتحیو تعلم دقیق، امکان

ی یادگیری افراد، مفهومی از تدریس ارائه ی نحوهتعلیم و تربیت در عصر جدید درباره     

ناخت آموزانی که قدرت شورزد؛ دانشتأکید می «فکور»آموزان دهد که بر پرورش دانشمی

 «فعال روش تدریس» و استفاده از آموخته های خود را دارند. و آن روش مؤثر و جدید

 (.5986می باشد )آقازاده، 

العه یک مبحث علمی وقتی ارزش دارد که فرد در اثر این امر تغییرات اساسی در مط     

خاطر ا بهرفتار خود ایجاد کند. فراگیری فیزیک محدود به این نیست که فرد چند نظریه ر

بسپارد و از این طریق سطح معلومات خود را باال برد. او باید در ضمن تحلیل نظریات 
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آوری ی بیان مسائل را بیاموزد، طرز جمعمسائل اساسی علمی را تشخیص دهد، نحوه

مدارک و دالئل را از طریق مشاهده و آزمایش و همچنین از طریق مطالعه نظریات 

ها یا نظریه را ی تدوین فرضیهاختن قدرت تفکر خود بیاموزد، نحوهکار انددانشمندان و به

ها یا انتخاب بهترین فرضیه را نیز بیاموزد. در فراگیرد و چگونگی بررسی و ارزیابی فرضیه

-های علمی را میاین جریان خود شاگرد باید فعال باشد. در این صورت او نه تنها فرضیه

گیرد و در جریان تحقیق، روح علمی یا ش علمی را فرا میکار بردن روآموزد، بلکه طرز به

های اساسی استدالل را دهد. او عادات علمی و مهارتتفکر منطقی را در خود پرورش می

شود، به تدریج در برابر مسائل غیر آموزد. در ضمن او به رشته مورد بحث عالقمند میمی

مسائل مختلف از اظهار نظرهای نادرست کند و درباره علمی نیز از روش علمی استفاده می

 :فرماینددر نهج البالغه می)ع( حضرت علی (.5996نماید )شریعتمداری، ری میخوددا

 اوضعُ العِلم ما وَقَفَ عَلَی اللسان وَ ارفَعُهُ ما ظَهَرَ فی الجَوارِحِ وَ االَرکان     

عالیترین علم دانشی است که شود و ها در سطح زبان متوقف میترین دانشبی ارزش     

 .5گردددر رفتار یا جوارح و ارکان وجود فرد ظاهر می

اصل مهم در تعلیم و تربیت این است که با توجه به موقعیت، افراد، و مسائل،  بنابر این     

 (.5996های مختلف استفاده گردد )شریعتمداری، از روش

ی علم های ساده تا پیچیدهند تا به الیهآموز کمک ککار علم این است که به دانش و     

آموز را در این کشف یاری دست پیدا کند. علم کشف فعل خداوند است. معلم باید دانش

  (.5959کند )مهرمحمدی و معافی،

حاوی بر او ارزانی شده است؛ از جانب خداوند قرآن که برای تعلیم و تربیت انسان      

و تربیت است که در جهت شکوفایی و رشد فطرت های گوناگونی در باب تعلیم روش

-گوید و میکار رفته است؛ چرا که قرآن زبان فطرت است و با دل انسان سخن میآدمی به

شناختی، عاطفی، و  های متعددخواهد او را از درون متحول سازد. بدین منظور، از روش

، عاطفی و رفتاری ختیهای شناها را به روشتوان آناستفاده کرده است که می رفتاری

 . (5963)مطهری،  تقسیم کرد

   .  643، ترجمه دشتی، ص53البالغه، حکمت ـ نهج5 
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و تنبیه، منطق و استدالل، مجادله ، تشویق انذار و تبشیر، پند و اندرز، احترام و تکریم فنون

کریم هایی هستند که در قرآن و نظایر آن شیوه سراییو داستان گوییو گفت و گو، قصه

 (.5985اند )ادیب، پورطهماسبی و تاجور، کار رفتهبه

موضوع زیرا ای دارد. های تربیتی قرآن کریم، روش تدریس فعال جایگاه ویژهدر میان روش        

ی نگرشی که دارد. به نظر اسالم، ی معانی، استعدادها و نحوهاست با همه« انسان»تربیت اسالمی 

نظام تعلیم و لذا شود برای زندگی آفریده شده است. استعدادی که یافت میدر طبیعت انسان هر 

ی تربیت، این استعدادها را مورد توجه قرار دهد و آنها را تقویت تربیت باید از ابتدا تا انتهای دوره

نماید، رشد دهد و مواظبت کند تا به کمال خود رسیده و ثمر دهد. به همین دلیل، اسالم تربیت را 

سال کار کردند تا توانستند  39بینیم که چگونه رسول اکرم )ص( زراعت تشبیه کرده است و میبه 

نسلی از صحابه را تربیت کنند. به دلیل فقدان این روش تربیتی مترقی، نظام تعلیم و تربیت جدید، 

ن نقص در پروراند که از بعد اخالقی یا روانی یا عقیدتی و یا انسانی ناقص است و ایانسانی را می

 (.5953یک بعد یا ابعاد متعدد هر یک از نظام های تربیتی جدید مشهود است )عباس نژاد، 

قرآن کتاب علم و عمل است نه کتاب فرضیه و تئوری پردازی، کتابی که قدم به قدم با       

تا اینکه دهد نوآموزان خود جلو آمده و مفاسد و نواقص اعمال آنان را در برابر دیدگانشان قرار می

خود با چراغ عقل خویش موارد انحراف و اشتباه را دریابند و در صدد اصالح برآیند. مثالً خداوند 

را )واجب بودن جهاد( ( 356|کتب علیکم القتال... )بقره متعال در باب جهاد نخست کلیاتی از قبیل:

ا پیروی از آیات جهاد های دیگری را که مسلمانان بکند و سپس داستان بدر و احد و جنگبیان می

کند و نواقص کارشان را که خود مسلمانان نیز در ضمن عمل به آن انجام داده بودند، مطرح می

آموزد که در مراحل بعدی از ارتکاب آنها نماید و به آنان میمتوجه شده بودند، گوشزد می

مردم نازل شد؛ آنان قرآن مجید که در طول بیست و سه سال برای تعلیم و تربیت خودداری کنند. 

ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و را برای انجام اعمال وادار کرد. و پس از انجام اعمال، آن

اند بیان کرد و تعلیمات بعدی خویش را با همین صالح و فساد و اشتباهاتی را که در عمل داشته

 (.5985تجزیه و تحلیل شروع کرده است )عالمه طباطبایی، 

های عملی دیگر تا روش تربیتی قرآن با تمام واقعیت و عملی بودنش، با روش اذعان کردباید 

-های فطری بشر را شامل میتری از خواستحدودی فرق دارد. روش عملی قرآن واقعیت بزرگ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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-تری که هم حساب قدرت واالگرائی انسان را میشود نه واقعیت محدود کوچکی. واقعیت بزرگ

اد سقوطش آشناست. این واقعیت که پیوسته مورد نظر اسالم است؛ به حساب کند و هم به استعد

باشد در مجموع خود با تمام نیروها و تجهیزاتش، پیوسته انسان را به اوج گرفتن آوردن انسان می

دهد تا برای رسیدن به حد کمالی که در کند، همیشه به او تکلیف میاز سطح حیوانی دعوت می

آید و وقتی هدفش رسیدن ی کارهای بزرگ بر میزیرا انسان فطرتاً از عهده قدرت اوست، بکوشد؛

بین، انسان نه از قیاس تواند بکند. از نظر این مکتب تربیتی واقعبه کمال شد هر چه بخواهد می

هم باالتر رفته و  مالئکه است نه از شیطان، ولی اگر از سطح حیوان فراتر رفت قادر است از ملک

را با خدا گسست و به سراشیبی اش وهم نیاید. اما همین انسان واالمرتبه اگر رابطهاندر آن شود که 

 .، ترجمه جعفری(5993)قطب،  افتدتر میطرفسقوط سیر کرد از شیطان هم در آلودگی آن

 ،در رسیدن انسان به هدف نهایی خلقت و حیات طیبه های قرآنیآموزه اهمیتبا توجه به       

ترین ارزشهای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش نظام جمهوری عنوان اولین و مهمقرآن به 

تعلیم  تحول بنیادین آموزش و پرورش، در رابطه با سند به طوری که دراسالمی بیان گردیده است. 

 :ترین هدف تربیتی چنین آمده استمهمو تربیت و 

ی عدل جهانی و تمدن اسالمی باشد و هتعلیم و تربیتی که تحقق بخش حیات طیبه، جامع»      

تربیت دانش آموختگانی آگاه، متعهد، مؤمن و مزین به کماالت و فضایل اخالقی و انسانی، 

های کارگیری دستورات و روشباشد و این امر با بهی اسالمی میمهمترین هدف تربیتی یک جامعه

 .(5953ادین آموزش و پرورش، )سند تحول بنی «پذیر خواهد شدتربیتی اصیل اسالمی امکان

های تحول آفرین از وضعیت موجود به در چرخش ،سنداین در تبیین مبانی نظری همچنین       

یاددهی و یادگیری  هایآموز و استفاده از روشوضعیت مطلوب، تأکید اصلی بر فعال نمودن دانش

 ها عبارتند از:باشد. مهم ترین این چرخشفعال می

  .آموز منفعل در کالس درسجای دانشبه های تربیتی متربی فعال در محیطتربیت  -     

های خشک فردی و انعطاف وشرجای های خالق، فعال و گروهی بهروشاستفاده از  -     

 ناپذیر.

 جای انباشت اطالعات و حافظه محوری.های تربیت بهها در تمام ساحتکسب شایستگی -     
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 (. 5953زا )معافی، های فردی و تنشرقابت جایرفاقت جمعی و تعالی بخش بهایجاد  -     

های فعال تدریس در تربیت انسان فکور، خالق و کارآمد و بنابر این، با توجه به اهمیت روش       

، این سؤال های تربیتی اصیل اسالمیروش منبعترین مهم ضرورت توجه به قرآن کریم به عنوان

در قرآن مجید چه جایگاهی دارد؟ و خداوند متعال در  های فعال تدریسکه: روش مطرح می شود

 کار برده است؟بهرا ها چه فنونی این روش

های فعال تدریس در آیات ی اصلی در این پزوهش بررسی جایگاه روشلهأمسرو  از این        

 باشد. ها میکار رفته در آنقرآن کریم و شناسایی فنون به شریف

 اهمیت و ضرورت تحقیق 3 -5

های اعجاب انگیز فنی و صنعتی خود، انسان امروز را در برابر جهان کنونی با پیشرفت    

های پی در پی و شگفت انگیز علمی ای قرار داده است. موفقیتاوضاع و شرایط بسیار پیچیده

تواند نسبت به یا میو فنی، این وسوسه را در انسان عصر جدید تقویت کرده است که گو

نیاز باشد. سکوالر شدن علم و وجودی ماوراءالطبیعه که از طریق حواس قابل ادراک نیست بی

های حسی و دانش و خطر مادی شدن جهان از سوی تفکر مبتنی بر عقالنیت ابزاری، جنبه

ی روبه ی او با جهان هستی و خدا را با خطری جدواسطهعاطفی انسان و ارتباط مستقیم و بی

ی روحی و تواند این جنبهرو ساخته است. حال پرسش اساسی این است که مدرسه چگونه می

ی مدرسه در معنوی انسان را در برابر این اوضاع پر آشوب حفظ و تقویت کند؟ اگر چه وظیفه

آموز با همه کلیت و تمامیت آن نیست، اما ی ابعاد وجودی دانشاصل چیزی جز پرورش همه

شود و آموز توجه میرسد که در مدارس، تنها به بعد عقالنی و شناختی دانشنظر می چنین به

شود و این در حالی است که از دیگر ابعاد وجودی او به ویژه بعد روحی و عاطفی غفلت می

های روحی و عاطفی و به خصوص در عصر تکنولوژی و فناوریهای جدید، پرورش جنبه

آموز برای یافتن خویشتن خویش به ضرورتی فوری و دانشتقویت قدرت تفکر و تأمل در 

 (.5955حیاتی تبدیل شده است )مهرمحمدی، 

در شرایط امروز که وسعت اطالعات موجود، با توانایی افراد در استفاده از آن همخوانی      

بلکه ندارد، معلم نباید به مثابه یک مخزن دانش، تنها به سخنرانی و انتقال اطالعات بپردازد، 
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ی حفظ کردن باید در افزایش مهارت تفکر و استدالل شاگردان خود بکوشد و آنان را از مرحله

ی تفکر سوق دهد و در یافتن راه حل مناسب که اساس یادگیری توأم با فکر مطالب به مرحله

آموزان است تعلیم دهد. معلم باید بکوشد در کالس شرایطی به وجود آورئد که در آن دانش

های خویش عمل کنند. تدریس حرف زدن نیست، بلکه فرایندی بگیرند و براساس آموختهیاد 

 بخشد.ها یادگیری را سرعت میهایی است که معلم با اجرای آنبیرونی و شامل سلسله فعالیت

های تدریس وجود دارد، اما هر معلمی در تبیین درست است که به تعداد معلمان، روش      

ی سازگار با آن نیاز دارد. بدین ترتیب او خواهد ه یا دلخواه خود به شیوهروش مورد استفاد

ها به محاسن و معایب هر یک پی ببرد و روشی انتخاب کند که با توانست با بررسی شیوه

اهداف و محتوا و توانایی فراگیران هماهنگی داشته باشد و در تدریس مؤثر و کارآمد وی مفید 

 واقع شود.

( نشانگر این واقعیت است 5559 3و اورستون 5589، 5های مختلف )دویلنتایج پژوهش     

عاطفی و ایجاد  –که اتخاذ روش تدریس مناسب از سوی معلم و توجه او به مسایل احساسی 

     (.5955آذر،روابط انسانی مناسب با احترام متقابل، نقش اساسی در ایجاد انگیزه دارند )فتحی

      

های ی هنگفتی صرف آموزش در دورهدر کشور ما، ساالنه بودجهبا توجه به این که      

هایی استفاده شود که کارایی بیشتر بهتر است که در آموزش از روش ؛شودمختلف تحصیلی می

 (.5985و بهتر داشته باشند )ادیب نیا، 

-اطالعات نیست و نمی بنابر رویکرد جدید تعلیم و تربیت عصر صنعتی، راه حل عصر     

ای که در انتظار آنان است، آماده کند؛ بنابر این باید در تواند جوانان امروز را برای جهان پیچیده

آموزان از روشی استفاده کنیم که تجزیه و تحلیل حقایق علمی را به آنان بیاموزد آموزش دانش

ایق موجود را مقایسه و استنتاج های جدیدی را تولید و سازماندهی کنند؛ حقتا بتوانند نظریه

کرده، مسائل را ارزشیابی و حل نمایند و از عقاید خود به طور منطقی و مستدل دفاع کنند. ما 

 (.5983شعبانی، آموزان بیاموزد )را به دانش« روش تفکر»های تدریسی را بیابیم که باید روش

   Everston.3  Doyle.5 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


