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 ٌطفت ٘تیدٝ تٛاٖ ٔی تؼبضیف ایٗ ثطضسی ثب وٝ است ضسٜ اضائٝ ٔتؼسزی ٞبی یبزٌیطی،تؼطیف ٕٞب٘ٙس تسضیس اظ

 ضبٌطزاٖ ضٙبذت ثب ٚ ذبظ ٞسفی آٌبٞب٘ٝ،ثب وٝ یفؼبِیت فؼبِیتی،ثّىٝ ٘ٛع ٞط ٘ٝ أب است فؼبِیت یه تسضیس وٝ

 وٝ است ٞسفساض ٚ ٔطتت،ٔٙظٓ ٞبی فؼبِیت سّسّٝ یه تسضیس ٚالغ زض.ٌطزز ٘بٖآ زض تغییط ٔٛخت ٚ ثبضس

 ضبٌطز ٚ ٔؼّٓ ٔتمبثُ ضفتبض یب تؼبُٔ یؼٙی تسضیس زیٍط ػجبضت ثٝ.است یبزٌیطی ٔغّٛة ضطایظ ایدبز ٞسفص
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                                         .  ضبٌطز ضفتبض زض تغییط ایدبز ثطای ٔؼّٓ ٞسفساض ٚ ٔٙظٓ عطاحی ثطاسبس

 ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٚالغ زض أب افتبزٜ اتفبق یبزٌیطی یب ٚ تسضیس ظبٞط ثٝ وٝ ثٍیط٘س غٛضت ٞبیی فؼبِیت است ٕٔىٗ

:است ضطٚضی ٘ىت3ٝ ضػبیت تسضیس زض.است ٍ٘طفتٝ غٛضت یبزٌیطی یب ٚ تسضیس  

                                                                                    .          ثبضس زاضتٝ ٞسف ثبیس تسضیس-1

             .                                  ثبضس یبزٌیطی ٔٛضٛع ی وٙٙسٜ ثیبٖ ٚ ٞسف ثب ٔتٙبست تسضیس ضٚش-2

                                                                               .ضٛز اضائٝ ضبٌطزاٖ تٛا٘بیی ٚ فٟٓ ٔغبثك ٔفبٞیٓ-3

:  

 پطزاظاٖ ٘ظطیٝ تبوٖٙٛ وٝ است ضسٜ اضائٝ ٚ عطح ظیبزی ٞبی ٘ظطیٝ تسضیس ظٔیٙٝ زض اذیط سبَ ثیست عَٛ زض

 خبٔغ ی ٘ظطیٝ چبضچٛة زض ضا ٔرتّف ٞبی ٘ظطیٝ تٕبْ تٛاٖ ٔی ِٚی ا٘س ٘طسٜ ٕٞبًٞٙ ٘ظطیٝ یه اضائٝ ثٝ ٔٛفك

 یبضی ٞٓ ثب اضتجبط ثی ٞبی ٘ظطیٝ ثب ضٚیبضٚیی اظ ضا ٔؼّٓ وٝ است ایٗ زض ٘ظطیٝ ایٗ ی فبیسٜ.وطز اضائٝ تسضیس

.ٔیىٙس  
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ت؛اس ظیط ٕ٘ٛزاض ضطح ثٝ ٘ظطیٝ ایٗ اثؼبز  

                                                               

 

   

 

تدریش جامغ ىای نظریو  

 ً اىداف
  ىای شیٌه

 تدریش

         
 چگٌنو؟

  مؼیارىای
  ای حرفو

 اخالقی

  تاثیر
  متقابل
 ً مؼلم
 فراگیر

  ىای شیٌه
 تدربش

(اىداف) چو؟  

  نتایج
 نيایی

  محتٌای
  درصی

کالس در  

  برنامو
 درصی

  مطالؼات نٌع
 ػلمی

 تٌصیفی

  مربٌط تحقیقات
  امٌر بو

تحلیلی-تجربی  

  رًانشناصی درس
 تربیتی

 تجٌیزی

 فناًری
  دانش
 طراحی

  دانش
 مؼیاری کاربردی

 ً اصتقرار
  تحقق

  مؼیارىای
 اخالقی

  ی فلضفو
تربیت ً تؼلیم  
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 ثطای است ای ٚسیّٝ ٞسفی ٚٞط ٔیٍیط٘س لطاض سطٞٓ پطت ٞب فؼبِیت ٕٞٝ ذبظ ضطایظ زض ٚ آٔٛظضی فطآیٙس زض

 ٞسف یه-1 ثبیس تسضیس زض ثٙبثطایٗ.زاضز ذٛز اظ پیص ثٙبیی اَٚ ٞسف اظ غیط ثٝ ٞسف ٞط ٚ ثؼس ٞسف ثٝ ضسیسٖ

 ٔحتٛای ثتٛا٘یٓ-3 ٚ ثٍیطیٓ ٘ظط زض ضا ضبٌطز ٔٛفمیت-2.وٙیٓ ٔطرع ٟ٘بیی ٞسف یب آضٔب٘ی حبِت ػٙٛاٖ ثٝ ضا

:                            ثٙبثطایٗ وٙیٓ، ٔطرع ضا زضس  

                  

 زضسی ثط٘بٔٝ ٟ٘بیت زض ٚ ٔیٍیطز ا٘دبْ "وطزٖ ٔطتت " ػُٕ وٛچىتط ٞبی ٞسف ثٝ ٞب ٞسف ی تدعیٝ اظ ثؼس

.ٔیطٛز تسٚیٗ  

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

مطلوب حالت موجود حالت  درس محتوای   

 هدف به تجزیه

جزئی های  

 هدف کردن مرتب

 ها

درسی هبرنام  
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 ٚ فىطی سبذت ٚ ٔطرع ٔؼّٛٔبت ٚ آٌبٞی اظ ای پبیٝ ٔستّعْ وٝ تىبِیف اظ ای ٔدٕٛػٝ ی ٚسیّٝ ٝث

                                  :  ٔیطٛز تٛغیف ظیط ی خٙج3ٝ سثطاسب ٚ ٔیطٛز تؼییٗ ٔؼیٗ ضٙبذتی یٙسٞبیفطآ

 ٚ ضیبضی زضس ٞبی پطسص ٔب٘ٙس زٞس ا٘دبْ زضس والس زض ضا آٖ است لبزض فطز وٝ ٟٔبضت اظ ای زستٝ-1

                                                       (                                            والس آٔٛظضی تىبِیف)تبضید

 تؼییٗ الظْ تحمیمی ٞبی ضیٜٛ ثب تٛاٖ ٔی وٝ است ذبظ ضٙبذتی ٚ فىطی ٞبی تٛا٘بیی ٔستّعْ وٝ تىبِیفی-2

                                                                                                             .                     وطز

 ػُٕ یه ٔب٘ٙس ا٘س ضسٜ ٔغطح تىبِیف حُ زض ٔترػػبٖ ی ٚسیّٝ ثٝ وٝ فطآیٙسٞبیی تحمیك ٚ ٔغبِؼٝ-3

(تدطثی یب شٞٙی تحّیُ)ضٛز زازٜ تىّیف حُ ثب ٔتٙبست اوتطبفی یب ٔحبسجبتی  

 ثب تٛا٘س ٔی ٓٔؼّ.ٕ٘ٛز تٛخٝ ضبٌطزاٖ ی پبیٝ ػبتاعال ٚ اِٚیٝ حبِت ثٝ ثبیس ٔٛخٛز حبِت ثٝ ضسیسٖ ثطای

 اضظیبثی ٞبی ضیٜٛ.وطز استفبزٜ تٛاٖ ٔی ٚیژٜ تٛا٘بیی ٞبی آظٖٔٛ اظ ذبظ ٟٔبضتی ٞبی آظٖٔٛ اظ استفبزٜ

.است ٔٙبست ضبٌطزاٖ ضٙبذتی ٚ٘یبظٞبی ٔؼّٛٔبت اضظیبثی ثطای ضٙبذتی یٙسٞبیآفط  

 بیٞ ٞسف اظ حبغُ تفبٚت.زٞس ٔی ٘دبْا ضبٌطز وٝ است ضٛز،تىبِیفی ٔی تسضیس وٝ است ٔفبٞیٕی ٚالغ زض

 ضٚش عطاحی ٍٞٙبْ ٔؼّٓ.است ضبٌطز ثٝ ٚاثستٝ زضسی ثط٘بٔٝ ٚ ٔحتٛااست؛ ٔٛخٛز حبِت ٚ تسضیس ٟ٘بیی

.ثبضس زاضتٝ ٘ظط زض ضا ضبٌطز ذبظ ٘یبظٞبی ثبیس زضسی ثط٘بٔٝ ٚ تسضیس  

 

: است ٟٔٓ ظیط أٛض ثٝ تٛخٝ فطآیٙس ایٗ زض.وطز تدعیٝ خعئی ٞبی ٞسف ثٝ تٛاٖ یٔ ضا تسضیس وّی ٞبی ٞسف

 ٞسف ٞط تبثیط احتٕبَ،ضبٌطزاٖ فىطی سبذت ٚ فطآیٙس،ضبٌطزاٖ اظ خعئی ا٘تظبضات،خعئی اٞساف ثیٗ  ضٚاثظ

ثبالتط اٞساف تحمك ثبظزاضی یب ٔٙغ ،تسٟیُ زض خعئی  
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                                                                            .ٌصاضز ٔی اثط زٞس ٔی ضخ اٌیطاٖفط زض وٝ خطیب٘بتی ثط تسضیس

                                                                          یبزٌیطی ثطای اٍ٘یعٜ یب ٔحطن ٚخٛز:اوگیسش -1

                           اوتطبف ٚ ٖ،ذٛا٘سٖوطز ٌٛش عطیك اظ اعالػبت وست ثٝ ضبٌطز زاضتٗ ٚا:اطالعات-2

  :ثبیس فطاٌیط تٛسظ اعالػبت زضن اظ یبفتٗ اعٕیٙبٖ ثطای(:ها داده زشپردا)اطالعات اوذاخته جریان ته-3

                  .                                                                       ثبضس آضىبض ٚ ضٚضٗ اعالػبت-الف

 اغّی اعالػبت ثبظسبظی ٚ یىسیٍط ثب وٛچىتط،تطویت ٞبی لسٕت ثٝ خسیس اعالػبت ی تدعیٝ ثٝ لبزض بٌطزض-ب

                                                                                                                  .     ثبضس اِٚیٝ ٚ

      .وٙس پیسا ضٙبذت ٚ خسیس،ثیٙص ػبتاعال تطویت ٚ سبذت ٘سجت ٞٓ ثب وٛچىتط ٞبی لسٕت ی ٔمبیسٝ ثب-ج

 اعالػبت ٔمبیسٝ ٚسیّٝ ثٝ ضا اش شٞٙی سبذت تدسیس وٙس ٔی سؼی ضبٌطز:مجذد اصالح ي سازی رخیره-4

 ٚ خسیس اعالػبت تطویت ٚ ٞب تفبٚت ٚ ٞب ٔطبثٟت وطف عطیك اظ یؼٙی زٞس ا٘دبْ لجّی اعالػبت ثب خسیس

                                      . زٞس ٌستطش ٚ اغالح ضا لجّی تسبذ یب ٚ آٚضزٜ ٚخٛز ثٝ خسیس لسیٓ،سبذت

 2ٌٝ٘ٛ ثٝ وٝ است ٔثجت ا٘تمبَ ٔٙظٛض ایٙدب زض أب ثبضس ٔی ٔٙفی ٚ ٔثجت غٛضتزٚ ثٝ:اطالعات اوتقال–5

 ثط اعالػبت ٔیبٖ ٔمبیسٝ زیٍط ٘ٛع ٚ خسیس فؼبِیت فطآیٙس زض لبػسٜ یب اغُ لبٖ٘ٛ وبضثطز ثٝ ٔطثٛط یىی.است

                                                                                                   .    ذبظ ٔٛاضز زض آٟ٘ب ثیبٖ

.وطز ٞسایت ٚ ضإٞٙبیی ٔغّٛة ای ٌٛ٘ٝ ثٝ ضا ضبٌطزاٖ ثبیس تسضیس زض:هذایت ي کىترل–6  

 ٘ٛع است،زض ٔفیس ثسیبض است تطثیت ٚ تؼّیٓ اثط زاضای وٝ تحمیمی ٚ ٔغبِؼٝ ثطاٍ٘یرتٗ ثطای تسضیس وٙص-1

              .                                            است ٔٛثط آٔٛظضی ٔٛاز ٚ تسضیس ٔؼّٕبٖ،ضبٌطز،ضطایظ فؼبِیت

                .                                                                   زاضز ٔٛثط وبضثطزی آٔٛظضی عطاحی زض–2

وطز استفبزٜ تسضیس ٞبی ضیٜٛ ٚ ٞب ضٚش ا٘تربة زض تٛاٖ ٔی–3  

 

. 
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 ضبٌطز ٚ ٔؼّٓ ٔتمبثُ وٙطی تسضیس ٚ ضٛز ٔی حبغُ ٔحیظ ثب ضبٌطز تؼبُٔ اثط ثط وٝ است تغییطی یبزٌیطی

 ٞٓ تسضیس ثسٖٚ حتی ٚ یطٕٝٞ ٚ خب ٕٞٝ زض یطییبزٌ.ٞستٙس خسا یٙسآزٚفط یبزٌیطی ٚ تسضیس ٚالغ زض.ستا

 ػُٕ ثب تٛاٖ ٔی.ضس ٘رٛاٞس یبزٌیطی ثٝ ٔٙدط ٕٞیطٝ ٘یع تسضیسی ٞط زیٍط عطف ٌطفت،اظ ذٛاٞس غٛضت

 ضبٌطز ثٝ ٔؼغٛف ٕٞیطٝ یبزٌیطی ٞبی ٘ظطیٝ.زاز افعایص ضا یبزٌیطی سطػت ٚ ویفیت ٚ وٕیت تسضیس

 تغییط ٔٛخت ٔؼّٓ ضفتبض آٖ زض وٝ ثبضس یتیٔٛلؼ ی وٙٙسٜ وٙتطَ ٚ وٙٙسٜ ثیبٖ ثبیس تسضیس ٞبی ٘ظطیٝ.است

 یه ٚسیّٝ ثساٖ وٝ است ٞبیی ضٚش ی وٙٙسٜ تٛغیف تسضیس ٞبی ٘ظطیٝ ٚالغ زض ٔیطٛز ضبٌطز ضفتبض

 ٞبی ٘ظطیٝ ثطٚ٘ط  .ثٍیطزیبز اٚ وٝ ضٛز ٔی سجت ٚ ٔیسٞس اضلط تبثیط تحت ضا( ضبٌطز)زیٍطی ،فطز(ٔؼّٓ)فطز

                           .                           ذٛا٘س ٔی تدٛیعی ضا یستسض ٞبی ٘ظطیٝ ٚ تٛغیفی ضا یبزٌیطی

 خٙجٝ تدٛیعی لٛا٘یٗ وٝ حبِی زض ٘ساضز ٚضؼی ی خٙجٝ ٚ ٔتغیطٞبست ثیٗ ضٚاثظ ی وٙٙسٜ ثیبٖ تٛغیفی لٛا٘یٗ

 ضٚ٘س زض ٔؼّٕبٖ ٔیٍیطز غٛضت ٞب ٔسضسٝ زض یبزٌیطی ٘ٛع ثٟتطیٗ ٚ ثیطتطیٗ أطٚظٜ.زاضز لطاضزازی ٚ ٚضؼی ی

 ٞط ٚ ٞستٙس ٔتفبٚت زازٖ یبز ٚ تسضیس اغغالح.ٞستٙس یبزٌیطی ٞبی ٘ظطیٝ ثٝ ٔتٛسُ آٔٛظضی ٞبی فؼبِیت

 ٔطبٞسٜ،ایدبز ٚ تٛخٝ ثٝ ثٝ زیٍطاٖ زاضتٗ ٚا اظ است ػجبضت زازٖ یبز.ضٛز ٕ٘ی زازٖ یبز ثٝ ٙدطٔ تسضیسی

.    ضٛز ٔی غطف ٖزاز یبز ثٝ ٘سجت وٕتطی وٛضص تسضیس ثطای وٝ غٛضتی زض است... ٚ آٚضزٖ یبز اضتجبط،ثٝ

 اٌط.ثبضیٓ آٌبٜ اٚ زض تبثیطٌصاض اظػٛأُ ٚ وٙیٓ زضن ضا ضبٌطز ثبیس ثسٞیٓ یبز زٞیٓ ٔی زضس آ٘چٝ ثرٛاٞیٓ اٌط

                 .          ٌٛیٙس تسضیس آٖ ثٝ ػبٔیب٘ٝ زض ٞطچٙس ت٘یس تسضیس ٘طٛز یبزٌیطی ثٝ ٔٙدط فؼبِیتی

 ٔی یبز وٝ است ضبٌطز ایٗ ٚ وٙس ٔی فطاٞٓ ضا یبزٌیطی ضطایظ ثّىٝ زٞس ٕ٘ی یبز ٞطٌع ٔؼّٓ ایٙىٝ زیٍط ٘ىتٝ

.است حتٕی ضبٌطز یبزٌیطی ضٛز فطاٞٓ ٔغّٛة ٔٛلؼیت اٌط.ٌیطز  

 ٚ ػٛأُ ٕٞٝ ٚوٙتطَ ضٙبذت.زاضز سطٚوبض ٔتفبٚتی ٔتغیطٞبی ثب تسضیس زض ٔؼّٓ.٘یست ای سبزٜ أط تسضیس

 ٕٞچٖٛ ػٛأّی یبزٌیطی ٔحیظ ایدبز زض.است غیطٕٔىٗ ٌفت ثتٛاٖ ضبیس ٚ ٘یست آسب٘ی وبض زذیُ ٔتغیطٞبی

 ٕٞٝ تٛا٘س ٕ٘ی ٔؼّٓ.ثبضس ٔٛثط ٔیتٛا٘س زیٍط ٔتغیط ٞب زٜ ٚ آٔٛظضی ٘ظبْ ،سبذتضبٌطز ٚ ٔؼّٓ ٞبی ٚیژٌی

 تٙظیٓ زض وٝ سبذت ذٛاٞس لبزض ضا اٚ ػٛأّی چٙیٗ ضٙبذتٗ أب زٞس لطاض وٙتطَ تحت ضا زذیُ ٔتغیطٞبی

.ثٍیطز آٌبٞب٘ٝ تسضیس،تػٕیٕی ٞبی فؼبِیت  
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 تسضیس،تٟٙب فطآیٙس زض. است ،ٔؼّٓ آٔٛظضی ٞبی ٞسف تحمك زض ٔغّٛة ٔٛلؼیت ثطای ػبُٔ تطیٗ اسبسی

 ضطایظ ایدبز زض وٝ اٚست ضرػیت وُ ثّىٝ ٔیطٛز ٚالغ ٔٛثط وٝ ٘یست ٔؼّٓ ػّٕی ٞبی ٚزیسٌبٜ تدبضة

 اٚ وبض چٍٍٛ٘ی زض زاضز اػتمبز آٖ ثٝ وٝ ای فّسفٝ ٚ ٔؼّٓ زیسٌبٜ.ٔیٍصاضز تبثیط ضبٌطز تحَٛ ٚ تغییط ٚ یبزٌیطی

 ثٝ ٚ ٔیىٙس ذبضج زاضز ٟٔبضت تسضیس زض فمظ وٝ ضرػی حبِت اظ ضا اٚ وٝ عٛضی ٌصاضز،ثٝ ٔی ضسیسی تبثیط

 ٚیژٌی ثطضٕطزٖ.     اٚست ثطػٟسٜ ٞب ا٘سبٖ تطثیت ثعضي ٔسئِٛیت وٝ آٚضز ٔی زض ا٘سیطٕٙسی ا٘سبٖ غٛضت

 ٚیژٌی ثٝ تٛاٖ ٔی ِٚی زاض٘س ٔؼّٓ اظ ٔتفبٚتی ا٘تظبضات ٔرتّف خٛأغ ظیطا ٘یست آسب٘ی چٙساٖ وبض ٔؼّٓ ٞبی

 ثٝ ضا ٔؼّٕبٖ ٞبی ٚیژٌی،وطز اضبضٜ ثبضٙس زاضتٝ خب ٕٞٝ زض ٔؼّٕبٖ است الظْ وٝ ٔطتطوی ثیص ٚ وٓ ٞبی

.ٔیىٙیٓ تمسیٓ ٔؼّٓ ػّٕی ٚ ضرػیتی ٞبی ٚیژٌی  

                                                               :تذریس در آن وقص ي معلم ضخصیتی های يیژگی(الف

 ٌطٜٚ زٚ ثٝ ضا آ٘بٖ ٚ پطزاظیٓ ٔی ضبٌطزاٖ ثٝ ٘سجت ٔؼّٓ ضٚاثظ ٚ ٍ٘طش ٘ٛع تدّیُ ثطضسی،ثٝ ایٗ ضٚ٘س زض

.ٔیىٙیٓ تمسیٓ «وگر درس» ٚ «ضاگردوگر»  

 ٔحٛض ضا آ٘بٖ ٚ ٔیسٞٙس لطاض ذٛز فؼبِیت ٔطوعی ٞستٝ ضا ضبٌطزاٖ اظٔؼّٕبٖ ٌطٜٚ ایٗ:ضاگردوگر معلمان-1

 ٔؼّٕبٖ.   ٔیٍیط٘س ٘ظط زض ضا ضبٌطزاٖ خب٘جٝ ٕٞٝ ضضس ٚ فؼبِیت آ٘بٖ.زا٘ٙس ٔی آٔٛظضی یٞب فؼبِیت غّیا

 زا٘ٙس ٕ٘ی ٟٔٓ چٙساٖ ضبٌطزاٖ ثٝ ضا ٟ٘بآ ی ٕٞٝ ا٘تمبَ ثبضٙس زاضتٝ ٞٓ زیظیب زا٘ص ٚ اعالػبت اٌط ضبٌطزٍ٘ط

 ا٘سب٘ی ػّْٛ ثٝ ػّْٛ،ثیطتط ٔیبٖ اظ ایٙبٖ.ٔیىٙٙس ٔتٕطوع ضبٌطز پطٚضش ٚ ٛظشآٔ ثط ضا ذٛز  بِیتؼف ثیطتط ثّىٝ

                                                                                               .زاض٘س تٛخٝ ضٚا٘طٙبسی ٚیژٜ ثٝ ٚ

 تمسیٓ «جمعی ضاگردوگر» ٚ «فردی ضاگردوگر»وٛچىتط زستٝ زٚ ثٝ تٛاٖ ٔی ضا ضبٌطزٍ٘ط ٌطٜٚ

 ٔیىٙس،زض ضفتبض اش فطزی ذػٛغیبت ٔغبثك ٞطوساْ ثب ٚ ضٙبسبیی ضا ضبٌطزاٖ یىبیه زیفط ضبٌطزٍ٘ط.وطز

.زاضز تٛخٝ آ٘بٖ خٕؼی پطٚضش ٚ ضبٌطزاٖ خٕغ ثٝ ثیطتط خٕؼی ضبٌطزٍ٘ط وٝ حبِی  

 ایٗ ثط آٟ٘ب وٛضص تٕبْ.ضبٌطزاٖ پطٚضش تب زٞٙس ٔی إٞیت زضس ثٝ ثیطتط ٔؼّٕبٖ ایٗ:وگر درس معلمان-2

         .                                               زٞٙس ا٘تمبَ ضبٌطزاٖ ثٝ ضا زضس ضسٜ وٝ عطیمی ٞط ثٝ وٝ است

 ٌطٜٚ.وطز تمسیٓ «فلسفی وگر درس» ٚ «علمی وگر درس» وٛچىتط زٌٚطٜٚ ثٝ تٛاٖ ٔی ٘یع ضا ٍ٘ط زضس ٌطٜٚ
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 ٞبی ضضتٝ زض وٝ یؼیٚس اعالػبت سجت ثٝ ٚ ٞستٙس ٔٙس ػاللٝ ػّٕی ٞبی ضضتٝ ثٝ ثیطتط ػّٕی ٍ٘ط زضس

 اظ ٘بضی ٌصاض٘س یٔ ضبٌطزاٖ زض آٟ٘ب وٝ تبثیطی.وٙٙس خّت ذٛز سٛی ثٝ ضا ضبٌطزاٖ تٛا٘ٙس ٔی زاض٘س ػّٕی

 ضبٌطزاٖ ػاللٝ ٚ ٘یبظ ثٝ اٌط ٔؼّٕبٖ اظ ٌطٜٚ ایٗ.آٟ٘بست اعالػبت ٚسؼت ی ظازٜ  ثّىٝ ٘یست آ٘بٖ ضرػیت

 زض ٔثجتی تبثیط ٚ ثبضٙس ٔفیسی ٚ ذٛة ٔؼّٕبٖ تٛا٘ٙس ،ٔیسبظ٘س ثطلطاض ٔغّٛة اضتجبط آٟ٘ب ثب ٚ وطزٜ تٛخٝ

                                                                   .                                              ثٍصاض٘س ضبٌطزاٖ

 اختٕبػی ٚ وّی ٔسبئُ ثٝ اغّت چٖٛ زاض٘س،أب تٛخٝ ضبٌطزاٖ ثیطتطاظ زضس ثٝ ایٙىٝ ثب فّسفی ٍ٘ط زضس ٌطٜٚ

 ضا زاض٘س،ضبٌطزاٖ وٝ ٘بفصی ٚ ثبضظ ضرػیت ٚ ذبظ ٌطایی آضٔبٖ ػّت ثٝ آٟ٘ب.ٌیطاست ظ٘س،والسطبٖپطزا ٔی

                                           .                                                                  ٔیىٙٙس ذٛز ٔدصٚة

 زضس چٝ ٚ ثبضس ضبٌطزٍ٘ط چٝ ٓٔؼّ.ضٛز ٔی تمسیٓ زستٝ چٙس ثٝ ٔؼّٕبٖ ٞبی ضرػیت ٘یع ضفتبض ٘ٛع ٘ظط اظ

 ٔؼّٓ» ٌٛییٓ ٔی ٚلتی.ثبضس «التساضعّت» یب ٚ «عّت ضفبلت» ذٛز ضبٌطز ثب ضفتبض زض است ٍ٘ط،ٕٔىٗ

 اظ ٘بضی ِٚی آٔطا٘ٝ ٚ ستٛضیز ثیطتط وٝ ضفتبضی یىی:وٙیٓ ٔدسٓ ٘ظط زض ضا ضفتبض ٘ٛع زٚ ثبیس «التساضعّت

 ثٝ تٛخٟی ٚ ػاللٝ چٙساٖ وٝ ٔؼّٕی ی آٔطا٘ٝ ضفتبض ذػٛٔت؛زیٍطی ٚ ذطٓ ٘ٝ است ذٛاٞی ٘یه ٚ زِسٛظی

 یب ضبٌطز ثٝ اٚ ػاللٝ ٚ ٔؼّٓ ضفتبض ثٝ تٛخٝ ثب ثٙبثطایٗ.است اِٙفس ضؼیف ٚ ػػجی عٛضوّی ثٝ ٚ ٘ساضز ضبٌطز

         ضاگردوگر اقتذارطلة-2           وگر درس اقتذارطلة -1  :ٌطٜٚ چٟبض ثٝ ضا ٔؼّٕبٖ تٛاٖ زضس،ٔی

.وطز تمسیٓ  ضاگردوگر طلة رفاقت-4             وگر درس طلة رفاقت-3  

تذریس فرآیىذ در معلم رفتار ي ضخصیت تاثیر(ب  

 ثبض آظازٜ ضا ضبٌطزا٘ص.ٌیطز لطاض ضبٌطزا٘ص اٍِٛی ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ثبضس ثعضٌٛاض آ٘مسض اػٕبِص ٚ ضفتبض زض ثبیس ٔؼّٓ

 ٍٞٙبْ ثبیس ٔؼّٓ.ثبضس ا٘سب٘یت یبفتٝ تحمك ٕ٘ٛ٘ٝ ٘یع ذٛز ٚ است تحمك لبثُ ا٘سب٘یت وٝ ثیبٔٛظز آ٘بٖ ثٝ ٚ ثیبٚضز

 ٔحجت ٍ٘بٜ.وٙس فطأٛش ضا ػساِت ضبٌطزا٘ص ثب ثطذٛضز زض ٘جبیس ٔؼّٓ.وٙس تٛخٝ آٔٛظاٖ زا٘ص ٕٞٝ ثٝ تسضیس

 ثطای ٔؼّٓ ضفتبض تٕبْ ضٛز،ظیطا ضبٌطزا٘ص ٕٞٝ حبَ ضبُٔ یىسبٖ عٛض ثٝ غسایص،ثبیس ٕٞب٘ٙس ٔؼّٓ آٔیع

 ػٛأّی اظ ٔؼّٓ ٌفتٗ سرٗ ٚ ظبٞطی ثبضس،ٚضغ ضٙبس ٚلت ثبیس ٔؼّٓ.تفسیطاست ٚ تؼجیط لبثُ ضبٌطزا٘ص

.ٌصاض٘س ٔی اثط اظ تسضیس زض وٝ ٞستٙس  
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تذریس فرآیىذ تر معلم علمی ضخصیت تاثیر(ج  

 ضبٌطزاٖ لجَٛ ضٛز،ٔٛضز تّمی ٘بتٛاٖ ٚ ضؼیف ػّٕی ٘ظط اظ ِٚی ثبضس ٔغّٛثی ا٘سب٘ی ضفتبض زاضای ا٘ساظٜ ٞط ٔؼّٓ

                                                                                                            .   ضس ٘رٛاٞس ٚالغ

 ٔسّظ ٟ٘بآ ثط ٚ آٌبٜ اضتجبط ثطلطاضی چٍٍٛ٘ی ٚ ٔحتٛا اضائٝ ٞبی ضٚش ثٝ وٝ است لٛی ٘ظطػّٕی اظ ٔؼّٕی

 ٔحتٛا ثط تسّظ.   ضٛز ا٘تربة ضبٌطزاٖ ذػٛغیبت ٚ پطٚضش ٚ آٔٛظش اغَٛ ثب ٔتٙبست ثبیس تسضیس ضٚش.ثبضس

 تىطاض زچبض تب ثیفعایس ذٛز ٞبی آٌبٞی ثط ٕٞیطٝ ثبیس ٔؼّٓ.است ٔؼّٓ ٞبی ٚیژٌی ٟٕٔتطیٗ اظ زضس ٔٛضٛع ٚ

 ٘یع اختٕبػی ظ٘سٌی زض ثبیس ٔؼّٓ.است ٔسضسٝ ٚ خبٔؼٝ ثیٗ پیٛ٘س ٚ ضاثغٝ ایدبز ٔؼّٓ زیٍط ٘مص.٘طٛز ٔىطضات

.        سوٙ پیسا ٔؼٙی ٘ظطضبٌطزاٖ زض ٚالؼی ظ٘سٌی وٝ ضٛز ٔی سجت ٔؼّٕبٖ ضإٞٙبیی.ثبضس ضبٌطزاٖ ضإٞٙبی

 سؼی ثبیس ٔؼّٓ.ٌیطز ٔی ذٛز ثٝ ذبغی ضىُ خبٔؼٝ آٖ فطًٞٙ ٚ تبضید ثٝ تٛخٝ ثب ٝخبٔؼ ٞط پطٚضش ٚ آٔٛظش

 ٔؼّٓ.سبظز آضٙب ا٘سب٘ی اضظضٕٙس ٞبی ضٔبٖآ ثب ضا ٘بٖٚآ آٚضز ثیطٖٚ ثجبت ٚ ضوٛز حبِت اظ ضا ضبٌطزاٖ شٞٗ وٙس

 ٚ آٔٛظضی فطآیٙس ّیُتح ثب ٚ ثبضس آٌبٜ آٔٛظضی ٞبی ٟٔبضت ٚ فٖٙٛ اظ ػّٕی،ثبیس غٙی ٔحتٛای زاضتٗ ثط ػالٜٚ

.وٙس ا٘تربة ضا ذٛز تسضیس ضٚش ٔٛخٛز تدٟیعات ٚ أىب٘بت اظ استفبزٜ ثب  

 

 ضضس فطآیٙس است؛ظیطا ٔؼّٓ ٚظبیف تطیٗ ضطٚضی اظ ٔرتّف سٙیٗ زض ضبٌطزاٖ ضٙبذتی فطآیٙسٞبی اظ ٌبٞیآ

 ضٚش زض ٕٞٛاضٜ وٝ ٞستٙس ّیٔػٛا اظ ٌصضتٝ تدبضة ٚ اختٕبػی ػبعفی،سٛاثك ّٛؽاٍ٘یعش،ث ضبٌطز،ػالیك،ٔیعاٖ

 ٚازاض وطزٖ وبض ثٝ ضا ضبٌطزاٖ،آ٘بٖ ٞبی ٚیژٌی ثٝ تٛخٝ ٖٚسث ٕ٘یتٛا٘س ٔؼّٓ.ٌصاض٘س ٔی اثط والس زض ٔؼّٓ وبض

 .ثبضٙس ػبُٔ ضرػب ثبیس ٘یست؛آ٘بٖ ٔؼّٓ اضازٜ تبثغ ضبٌطز اختٕبػی ٚ ػمّی،اذاللی ٞبی فؼبِیت ظیطا وٙس

 تٛخٝ آٖ ثٝ ثبیس تسضیس ضٚش زض وٝ است زیٍطی ٔٛضٛع ضبٌطز ػّٕی ٞبی ٚتدطثٝ شٞٙی،ٞٛش سبذت

 آٔٛظش ثٝ آ٘ىٝ اظ ثیطتط وٛزوبٖ.ثسبظ٘س ذٛزضبٖ ضا ذٛز زا٘ص تب زٞس فطغت ضبٌطزاٖ ثٝ ثبیس ٔؼّٓ.ضٛز

                                       .          ٔحتبخٙس ٔستمیٓ یبزٌیطی ٞبی فطغت ثٝ ثبضٙس ٘یبظٔٙس ٔستمیٓ

 اختٕبػی فطآیٙس زض است؛ضبٌطزاٖ ٔٛثط ٔؼّٓ تسضیس ثط وٝ است زیٍطی ػٛأُ اظ ضبٌطز اختٕبػی ٔٛلؼیت

 ٚٔؼّٕبٖ ٚاِسیٗ.ثیبفطیٙٙس ذٛز زض ضا «ضسٖ» ٔغّٛة سبذت ثتٛا٘ٙس تب ٞستٙس سبِٓ اٍِٛی ضسٖ،٘یبظٔٙس

                      .                           ضٚ٘س ٔی ضٕبض ثٝ ضبٌطزاٖ ضرػیت تطىیُ زض ٔٛثط اٍِٛٞبی ٘رستیٗ

 ِحبػ اظ ٕٞىبضی زاضز؛ایٗ إٞیت ثعضٌسبالٖ ػُٕ ا٘ساظٜ ثٝ ضبٌطزاٖ ٔتمبثُ آٔٛظش،ٕٞىبضی فطآیٙس زض
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 تفىط ٚ ٘مبز ٞبی شٞٗ ثب ضبٌطزا٘ی ٚ وٙس تسٟیُ ضا ا٘سیطٝ ٚالؼی ٔجبزِٝ تٛا٘س ٔی زیٍطی أط ٞط اظ ػمّی،ثٟتط

 ضا زیٍطاٖ،ضبٌطزاٖ اظ اعبػت یب اتىبیی است؛اذالق غبزق أط ٕٞیٗ ٘یع اذاللی ٝظٔیٙ زض.زٞس پطٚضش ضا ٔٙغمی

 اذالق)فطزی ٚخساٖ استمالَ ثٝ ضا وٛزن ٘یست لبزض اذالق ٌٛ٘ٝ ایٗ.زاز ذٛاٞس سٛق ٞب ضفتبضی وح ا٘ٛاع ثٝ

.زٞس سٛق( ذیط ثط ٔجتٙی  

 ضا ٔؼّٓ تسضیس ضٚش تٛا٘س ٔی ٞب ٘بٔٝ ییٗٚآ ٞب ٞب،ثبٚضٞب،ثط٘بٔٝ ٍ٘طش اظ ٓخبٔؼٝ،اػ ٞط آٔٛظضی ٘ظبْ سبذت

 تٛاٖ ٔی ٔتٕبیع وبٔال ضا ٘ظبْ ،زٚ«اخطا چٍٍٛ٘ی» ٚ «ثط٘بٔٝ» ٘ظط اظ آٔٛظضی ٘ظبْ ثطضسی.زٞس لطاض تبثیط تحت

.زاز تطریع  

                                                           :است ظیط ٞبی ٚیژٌی ضبُٔ زضسی ٔٛاز اغبِت ثط ٔتىی ثط٘بٔٝ

.  
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.  

 ٔٙبست آٔٛظضی تدٟیعات ٚ فضب وٝ ٘یست ضىی ضٛز؛أب ٚالغ ٔٛثط تٛا٘س ٔی ٘یع ٔحسٚز ضطایظ زض ذٛة ٔؼّٓ

 ٌچی،ػسْ ترتٝ ٘بٔغّٛة ٘یٕىت،ویفیت ٚ ٔیع ضبٌطزاٖ،٘ساضتٗ وثطت.است ٔٛثط ثسیبض ٔؼّٓ تسضیس ویفیت زض

.زٞٙس لطاض تبثیط تحت ضا ٔؼّٓ تسضیس ضٚش تٛا٘ٙس ٔی زیٍط ٘بتأىب غسٞب ٚ وبفی ٘ٛض  

 

 


