
138
ز 9

پايي
ى1، 

اره 
شم

 ،2
ى 3

وره 
 د

32

چكيده
يكي از دروس تخصصي دانش آموزان علوم انساني و معارف 
اسالمي، فلسفه و منطق است. آمار و تحقيقات نشان مي دهد 
كه درصد و ميانگين قبولي دانش آموزان در اين درس بسيار 
پايين و يا در حد رضايت بخش نيست. نويسنده در اين مقاله 
به بررسي و داليل افت تحصيلي در اين درس مي پردازد و در 
ادامه پيشنهادهايي ارائه مي دهد. اميد كه با نقد و بررسي بيشتر 
و استفاده از روش هاي فعال و نوين تدريس، به تحليل عقلي و 

فكري دانش آموزان در همه ي امور كمك كنيم.

از وقتي در آموزش وپرورش، به عنوان دبير درس فلسفه و منطق 
درس  اين  دبيران  صحبت  پاي  وقت  هر  شده ام،  كار  به  مشغول 
نشسته ام، از گله و شكايت آن ها درباره ي اين كه دانش آموزان نسبت 
به اين درس از خود عالقه نشان نمي دهند، رنج برده ام. هميشه اين 
سؤال فكر مرا به خود مشغول كرده است كه چرا برخي از دانش آموزان 
در مورد اين درس چنين رفتار مي كنند؟ با توجه به آمارهاي موجود، 
درصد قبولي و ميانگين نمرات فلسفه و منطق نيز پايين است. تا 
كنون در ذهن خود تحليل ها و داليلي براي اين رفتار دانش آموزان 

پيدا كرده ام؛ مانند اين كه: 
بي جاذبه  و  خشك  دانش آموزان  براي  منطق  و  فلسفه  دروس   �

است.
ــخت و غيرقابل فهم و درك  � كلمات به كار رفته در متن  آن ها س

است.
� اين دروس در سال هاي قبل از پايه ي سوم پيش نيازي ندارد.

� اين دو كتاب عاري از عكس و تصويرهاي جذاب براي جلب توجه 
دانش آموزان هستند.

�تدريس فلسفه و منطق غالباً توسط دبيران غيرمتخصص انجام 
مي گيرد؛ به گونه اي كه آن ها هم در تدريس دچار مشكل مي شوند و يا 
حتي خودشان نيز به تدريس اين درس عالقه اي ندارند و به خاطر پر 

كردن ساعات موظف مجبورند در اين كالس ها تدريس كنند.
الفاظ و مفاهيم فلسفه و منطق آشنا و مأنوس  با  � دانش آموزان 
نيستند. كلمات اين درس كامًال تخصصي و دور از ذهن دانش آموزان 

هستند.
غولي  خود  ذهن  در  منطق  و  فلسفه  مفاهيم  از  دانش  آموزان   �
ساخته اند؛ به گونه اي كه از نظر آن ها درك كامل اين مفاهيم هيچ گاه 

دست يافتني نيست و نمي توانند آن ها را ياد بگيرند.
� عقيده ي بدون فايده و به درد نخور بودن اين علوم در جامعه و 
كاربردي نبودن آن ها در تحصيل و زندگي فردي و شخصي، تحت 
افراد  از  تأثير فرهنگ غلط و متداول در ميان عوام و حتي بعضي 

�كليدواژه ها: مفاهيم فلسفي، كاربردي بودن فلسفه و منطق، 
ارزش يابي، وسايل كمك آموزشي.

جميله داريس
دبير درس فلسفه و منطق بندر امام خميني(ره)

راهكارهاي  تدريس  برتر
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تحصيل كرده، رواج يافته است.
� مهجور بودن فلسفه و منطق در جامعه ي كنوني ما، زيرا نظام 
آموزش وپرورش و رسانه هاي جمعي كشور، روي معرفي اين علوم 
چندان كار نكرده اند و بسترسازي الزم را انجام نداده اند. اطالع رساني 

صحيح نيز در اين رابطه وجود ندارد.
البته مي توان هر كدام از اين داليل را به دقت آسيب شناسي كرد 
و تحقيقاتي جامع و علمي روي آن ها انجام داد. براي اين كه بتوانيم 
در كالس بهتر عمل كنيم و در دانش آموزان عالقه و انگيزه ايجاد 
كنيم، الزم است راه حل هايي متناسب با شرايط و امكانات موجود در 
مدرسه و مبتني بر شناخت استعدادها، توانايي ها، عالقه ها و سليقه هاي 
دانش آموزان به كار گيريم. هم چنين بايد بدانيم كه هميشه فقط يك  
در همه ي  و  انواع كالس ها  براي  و محدود،  تدريس خاص  روش 
شرايط نتيجه بخش نخواهد بود. معلم هنرمند، توانا و فعال كسي است 
كه براي هر زمان و شرايطي راه حلي منطقي و مناسب به كار ببندد. در 

ادامه پيشنهادهايي براي حل مشكالت ياد شده ارائه مي شود:
غياب  و  حضور  حتماً  درس،  شروع  از  قبل  اول:  پيشنهاد 
دانش آموزان را انجام دهيد و به چهره ي آن ها نگاه كنيد تا آن ها بدانند 
و حس كنند كه وجود و حضورشان براي شما مهم و ارزشمند است. 
مخصوصاً سراغ دانش آموزان غايب را بگيريد و چنان چه در جلسه ي 
قبل دانش آموزي غايب بوده است، به سويش برويد و با او احوال پرسي 
كنيد. علت حضور نداشتنش را جويا شويد و به او بگوييد، از اين كه او را 
در كالس  حاضر مي بينيد، خيلي خوش حال هستيد. اگر هم چند جلسه 
غايب است، علت آن را از هم كالسي هايش بپرسيد و از آن ها بخواهيد، 
به او بگوييد كه شما سراغ او را مي گيريد و به او سالم برسانيد. از 
اين طريق دانش آموزان احساس ارزشمندي مي كنند و نسبت به خود 
اعتماد به نفس مي يابند و به شما و به درس نيز عالقه نشان مي دهند 
«اين را به دانش آموز القا كنيم كه مي توانيم ظرفيت يادگيري خود را تا 
هر زمان كه قادر به نفس كشيدن هستيم، بهبود بخشيم» [راهنماي 

اجراي ...، 1377].
از كتاب فلسفه و  از تدريس هر بخش  قبل  پيشنهاد دوم: 
منطق، از دانش آموزان بخواهيد درس جديد را در منزل روزنامه وار 
مطالعه كنند. اگر احتمال مي دهيد كه دانش آموزان اين كار را انجام 
ندهند، قبل از شروع تدريس، پنج دقيقه زمان براي مطالعه ي درس 

جديد در اختيار دانش آموزان قرار دهيد.
پيشنهاد سوم: قبل از شروع تدريس، تصور دانش آموزان را از 
فلسفه و منطق جويا شويد. اين كار مي تواند به صورت مطرح ساختن 
انجام شود؛ سؤاالتي  آنان  از  نظرسنجي  يا  و  يك سلسله سؤاالت 

مانند: 
1. به نظر شما فلسفه و منطق علم هستند يا نه؟ در صورت مثبت 

يا منفي بودن دليل شما چيست؟
2. آيا فلسفه و منطق فايده دارند؟ توضيح دهيد.

3. آيا به آن ها عالقه داريد؟ دليل خود را بنويسيد؟
4. تا به حال كتاب فلسفي و يا منطقي مطالعه كرده ايد؟ نام آن 

كتاب را بنويسيد. 
5. آيا دوست داريد در دانشگاه رشته ي فلسفه  را ادامه دهيد؟ 

چرا؟ 
6. دوست داريد كه دبير اين درس را چگونه براي شما تدريس 
كند؟ راه و روش موردنظرتان را بنويسيد. دليل شما براي انتخاب اين 

روش ها چيست؟
7. آيا دوست داريد در تدريس فقط دبير دخالت داشته باشد، يا 

اين كه شما هم مي خواهيد در امر تدريس مشاركت فعال كنيد؟
8 . فكر مي كنيد با توجه به هدف و فايده ي فلسفه  و منطق، اين 

علوم در زندگي شما چه تأثيري مي توانند داشته باشند؟ 
توجه:

اين سؤاالت فقط پيشنهادي هستند. ممكن است دبيران محترم و 
همكاران ارجمند سؤاالت ديگري به ذهنشان برسد و آن سؤال ها براي 

جلب توجه دانش آموزان كاربردي تر باشند.
پيشنهاد چهارم: هنگام حضور در كالس درس، يك يا چند كتاب 
فلسفه و منطق مناسب براي آشنايي دانش آموزان با منابع و مآخذ اين 
علوم، با خود به كالس   بياوريد و آن ها را طوري روي ميز بچينيد كه 
مشخص باشند. بعد اين كتاب ها را در اختيار آن   ها بگذاريد تا با نام 
نويسندگان و يا مترجمان، فهرست ها و متن كتاب آشنا شوند. سعي 
كنيد كتاب ها متن ساده اي داشته باشد تا دانش آموزان را جلب كنند و 
انگيزه اي شوند براي تحقيق بيشتر روي فلسفه و منطق و مطالعه ي 

آن ها.
را  آغازين  ارزش يابي  از تدريس، حتماً  قبل  پيشنهاد پنجم: 
به صورت سؤاالت كتبي يا شفاهي انجام دهيد و با اطالع از يادگيري و 
فهم درس قبلي، كار تدريس درس جديد را آغاز كنيد. چنان چه بعضي 
از دانش آموزان دچار مشكل هستند، مباحث را براي آن ها به صورت 
خالصه و مفيد توضيح و شرح دهيد. البته اين كار را مي توان توسط 
انجام داد. يعني خود دانش آموزان اشكاالت  نيز  دانش آموزان ديگر 
يكديگر را رفع كنند، و يا خود شما مي توانيد با سؤاالتي كه از آن ها 
انجام دهيد. به اين وسيله، هم دانش آموزان  اين كار را  مي پرسيد، 
در تدريس مشاركت مي كنند و هم رفع اشكال صورت مي گيرد. به 
عالوه، معلم در كالس فقط وظيفه ي نظارت را برعهده خواهد داشت 

و چنان چه دانش آموزي مشكل داشته باشد، او را هدايت مي كند.
پيشنهاد ششم: در بعضي جلسات، براي رواج فرهنگ تفكر 
و انديشه، و مهارت به كارگيري آن توسط دانش آموزان، پيام هايي از 
قرآن، نهج البالغه، صحيفه ي سجاديه، سخنان كوتاه بزرگان، شاعران 
و... را روي تخته سياه بنويسيد و يا به دانش آموزان پيشنهاد دهيد كه 
به عنوان يك تحقيق، اين كار را انجام دهند و قبل از حضور شما در 
كالس، آن را روي تخته بنويسند. به هر كس كه اين خالقيت را از 

قبل از تدريس 
هر بخش از 
كتاب فلسفه 
و منطق، از 

دانش آموزان 
بخواهيد درس 

جديد را در 
منزل روزنامه وار 
مطالعه كنند. اگر 
احتمال مي دهيد 
كه دانش آموزان 

اين كار را 
انجام ندهند، 
قبل از شروع 
تدريس، پنج 

دقيقه زمان براي 
مطالعه ي درس 
جديد در اختيار 

دانش آموزان قرار 
دهيد

بعضي از دبيران 
عادت دارند، 
فعل جمله را 

حذف مي كنند. 
براي همين 
دانش آموزان 
دچار اشتباه 
مي شوند كه 

باالخره در پايان 
جمله هدف 

گوينده چه بوده 
است و چه 

منظوري دارد

�
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خودش نشان دهد، به عنوان نمره ي مستمر كالسي امتيازي داده 
شود. عالوه بر اين، دانش آموزان مي توانند پيام ها را به صورت پوستر 
و يا چارت در كالس نصب كنند و هر چند وقت يك بار، آن ها را با 

متن هاي جديد عوض كنند.
پيشنهاد هفتم: به حاالت جسماني، عاطفي و رواني دانش آموزان 
قبل از تدريس توجه كنيد. اگر فردي آمادگي گوش دادن به درس را 
ندارد و يا با حالت خاص خود باعث بي توجهي ساير دانش آموزان به 
درس مي شود، مثًال بيمار جسمي است و يا مشكل خاص روحي و 
رواني براي او ايجاد شده است، او را به مسئوالن مدرسه، به ويژه مشاور 

مدرسه معرفي كنيد.
پيشنهاد هشتم: از زبان و كلمات ساده و جمالت كامل براي 
تدريس استفاده كنيد. جمالت را با به كار بردن فعل هاي كامل و 
مناسب ادا كنيد. بعضي از دبيران عادت دارند، فعل جمله را حذف 
مي كنند. براي همين دانش آموزان دچار اشتباه مي شوند كه باالخره در 

پايان جمله هدف گوينده چه بوده است و چه منظوري دارد.
پيشنهاد نهم: از جلسه ي اول به دانش آموزان آموزش بدهيد 
كه فقط براي نمره گرفتن درس نخوانند. به آن ها اطمينان بدهيد كه 
اين درس آن طور كه فكر مي كنند، سخت و غيرقابل يادگيري نيست 
و با توجه به تالش خودشان و همكاري شما، مي توانند اين درس 
را با نمره ي خوب و به همراه فهم كامل مطالب بگذرانند و حتي از 

مطالعه ي آن لذت ببرند.
پيشنهاد دهم: در تدريس خود، از وسايل كمك آموزشي كه 
باعث جلب توجه دانش آموزان و يادگيري بهتر آن ها مي شود، بهره 
استفاده  قابل  و  بهترين وسايل كمك آموزشي، وسايل ساده  ببريد. 
توسط دانش آموزان ساده هستند؛ از جمله كارت هاي درسي، چارت و 
لوح. اين وسايل را به دست دانش آموزان بدهيد و از آن ها بخواهيد از 
اين وسايل استفاده كنند. و يا كارت هايي را كه از قبل روي آن ها متن 
درس را به صورت جداگانه نوشته ايد، پس از گروه بندي كالس، بين 
آن ها تقسيم كنيد و از دانش آموزان بخواهيد، مطلبي را كه در كتاب 
طي پنج دقيقه مطالعه كرده اند، با نظم دادن به اين كارت ها به شما 
نشان دهند. از آن ها بخواهيد كه به كمك يكديگر اين  كار را انجام 

دهند و خودتان بر عملكرد آن ها نظارت كامل داشته باشيد.
پيشنهاد يازدهم: براي بيان اهداف آموزشي درس، به جاي 
از  است  بهتر  توانست»،  خواهند  «دانش آموزان  جمله ي  از  استفاده 

عبارت «ما خواهيم توانست» استفاده شود. هم چنين:
* عبارت «امروز مي خواهيم...» را جاي گزين عبارت «دوست 

دارم كه شما...» كنيد.
* اثر به كار بردن عبارتي مانند «چه تعدادي از ما...» را در مقابل 

عبارت ديگري مانند «چند نفر از شما...» مورد توجه قرار دهيد.
پيشنهاد دوازدهم: در انتقال افكار و عقايد، از به كار بردن ضمير 

«شما» خودداري كنيد. بر اين اساس، جمله ي «براي شما دشوار است 
كه راهتان را بين درختان پيدا كنيد»، مناسب نيست. بهتر است به 
جاي آن گفته شود: «پيدا كردن راه در ميان درختان براي مردم دشوار 

است».
پيشنهاد سيزدهم: تدريس را با مطرح كردن يك سؤال در 
رابطه با مطلب درس جديد آغاز كنيد و چند دقيقه به دانش آموزان 
اجازه بدهيد به آن سؤال خوب بينديشند. با نگاهتان آن ها را بيشتر 
روي مطلب متمركز كنيد. اين عمل شما باعث مي شود، تفكر و تعمق 

در دانش آموزان ارتقا يابد [فردانش، 1382: 178].
پيشنهاد چهاردهم: هنگام پاسخ گويي به سؤال يا سؤاالت 
شما، نگذاريد كه فقط دانش آموزان توانا اظهارنظر كنند. بكوشيد اول 
دانش آموزاني را كه ساكت و آرام هستند و در پرسش و پاسخ كالس 
شركت فعال ندارند، دعوت به اظهارنظر و تشويق به صحبت كردن 
كنيد. از آن ها بخواهيد آن چه را كه به ذهنشان مي رسد، بگويند و از 
اين كه نادرست باشد نترسند. به ساير دانش آموزان هم يادآور شويد، 
كسي نبايد به خاطر پاسخي كه مي دهد به تمسخر گرفته شود و او را 

ناراحت و آزرده كنند. 
پيشنهاد پانزدهم: از ابزار تشويق دانش آموزان بيشترين بهره 

را ببريد؛ ابزاري مانند:
* تشويق از طريق كالم، مثل استفاده از كلمات: آفرين، احسنت، 

خيلي متشكرم، خيلي خوب بود و...
* فرستادن صلوات، دست زدن و ثبت نمره و يا امتياز مثبت 

براي او 
فعال  دانش آموز  از  تقديرنامه و تشكر  آفرين،  اهداي كارت   *
در مراسم خاص مدرسه و در حضور ساير دانش آموزان و نيز خريد 
هدايايي كه با شأن، منزلت و فعاليت آن ها تناسب داشته باشد و در 

آن ها انگيزه و عالقه به خواندن درس ايجاد كند.
پيشنهاد شانزدهم: مي توانيد در كالس براي چند دقيقه اي از 
نوارهاي قرائت قرآن، دكلمه اي زيبا، شعري جذاب و... كه از راديوهاي 
فرهنگ، قرآن، جوان و... پخش شده است، براي ايجاد جو صميمي 

بهره ببرد.
پيشنهاد هفدهم: براي مثال آوردن، از دانش آموزان استفاده 
كنيد تا آن ها نيز مثال ها  و نمونه هايي ديگري از مطلب درس را در 
كالس ارائه كنند. از دانش آموزان بخواهيد توضيح دهند، علت بيان 
بخواهيد  هم كالسي هايشان  ساير  از  و  چيست  مثال ها  آن  كردن 

نظرشان را در مورد آن بگويند.
عنوان  به  كتاب  از  خارج  تمرين هاي  از  پيشنهاد هجدهم: 
تكليف در منزل استفاده كنيد و در جلسه ي بعد، دفتر تكليف آن ها را 
مخصوصاً در درس منطق ببينيد و اشكاالت را توسط دانش آموزان رفع 
كنيد؛ يعني خودشان پاي تابلو آن ها را حل كنند تا درس تكرار شود و 

در تدوين 
سؤاالت 

ارزش يابي كتبي، 
از انواع سؤاالت 

استفاده كنيد؛ 
مانند: سؤاالت 
چهار گزينه اي، 

جالي خالي و 
كامل كردني، 
جواب كوتاه، 

درست و غلط، 
و سؤاالت 
تشريحي. 

قبل از آن هم 
نمونه هايي از 
سؤاالت را در 
كالس تمرين 

كنيد

هميشه با 
ظاهري آراسته 

و لباس هاي 
مناسب مدرسه 

در كالس حاضر 
شويد. بدانيد كه 

نحوه ي لباس 
پوشيدن شما 
روي مديريت 

كالس درس اثر 
مثبت يا منفي 

مي گذارد
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يادگيري بيشتر و بهتر انجام گيرد.
به طور  ارزش يابي هاي مستمر  الزم است  پيشنهاد نوزدهم: 
جدي و هميشگي در كالس انجام شوند؛ چه شفاهي و چه كتبي. 
داده  پس  دانش آموزان  به  و  تصحيح  امتحاني  ورقه هاي  هم چنين 
شوند. ضمناً اشكاالت آن ها را در ورقه هاي امتحاني يادآور شويد تا 
متوجه شوند كه به چه علت نمره ي كامل را كسب نكرده اند. چنان چه 
دانش آموزي نمره ي ضعيفي گرفته است، او را به صورت شخصي و 
فردي راهنمايي و هدايت كنيد و يا او را به گروه هاي درسي معرفي 
كنيد تا به كمك هم كالسي هاي خود مشكالت درسي اش را رفع كند. 
بر اين امر نظارت داشته باشيد و بعد از باال رفتن سطح درسي اين گونه 

دانش آموزان، آن ها را تشويق كنيد.
پيشنهاد بيستم: هر از گاهي دانش آموزان را به كتاب خانه ي 
مدرسه و يا شهر ببريد تا روش تحقيق و مطالعه را تجربه كنند. در اين 

زمينه به آن ها آموزش دهيد.
پيشنهاد بيست ويكم: در رابطه با اين درس، در سطح كالس، 
مدرسه و منطقه همايش و گردهمايي برگزار كنيد و از دانش آموزان 
بخواهيد كه با تهيه ي مقاله و يا كار تحقيقي، تجربيات درسي و عملي 
خود را در مورد اين دروس براي ساير دانش آموزان بيان دارند و يا 
از نمايشگاهي ديدن كنند كه در آن، وسايل كمك آموزشي ساخته 
شده توسط دبيران و دانش  آموزان ساير مدارس و مناطق به نمايش 
درآمده است. هم چنين، دانش آموزان خود را ترغيب كنيد، براي اين 
درس وسايل كمك آموزشي بسازند و آن ها را در كالس درس و يا 
در نمايشگاه به نمايش بگذاريد. دانش آموزان را تشويق كنيد با مطالب 

درسي روزنامه ي ديواري تهيه كنند.
پيشنهاد بيست ودوم: در تدوين سؤاالت ارزش يابي كتبي، از 
انواع سؤاالت استفاده كنيد؛ مانند: سؤاالت چهار گزينه اي، جالي خالي 
و كامل كردني، جواب كوتاه، درست و غلط، و سؤاالت تشريحي. قبل 

از آن هم نمونه هايي از سؤاالت را در كالس تمرين كنيد.
پيشنهاد بيست وسوم: گاهي تدريس خود را در فضاي خارج از 
كالس انجام دهيد؛ در نمازخانه، كتاب خانه، حياط مدرسه يا باغچه ي 

مدرسه.
پيشنهاد بيست وچهارم: هنگام تدريس، مسائل فلسفي و 
منطقي را به نمونه هايي از زندگي و مسائل اخالقي، اعتقادي و فرهنگي 
ارتباط دهيد تا از اين طريق مهارت هاي زندگي در دانش آموزان تقويت 
و يا ايجاد شود. عالوه بر اين، تجربيات شخصي و فردي خود و ديگران 

را براي آن ها تعريف كنيد؛ البته نه به صورت پند و اندرز.
بخواهيد  دانش آموزان  از  بيست و پنجم:  پيشنهاد 
ابتدا  قرار دهند. سعي كنيد  را سرلوحه ي كار خود  يادداشت برداري 
كلمات و مفاهيم ناآشنا از نظر لغوي را براي آن ها روشن كنيد و بعد در 

مورد مسائل و اصول به بحث و توضيح بپردازيد.

پيشنهاد بيست وششم: هميشه با ظاهري آراسته و لباس هاي 
مناسب مدرسه در كالس حاضر شويد. بدانيد كه نحوه ي لباس پوشيدن 

شما روي مديريت كالس درس اثر مثبت يا منفي مي گذارد.
پيشنهاد بيست وهفتم: از نماينده ي كالس بخواهيد قبل از 
ورود شما به كالس، دانش آموزان در كالس حاضر باشند و اين را 

به عنوان يك قانون از اولين جلسه براي آن ها تعيين كنيد.
خاطر  به  را  دانش آموزان  اسامي  بيست وهشتم:  پيشنهاد 
بسپاريد. فهرست اسامي را چندبار مرور كنيد و اسامي را در ذهنتان 
روي  از  [چك ليست]  سياهه  (به وسيله ي  بدهيد.  تطابق  چهره ها  با 

نشانه هاي فيزيكي، رفتاري و شخصيتي شناسايي شان كنيد).
پيشنهاد بيست ونهم: از دانش آموزان بخواهيد نظافت كالس 
را كامًال رعايت كنند. در كالس گلدان گل بگذارند و تصويرهاي زيبا 

و مناسب در كالس نصب كنند.
پيشنهاد سي ام: در پايان هر ماه، از عملكرد و تدريس خود 
از دانش آموزان نظرسنجي كنيد و نسبت به رفع نقاط ضعف و تقويت 

نقاط قوت خود تالش پي گير داشته باشيد.
تدريس  روش  از  يكي  نمايش،  روش  سي ويكم:  پيشنهاد 
تدريس درس «شهيد  بخش  در  روش مخصوصاً  اين  است.  فعال 
راه حكمت» مي تواند مفيد باشد. يعني دانش آموزان متن را به صورت 
نمايش نامه به اجرا درمي آورند. البته هنگامي نتيجه ي مطلوب حاصل 
مي شود كه شما شيوه ي انجام اين كار را به آن ها آموزش داده باشيد.
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