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های بیان نیاز در قالب طرح سوال  ها و تکنیک مشارکت دانشجویان و توانمندسازی آنان در فراگیری روش

تحلیل مسائل اعتقادی و مفاهیم دینی در جهت ارتقاء کیفیت یادگیری دروس یابی فعال در  و پاسخمنطقی 

 .معارف اسالمی

 
 

  

 

 تغییر در رویکرد تدریس اساتید 

 گسترش تعامل استاد و دانشجو 

 توسعه دامنه محتوای آموزشی متناسب با نیازهای واقعی دانشجویان 

  افزایش روحیه تفکر نقادانه در دانشجویان 

 تعمیق فراگیری و پاسخگویی به سواالت اساسی دانشجویان در زمینه معارف اسالمی 

 

 

 

مشارکت  جلبهای آن  یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت، اثربخشی فرایند آموزش است که یکی از راه

 .باشد دانشجویان، توجه به نیازهای آنان و پاسخ به سواالت ایشان می

کند و متغیرهای  و هنر ارائه درس را طلب می دانشای از  ها، آمیزه گرچه اثر بخشی تدریس و پاسخ به پرسش

س رو کالس د ثر برآنند، اما در این میان هیچ یک به اندازه مشارکت دانشجویان در تعامل با استادؤبسیاری م

د و از طرفی نیز علم و مهارت استاد در مباحث مطروحه در کالس و شناخت صحیح آنان کن آفرینی نمی نقش

کننده بر موفقیت یادگیری دانشجویان از رویکرد آموزشی نیاز محور مکمل این موضوع بوده و اثر تعیین 

ر راستای ارتقای آگاهی و نگرش پویایی در دروس معارف اسالمی به عنوان یک راهبرد مهم د دارد؛

شود و بکارگیری فعال دانشجو در فرایند تدریس موجب خواهد شد تا آنان بتوانند به  دانشجویان محسوب می

پاسخ دهند و یا اینکه  ،اند سواالت اساسی خود که در مسیر زندگی با آن مواجه شده و به چالش کشیده شده

ریزی  لذا این امر مستلزم بکارگیری رویکردی منظم، برنامه. دندا نمایتوانایی پاسخ یابی و تحلیل آنها را پی

 :کلی هدف

 :اهداف ویژه اختصاصی

 :مقدمه و بیان مسأله
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شده و با نظارت دقیق است که ضمن افزایش مهارت و دانش دانشجویان، زمینه ارتقاء عملکرد تعامل استاد با 

 .دانشجو را فراهم نماید

شکل فرایندی یک طرفه و مبتنی بر روش  به های دروس معارف از آنجا که شیوه مرسوم تدریس در کالس

بوده و نتایج مطالعات و ارزیابی های انجام شده در زمینه اثربخشی روش استاد محور ( استاد محور)سخنرانی 

که فضای مشارکت و  یگیری رویکردرحاکی از کارآیی پایین و اثربخشی اندک این روش است ضرورت بکا

 بسیار خودنمایی اهم نماید و همزمان پاسخگوی نیازهای دانشجو باشدتعامل دو طرفه استاد و دانشجو را فر

تربیت  و علم حوزهکید در بکارگیری رویکرد نیاز محور از طرف اندیشمندان ألذا طی سالهای اخیر ت. کند می

 .اند نموده دروس مختلف با بکارگیری این رویکرد ارائه ارزشمندی را در گرفته و تجربیات صورت

جایگاه ارزشی دروس معارف اسالمی که با جان و دل و اندیشه فراگیران سرو کار دارد شایسته  با توجه به

ها در تدریس و ارائه پاسخ به سواالت آنان استفاده  ترین رویکردها و برنامه ها و جذاب ین شیوهراست از بهت

و استاد، زمینه فراگیری در تعامل با درس های دانشجویان  شود و با عنایت به ضرورت بکارگیری پتانسیل

در مسایل و معارف اسالمی برای دانشجویان و تفکر منطقی باوری ق، تفکر انتقادی و تحلیلگر و خودعمی

با توجه به این مطالب بکارگیری رویکرد نیاز محور در آموزش کشور بخصوص دروس معارف . فراهم گردد

 .رسد اسالمی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بنظر می

 

 

پورمحمد در  :طی مطالعات انجام شده صاحبان فرایند تجربیات ارزشمندی از اساتید بدست آمده از جمله

از نظر من اجرای طرح ارائه دروس با : دارد گیری از رویکرد نیاز محور اعالم می خصوص ضرورت بهره

به برخی تجربیات خود در طول اجرای طرح  وی با اشاره. رویکرد نیاز محور صد در صد ضرورت دارد

تجربیات خود را مبنی بر توانمندی دانشجویان و طرح مباحث  ،خصوصاً در دروس اندیشه اسالمی یک و دو

تغییر احمدی از محاسن طرح نیاز محور همچنین . 1(32ص معارف، )کند  بسیار جالب از طرف آنها یاد می

خارج شدن کالس از حالت متکلم وحده بودن را در مطرح نموده ورا   ما به کالس مننگاه استاد از کالس 

در مطالعه ایشان دانشجویان پس از اجرای این رویکرد، استقبال بسیار . دهد کید قرار میأمورد تاین رویکرد 

، جهازی بغدادی نیز بر لزوم استفاده از این طرح تأکید نموده .(33، صهمان) اند خوبی را از خود نشان داده
                                                             

  .1344، شهریور ماه 111شماره ها،  ی مقام معظم رهبری در دانشگاهنهاد نمایندگماهنامه آموزشی معارف، .  1

 :شواهد داخلی تجربیات و
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به سطح ادراک و برقراری ارتباط در رفتار دانشجویان، انتقال سطح یادگیری از حافظه ایجاد تغییرات مشهود 

 .(35همان، ص) های خود بیان نمود ی طرح در کالساجرانتایج   صمیمی بین دانشجو و استاد را از جمله

و همچنین تفاوت بین تجربیات و ی روش نیاز محور در حوزه دانشگاهی راندک بکارگی مطالعاتبا توجه به 

رجی در است مطالعات خا... مطالعات داخلی و خارجی که ناشی از تفاوت و هنجارها، مواد آموزشی و

حل مسئله ، اما با توجه به قرابت نسبی این رویکرد با روش یادگیری بر مبنای خصوص این رویکرد یافت نشد

P.B.L داشت خواهیم یای مختصر به این روش آموزش در ادامه اشاره. 

 

 
 

یادگیری از طریق حل مبتنی بر مسأله ای که خوشنویس اصل و همکارانشان با هدف مقایسه  در مطالعه

(PBL )در تربیت های مرسوم  با روش سخنرانی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که این روش از روش

دانشجویان پزشکی است و استفاده از این روش باعث می شود که دانشجویان تفکر انتقادی، تولید ایده و 

 .عنوان دانش و مهارت برای یک پزشک الزم است را فرا بگیرند آنچه را که به

دند که در گذراندند به دو دسته تقسیم ش در این مطالعه دانشجویان پزشکی زنجان که دوره کودکان را می

و در قسمت ( PBL)یک قسمت از آموزش آنها برای گروه اول با روش سخنرانی و در گروه دوم به روش 

نتایج نشان داد که . و گروه دوم به روش سخنرانی ارائه مطلب شد( PBL)دوم برای گروه اول با روش 

ی  سخنرانی با انگیزهآموزش دیده بودند بیش از دانشجویان به روش ( PBL)دانشجویانی که به روش 

های  یادگیری وکیفیت باالتر در آموزش شرکت نمودند و اشتیاق بیشتری به کالس و استفاده عملی از یافته

 1(Parisa khoshnevisasl.2014). خود داشتند

اند در این روش  های آموزش خود به کار گرفته را برای دوره( PBL)ای در استانفورد که روش  در دانشکده

کند به  شوند که این موضوع کمک می بندی می دانشجویان برای حل مسایل مشترک و فردی خود گروه

خود   ی آنان، بهتر شدن مهارت حل مسئله آنها، ارتباطات وتعامل آنان و مهارت میزان دانش کسب شده

گرایی   کند به ایجاد عالقه در دانشجویان نسبت به موضوعات درسی و واقع کمک می این روش.  ارزیابی آنها

اغلب . های مورد نیازشان برای کسب موفقیت در فیلد کاریشان کسب کنند آنان که آن را از طریق مهارت

                                                             
1
 . Parisa khoshnevisasl, et al, Comparison of problem-Based learning with lecture- Based learning. Iran Red 

crescent Medj.2014 May; 16(5): e5186. 

 :شواهد خارجی تجربیات و
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ع آن را ها و دانشجویان مناف اداره شوند و بسیاری از دانشکده( PBL)توانند به روش  های آموزشی می دوره

 . مالحظه نمایند

این . رود های حل مسئله دانشجویان بشمار می ی مهارت یک روش مؤثر برای توسعه( PBL)طورکلی  به

هایشان برای کار کردن با  های آموخته شده و مهارت روش در دانشجویان ارتباط قوی بین مفاهیم و واقعیت

 .Gallagher 1997. )کند شود ایجاد می ه آنها داده میطور غیرفعال اطالعات ب اطالعات، بیش از زمانی که به

Resnick & Klopfer. 1989)1 

 

 

 

مند فرایند تدریس با رویکرد نیاز محور مدل مفهومی آن تدوین و سپس مبتنی بر  ابتدا جهت اجرای نظام

 .بشرح زیر آمده استمدل مفهومی طرح . مدل، اقدامات اجرایی صورت گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1
 . Gallagher, S.A. (1997). “Problem- based learning: where did it come from, what does it do. and where is it 

going?” journal for the Education of the Gifted, 20 (4), 332-362. 

Resnick, L.B., & Klopfer, L.E. (1989). “Toward the thinking corrculum.” In L.B. Resnick & L.E. Klopfer 

(Eds.), Toward the thinking curriculum: Corrent cognitive research (pp.1-18). Reston VA: Assocation for 

supervision and curriculum development. 
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محور در ارائه 

دروس معارف 

 اسالمی
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 دسترسی به اینترنت

 توجیه دانشجویان     
 نسبت به رویکرد  

 

ارتقاء توانمندی اساتید 
 در اجرای رویکرد

 

ba   آماده سازی بانک
 سواالت و تقویت آن

 

 

 ارزشیابی

 رویکرد 

 بازخورد و بازنگری برنامه

 (روش اجرا): های انجام شده  فعالیت
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 . در مرحله اول جهت فراهم کردن زیرساخت برنامه اقداماتی بشرح زیر انجام گرفت

  رویکرد به منظور آشنایی و توانمندسازی آنان در اجرای برگزاری کارگاه آموزشی جهت اساتید 

  های صحیح به پاسخدر مرکز جهت فراهم کردن امکان دسترسی طراحی بانک سواالت 

  ( کتابخانه تخصصی گروه معارف اسالمی)تقویت منابع کتابخانه 

  نظر اساتید در مورد پاسخ سواالت دانشجویانبرگزاری جلسات تخصصی درون گروهی جهت تبادل 

نفره تقسیم شدند و نحوه  3گروه  11دانشجویان به نفره  31های کالس ،اجرای مدلدر مرحله بعد جهت 

 .ها به آنان آموخته شد  استفاده از بانک جامع سواالت و پاسخ

نمودند و پاسخ سواالتشان را بطرق مختلف و با  دانشجویان در هر گروه به طراحی سواالت خود اقدام می

و هر گروه براساس . نمودند وه آماده میرو مراجعه به کتابخانه تخصصی گکمک بانک پاسخ سواالت 

با سایر  رظو تبادل نو به بحث شده در یکی از جلسات کالس سواالت خود را مطرح جدول زمانبندی 

سپس استاد مطالب را جمع بندی و پاسخ نهایی را مورد تایید قرار . گذاشتند کالس و استاد میدانشجویان 

الزم به ذکر است که هر دانشجو در جلسه ارائه خود از یک تا چند سوال را مطرح کرده و لذا در هر . دهد می

 .گذاشته می شودسوال مطرح و به بحث  3-5جلسه بین 
 

 برنامه زمانبندی جلسات

وظایف و آموزش دانشجویان در زمینه تقسیم  ،دانشجویانجلسه توجیهی برگزاری ابتدای ترم دو جلسه 

 جستجو از طریق بانک سواالت و سایر منابع

 اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد نیاز محور و ارزشیابی مستمر فراگیران جلسه سوم تا جلسه پانزدهم 

 شانزدهم و هفدهم جمع بندی مطالب از طریق استادجلسه 

 جلسه هجدهم آزمون پایان ترم
 

 : نحوه ارزشیابی دانشجویان

 .بصورت مستمر در تمام جلسات و آزمون نهایی می باشد

ای که ارائه دارند  براساس میزان مشارکت در جلسهدانشجو امتیاز مستمر خود را در پایان هر جلسه کالس 

کند و آزمون پایانی از مجموع سؤاالتی که در کالس به بحث گذاشته  ارائه دریافت میراساس کیفیت ب

 . آید اند و یا مشابه آنها به تشخیص استاد به عمل می شد
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First, in order to implement a systematic process of teaching with the need-based approach, 

its conceptual model developed and then based on the model the actions were taken. The 

design conceptual model is as follows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the first step, in order to create the infrastructures, the following program has been 

performed. 

 

• Workshop for teachers to learn and empowerment them in implementing the 

approach 

• Designing the questions database in the center to allow access to the correct 

answers  

• Strengthen the library resources (Library Department of Islamic Studies) 

• Cooperation inter-group meetings for the exchange of teachers’ opinions on 

students' answers  

In the next step in order to implement the model, 30 students classes were divided into 10 

groups of 3 and the use of a comprehensive database of questions and answers were taught 

to them. 

 

Providing the 

infrastructures 
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the need-based 
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empowerment 

library and internet 
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approach 
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preparing and 

executing need- 

Activities: (Methods) 



8 
 

Students in each group design their questions and answer them in different ways to with 

the help of the question banks and refer to the department library.  

And each group based on the class schedule at a class meeting asks their questions and 

discuss with other students and their teacher. Then, the teacher concludes the results and 

confirms the final answer. It should be noted that each student in his/her presentation 

session asks one or more questions and therefore in each session 3-5 questions are 

discussed. 
 

Meetings Schedule 

Two first sessions of the course are briefing students, division and train students in the 

field of search through the database of questions and other resources. 

The third session through the fifteenth session include educational program based on the 

need-based approach and continuous evaluation of learners. 

The Sixteenth and seventeenth sessions include summary by the teacher 

The eighteenth session is the final exam 
 

Student Evaluation 

 continuous in all meetings and by the final test. 

Students get their continuous score at the end of each session based on the participation in 

the meeting considering quality and the final exam is formed from the questions discussed 

in the class or similar to them depend on the teacher opinion. 

 

 

 

تا مجموعه سؤاالت دانشجویان در کالس به شکل یک بانک درآمده و به اجرای این فرآیند موجب گردید 

های بعدی دروس  بانک سؤاالت حوزه معاونت معارف اضافه شود و ضمن اینکه در اختیار مدرسان دوره

این مجموعه در . کند عنوان یک منبع پویا هر روز مسیر تکامل و جامعیت را طی می معارف نیز قرار گرفته، به

در اختیار دانشجویان و اساتید نیز قرار  تکثیر وصورت جزوه  و یا بهدرج دی  لسات ترم بر روی سیپایان ج

 . اند خواهد گرفت و تا کنون دانشجویان و اساتید گروه از این امکان برخوردار گشته

ران نظ علمی معارف ارسال و در معرض نقد صاحب  همچنین نتایج اجرای این طرح را جهت بررسی به نشریه

 . قرار خواهیم داد

 . فراگیران نیز انجام شده و در قالب نتایج تحقیق آمده است/ نقد مشتریان 
 

 

 

 :شیوه تعامل با محیط
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گذشته به اجرا در آمده است و  دو ترمهمانگونه که توضیح داده شد این رویکرد آموزشی نیاز محور طی 

مقایسه  -2فراگیران و تاثیرپذیری از رویکرد نیاز محور و میزان رضایتمندی  -1زشیابی روش از دو بعد را

این مطالعه در بین دانشجویان . ارزیابی نمرات دانشجویان قبل و بعد از اجرای رویکرد صورت گرفته است

 :صورت گرفته و نتایج نشان داد 2و  1درس اندیشه اسالمی 

 نیاز محور در تدریس درس اندیشه  از رویکردتاثیرپذیری دانشجویان  و میانگین نمره رضایتمندی

 اسالمی

درصد از دانشجویان از نمره  5/41دهد  بدست آمد که نشان می 73/6نمره با انحراف  81از  26/73برابر 

و اختالف بین دو گروه از نظر  برخوردار بودندموافق و کامال موافق در سطح  آنانتاثیرپذیری  و رضایتمندی 

 .آماری معنی دار بود

 
 

 بررسی مقایسه ای نمرات دانشجویان در درس اندیشه اسالمی با دو رویکرد استاد محور و نیازمحور

 
میانگین نمره اندیشه 

 (2و1) اسالمی 

انحراف معیار نمره اندیشه 

 (2و1) اسالمی 
t P 

 46/1 44/18 رویکرد استاد محور
431/3 - 111/1 

 21/1 44/14 رویکرد نیازمحور
 

 نشان داد که دانشجویانی که با رویکرد نیازمحور درس را tزیه و تحلیل براساس آزمون جنتایج ت

 .ماری معنی دار بودآاند میانگین نمرات باالتری را کسب کرده اند و اختالف بین دو گروه از نظر  گذرانده 

 

 

کالس، ارتقاء یادگیری، ایجاد نگرش مثبت در این فرآیند با توجه به نتایج مثبت آن اعم از فعال نمودن 

ی  های قبلی بوده و با برگزاری دوره تر از روش یقیناً از طرف اساتید و دانشجویان مقبول... دانشجویان و 

های گسترش آن فراهم شده است و از طرفی گروه معارف نیز در  ، زمینه...آموزش اساتید دروس معارف و 

اکنون شماری از اساتید گروه معارف  هم. نماید س اقدام میورد نسبت به ارائه درهای آتی با همان رویک سال

 . نمایند دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اجرای رویکرد نیاز محور را به انجام رسانده و یا تأکید می

 :نتایج حاصل از فرآیند

 :استمرار فرآیند
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 .گیرد ارزشیابی قرار می و سطح دانشگاه برای اولین بار است که بصوت فرایند مورد اجرا رد

 .گردد لذا فرایند کشوری محسوب می. رزشیابی نشده استاو در سطح کشور نیز هنوز بطور سیستماتیک 

 

 

 تغییر محتوای آموزشی از روش القای یک سویه مطالب به روش فعال آموزشی. 

 اند و استاد  تکریم دانشجو، با این طرح دانشجویان احساس خواهند کرد که مورد تکریم واقع شده

 . برای آنها و نیازهایشان احترام قائل است

 کنند که استاد از اعتماد به نفس باالیی  اعتماد علمی به استاد، با این شیوه دانشجویان احساس می

 . الس را داردبرخوردار است و دانش الزم برای اداره ک

 امکان برخورد مسئوالنه و مشارکت دانشجویان در مباحث علمی. 

 افزایش روحیه تفکر نقادانه در دانشجویان. 

 ن و فکر دانشجو به سمت تولید فکرسازی ذه فعال. 

 تعامل علمی استاد و دانشجو. 

 تبدیل ارزشیابی پایان ترم به ارزشیابی مستمر در طول ترم . 

 

 

 های با جمعیت باال به  در کالس)ها در آموزش کشور از جهت جمعیت دانشجویی  نبود زیرساخت

 .(با مشکالتی مواجه استبندی اجرای طرح  دلیل مشکل گروه

  اختصاص  وتمایل به اجرای طرح  الزحمه حق پایین بودناساتید مدعو گروه معارف اسالمی به دلیل

 .ندارند را پاسخگویی به سؤاالت آمادگی الزم برای وقت مطالعاتی جهت

 

 

 نباشد دانشجو 31های معارف بیش از  تعداد دانشجویان در کالس . 

 آموزش رویکرد نیاز محور برای کلیه اساتید گروه معارف مورد تأکید قرار گیرد  دوره . 

 بازنگری در جبران خدمات اساتید گروه معارف صورت گیرد . 

 ای گروه معارف تقویت شود منابع کتابخانه . 

  

 :سطح نوآوری

 :ها چالشها و  آسیب

 :پیشنهادات برای آینده

 :نقاط قوت
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 پرسشنامه نظرسنجی -1

 لیست نمرات کسب شده دانشجویان -2

 (سامانه معارف اسالمی)منوی بانک اطالعاتی  -3

 نمونه جزوه سؤاالت دانشجویان در کالس -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضمائم
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تعالیبسمه   

اجرایی( سوال محور)پرسشنامه نظرسنجی از دانشجو در مورد طرح نیازمحور   

در گروه معارف اسالمی   

      مجرد   متأهل :                              دانشکده :                      ترم :                      رشته :             سن 

 : مذهب:                                دین   

کامال  

 موافقم

کامال  مخالفم موافقم

 مخالفم

     .نسبت به روش استاد محور از رضایتمندی بیشتری برخوردار استاین روش  -1

     .طرح مطالب در کالس متناسب با نیازهای دانشجو می باشددر این روش  -2

     .جایگزین محفوظات می گردددرک مطلب با این روش  -3

     .فضای علمی کالس آزاد و به دور از یک جانبه نگری استدر این طرح  -4

     .دانشجو نسبت به مقوله دین نگرش مثبتی پیدا می کنددر این روش  -5

     .موجب نشاط و شادابی در فضای کالس می گردداین طرح -6

     .فعال و کوشا هستنددانشجویان در کالس در این روش  -7

     .اعتماد به نفس در دانشجو را تقویت می کنداین طرح  -8

     .مشارکت و کارگروهی را افزایش می دهداین طرح  -9

     .انگیزه حضور دانشجو در کالس را افزایش می دهداین طرح  -11

     .می شوددانشجو به کالس های گروه معارف بیشتر عالقه مند در این روش  -11

     .شیوه مناظره و گفتگو را تقویت می کندطرح سئوال محور  -12

     .قدرت تجزیه و تحلیل مسائل را در دانشجو افزایش می دهداین طرح  -13

     .تبادل فکر و اندیشه را افزایش می دهداین روش  -14

     .قدرت پژوهش و تحقیق را در دانشجو افزایش می دهداین روش  -15

کنجکاوی دانشجو در موضوعات دینی مرتبط با رشته تحصیلی خود را این روش  -16

 .افزایش می دهد

    

     .اعتماد دانشجو به استاد را افزایش می دهد طرح نیاز محور -17

     .باعث ارتباط عاطفی بیشتری بین دانشجو و استاد می شوداین روش  -18

     .استرس آزمون پایان ترم در دانشجو کاهش می یابداضطراب و در این طرح  -19

یافته های دانشجو بیشتر و دقیق تر موورد ارزشویابی مسوتمر در    در این روش  -21

 .کالس قرار می گیرد
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 لیست نمرات

 

  
 1اندیشه اسالمی 

 49-49نیمسال اول 

 2اندیشه اسالمی 

 49-49نیمسال اول 
  

 رشته دانشجو شماره دانشجو نمره به عدد نمره به عدد نام خانوادگی و نام دانشجو ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

11      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

21      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      
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 های آنها در کالس  نمونه جزوه سؤاالت دانشجویان و پاسخ

 2و  1دروس اندیشه اسالمی 

 



17 
 



18 
 



19 
 



21 
 



21 
 



22 
 



23 
 



24 
 



25 
 



26 
 



27 
 



28 
 



29 
 



31 
 

 

 


