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تدریس واحدهای یادگیری
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روش های تدریس متداول

سنی  گروه  محتوی،  موضوع،  به  توجه  با  یادگیرنده  به  مطالب  آموزش  برای 
روش های  با  آشنایی  برای  دارد.  وجود  مختلفی  تدریس  روش های  یادگیرنده،.... 

مختلف فعال و نوین به نمودار 1 توجه نمائید.

روش های تدریس متداول شامل موارد زیر است:

1ـ روش گروهی یا مشارکتی 
تدریس مشارکتی یک راهبرد توصیه شده برای یادگیری فردی و جمعی است که 
نه تنها فرد در مقابل یادگیری خود مسئول است بلکه در مقابل یادگیری دیگران 
به  گروه ها  اندازه  و  ترکیب  در  که  انعطافی  با  می تواند  معلم  و  است  نیز مسئول 
وجود می آورد به یک تدریس اثربخش دست یابد. به طوری که نه تنها هنرجویان 
بتوانند با هم کار کنند بلکه یادگیری خود و دیگران را به حداکثر رسانده و از این 
یادگیری لذت ببرند. فعالیت های گروهی، یادگیری را جذاب و پربار می سازد و به 
رشد شناختی هنرجویان کمک می کند. این روش در رشد اجتماعی و عاطفی آنان 
نیز تأثیرگذار است. هنرجویان در تعامل با یکدیگر یاد می گیرند و همین ارتباط، 

تلفیقی

پروژه

بحث گروهی

حل مسئله

مشارکتی
گردش علمیذهن انگیزی

فهرست 
سؤاالت

ایفای نقش

تدریس 
اعضای تیم

همیاری

آزمایشی روش های 
تدریس نوین

نمودار 1ـ روش های تدریس نوین
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توانایی های اجتماعی و عاطفی آنان را افزایش می دهد و همدلی و همکاری را در 
آنان تقویت می کند.

برای اجرای درست فعالیت های گروهی و مشارکتی، توجه به نکات زیر، ضروری 
است:

1 ابتدا ضرورت و اهمیت مشارکت و کارگروهی را برای هنرجویان توضیح دهید 
تا آگاهانه در اجرای این روش، مشارکت کنند.

2 با توجه به موضوع درس و تعداد هنرجویان در کالس، تعداد گروه های کاری را 
مشخص کنید )3 یا 4 گروه و هر گروه 2 یا 4 هنرجو(.

گزارشگر  یک  و  کننده  هماهنگ  یک  گروه خود  برای  بخواهید  هنرجویان  از   3
انتخاب کنند. وظیفۀ هماهنگ کننده، ایجاد نظم، رعایت نوبت در گروه و نظارت بر 
اجرای درست فعالیت گروهی است. وظیفۀ گزارشگر، یادداشت مطالب مطرح شده 
در گروه، تهیۀ گزارش از کار گروهی و ارائۀ آن در کالس است. این افراد نباید ثابت 
باشند. هر هنرجو باید هم تجربه کار هماهنگ کننده و هم گزارشگر را داشته باشد. 

قبل از شروع کار گروهی، این مطالب را برای هنرجویان، توضیح دهید.
4 گروه بندی هنرجویان به گونه ای باشد که افراد هر گروه ثابت نباشند و تغییر کنند. 

برای این کار می توانید از روش های زیر استفاده کنید:
اگر  مثال  به عنوان  اعداد.  براساس  هنرجویان  تقسیم بندی  و  شمارش  1ـ4ـ 
می خواهید چهار گروه تشکیل دهید، از هنرجویان بخواهید از یک تا چهار بشمارند 
و آن را تکرار کنند. در پایان شماره های یک با هم، دو با هم، سه با هم و چهار با 

هم یک گروه را تشکیل دهند.
2ـ4ـ هنرجویان را به صورت تصادفی در کالس بنشانید و از آنان بخواهید از سمت 

راست یا چپ، هر چهار نفر یک گروه را تشکیل دهند.
3ـ4ـ گاهی گروه ها را براساس انتخاب و تمایل هنرجویان تشکیل دهید.

4ـ4ـ گاهی خود شما، براساس توانمندی های هنرجویان آنها را گروه بندی کنید. 
در این روش توجه داشته باشید در هر گروه هنرجویان از نظر درسی، قوی، متوسط 

و ضعیف با هم باشند.
5 هرگز گروه ها را براساس هنرجویان قوی، متوسط و ضعیف تقسیم بندی نکنید. 
آموزشی  که هنرجویان طیف های مختلف  است  گروه مشارکتی، گروهی  بهترین 
)قوی، متوسط، ضعیف(، با هم باشند تا بتوانند به یکدیگر کمک کنند و همدلی و 

همکاری بین آنها ایجاد شود.
کار،  این  با  دهند.  ارائه  گروه بندی  برای  روشی  بخواهید  هنرجویان  از  گاهی   6

خالقیت و انگیزۀ آنان را در کارگروهی، تقویت می کنید.
نظم،  مانند  کارگروهی  قواعد  از  خالصه ای  گروهی،  فعالیت  اجرای  هنگام   7
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با  یا  بنویسید  تابلوی کالس  را روی  و...  نوبت، همکاری  مسئولیت پذیری، رعایت 
هر روش دیگر آن را نشان دهید و هنگام اجرای کارگروهی، توجه هنرجویان را به 

آن جلب کنید.
تدریس مشارکتی یک راهبرد تدریس در گروه های کوچک است اما هر تدریسی که 
با استفاده از گروه صورت می گیرد لزوماً نمی تواند تدریس مشارکتی تلقی گردد. 
تا زمانی  الزامات و روش های مخصوص به خود را دارد و  زیرا تدریس مشارکتی 
که  این الزامات در جای خود و به صورت درست انجام نگیرد نمی توان گفت تدریس 

مشارکتی صورت پذیرفته است.                              
وظیفۀ اصلی معلم ایجاد زمینۀ مشارکت، همکاری، و رفاقت گروهی میان هنرجویان 
می باشد. کار او ایجاد رقابت نیست، بلکه ایجاد رفاقت و همکاری و صمیمیت میان 
آنهاست. فلسفۀ وجودی تدریس مشارکتی دقیقاً به همین سبب است. اگرچه، به 
خاطر وجود برخی ویژگی های فردی از جمله ویژگی های هوشی، شخصیتی، زمینه 
خانوادگی و... رقابت میان هنرجویان ایجاد خواهد شد. اما وظیفۀ ما به عنوان یک 
معلم حرفه ای این نیست که به آن دامن بزنیم. بلکه همان طوری که در قبل آمد، 
معلم باید تمام تالش خود را معطوف به این هدف نماید که هنرجویان موفقیت 
خود را منوط به موفقیت دیگران بدانند. در واقع به این شعار اعتقاد پیدا کنند که 
یا »همگی غرق می شویم و یا همگی نجات پیدا می کنیم« . در این صورت است 

که هنرجویان قوی تر، دست دیگر هنرجویان را خواهند گرفت.         
براساس  هنرجویان  گروه بندی  معنای  به  مشارکتی  یادگیری  کوهن  اعتقاد  به 
توانایی های مشابه نیست، بلکه بر عکس، هر اندازه ناهمگونی اعضای گروه از نظر 
نژاد، زبان، فرهنگ، هوش و پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد کارایی رویکرد یادگیری 

مشارکتی بیشتر خواهد بود. 

تعداد هنرجویان عضو هر گروه و ترکیب اعضا گروه 
اولین وظیفه معلم در تدریس مشارکتی گروه بندی هنرجویان درگروه های کوچک 
است اما آنچه که مهم است این است که در گروه بندی هنرجویان بایستی، قواعدی 
را رعایت نمود تا حداکثر نتیجه حاصل شود وگرنه ممکن است نتوانیم از تشکیل 
از  هرگروه  دهندۀ  تشکیل  اعضای  کنیم.  پیدا  دست  خود  دلخواه  نتایج  به  گروه 
قانون علمی »آستانۀ تحمل« پیروی می کند. آستانۀ تحمل کودکان با نوجوانان و 
بزرگساالن کاماًل متفاوت است. کودکان آستانۀ تحمل کمتری نسبت به بزرگساالن 
دارند. زود خسته می شوند، در یک زمان واحد نمی توانند با تعداد بیشتری از افراد 
رابطه برقرار ساخته و آن را تا مدتی حفظ نمایند. لذا باید در گروه بندی هنرجویان، 
این عوامل را مورد توجه قرار داد. یعنی تعداد اعضای هر گروه، رابطۀ مستقیمی  با 
سن هنرجویان دارد. هر چه سن هنرجویان کمتر، تعداد اعضای گروه نیز کمتر و 
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هرچه سن فراگیران باالتر، تعداد اعضای گروه نیز می تواند بیشتر باشد. بهتر است، 
تعداد اعضای گروه هنرجویان دورۀ ابتدایی 2تا 3 نفر، هنرجویان دورۀ متوسطه اّول 

3 تا 4 نفر و هنرجویان دوره های متوسطه دوم و باالتر 4 تا 7 نفرباشد.      
الف( تا جایی که ممکن است اجازه دهید هنرجویان، خود اعضای گروه را تعیین 
کنند. اما اگر این کار به درستی انجام نشد معلم حق دارد که در تعیین اعضای 

گروه دخالت کند.                     
ب( معلم باید توجه داشته باشد که در هر گروه، هنرجویانی از هر سه طیف ضعیف، 
متوسط و زرنگ حضور داشته باشند. اگر هنرجویان اینگونه عمل ننمایند؛ معلم 

می تواند با استفاده از روش هایی، آنها را سرو سامان دهد.

2ـ روش ذهن انگیزی یا بارش فکری
روش،  این  در  است.  مشارکتی  و  آموزش خالق  روش های  از  یکی  انگیزی  ذهن 
مسئله یا پرسشی در کالس مطرح می شود و هنرجویان آزادانه نظرات خود را در 
ارائه  در کالس  بندی و مجدداً  پایان، مطالب جمع  بیان می کنند و در  مورد آن 

می شود.
ذهن انگیزی رشد شناختی به ویژه تفکر انتقادی، تفکر منطقی و تفکر خالق را 
در هنرجویان تقویت می کند و به رشد اجتماعی و عاطفی آنان کمک می کند و 

جرئت ورزی و اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.
اجرای این روش مستلزم رعایت نکات زیر است:

1  به همۀ هنرجویان فرصت داده شود تا آزادانه در گفت و گو شرکت کنند.برای 
مشارکت هنرجویان، آنان را به پاسخ گویی مجبور نکنید، بلکه با ایجاد انگیزه، آنها 

را به شرکت در گفت و گو تشویق کنید.
2 اگر هنرجویی پاسخ درستی را ارائه نداد، آن را بپذیرید و به تصحیح پاسخ او 

نپردازید، زیرا سبب می شود که هنرجویان در گفت و گو شرکت نکنند. 
3 هنگام جمع بندی پایانی بدون نام بردن از هنرجویان، به اصالح نظرات نادرست 

بپردازید.
4 نظم و نوبت مشارکت همه هنرجویان را در اجرای این روش، رعایت کنید.

آنان  اختیار  در  و  کنید  جمع بندی  و  اصالح  را  هنرجویان  نظرات  پایان،  در   5
از هنرجویان  به عهدۀ گروهی  بار  را هر  قرار دهید. می توانید جمع بندی جلسات 

قرار دهید و نظرات اصالحی خود را ارائه دهید.
6 جمع بندی جلسات ذهن انگیزی را هر بار گروهی از هنرجویان، بر حسب محتوای 

آن، به صورت پوستر، بروشور، نمودار و... در کالس ارائه دهند.
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چهار قاعدۀ اساسي بارش مغزي 

1  انتقال ممنوع : این مهم ترین قاعده است و الزم است تمام اعضا به آن توجه 
اینکه  ضمن  کنند.  موکول  جلسه  آخر  به  را  پیشنهاد  ارزیابي  و  بررسي  و  کرده 

مالحظۀ تبعیض آمیز پیشنهادات نیز ممنوع است. 
2  اظهارنظر آزاد و بي واسطه: این قاعده براي جرئت بخشیدن به شرکت کنندگان 
براي ارائه پیشنهاداتي است که به ذهن آنها خطور مي کند، به عبارت دیگر در یک 
جلسۀ بارش مغزي، تمام اعضا باید جسارت و شهامت اظهار نظر را پیدا کرده باشند 
و بدون آنکه ترسي از ارزیابي و بعضاً انتقاد مستقیم داشته باشند؛ بتوانند پیشنهاد 
اجراي  باشد نشان دهندۀ  بیان کنند. هر چه پیشنهاد جسورانه تر  را  و نظر خود 

موفق تر جلسه است. 
3  تأکید برکمّیت : هر چه تعداد نظرات بیشتر باشد، احتمال وجود پیشنهادات 
مفید و کار سازتر در بین آنها بیشتر مي شود. موفقیت اجراي روش بارش مغزي با 
تعداد پیشنهادات مطرح شده در جلسه، رابطۀ مستقیم دارد. در این روش این گونه 
عنوان مي شود که هر چه تعداد پیشنهاد بیشتر باشد احتمال وجود طرح پیشنهاد 

کیفي بیشتر است. 
4  تلفیق و بهبود پیشنهادات : اعضا مي توانند عالوه بر ارائه پیشنهاد، نسبت به 
بهبود پیشنهاد خود اقدام کنند. روش بارش مغزي این امکان را به اعضا مي دهد که 
پس از شنیدن پیشنهادات دیگران، پیشنهاد اولیه بهبود داده شود. آنها همچنین 
بهتر و  پیشنهاد  و  تلفیق کرده  پیشنهاد دیگر  با چند  را  پیشنهاد خود  مي توانند 

کامل تري را به دست آورند. 

3ـ روش فهرست سؤاالت
در این روش فهرستی از سؤاالت مختلف تهیه می شود تا موجب برانگیختن قدرت 
تفِکر و تّصور فرد گردد. این تکنیک راهی برای به کار انداختن قدرت تصّور فرد 

شناخته شده است.
که  مسئله ای  یا  موضوع  ابتدا  که  است  گونه  این  به  عمل  شیوۀ  روش،  این  در 
می خواهید دربارۀ آن فکر کنید، مشخص می کنید. سپس سلسله سؤاالتی درباره 

هر مرحله از موضوع یا مسئله مطرح می کنید.
نقاط قوت: خاّلقیت هنرجویان را افزایش می دهد. 

4ـ روش مسئله ای )حل مسئله(
این روش یکی از روش های فعال تدریس است، نوعی آماده کردن فراگیران برای 
زندگی واقعی است. در این روش فّعالیت های آموزش به گونه ای تنظیم می شوند 
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برای  عالقه مندی  با  او  و  شود  ایجاد  مسئله ای  )هنرجو(  فراگیرنده  ذهن  در  که 
حل مسئله تالش می کند. این روش به صورت فردی یا گروهی اجرا می شود و با 

روش های سنتی کامالً فرق دارد.
یک ضرب المثل چینی می گوید: »اگر به فردی یک ماهی بدهی، یک وعده غذای 
او را تأمین کرده ای، اّما اگر به او ماهیگیری بیاموزی، غذای یک عمر او را تأمین 
و  اطالعات  زمان،  مقتضای  به  تا  یاد دهیم  به هنرجویان  باید  بنابراین  کرده ای«. 
آموخته های خود را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند و در گسترۀ 

زندگی، به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند.
اجرای این الگو دارای مراحل زیر است:

1  مشخص کردن مشکل یا مسئله مورد تدریس به صورت دقیق و روشن؛
2  جست وجوی راه حل های متعدد؛

3  بررسی راه حل های متعدد؛
4  انتخاب راه حل مناسب؛
5  اجرای راه حل مناسب؛

6  پیگیری نتایج به دست آمده.
اصل  این  در  همه  اما  است،  متفاوتی  مدل های  دارای  مسئله  حل  روش  هرچند 
سهیم اند که به هنرجویان یاد می دهند، به اهداف شان دست یابند و هرچه قدرت 
تصمیم گیری و گزینِش راه حل های مطلوب در هنرجویان افزایش یابد، نیازهای 
روزمره خود را راحت تر رفع می کنند و موفق تر خواهند بود. شرایطی که فراگیرنده 
در این روش، باید داشته باشد عبارت اند از: توجه به مسئله، قدرت درک مسئله، 
تشخیص ویژگی های مسئله، آمادگی برای حل مسئله، قدرت تنظیم راه حل های 
اطالعات  مورد  در  قضاوت  آنها،  تحلیل  و  اطالعات  گردآوری  قدرت  احتمالی، 

گردآوری شده و تعمیم و کاربرد مسئله.
محیط و شرایط آموزشی باید به گونه ای تنظیم گردد که فراگیرنده با مشکل مواجه 
شود، آن را درک کند و از طریق تفکر برای تمامی  رویدادها، راه حلی جست وجو 

نماید.
به  و  بیشتر  زمان  به  دیگر،  روش های  به  نسبت  روش،  این  نارسایی:  و  کمبود 
هنرآموزان با تجربه و آشنا با روش تحقیق احتیاج دارد. اجرای آن در کالس نیز با 

بیش از بیست نفر به سختی انجام پذیر است و امکانات زیادی می خواهد.
مرتبط  واقعی هنرجویان  زندگی  با  را  فّعالیت های مدرسه  این روش  نقاط قوت: 
است.  آنان  علمی  در  تفکر  ایجاد  برای  تربیتی  روش های  بهترین  از  و  می سازد 
همچنین باعث برانگیختن عالقه طبیعی آنان به درس می شود و روحیۀ پژوهش، 
انتقادگری و احساس مسئولیت را در آنان تقویت می کند. این روش به یادگیری 
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پایدار آنان نیز منجر می گردد و باعث شکوفا شدن استعدادها و توانایی های آنان 
خواهد شد.

5  ـ روش ایفای نقش
یکی از روش  هایی که در تکوین شخصیت فردی و اجتماعی هنرجویان سهم زیادی  
دارد » روش ایفای نقش است« زیرا نمونه های کوچکی از ایفای نقش های زندگانی 
است و بهتر از بقیه روش ها هنرجویان را در عرصه زندگی می آزماید. این روش، به 
عنوان یک الگوی تدریس، از دو بُعد مورد توجه قرار دارد: بعد شخصی و اجتماعی.

در این الگو، سعی برآن است که به یادگیرندگان کمک شود تا مفهوم وجود خویش 
را، در درون فضای اجتماعی که در آن زندگی می کند بیابد و نکات مثبت تصورات 
خود را درباره خودش، با کمک گرفتن از گروه های اجتماعی، روشن کند. در جریان 
ایفای نقش، نمونۀ زنده ای از رفتار انسان مهیا می شود که به مثابۀ  ابزاری در اختیار 
دانش آموز قرار می گیرد و چون تمرکز حواس و ارتباط عاطفی در این روش زیاد 
است به یادگیری بهتر و مؤثرتر می انجامد. اجرای این الگو طی مراحل زیر صورت 

می گیرد:
1  آماده کردن گروه )با آشنا کردن هنرجویان با مسئله، آماده سازی گروه، طرح 

سؤال برای برانگیختن تفکر(
2  انتخاب شرکت کنندگان 

3  صفحه آرایی 
4  آماده کردن تماشاگران

5  اجرای بازی
6  ارزشیابی و بحث

7  اجرای دوباره
8  بحث و ارزشیابی

9  تقسیم تجارب

کمبود و نارسایی ها: برای تحقق هدف های پیچیدۀ آموزشی نیست و یک روش جّدی 
تلقی نمی شود و اجرای آن، به هزینه و تجهیزات الزم نیاز دارد و هم وقت گیر است.

بینش  از  دهند  بروز  را  خود  احساسات  دانش آموزان  می کند  کمک  قوت:  نقاط 
خود در نگرش ها، ارزش ها و برداشت های خود سود جویند، نگرش ها و مهارت های 
حل مسائل را به وجود آورند و گسترش دهند، از راه های مختلف مواد درسی را 
بررسی کنند، زمینۀ بحث گروهی را فراهم سازند و کم رویی برخی دانش آموزان 
خجالتی را درمان کنند. همچنین به ایجاد شور و شوق و انگیزه درونی در فراگیران، 
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افزایش مهارتهای روانی حرکتی هنرجویان، تقویت نگرش ها و طرز تفکر جدید و 
قبول ارزش های اجتماعی توسط هنرجویان و تقویت قدرت مدیریت و سازماندهی 

هنرجویان د رکالس و آینده شغلی آنها کمک می کند. 
6  ـ تدریس اعضاي تیم 

همان گونه که از عنوان طرح برمي آید، مدیر یادگیري، موضوع درس را بین اعضاي 
تیم تقسیم مي کند، هر عضو، متن اختصاص یافتۀ خود را به دقت مطالعه مي کند 
و آن را به اعضاي تیم خود تدریس مي کند، یعني هر هنرجو هم معلم است و هم 
یادگیرنده. متن باید قابل تقسیم باشد، در غیر این صورت مدیر یادگیري مي تواند 

موضوع درس را با سازماندهي مجدد به قسمت هاي مختلف تقسیم کند. 
بعد از تدریس هر بخش توسط اعضا، آزمون جامع از تمامي  بخش ها برگزار مي شود 
را  و سپس کلید سؤاالت در اختیار هنرجویان قرار گرفته و هنرجویان کار خود 

ارزیابي مي کنند و به این دو سؤال پاسخ مي دهند : 
تدریس  دیگران  به  و  گرفته اند  یاد  خوب  را  موضوع  حد  چه  تا  کدام  هر  الف( 

کرده اند؟ 
ب( براي مؤثر بودن کار خود در تیم چه پیشنهادهایي دارند؟ 

در این طرح به هنرجویان کمک مي شود تا در مورد بخش تعیین شده مسلط شوند 
و به طور مؤثر به دیگران تدریس کنند. 

طرح هاي تدریس اعضاي تیم و کارایي تیم ممکن است هم زمان استفاده شوند. 
استفادۀ نوبتي هم مي تواند ضمن ایجاد تنوع در رشته ها، مهارت هاي مختلفي را 

آموزش دهد. 
نکتۀ قابل توجهي که در این طرح وجود دارد، بررسي و تحلیل نمرات هنرجویان 
به بخش خود  در هر سؤال است.طبیعي است که هر هنرجو در سؤاالت مربوط 
نمرۀ باالتري داشته باشد، ولي نمرۀ دیگر سؤاالت در بررسي عملکرد دیگر اعضا در 

فرایند تدریس نیز قابل تأمل است.
7ـ بحث گروهی

روش تدریس به شیوۀ بحث گروهی، گفت وگویی سنجیده و منظم دربارۀ موضوعی 
روش،  این  در  است.  بحث  در  کنندگان  شرکت  مشترک  عالقۀ  مورد  و  خاص 
هنرجویان با شرکت فعال در فعالیت های کالمی،  ابعاد مختلف یک مسئله را مورد 
بحث قرار می دهند و در پایان نسبت به آن، شناخت عمیق تری به دست می آورند. 
آنان  نظریات  به  باید  و  دارند  نظریاتی  نیز  دیگران  که  می کنند  درک  همچنین 
احترام گذاشت. استدالل کردن و گوش دادن به حرف های دیگران را می آموزند و 
دارای روحیۀ تحمل آرا می گردند. همچنین از طریق بحث گروهی، روابط گروهی 
جریان  ارزشیابی  و  تحلیل  معلم  اصلی  وظیفۀ  روش،  این  در  می کنند.  تمرین  را 
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نقش  می تواند  او  البته  است.  شده  گفته  مطالب  و صحت  سازمان  منطق،  بحث، 
هدایت کنندۀ بحث را داشته باشد و هر جا که بحث به بن بست برسد یا از مسیر 
اصلی خارج شود، آن را به مسیر اصلی هدایت کند. همچنین باید مراقب باشد که 

افراد بخصوصی، بحث را به خود اختصاص ندهند.                          
فراگیران  داد؛  ارائه  و متفاوت  نظرات مختلف  بتوان دربارۀ آن  ـ موضوع هایي که 
درباره موضوع، اطالعات الزم را داشته باشند یا بتوانند کسب کنند و موضوع مورد 

عالقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد. 
)در این روش، هنرجویان بیش از استفاده کمک از کتاب یا هنرآموز، خود مکلَّف 
به یافتن نتایج، اصول و راه حل ها هستند و این در صورتي است که هنرجویان به 

موضوع عالقه مند باشند.(
موضوعاتي چون ریاضیات، علوم طبیعي، مهندسي و... براي بحث گروهي، کارآیي 
ندارند و در عوض علومي چون علوم اجتماعي، تاریخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سیاسي 

و روان شناسي و جامعه شناسي با این روش قابلیت تدریس دارند. 
دربارۀ موضوعاتي که هنرجویان کمتر به آن عالقه مند هستند معلم باید به نوعي در 
هنرجویان ایجاد عالقه کند و در آنها حساسیت به وجود آورد مثاًل با طرح سؤال، 

پخش یک فیلم و...
به  بستگي  زیادي  اندازۀ  تا  گروهي  بحث  روش  مطلوب  اجراي  دیگر،  عبارت  به 
شخصیت معلم دارد. معلمي که از این روش استفاده مي کند باید قدرت تصمیم گیري 
داشته باشد و طوري بحث را هدایت کند که موضوع به بیراهه کشیده نشود.            

                                      
مراحل اجراي روش بحث گروهي 

مرحلۀ اول: آمادگي و برنامه ریزي
1  انتخاب موضوع : 

موضوعات و عناوین روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، باید در قالب کلمات 
و جمالت صریح و روشن بیان شود. 

است  الزم  گروهي،  بحث  از شروع  قبل  زمینه هاي مشترک:  فراهم کردن    2
سطح اطالعات هنرجویان دربارۀ موضوع یکسان شود.

3  تعیین نحوۀ آرایش شبکه هاي ارتباطي: ترتیب قرار گرفتن و نشستن فراگیران، 
در نوع ارتباط مؤثر است.

ـ رهبر گروه 
ـ هنرجویان

ـ شخص مهمان
ـ ناظر یا ارزیاب
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مرحلۀ دوم: روش اجراي بحث گروهي
1  وظایف معلم در روش بحث گروهي

الف( فراهم کردن امکانات
ب( شرکت در بحث: 

معلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه، هدف و ضوابط بحث گروهي 
را شرح دهد و باید نقش خود را در جریان بحث تا حد یک شنونده کاهش دهد. 

ج( کنترل و هدایت بحث 
2  وظایف هنرجویان در جریان بحث گروه

معلم باید نقش هنرجویان را به دقت به آنان بیاموزد. هنرجویان باید درباره موضوع 
از قبل، مطالعه کنند، وسط حرف دیگران نپرند، با یکدیگر صحبت نکنند، کامالً به 
صحبت هاي دیگران گوش کنند و انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذیرفته 

شود.  
یکدیگر  تجربیات  و  عقاید  در  می توانند  افراد  روش،  این  اجرای  با  قوت:  نقاط 
سهیم شوند و خود را ارزیابی کنند، هراس افراد خجالتی کاهش می یابد و قدرت 
برای  تالش  و  مشارکت  مفهوم  می شود.  تقویت  دانش آموزان  رهبری  و  مدیریت 
هنرجویان روشن می شود، ذهن فراگیران را پویا و فعال می کند و هنرجویان در 
پایان به دیدگاه های مشترک مورد توافق می رسند. همچنین در این روش، معلم 
و  یافته  افزایش  هنرجویان  انگیزۀ  و  عالقه  دارد،  را  کننده  کنترل  و  راهنما  نقش 
تدریس کسل کننده نخواهد شد، با مشاهدۀ رفتارها و بحث ها می توان توانایی های 
هنرجویان را سنجید، عواطف دوستی هنرجویان تقویت یافته و بهتر همدیگر را 
می شناسند، تفکر انتقادی در آنان تقویت می شود، سایر توانایی های شناختی رشد 
و  آموزش  و  می یابد  کالمی  پرورش  مهارت های  و  گفتن  سخن  توانایی  می یابد، 

یادگیری بر استدالل و توجیه منطقی استوار است.
8  ـ همیاری

در این روش کلیه هنرجویان به جای معلم در تدریس درس شرکت دارند. ویژگی 
به سایر  انتقال مفاهیم و مطالب درسی  این روش مشارکت هنرجویان در  اصلی 
هنرجویان می باشد. در یادگیری از طریق همیاری تفاوت افراد گروه باعث کارآمد 
شدن یادگیری می شود. یکی از هدف های یادگیری از طریق این روش این است 
که هنرجویان یاد بگیرند با هر کسی کار کنند و از این طریق موجب باال رفتن 
پیشرفت تحصیلی فراگیران، ایجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی به آنها می شود 
که برای توسعۀ اجتماعی، روانی و شناختی سالم به آن نیاز دارند. روش یادگیری از 
طریق مشارکتی با روش همیاری کاماًل متفاوت است. ترغیب هنرجویان به فعالیت 
در گروه های کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی فصل 
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مشترک تمامی  این روش هاست. برای اینکه گروه های همیار موفق شوند معلم سه 
چیز را باید رعایت کند : رفتار همه هنرجویان را زیر نظر داشته باشد، نتایج حاصل 
از مهارت های اجتماعی ای را که هنرجویان به کار می برند به آنان بگوید و در مواقع 

مناسب برای آموزش مهارت های ضروری در کار گروه ها مداخله کند.        
بعضی از روش های همیاری را چنین می توان بیان کرد :

1  گروه های پیشرفت تیمی هنرجویان: در این روش هنرجویان به گروه های 
یادگیری 4 نفره تقسیم می شوند. هنرجویان از حیث سطح کارایی، جنس و نژاد 
منظور  به  معلم  توسط  درس  ارائۀ  از  پس  می شوند.  مختلط  همگن  شیوه ای  به 
حصول اطمینان از یادگیری تک تک اعضا، هنرجویان به فعالیت های درون گروهی 
انفرادی شرکت نمایند  باید در آزمون های  پایان تمامی هنرجویان  می پردازند. در 
که نمی توانند در آنها به یکدیگر کمک نمایند. نمرات هنرجویان با میانگین نمرات 
قبلی آنها مقایسه می شود تا عملکرد و میزان پیشرفت آنان تعیین گردد. این روش 
قرار  استفاده  مورد  اجتماعی  علوم  و  زبان  ریاضیات،  نظیر  موضوعاتی  تدریس  در 

می گیرد.
2  رقابت و مسابقه تیمی: روش تدریس معلم و کار گروهی در این روش، کاماًل 
مشابه روش قبلی است با این تفاوت که هنرجویان به جای شرکت در آزمون در 

مسابقات شرکت می کنند.
3  یادگیری انفرادی با یاری گرفتن از تیم: در این روش نیز تیم های چهار نفره 
از دانش آموزانی که در سطح کارایی متفاوت هستند تشکیل می شوند و به تیم هایی 
یادگیری  روش  این  در  و  می شود  اعطا  گواهینامه  داشته اند  مطلوب  عملکرد  که 

مشارکتی با آموزش فردی در می آمیزد.
4     تقسیم موضوع به بخش های مختلف: هنرجویان برای کار روی موضوع درس 
که به بخش های مختلف تقسیم شده است تیم های شش نفره تشکیل می دهند. 
برای مثال زندگی نامه را می توان به بخش های گوناگونی از قبیل سال های نخستین 
زندگی، نخستین موفقیت ها، مسائل باقیماندۀ سال های عمر و نقش آن در تاریخ 

تقسیم کرد. انگیزۀ توجه به مطالب و کار همۀ تیم ها در سایرین تقویت می شود.
ادارۀ کالس است که طبق  در حقیقت یک طرح عمومی،  5  پژوهش گروهی: 
آن، هنرجویان در گروه های کوچک در برنامه ریزی مشارکتی فعالیت می کنند. با 
انتخاب عنوان مطالب مورد مطالعه، هر گروه آن را به بخش های کوچک تر تقسیم 
می کند و هر بخش را یکی از اعضا مطالعه می کند و در آخرین مرحله هر یک از 
گروه ها مجموعه آموخته ها و یافته های خودرا به صورت یک کار گروهی به بقیه 

کالس ارائه می دهد.  
6  طرح کارایی تیمی: در این روش هر یک از اعضای تیم، دانش خود را قبل   
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از بحث تیمی ارزیابی می کند. بعد از یک مرور اولیه هر فراگیر به یک سری سؤال 
از  تیم در مورد هر یک  اعضای  پاسخ می دهد. سپس  قرار است آموخته شود  که 
پاسخ ها با یکدیگر بحث می کنند تا به توافق برسند. از آنجایی که اعضای تیم باید 
در مورد بهترین پاسخ به توافق برسند، شرکت کنندگان این فرصت را پیدا می کنند 
تا اطالعات رد و بدل کنند و دالیلشان را توضیح دهند و دالیل و شواهد را با دیگر 
دالیل اعضا ارزیابی می نمایند. در این روش کلید پاسخ ها باید دلیل درست و نادرست 
بودن هر جواب را توضیح دهند تا اعضای تیم بتوانند درک عمیقی از بهترین پاسخ 
به دست آورند. در این طرح در فراگیران ایجاد انگیزه می شود. کنجکاوی ذاتی فراگیر 
در این است که چرا دیگران به این صورت فکر می کنند و فراگیر را مشتاق می سازد 

تا دیگر اعضای تیم را عالقه مند نموده و یا حتی تحت تأثیر قرار دهد. 
7  روش گردش علمی: این روش گاهی برای مطالعۀ جامعه است که با توجه به 
هدف های معّین آموزشی از طرف هنرآموز و شاگرد طراحی و تنظیم می شود. اولین 
مسئله در استفاده از این روش میزان ارزش، ظرفیت و کیفیت گردش علمی است. 
این روش می تواند در محدودۀ زمانی از یک ساعت تا یک ماه اجرا شود. اگر انتظار 
داشته باشیم که از این روش نتایج خوبی حاصل شود، باید قبل از اجرا به طراحی 

بپردازیم تا در کسب هدف های آموزشی به اطمینان بیشتری برسیم.
کمبود و نارسایی: این روش برای همۀ دروس، قابلیت اجرایی ندارد. همچنین از 
نظر رفت و آمد، بیمه و تغذیه، هزینه های مالی زیادی دربردارد که جز در شرایطی 

مقرون به صرفه نیست.

8  روش واحد طرح )پروژه(: مفهوم کلمۀ پروژه )طرح( تا سال 1900 م. در 
نزد عموم عبارت از یک مسئلۀ وسیع و مهم بود که صرفاً جنبۀ عملی داشت. ولی 

بعدها به موضوع هدف و الهامات هنرجویان، بیش از جنبۀ عملی آن، تأکید شد.
این روش در موقعیت های طبیعی ارزش تربیتی دارد و جنبۀ تجربی آن زیاد است، 
زیرا مهارت های مورد نظر را به نحو شایسته ای تقویت می کند. این روش در کسب 
مهارت های اساسی زندگی فراگیران نقش اساسی دارد. در جوامع پیشرفته »یکی 
ازاهداف برنامه های تعلیم و تربیت« تکوین شخصیت افراد برای کسب مهارت های 
اساسی زندگی است. در این زمینه »ارتقای قدرت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل« 
از محورهای مهم به حساب می آید و در جهت نیل به این اهداف انتخاب روش های 
فراگیران  پروژه  در روش  آورد.  فراهم خواهد  را  مناسب  زمینه های  تدریس  فعال 
مقدمات الزم را فراهم می آورند، برای انجام دادن پروژه برنامه ریزی می کنند، برای 
اجرای صحیح آن به سازماندهی می پردازند و طبق اهداف و برنامۀ زمانی موضوع 

واگذار شده را شروع می کنند و به اتمام می رسانند. 
از  خارج  موقعیت های  در  آن  قرارگرفتن  استفاده  مورد  روش،  این  در  مهم  نکته 
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کالس، یعنی در فضای زندگی واقعی ست.

ویژگي های روش پروژه
با  1  روش پروژه مانند واحد کار هنرجویان است ولی در پروژۀ اول، ارتباط آن 

عواملی که باید مورد مطالعه قرار گیرد معین می شود.
2  مرحله به مرحله بودن کار موجب کنترل نظم مرحله ای می شود.

3  یادگیری بسیار عمیق است و پیشرفت هنرجویان بسیار زیاد و کامالً محسوس 
است.

4  هنرجویان اعتماد به نفس پیدا مي کنند و بین آنها و معلم رابطۀ صحیح آموزشی 
برقرار می شود.

5  رفتارهای اجتماعی مانند »همکاری«، »تعاون«، »احساس مسؤلیت«، »انضباط 
درکارها«، »فعالیت«، »صبر« و »تحمل عقاید مخالف« در هنرجویان تقویت می شود.

6  مهارت های تحقیق و پژوهش را می آموزند.
7  توانایی های گوناگون در هنرجویان بروز می کند.

8  فعالیت آموزشی با میل و رغبت انجام می شود و تحمیلی نیست.
9  بسیاری از دشواری های تربیتي به دلیل فعال بودن هنرجویان در ضمن اجرای 

این روش از بین می رود.
مراحل این پروژه عبارت است از:

1  تعیین موضوع و هدف: موضوع و هدف باید با استفاده از اصول روان شناسی 
و عالقه مندی دانش آموزان تعیین شود.

2  ارائۀ طرح: با بحث و گفت وگو طرح مشخص شود، سپس به هنرجویان فرصت 
طراحی داده شود.

3  اجرا: نقش معلم تهیه کردن وسایل الزم و مورد نیاز است و هنرجویان، با توجه 
به عالقه مندی و توانایی، فّعالیتی را برعهده می گیرند تا آن را در زمان تعیین شده 

ارائه دهند.
4  قضاوت و ارزشیابی: ارزشیابی صحیح و انتقادات سازنده در اصالح و تکمیل 

پروژه تأثیر بسزایی دارد.
کمبود و نارسایی: به هنرآموزان باتجربه و مسلّط در کارهای پروژه نیاز دارد و 

زمان گیر است.
نقاط قوت: روحیۀ مسئولیت پذیری را در هنرجویان می پروراند و جنبۀ عملی و 
اجرایی را محور فّعالیت هایشان قرار می دهد، انگیزۀ درونی آنان را تقویت می کند 

و اعتماد به نفس را در آنان افزایش می دهد.
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9ـ روش آموزش تلفیقی1 
 روش آموزش تلفیقی، محیط را برای یادگیری پرانگیزه و فّعال می سازد. بنابراین 
بسیار  است،  فناوری  پیشرفت سریع  امروز، که عصر  نیازهای جامعۀ  تأمین  برای 
درسی،  موضوع  یک  از  استفاده  با  تا  می دهد  فرصت  روش  این  است.  ضروری 
و  آوریم  دست  به  آن  مختلف  ابعاد  پیرامون  را  گسترده ای  و  گوناگون  اطالعات 
بنگریم؛ همان  به صورت یک کل  را  یادگیری  و  یاددهی  اطالعات،  این  تلفیق  با 
به  که  تلفیقی  آموزش  روش  است.  فراوان  واقعی  زندگی  در  آن  مصداق  که  طور 
کار  انجام  درگیر  را مستقیماً  فراگیرنده  نیز می گویند  میان رشته ای«  »  برنامۀ  آن 
می کند و با استفاده از روش های گوناگون، مفاهیم را از ابعاد گوناگون مورد بررسی 

قرار می دهد.
کامل  درک  در  که  محدودیت هایی  دلیل  به  کودکان،  به  مفهوم  یک  آموزش  در 
موضوع، مدت زمان و تمرکز کوتاه برای برنامه ریزی های آموزشی دارند، استفاده از 
روش تلفیقی الزم است؛ زیرا زمانی که می خواهیم به کودکی، به طور مثال ساعت 
را آموزش دهیم، باید بین آموزش اعداد، حرکات، صدا و نمایش هنر، تلفیق ایجاد 
کنیم. امروزه، توجه به هوش چندگانه و به کارگیری آن در آموزش بهتِر این تلفیق، 

ضروری است.
10ـ روش آزمایشی

اساس این روش بر اصول یادگیری اکتشافی استوار است. در این روش مستقیماً 
چیزی آموزش داده نمی شود بلکه موقعیت و شرایطی فراهم می شود تا شاگردان، 
خود از طریِق آزمایش به پژوهش بپردازند و جواب مسئله را کشف کنند. این روش 
نیازمند امکانات خاصی نیست و برای موضوعات علوم تجربی و روان شناسی و سایر 

علوم، روشی مفید است.
بنابراین روش آزمایشی در آموزش کودکان و بزرگساالن روشی مطلوب و مؤثر است 
و جایگاه ویژه ای در روش های آموزشی دارد. اما باید به چند نکته مهم توجه داشت:
انتخاب فضا و ابزار برای اجرای هدف های تعیین شده )وسایل، مواد و محل دقیق(؛

برنامه ریزی صحیح برای اجرای گام به گام تدریس؛
آمادگی معلم برای پاسخ گویی به سؤاالت )توضیح نکات ضروری و جلسات بحث 

و گفت وگو بعد از آزمایش(.
کمبود و نارسایی: این روش به هنرآموزان با تجربه و آگاه نیاز دارد، محدودیت 
زمانی دارد، دسترسی نداشتن به امکانات، مانع از کارایی آن می شود و اطالعات 

کمتری در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.
بسیار  عامل  یک  و  می دهد  افزایش  را  یادگیری  کیفیت  روش  این  قوت:  نقاط 

Integrated Curriculum ـ1
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تقویت  و  کنجکاوی  ارضای حس  برای  است.  آموزشی  فّعالیت های  در  برانگیزنده 
نیروی اکتشاف و اختراع و پرورش تفکر انتقادی شاگردان بسیار مفید است. نظر 
به اینکه یادگیری از طریق تجارب مستقیم حاصل شده، یادگیری آن باثبات تر و 
مؤثرتر است. همچنین انگیزۀ مطالعه و تحقیق روی هنرجویان را افزایش می دهد 
و اعتماد به نفس را در آنها ایجاد می کند. ضمن اینکه فّعالیت های آموزشی را برای 
فراگیران جّذاب و شیرین می نماید و بازده یادگیری آن، نسبت به سایر روش ها، 

بسیار باالست.

طرح درس
هنرآموزان  است  تدریس می باشد، الزم  راهگشای  ارائۀ طرح درس  اینکه  به  نظر 
محترم برای اجرای هر چه مطلوب تر فرایند یاددهی ـ یادگیری به برنامه ریزی در 
این زمینه بپردازند. به طور کلی فعالیت هایی که الزم است برای تدریس انجام شود 

در سه بخش زیر خالصه می شود:
الف( فعالیت های قبل از تدریس

1  طراحی آموزشی
1ـ1ـ تعیین هدف های کلی آموزش
2ـ1ـ تعیین هدف های توانمندساز

3ـ1ـ تعیین پیش نیازهای درس
4ـ1ـ تنظیم سؤاالت ارزشیابی تشخیصی

5  ـ1ـ تعیین مراحل تدریس با توجه به محتوا
6  ـ1ـ تعیین الگوی تدریس )روش تدریس(

7ـ1ـ تعیین رسانه
8  ـ1ـ تعیین نظام ارزشیابی

2  پیش بینی ایجاد محیط متناسب آموزشی
ب( فعالیت های ضمن تدریس

1  فعالیت های آغازین درس
2  فعالیت های ارائۀ درس

3  فعالیت های تکمیلی درس
4  فعالیت های پایانی درس

ج( فعالیت های بعد از تدریس
1  بررسی میزان پیشرفت هنرجویان؛
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و  از نظر محتوا، روش  به هدف ها  بررسی میزان موفقیت تدریس در رسیدن    2
رسانه.

در خاتمه یک نمونه جدول طرح درس پیشنهادی برای یک جلسۀ آموزشی ارائه 
می شود که می تواند با توجه به تبحر و تجربۀ هنرآموزان محترم تکمیل گردد.
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جدول بودجه بندی

زمانشمارۀ جلسه *مرحلۀ کاریواحد یادگیریفصل

اول

برش کاری با قیچی دستی

جلسه 1آماده سازی

60

جلسه 3ـ2 برش کاری

جلسه 4کنترل نهایی

برش کاری با قیچی اهرمی

جلسه 5آماده سازی

ـ  5برش کاری جلسه 6 

جلسه 6 کنترل نهایی
جلسه 7ارزشیابی پایانی

خم کاری ورقدوم

جلسه 8آماده سازی

60

جلسه 12ـ9خم کاری

جلسه 12کنترل نهایی
جلسه 13ارزشیابی پایانی

نقطه جوشسوم

جلسه 17ـ14آماده سازی

60

جلسه 17ـ14جوش کاری

جلسه 19ـ  18کنترل نهایی
جلسه 19ارزشیابی پایانی

اتصال با فرنگی پیچچهارم

جلسه 23ـ20آماده سازی

60

جلسه 23ـ20پیاده سازی نقشه

24اتصال با پیچک
24ارزشیابی پایانی

لحیم کاری نرمپنجم

26ـ25آماده سازی

60

26ـ25لحیم کاری

29ـ27تمیزکاری
30ارزشیابی پایانی

* هر جلسه معادل 8 ساعت است، که 5 و6 ساعت آن به صورت عملی و 3 و 2 ساعت آن نظری ارائه می گردد.
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جلسه 1ـ خواندن نقشه و پیاده کردن نقشه

توضیحاتعناصر کلیدی

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی، فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند 
ساخت یک مصنوع فلزی است، همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی، 
دستی،  قیچی های  انواع  آنها،  کاربرد  و  فلزی  ورق های  انواع  دسته بندی  بررسی 
برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل ابعادی ورق ها پس از برش. قیچی ها انواع 
مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بخصوصی دارند، برخی از قیچی ها برای برش 
شکل ها و طرح ها به کار می روند و برخی دیگر برای برش های مستقیم و منحنی بری 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

ایجاد انگیزه در 

هنرجو

  نقشه ها در تولید مصنوعات فلزی چه نقشی دارد؟
 از چه موادی برای ساخت بدنۀ اتومبیل استفاده می شود؟

 از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟
 مقدار دور ریز ورق چه تأثیری بر محیط زیست مان دارد؟

 برای تولید یک محصول با کیفیت و مقرون به صرفه چه باید کرد؟

شایستگی ها، 
اهداف و نتایج 

مورد انتظار

 خواندن نقشه و استخراج اشکال، ابعاد و اندازه از نقشه
را  اندازه گیری  و  ابزارهای خط کشی  و  بر روی ورق  نقشه برش  پیاده سازی   روش 

شرح دهد.
 پیاده سازی نقشه برش اندازه گذاری و انتقال ابعاد و اندازه بر روی ورق را انجام دهد.

استاندارد 
عملکرد

دستی،  قیچی  با  برش کاری  شایستگی  کسب  و  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری، پیاده سازی نقشه بر 

روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود. 

       واحد یادگیری 1

              برش کاری با قیچی دستی 
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 جدول راهنمای تدریس
توضیحاتعنوان/ عالمت

فیلم

تا  است  شده  داده  قرار  اولیه  کمک های  جعبه  شدن  باز  نحوۀ  از  پویانمایی  یک  4ـ  صفحۀ 
هنرجویان با نقشه گسترده قطعات آشنا شوند. در این بخش از هنرجویان خواسته شود که 
هر آنچه را که از این پویانمایی فهمیدند را در یک صفحه به صورت یک گزارش بنویسند و در 
کالس ارائه دهند. گزارش ها بررسی شود و اشتباهات بر طرف گردد. پس از بررسی گزارش ها، 

زمانی برای توضیح نقشه های گسترده، سه نما و سه بعدی اختصاص داده شود. 

سخنرانی

شکل 2ـ مسیر خواندن یک نقشه را به طور کلی نشان می دهد که از 1 تا 4 با رنگ های مختلف 
مشخص شده است، به هنرجویان فرصت داده شود تا نقشه را براساس نمودار پله ای تحلیل 

کنند، سپس نقشه برای آنها تفسیر شود. 
پیچیدگی در یادگیری: 

قابل ذکر است درک نقشۀ گسترده )باز شده( قطعات و خطوط برش و خم روی نقشه مقداری 
پیچیده است، برای یادگیری، بهتر است از ماکت باز شدۀ، یک نقشه استفاده شود.

فکر کنید

صفحه 5  ـ فعالیتی طرح شده است که هدف از طرح این فعالیت، فعال کردن ذهن هنرجویان 
و ایجاد انگیزه برای یادگیری دانش خواندن نقشه می باشد.

 همچنین درک اهمیت نقشه در کار ورق کاری است، خصوصاً در کارهایی شامل برش کاری، 
خم کاری و اتصال ورق ها. 

پیشنهاد می شود این سؤاالت در کالس درس برای هنرجویان مطرح شود و به آنها فرصت داده 
شود تا با دوستان خود در این رابطه بحث و گفتگو کنند. این بحث هدایت شود تا هنرجویان 
به اهمیت نقشه پی ببرند و تفاوت محصوالت ساخته شده با نقشه و بدون نقشه را درک کنند. 

فکر کنید

صفحه 4و  5  ـ به هنرجویان فرصت دهید تا این تمرین را در زمان مشخص حل کنند، سپس 
جواب ها را ارزیابی کنید. اگر تحلیل نقشه و استخراج جزئیات از نقشه برای هنرجویان دشوار 

بود، نقشه برای آنها تفسیر شود و جزئیات از نقشه استخراج گردد. 

سخنرانی

صفحه 7ـ اهمیت پیاده سازی نقشه از جنبه های غیر فنی )شایستگی غیر فنی( همانند نقش 
پیاده سازی نقشه در مدیریت مواد و جلوگیری از اسراف ورق های فلزی و تولید یک محصول 
مقرون به صرفه برای هنرجویان توضیح داده شود. مثالی از محیط واقعی کار برای هنرجویان 

آورده شود )شایستگی غیر فنی اخالق حرفه ای در کار(.

فیلم

شکل 3ـ رویۀ پیاده سازی نقشه بر روی ورق در شکل 3 نشان داده شده است. برای مشاهدۀ 
نحوۀ پیاده سازی نقشه بر روی ورق در محیط کار، فیلمی به همین منظور برای هنرجویان تهیه 

شده است که می توانند از آن استفاده کنند. 
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فعالیت کالسی

جدول 2ـ برای یادگیری نحوۀ کار با ابزارآالت اندازه گیری و اندازه گذاری، پیشنهاد می شود 
ابزار ها به طور عینی به هنرجویان نشان داده شود و هنرجویان آنها را لمس کنند، همچنین 
پوستر مشخصات فنی و تصویر ابزارها در بستۀ آموزشی موجود است که می توان از آن برای 

بیان مشخصات فنی ابزار ها در کالس درس استفاده کرد.

فعالیت کارگاهی

صفحۀ 9ـ در هر کدام از فعالیت های عملی ابتدا برای هنرجویان تشریح شود که هدف از این 
فعالیت چه می باشد و چه انتظاری از آنها داریم. 

همچنین فرم ارزشیابی همراه با محتویات آن به هنرجویان نشان داده شود تا از نحوۀ ارزشیابی 
آن مطلع شوند. فرم ارزشیابی از چند مرحله تشکیل شده است که بعد از هر مرحلۀ کاری 

می بایست شایستگی های کسب شدۀ هنرجویان مورد ارزشیابی قرار گیرد. 
به عنوان مثال مرحلۀ اول انتخاب قطعۀ کار و ابزار و کنترل صحت عملکرد ابزار می باشد که این 
مرحله دارای سه سطح نمره می باشد که با توجه به هر سطح فرایند ارزشیابی صورت می گیرد. 
به عنوان مثال اگر هنرجو موارد در نظر گرفته شده در سطح قابل قبول را انجام دهد، نمرۀ 
کسب شده از این مرحله برابر با 2 خواهد بود و... در این فرم بعضی از مراحل که از اهمیت 
بیشتری برخوردارند، سه سطح نمره برای آنها در نظر گرفته شده است که می بایست براساس 
سه سطح ارزشیابی صورت گیرد. سطح اول با نمره 3، سطح دوم با نمره 2 و سطح سوم با 

نمره 1.
هدف از کار عملی: کسب شایستگی خواندن نقشه و پیاده کردن نقشه بر روی ورق.

چهارم  جهانی  برنامه های  در  که  فنی  غیر  شایستگی های  از  یکی  زیست محیطی:  توجهات 
توسعه پایدار دیده شده است، بحث های زیست محیطی می باشد. امروزه در بسیاری از کشورها 
بحث محیط زیست جزء مهم ترین موضوعات علمی به شمار می رود. در بحث خسارت مربوط 
از  Waste material گفته می شود،  اصطالح  به  که  دور ریز  مواد  مدیریت  زیست  به محیط 
اهمیت باالیی برخوردار می باشد. به عنوان مثال گوشی های موبایل، متعلقات مربوط به کیس 
کامپیوتر و دیگر وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در دنیا به عنوان  wasteـ1E یعنی همان 

دور ریختنی های الکترونیکی مرسوم است. یا دیگر مواد دو ریختنی همانند رنگ ها و...
در کار برش کاری درصدی از ورق به عنوان مواد زائد محسوب می شود. نقش ما در جلوگیری 

و کاهش مواد دور ریز چیست؟ 
اهمیت  حائز  بسیار  اول  مرحلۀ  در  ریختنی  دور  مواد  مقدار  و کاهش  مواد  مدیریت  آموزش 
است. ما می توانیم با آموزش صحیح به هنرجویان در مصرف مواد حین انجام کارهای عملی، 
موجب کاهش دور ریز مواد شویم. در مرحلۀ دوم با آموزش استفادۀ مجدد از مواد دور ریز و 
یا تبدیل این مواد به یک محصول کاربردی دیگر از آسیب های احتمالی به محیط زیستمان 

در آینده جلوگیری کنیم. 
در هر بخش، برخی از نکات زیست محیطی برای هنرجویان تشریح شده است، از آنها در رابطه 

با مدیریت مواد و استفادۀ مجدد از مواد دور ریز نظر بخواهید.

Electronic Waste ـ1
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                            جلسه 2ـ 3ـ دسته بندی ورق ها و قیچی های دستی و برش کاری

توضیحاتعناصر کلیدی

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی، فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند 
ساخت یک مصنوع فلزی است، همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی، 
دستی،  قیچی های  انواع  آنها،  کاربرد  و  فلزی  ورق های  انواع  دسته بندی  بررسی 
برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل ابعادی ورق ها پس از برش. قیچی ها انواع 
مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بخصوصی دارند، برخی از قیچی ها برای برش 
شکل ها و طرح ها به کار می روند و برخی دیگر برای برش های مستقیم و منحنی بری 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

ایجاد انگیزه در هنرجو

 نقشه ها در تولید مصنوعات فلزی چه نقشی دارند؟
 از چه موادی برای ساخت بدنۀ اتومبیل استفاده می شود؟

 از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟
 مقدار دور ریز ورق چه تأثیری بر محیط زیستمان دارد؟

 برای تولید یک محصول با کیفیت و مقرون به صرفه چه باید کرد؟

شایستگی ها، اهداف

 و نتایج مورد انتظار

 انواع ورق های فلزی را از لحاظ جنس و ضخامت و کاربردشان بیان کند
 انواع قیچی دستی را براساس ضخامت و کاربردشان شرح دهد.

 نحوه برش کاری با قیچی دستی به صورت مستقیم یا فرم دار را توضیح دهد.
 مقدار دور ریز ورق را براساس نقشه محاسبه کند.

 انتخاب قیچی دستی مناسب براساس ضخامت ورق فلزی
 ورق با ضخامت های مختلف را به صورت مستقیم و منحنی برش کاری کند.

استاندارد عملکرد
دستی،  قیچی  با  برش کاری  شایستگی  کسب  و  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری، پیاده سازی نقشه بر 

روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود.
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جدول راهنمای تدریس

توضیحاتعنوان/عالمت

فیلم

از لحاظ جنس، ضخامت و  انواع ورق های فلزی  فلزات،  تاریخچه  صفحه 12ـ فیلمی  دربارۀ 
کاربردشان و روش تولید آنها قرار داده شده است. از هنرجویان بخواهید که آن را ببینند. 

در این بخش از هنرجویان بخواهید جدولی تهیه کنند و در آن جدول، دسته بندی ورق ها را 
همراه با کاربرد و روش تولید شان قرار دهند و در کالس درس ارائه دهند.

فعالیت کالسی

شکل 5  ـ ورق های فلزی براساس جنس دسته بندی شده است، ابتدا به هنرجویان اجازه داده 
شود تا نمودار درختی دسته بندی ورق ها را بررسی کنند تا سؤاالتی در ذهن شان از این نوع 
ارائه،  ایجاد شود. همچنین جدول 4 دسته بندی ورق های فلزی را براساس ضخامت ورق ها 

نشان می دهد. 
در این جدول برخی از قسمت ها خالی است، این شیوه طرح جدول برای فعال کردن هنرجویان 
می باشد. به هنرجویان فرصت داده شود تا با استفاده از دانش خود به این سؤاالت پاسخ دهند.

در بسته آموزشی هنرآموز، آلبومی  از دسته بندی ورق های فلزی قرار داده شده است: 
پیشنهاد می شود پس از توضیح نمودار و جدول دسته بندی ورق ها، آلبوم دسته بندی ورق ها 
به صورت گروه های 5 نفره به هنرجویان نشان داده و از آنها خواسته شود تا پس از مشاهده و 

لمس ورق ها به سؤاالت پاسخ دهند؛
1ـ نام ورق ها را طبق دسته بندی ذکر شده در کتاب درسی بیان کنند.

2ـ کاربرد هر یک از ورق ها را بیان کنند.

جمع آوری اطالعات

صفحه 14ـ فعالیتی در این قسمت طراحی شده است تا هنرجویان مفهوم کار تیمی را درک 
انواع ورق های فلزی و کاربرد هر  به یادگیری شناخت  این فعالیت منجر  کنند، و همچنین 
یک از آنها که در محیط اطراف ما هستند، می شود. در این فعالیت هنرجویان می بایست به 
محیط پیشنهاد شده بروند و جدول را براساس ورق هایی که در آن محیط استفاده شده است، 
تکمیل کنند. برای بررسی محیط داخل هنرستان در زمان آموزش به آنها فرصت داده شود 
تا بخش مربوط به هنرستان را تکمیل کنند و سایر بخش ها را در ساعت های غیر از آموزش 

تکمیل کنند. 
پس از ارائۀ جدول توسط هنرجویان، آنها را بررسی و اشکاالت هر گروه را برطرف کنید.

فعالیت کالسی

شکل 6  ـ در این شکل انواع قیچی های دستی براساس نوع کاربرد دسته بندی شده اند که یکی 
از ویژ گی های این نمودار نمایش نحوۀ برش هر یک از قیچی ها به صورت مستقل می باشد.

به هنرجویان فرصت داده شود تا با نمودار، تعامل برقرار کنند و خودشان کاربرد و نحوۀ کارکرد 
هر یک از قیچی ها را درک کنند. برای درک و شناخت بیشتر انواع قیچی ها، ابتدا بهتر است 
به صورت عینی نمایش داده شوند، سپس از آنها خواسته شود نام این قیچی ها و کاربردشان 

را بیان کنند.
 هنرجویان می بایست ارتباط شکل ظاهری با کارایی هر قیچی را بیان کنند.
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فعالیت کالسی

صفحه 16ـ از هنرجویان در این قسمت خواسته شده که به طور تقریبی ضخامت قابل برش 
برای 4 فلز فوالد برنج و مس و آلومنیوم را تعیین کنند، که در اینجا ضخامت فوالد و آلومینیوم 

بیان شده است. 
دارای  فوالد  چون  که  می باشد  استحکام  براساس  دسته بندی  این  می دانید  که  همان طور 
استحکام باالیی است ضخامت های کمتر را می توان برش داد و بالعکس آلومینیوم چون نرم و 

شکل پذیرتر از فوالد هست، ضخامت های باالتر را می توان برش داد. 
انتظار می رود که هنرجویان این محدوده ضخامت قابل برش برنج و مس را تخمین بزنند. 

توجه: با قیچی دستی می توان برنج 0/8 و مس تا ضخامت 1 میلی متر را برش داد. 

 تحقیق

صفحه 16ـ از هنرجویان خواسته شده است که در صورت امکان فیلم، عکس و پاورپوینت 
را با عنوان های Hand Snip را جستجو کنند. کلید واژه هایی که می توانند استفاده کنند: 

 Hand snip. Mp4 یا ،Hand Snip. Dat : برای فیلم
برای پاورپوینت: ppt ،Hand snip.ppt. قیچی دستی

برای مطالب: pdf ،Hand snip.pdf. قیچی دستی
این فعالیت جهت یاددهی و یادگیری روش تحقیق در منابع اینترنتی و موتور جستجو گوگل 

طرح شده است.

نکته مهم

صفحه 17ـ هر قیچی براساس نوع شرکت سازنده دارای مشخصاتی شامل: جنس تیغه، طول 
تیغه، قدرت برش، نحوه برش، کاربرد و.. بیان شده است. 

کاتالوگ برخی از این شرکت ها در بسته آموزشی هنرآموز قرار داده شده است، برای آشنایی با مشخصات 
فنی قیچی ها و یادگیری نحوه انتخاب یک قیچی مناسب، کاتالوگ ها را به هنرجویان نشان دهید. 

درجدول 8 اصول استفاده از قیچی و نکات ایمنی بیان شده است، توضیح داده شود.

فعالیت کارگاهی

صفحه 20ـ هدف از طرح این کار عملی کسب شایستگی برش کاری ورق با قیچی دستی است.
موارد مهم قبل از شروع کار عملی:

نکته 1ـ ایمنی ـ در کارهای عملی نکتۀ بسیار مهم، ایمنی است. پوشیدن لباس کار مناسب، 
این  باید  ایمنی حین کار برش کاری بسیار مهم است و هنرجویان  دستکش چرمی و کفش 

موارد را قبل از شروع کار برش کاری رعایت کنند. 
کار عملی  از شروع  قبل  رعایت کنند  باید  قیچی دستی  با  برش کاری  مواردی که در حین 
برای آنها تشریح شود: به عنوان مثال حین حمل ورق فلزی از دستکش چرمی استفاده کنند. 
نکته 2ـ شایستگی های غیر فنیـ  این مورد نه تنها در محیط آموزشی بلکه در محیط های 
و  مواد  مدیریت  همانند  فنی  غیر  شایستگی های  است.  برخوردار  فراوانی  اهمیت  از  واقعی 
باید  که  است  موضوعاتی  مهم ترین  از  یکی  محوله  کارهای  در  مسئولیت پذیری  و  تجهیزات 
هنرجویان حین کار عملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یاد بگیرند. در کار برش کاری 
مهم ترین پارامتر در مدیریت مواد، خواندن دقیق نقشه و پیاده کردن صحیح آن بر روی ورق 

می باشد، از این رو هنرجویان باید از اهمیت نقشه در کار برش کاری مطلع باشند. 
انجام آن قرار داده  نیاز برای  ابزارآالت مورد  از فهرست  ابتدای همۀ کارهای عملی جدولی  در 
شده است، البته جدول خالی است و هنرجویان باید آن را پر کنند. در حقیقت هدف از طرح 
این فعالیت، یاددهی ابزار شناسی و کسب شایستگی انتخاب ابزار مناسب براساس نوع کار است. 
این موضوع در محیط واقعی کار بسیار مهم است که فرد توانایی انتخاب ابزارهای مورد نیاز 

خود براساس نوع کاری که با آن سر و کار دارد، را داشته باشد. 
ترتیب انجام کار عملی در قسمت شرح فعالیت آمده است، از هنرجویان بخواهید براساس آن عمل کنند.
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فعالیت کالسی

شده  بیان   9 جدول  در  دستی  قیچی  با  فلزی  ورق های  برش کاری  شیوه های  18ـ  صفحه 
است، همچنین فیلمی  از این شیوه ها در بسته آموزشی هنرجو قرار داده شده است، تا پس از 

مشاهده فیلم مربوطه به سؤاالت طرح شده در این قسمت پاسخ دهد.

فکر کنید

جانمایی  اهمیت  ریز،  دور  درصد  محاسبۀ  اهمیت  بیان  ارائه،  نوع  این  از  هدف  19ـ  صفحه 
صحیح نقشه بر روی ورق و درک رابطۀ درصد دور ریز ورق می باشد. از آنجایی که مدیریت 
مواد و تجهیزات در تولید یک محصول مقرون به صرفه، نقش حیاتی دارد، بنابراین اهمیت این 
موضوع در تولید و ساخت یک محصول مقرون به صرفه باید شرح داده شود تا هنرجویان با 
رعایت این موارد در محیط کارگاه بتوانند این موضوع با اهمیت را در محیط کار واقعی و در 

زندگی خود و خانواده خود تعمیم دهند. 

مسئله

صفحه 20ـ فعالیت هایی در جهت محاسبۀ  مقدار دور ریز ورق طراحی شده است که هدف از 
فعالیت استحکام بخشیدن به دانش و مهارت محاسبۀ مقدار دورریز ورق می باشد. مثال هایی 
در رابطه با محاسبه درصد مقدار دور ریز طراحی شود و به عنوان تکلیف منزل به هنرجویان 

ارائه شود. 

فعالیت کارگاهی

صفحه 25ـ22 این فعالیت ها در جهت کسب مهارت برش کاری ورق با قیچی دستی طراحی 
شده است. این فعالیت ها از آسان به سخت طراحی شده است. 

نکات مهم:
روش ارائه تمرین جهت مدیریت مواد و کاهش مقدار دور ریز در کارهای عملی: 

در پودمان یا همان فصل اول، هنرجویان با توجه به نقشه، ورق ها را انتخاب می کنند و براساس 
ابعاد داده شده در نقشه، عمل برش کاری را انجام می دهند، که در انتهای این مرحله ورق های 
بریده شده توسط هنرآموز ارزیابی می شود که  این ارزیابی با استفاده از جدول ارزشیابی مرحله 

صورت می گیرد.
 در ادامه،  این ورق های آماده شده در پودمان یا فصل خم کاری به هنرجویان داده می شود 
تا براساس نقشه و پارامترهای خم، ورق را خم کاری کنند. سپس با توجه به جدول ارزشیابی 

مرحله ای، مرحله خم کاری نیز ارزشیابی می شود. 
در نهایت در پودمان نقطه جوش، اتصال فرنگی پیچ و یا لحیم کاری نرم هنرجویان قسمت های 
مختلف ورق را با توجه به نقشه به یکدیگر متصل می کنند. سپس براساس شاخص های ارزیابی 

جدول ارزشیابی، کار هنرجویان ارزیابی خواهد شد.
در بخشی از فصل، این نوع شیوۀ طرح فعالیت مشترک و یا به عبارت دیگر پروژه ای دیده 
شده است. به عنوان مثال: کار عملی مشترک برای فصل خم کاری و نقطه جوش در بخش 

ارزشیابی نهایی.
هنرآموزان می توانند با مدیریت تمرین های عملی و مدیریت مواد و نگهداری کارهای انجام 
شده توسط هنرجویان، کار عملی ها را چه در ارزشیابی مستمر و چه در ارزشیابی نهایی به 
صورت مشترک و پروژه محور ببینند. به عنوان مثال نقشۀ یک هود که در کار عملی قبلی 
ارائه شده است، را می توانند به طور مشترک در فصل برش کاری، خم کاری و نقطه جوش ارائه 

دهند تا منجر به یک محصول شود. 
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                        جلسه 4 کنترل نهایی 

توضیحاتعناصر کلیدی

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی، فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند 
ساخت یک مصنوع فلزی است، همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی، 
دستی،  قیچی های  انواع  آنها،  کاربرد  و  فلزی  ورق های  انواع  دسته بندی  بررسی 
برش کاری ورق با قیچی دستی و کنترل ابعادی ورق ها پس از برش. قیچی ها انواع 
مختلفی دارند که هر یک از آنها کاربرد بخصوصی دارند، برخی از قیچی ها برای برش 
شکل ها و طرح ها به کار می روند و برخی دیگر برای برش های مستقیم و منحنی بری 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

ایجاد انگیزه در هنرجو

 نقشه ها در تولید مصنوعات فلزی چه نقشی دارند؟
 از چه موادی برای ساخت بدنه اتومبیل استفاده می شود؟

 از چه ابزار دستی می توان برای برش ورق های فلزی استفاده کرد؟
 مقدار دور ریز ورق چه تأثیری بر محیط زیستمان دارد؟

 برای تولید یک محصول با کیفیت و مقرون به صرفه چه باید کرد؟

شایستگی ها، اهداف و 
نتایج مورد انتظار

 انواع ابزارآالت صافکاری و نحوۀ کار با آنها را توضیح دهد.
 تاب گیری و صافکاری و انطباق ورق بریده شده با نقشه

استاندارد عملکرد
دستی،  قیچی  با  برش کاری  شایستگی  کسب  و  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری، پیاده سازی نقشه بر 

روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی دستی خواهند بود.
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جدول راهنمای تدریس

توضیحاتعالمت/ کد

سخنرانی

نبودن  تنظیم  دلیل  به  است  ممکن  فلزی،  ورق های  برش کاری  حین  در  10ـ  شکل 
پارامترهای قیچی و یا مهارت پایین، لبه های ورق دچار پیچیدگی شوند، تصویر 10 این 

عیب را نشان می دهد.
در این قسمت برای هنرجویان تشریح شود که این عیب در چه مواقعی ایجاد می شود و 

برای رفع آن از چه ابزارهایی می توان استفاده کرد.

فعالیت کالسی

صفحه 27ـ هدف از این تمرین کسب مهارت صافکاری لبۀ ورق های بریده شده با ابزارهای 
صافکاری ساده، و همچنین کنترل و انطباق ابعاد ورق بریده شده با نقشه می باشد. 

به  توجه  با  قبلی  تمرین های  در  که  برش کاری  مرحله  ورق های  از  عملی  کار  این  در 
نقشه های مربوطه برش داده شده است، استفاده شود. 

سپس با توجه به جدول ارزشیابی مرحله ای مهارت هنرجویان در انطباق ورق های بریده شده 
با نقشه ارزیابی شود. 
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                        جلسه 5  ـ دسته بندی قیچی اهرمی و پیاده کردن نقشه 

توضیحاتعناصر کلیدی

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی، فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند 
ساخت یک مصنوع فلزی است، همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی، 
اهرمی،  قیچی های  انواع  آنها،  کاربرد  و  فلزی  ورق های  انواع  دسته بندی  بررسی 

برش کاری ورق با قیچی اهرمی  و کنترل ابعادی ورق ها پس از برش می باشد. 

ایجاد انگیزه در هنرجو
 برای برش ورق های ضخیم از چه قیچی هایی می توان استفاده کرد؟

 تفاوت بین قیچی های اهرمی  و دستی در چیست؟
 مقدار دور ریز ورق در تولید مصنوعات فلزی چه اهمیتی دارد؟

شایستگی ها، اهداف و 
نتایج مورد انتظار

 قیچي اهرمي  را با قیچي دستي و سایر روش هاي برش کاري مقایسه نماید.
 انواع قیچی اهرمی  و کاربردشان را نام ببرد.

 اجزای قیچی اهرمی  و کاربرد هر جزء را شرح دهد.
 پیاده سازی نقشۀ برش ـ اندازه گذاری و انتقال ابعاد و اندازه بر روی ورق را انجام دهد 

و دور ریز را محاسبه  نماید.

استاندارد عملکرد
اهرمی،  قیچی  با  برش کاری  شایستگی  کسب  و  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری، پیاده سازی نقشه بر 

روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی اهرمی خواهند بود. 

       واحد یادگیری 2

              برش کاری با قیچی اهرمی 
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جدول راهنمای تدریس

توضیحاتعالمت/ کد

سخنرانی

صفحه 30ـ هدف از این نوع ارائه در این قسمت، درک تفاوت های بین قیچی دستی و اهرمی  
در برش کاری است. جواب به این سؤال: منطق قدرت برش بیشتر قیچی اهرمی  در مقایسه 

با قیچی دستی چیست؟ 
و چرا با قیچی اهرمی می توان ورق هایی با ضخامت باالتر را برش داد اما با قیچی دستی فقط 
می توان ورق های نازک تا ضخامت تقریباً 1 میلی متر را برش داد؟ همان طور که مشخص است، 
جواب این سؤاالت را می توان با توجه به رابطۀ قانون اهرم )F*d( داد. این روابط قباًل در علوم 
پایه نهم بیان شده است و نیازی به بیان این روابط نیست. اما در این قسمت سعی شده است 

که هنرجویان کاربرد این قانون را در برش کاری با قیچی اهرمی  بفهمند و به آن عمل کنند. 
آموزشی  بسته  و  هنرجویان  آموزشی  بستۀ  اهرمی  در  قیچی  با  برش کاری  کاربرد  فیلمی  از 
هنرآموزان قرار داده شده است، که می توان از آن برای آشنایی بیشتر با قیچی اهرمی  استفاده کرد.

فعالیت کالسی

شکل 2ـ دسته بندی انواع قیچی اهرمی در این نمودار ارائه شده است، به هنرجویان فرصت 
داده شود تا با شیوه برش کاری و کاربرد هر یک از قیچی ها آشنا شوند. سپس این دسته بندی 

توضیح داده شود. 

فعالیت کارگاهی

صفحه 31ـ هدف از فعالیت طرح شده، آشنایی هنرجویان با کاتالوگ قیچی های اهرمی و 
روش به دست آوردن اطالعات مورد نیاز از روی کاتالوگ می باشد. 

فراگیری دانش خواندن کاتالوگ و به دست آوردن اطالعات مورد نیاز در رابطه با هر نوع 
قیچی براساس نوع شرکت سازنده، یک نوع یادگیری مادام العمر تلقی می شود؛ از این رو از 

هنرجویان خواسته شود تا این تحقیق را به درستی انجام دهند.
سپس نتایج تحقیق را در کالس ارائه دهند، و با بررسی نتایج، برای هنرجویان توضیح داده 

شود که چگونه می توانند این اطالعات را به دست آورند.

صفحه 32ـ این تمرین در جهت کسب مهارت پیاده سازی و جا نمایی دقیق نقشه با توجه به 
محاسبه درصد دور ریز برای هنرجویان طراحی شده است، و برای کسب مهارت برش کاری 

ورق با استفاده از قیچی اهرمی تدوین شده است. 
پس از انجام کار عملی، هنرجویان باید براساس جدول ارزشیابی مرحله ای، ارزشیابی شوند. 

چهارم  جهانی  برنامه های  در  که  فنی  غیر  شایستگی های  از  یکی  زیست محیطی:  توجهات 
توسعه پایدار دیده شده است، بحث های زیست محیطی می باشد. امروزه در بسیاری از کشورها 
بحث محیط زیست جزء مهم ترین موضوعات علمی  به شمار می رود. در بحث خسارت مربوط 
از  می شود،  گفته   Waste material اصطالح  به  که  ریز  دور  مواد  مدیریت  محیط زیست  به 
اهمیت باالیی برخوردار می باشد. به عنوان مثال گوشی های موبایل، متعلقات مربوط به کیس 
کامپیوتر و دیگر وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در دنیا به عنوان wasteـE یعنی همان دور 

ریختنی های الکترونیکی مرسوم است، یا دیگر مواد دور ریختنی همانند رنگ ها و...
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فعالیت کارگاهی

در کار برش کاری درصدی از ورق به عنوان مواد زائد محسوب می شوند. نقش ما در جلوگیری 
و کاهش مواد دور ریز چیست؟ 

آموزش مدیریت مواد و کاهش مقدار مواد دور ریختنی در مرحله اول بسیار حائز اهمیت 
است. ما می توانیم با آموزش صحیح به هنرجویان در مصرف مواد حین انجام کارهای عملی، 
موجب کاهش دور ریز مواد شویم. در مرحله دوم آموزش با استفاده مجدد از مواد دور ریز 
به  احتمالی  آسیب های  از  می توانیم  دیگر  کاربردی  محصول  یک  به  مواد  این  تبدیل  یا  و 

محیط زیستمان در آینده جلوگیری کنیم. 
از آنها در  از نکات زیست محیطی برای هنرجویان تشریح شده است،  در هر بخش، برخی 

رابطه با مدیریت مواد و استفاده مجدد از مواد دور ریز نظر بخواهید.
موارد مهم قبل از شروع کار عملی:

نکته 1ـ ایمنی ـ در کارهای عملی نکته بسیار مهم، ایمنی است. پوشیدن لباس کار مناسب، 
دستکش چرمی و کفش ایمنی حین کار برش کاری بسیار مهم است و هنرجویان باید این 

موارد را قبل از شروع کار برش کاری رعایت کنند. 
مواردی که در حین برش کاری با قیچی اهرمی  باید رعایت کنند قبل از شروع کار عملی 
برای آنها تشریح شود: به عنوان مثال حین حمل ورق فلزی از دستکش چرمی  استفاده کنند. 
در  بلکه  آموزشی  محیط  در  تنها  نه  مورد  این  فنی ـ  غیر  شایستگی های  2ـ  نکته   
محیط های واقعی از اهمیت فراوانی برخوردار است. شایستگی های غیر فنی همانند مدیریت 
مواد و تجهیزات و مسئولیت پذیری در کارهای محوله یکی از مهم ترین موضوعاتی هستند 
بگیرند. در کار  یاد  یا غیر مستقیم  به صورت مستقیم  باید هنرجویان حین کار عملی  که 
برش کاری مهم ترین پارامتر در مدیریت مواد، خواندن دقیق نقشه و پیاده کردن صحیح آن 
بر روی ورق می باشد، از این رو هنرجویان باید از اهمیت نقشه در کار برش کاری مطلع باشند. 
در ابتدای همۀ کارهای عملی یک جدول از فهرست ابزار آالت مورد نیاز برای انجام آن قرار 
داده شده است، البته جدول خالی است و هنرجویان باید آن را پر کنند. در حقیقت هدف 
ابزار مناسب براساس  انتخاب  ابزارشناسی و کسب شایستگی  از طرح این فعالیت، یاددهی 

نوع کار است. 
این موضوع در محیط واقعی کار بسیار مهم است که فرد توانایی انتخاب ابزارهای مورد نیاز 

خود براساس نوع کاری که با آن سر و کار دارد، را داشته باشد. 
ترتیب انجام کار عملی در قسمت شرح فعالیت آمده است، از هنرجویان بخواهید براساس 

آن عمل کنند.
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فصل دوم: تدریس واحدهای یادگیری

جلسه 7ـ 6  ـ برش کاری و کنترل نهایی

توضیحاتعناصر کلیدی

مقدمۀ محتوا

هدف از این واحد شایستگی، فراگیری خواندن نقشه های ساده و پیچیده در فرایند 
ساخت یک مصنوع فلزی است، همچنین پیاده سازی نقشه بر روی ورق های فلزی، 
اهرمی،  قیچی های  انواع  آنها،  کاربرد  و  فلزی  ورق های  انواع  دسته بندی  بررسی 

برش کاری ورق با قیچی اهرمی  و کنترل ابعادی ورق ها پس از برش می باشد. 

ایجاد انگیزه در هنرجو

 برای برش ورق های ضخیم از چه قیچی هایی می توان استفاده کرد؟

 تفاوت بین قیچی های اهرمی  و دستی در چیست؟

 مقدار دور ریز ورق در تولید مصنوعات فلزی چه اهمیتی دارد؟

شایستگی ها، اهداف
 و نتایج مورد انتظار

 پارامترهای مؤثر برش کاری در جلوگیری از دندانه دندانه شدن ورق را شرح دهد.

 مراحل برش کاری با قیچی اهرمی  را توضیح دهد.

استاندارد عملکرد
اهرمی،  قیچی  با  برش کاری  شایستگی  کسب  و  یادگیری  واحد  این  اتمام  از  پس 
هنرجویان قادر به استخراج اطالعات مورد نیاز برای برش کاری، پیاده سازی نقشه بر 

روی ورق فلزی و برش کاری آن با قیچی اهرمی خواهند بود. 
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جدول راهنمای تدریس

توضیحاتعالمت/ کد

فعالیت کالسی

شکل 4ـ پارامترهای برش کاری با قیچی اهرمی  با شماره مشخص شده است، از هنرجویان 
خواسته شده است تا ارتباط این شماره ها را با پارامترهایی که در جدول معرفی شده است، 

بیان کنند و سپس محدودۀ مجاز این پارامترها را حدس بزنند. 
به هنرجویان فرصت داده شود تا با یکدیگر در این باره بحث کنند و این بحث را هدایت کنند.
سپس اهمیت این پارامترها در برش کاری بیان شود و عیب هایی که در صورت رعایت نکردن 

این پارامترها در برش کاری رخ می دهد، بیان شود. 

فعالیت کارگاهی

صفحه 36ـ هدف از این کار عملی کسب مهارت برش کاری با قیچی اهرمی  ساده می باشد. و 
از هنرجویان خواسته شود تا ورق هایی براساس ابعاد و اندازه نقشه، از انبار مواد تهیه کنند، 
سپس ابتدا مقدار دور ریز ورق را محاسبه کنند، در ادامه نقشه را بر روی ورق پیاده کنند 
)تذکر داده شود که از بهترین حالت جا نمایی برای کاهش مقدار دور ریز ورق استفاده کنند( 

در نهایت ورق را با استفاده از قیچی اهرمی ساده برش دهند. 
صفحه30ـ کارهای عملی طراحی شده در این قسمت در جهت کسب مهارت برش کاری با 

قیچی اهرمی منحنی بُر طراحی شده است.
 این قیچی اهرمی از نوع قیچی جدید اهرمی  می باشد و کار کردن با آن نسبت به قیچی 
اهرمی ساده، سخت تر می باشد. برای یادگیری نحوۀ کار با قیچی منحنی بُر، فیلمی از روش 
با این قیچی در بستۀ آموزشی هنرآموز قرار داده شده است. در پایان این کار  برش کاری 

عملی، کار های هنرجویان را براساس جدول ارزشیابی، ارزشیابی کنید. 

ارزشیابی پایانی

از  توسط هنرآموز صورت می گیرد. هدف  پایانی  ارزشیابی  در شمارۀ آخرین صفحه فصل، 
ارزشیابی پایانی، ارزیابی میزان شایستگی کسب شده توسط هنرجویان می باشد. 

در این ارزشیابی کار عملی طراحی شده است که شایستگی های کسب شده توسط هنرجویان 
در واحدهای یادگیری برش کاری با قیچی دستی و اهرمی  ارزیابی می شود.


