
  
  وزارت آموزش و پرورش
  معاونت آموزش و نوآوري

 دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي

 

  

  نگاهي بر
  هاي فعال روش
   يادگيري-ياددهي

  روش تدريس مبتني بر

  ساختن گرايي
)5E( 

 

 

  هاي آموزشي ريزي گروه كارشناسي برنامه
 كميسيون كيفيت بخشي به فرآيند

   يادگيري-ياددهي
  88 -89سال تحصيلي 

 
1

 



 مقدمه

تدريس . شود ي درسي و از مراحل مهم طرّاحي آموزشي محسوب مي هاي اصلي برنامه مولّفه روش تدريس از جمله 
هاي تدريس، ابزارهاي مفيدي براي  آموزان است، به بيان ديگر روش خوب، به معناي كمك به خود يادگيري دانش

  .ستندايجاد يادگيري با معنا ه
هاي متفاوتي آشنا باشند، ابزارهاي متعددي را در اختيار خواهند داشت كه بتوانند توسط  هر اندازه معلّمان با روش

  .آموزان قرار دهند اين ابزارها محتوا و مواد دلخواه را در اختيار دانش
  :چون ها، بايد به عواملي؛ هم ترين آن هاي تدريس و انتخاب مناسب گيري براي استفاده از روش معلّمان در تصميم

عالوه بر . توجه كنند... انتظارات خود و نظام آموزشي از يادگيرندگان، امكانات، فضا، زمان، تعداد يادگيرندگان و 
صورت  ها، به هاي آن توان از عناصر و مولّفه ها، رويكرد خاص خود را دارد ولي مي اين، اگرچه هر يك از روش

لذا كميسيون كيفيت . اي معلّمان گرامي است  كه اين امر مستلزم خلّاقيت، تجربه و مهارت حرفهتركيبي استفاده كرد
ي بروشورهاي مربوط به   يادگيري دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي، پس از ارائه-بخشي به فرآيند ياددهي

 نموده » يادگيري-هاي فعال ياددهي روش«هاي يادگيري، اقدام به طرّاحي و تدوين بروشورهايي با عنوان  نظريه
  .ها در جهت غناي علمي خود بهره بگيرند تا معلّمان گرامي بتوانند از اين مجموعه

  )1(نمونه تدريس 
هاي مهم گيـاه      خواهد ساختمان و كار يكي از اندام        صبح يك روز بهاري، خانم ساالري معلّم علوم كالس اول راهنمايي، مي           

  .آموزان درس بدهد يعني برگ را به دانش
خـانم  . انـد   درختان سرسبز در حياط مدرسه سر برافراشـته       . كند  هاي كالس به بيرون نگاه مي       خانم ساالري از پنجره   

  .خواهد تا به اتّفاق هم سري به حياط مدرسه بزنند ها مي كند و از آن آموزان مي معلّم رو به دانش
آوري كرده و بـا خـود     گروهي، تعدادي برگ از حياط مدرسه جمعصورت دهد كه بايد به ها توضيح مي او براي بچه  

  .به كالس بياورند
  .شوند ها با اشتياق فراوان به فعاليت مشغول مي بچه

ها يـادآوري     ها بپردازند و به آن      ي دقيق برگ    خواهد تا به مشاهده     ها مي   آموزان به كالس، معلّم از گروه       پس از بازگشت دانش   
 .م حواس خود در اين زمينه بهره بگيرند و فقط به ديدن و استفاده از حس بينايي خود بسنده نكنندكند تا از تما مي

 
 ي كار جمعي، يابي به روحيه ، دست5Eهدف اساسي روش 

  .جست و جو، كاوش و كشف است
  .شوند ها مي  روي برگكنند و برخي ديگر مشغول لمس كردن پشت و ها نگاه مي آموزان با ذره بين به برگ بعضي از دانش

  .گويد از مشاهدات خود يادداشت برداري كنند ها مي خانم ساالري به گروه
بسياري از . پردازند هايشان، به توصيف مشاهدات خود مي ها با استفاده از يادداشت در پايان مهلت تعيين شده، گروه

 .ندارداين مسئله اهميت چنداني.دانندها را نمي آموزان نام برگدانش
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او از . توانيد به دلخواه، براي هر برگ، نامي انتخاب كنيد گويد ما گياه شناس نيستيم، شما مي ها مي ه خانم ساالري به گرو
  .ندها را بيان كن هاي آن ها و تفاوت بندي كرده و شباهت ها را طبقه ها، آن خواهد تا ضمن رسم شكل برگ ها مي گروه

گيرد، به تعميم و گسترش  ها قرار مي ي كتاب درسي و منابع ديگري كه در اختيار آن آموزان با مطالعه ي بعد دانش در مرحله
 .پردازند اطّالعات كسب شده مي

 
  .كند ها و مفهوم سازي هدايت مي  سازي، آزمون ايده آموزان را براي ايده  معلم، دانش5Eدر روش 

اند، توصيف  هايي كه آن را به دقّت بررسي كرده ي يكي از برگ خواهد در باره ي از هر گروه ميدر پايان خانم ساالر
گيرد و آن گروه، بدون آن كه برگ را ديده  گزارش توصيفي هر گروه در اختيار گروه ديگر قرار مي. كاملي بنويسند

بديهي است كه هرچه توصيف . ندباشند بايد براساس توصيفي كه در متن گزارش ارائه شده، شكل برگ را بكش
  .تر خواهد بود تر باشد، شكل كشيده شده كامل دقيق

  . طراحي شده بود5Eنمونه تدريسي كه ارائه گرديد براساس مدل 
توانند از انرژي، تعامل و هم فكري  ريزي شده است كه معلّمان مي ، بر اين اساس پايه5Eتدريس به روش 

طلبد   مي5Eي  يادگيري با شيوه. آموزان سازماندهي كنند  خود بهره برده و امور درسي را به كمك دانشآموزان دانش
، ...آموزان با خواندن، نوشتن، پژوهش، تجزيه و تحليل، تفكّر و محاسبه، مراجعه به منابع مختلف و  كه دانش

 .اطّالعات گذشته و حال را به هم پيوند دهند
  .تري داشته باشند ي بيش كند تا انگيزه آموزان كمك مي  به دانش5Eي  يادگيري به شيوه

هاي كوچك و به  آموزان در قالب گروه كنند، معموالً دانش  استفاده مي5Eهاي درسي كه معلّمان از روش  در كالس
  .پردازند ياري هم ديگر به يادگيري موضوع مورد نظر و بحث و گفت و گوي مي

  .شود و اجرا مي ريزي ه مرحله، برنام5اين مدل در 
، معلّم با انجام يك فعاليت، طرح يك معما يا سؤال تفكّربرانگيز و )Engaging( يعني انگيزش ي اول در مرحله

  .كند آموزان ايجاد مي ي الزم براي شروع تدريس را در دانش ، انگيزه...
  .پردازند يق كار گروهي به كاوش ميآموزان از طر ، دانش)Exploration(يعني جست و جوگري ي دوم  در مرحله
اند،  آموزان بايد توضيح منطقي براي فعاليتي كه انجام داده دانش)Explanation(تشريح يعني  ي سوم در مرحله
  .هرچند كه ممكن است پاسخ درست سؤال بيان نشود. ارائه دهند

تر، از  آوري اطّالعات بيش اه جمعآموزان، ر معلّم به دانش )Elaboration( گسترش  يعنيي چهارم در مرحله
  .دهد منابع مختلف را نشان مي

ي اول شروع شده، كامل  معلّم ارزشيابي خود را كه از مرحله )Evaluation( ارزشيابي يعنيي پنجم  در مرحله
  .كند و اين مرحله، خود آغازي براي برداشتن گام بعدي است مي

  . استE مرحله با حرف ، آغاز شدن نام هر5Eگذاري الگوي  دليل نام
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  5Eمراحل تدريس در مدل 

   انگيزش  -ي اول مرحله  
  فعاليت معلّم

  آموزان كالس به موضوع مورد آموزش جلب توجه دانش
تاني نيمه تمام،   انجام يك فعاليت، طرح سؤالي تفكّر برانگيز، خواندن داس         :آموزان؛ از طريق    ايجاد هيجان در دانش   

  ...نشان دادن فيلم يا عكسي جالب و 
  آموزان فعاليت دانش

  نشان دادن اشتياق نسبت به موضوع
  پرسيدن سؤال

    جست و جو گري-ي دوم مرحله 
  فعاليت معلّم
  ي دقيق آموزان به مشاهده  ترغيب دانش

  ي آنان آموزان و گوش دادن به مباحثه ي كار دانش مشاهده
  ت واگرا و تفكّر برانگيزسؤااليدن پرس

  ايفاي نقش مشاوره و راهنمايي
  آموزان فعاليت دانش

  ي دقيق، با استفاده از تمام حواس بررسي و مشاهده
  ي فعاليت طرح شده و فرضيه سازي تفكّر آزاد در حيطه

  ها بيني ها و پيش آزمودن فرضيه
  بحث با ساير اعضاي گروه

    ريح تش-ي سوم مرحله  
  فعاليت معلّم
  آموزان به توصيف مشاهدات و شرح مفاهيم تشويق دانش
  هاي گروهي هدايت بحث

  آموزان فعاليت دانش
  شرح دقيق مشاهدات و بيان توضيحات منطقي

  هاي احتمالي ها و پاسخ ي راه حل بحث گروهي و ارائه
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     گسترش-ي چهارم  مرحله 
  فعاليت معلّم

  آوري اطّالعات از منابع مختلف نشان دادن راه جمع
  هاي جديد و يا در زندگي روزمره تهاي اضافي، تعميم و كاربرد مفاهيم در موقعي ي مثال ارائه

  آموزان فعاليت دانش
  العات از منابع مختلفآوري اطّ جمع
  . ارائه شدههاي جديد و بيان كاربرد مفاهيم احي فعاليتطرّ

   ارزشيابي  -ي پنجم   مرحله
  فعاليت معلّم

  آموزان از موضوع سنجش درك و فهم دانش
  آموزان در مراحل مختلف ي عملكرد دانش مشاهده

  هاي گوناگون آموزان، در استفاده از مهارت سنجش توانايي دانش
  آموزان فعاليت دانش

  گويي به سؤاالت طرح شده پاسخ
تانجام فعهاي طرح شده الي  

  )دگر ارزيابي خود ارزيابي و(ارزشيابي از پيشرفت و كسب دانش خود و ديگران 

 
  .سازد آموزان، محيط را براي اخذ تجربه آماده مي  معلم، با آگاهي از چشم اندازهاي دانش5Eدر روش 

  فياي سوم راهنماييدرس جغرا) 2(نمونه تدريس 
  ي زمين چگونه پراكنده شده است؟  جمعيت در كره:موضوع

  )انگيزش(ي اول  مرحله
اي گرم و خشك در مركـز   روزي به منطقه«. كند معلّم با بيان يك داستان تفكّر برانگيز تدريس را شروع مي         

ي قابل تـوجهي   فرسا عده  ايران سفر كردم و در عين ناباوري مشاهده كردم با وجود گرماي شديد و طاقت              
  جا نگه دارد؟ تواند آنان را در آن نظر شما چه عواملي مي به. كنند جا سكونت مي در آن

  )جست و جوگري(ي دوم  مرحله
هايي تقسيم شده و پيرامون داستان مطـرح شـده بـه بحـث و گفـت و گـو                      آموزان به گروه    دانش
معلّم نيز در اين مرحله     . نمايند   گروهي ثبت مي   هاي گزارش   پردازند و نتايج حاصله را در برگه        مي

  .كند ها، نقش مشاور و راهنما را ايفا مي ي فعاليت آن ها، ضمن مشاهده با حضور در گروه

  )تشريح(ي سوم  مرحله
پـردازد و بـه سـؤاالت احتمـالي           در اين مرحله هر گروه به تشريح نتايج مباحثات گروه خود مي           

آب و هوا، معـادن، راه و  : ها به عواملي؛ چون اغلب گروه. دهد م پاسخ ميهاي ديگر و يا معلّ     گروه
  .كنند به عنوان عوامل جذب و دفع جمعيت اشاره مي... 

  )گسترش(ي چهارم  مرحله
ي متن كتاب و مطرح كردن، تجربيات خود و والـدين از از محـيط زنـدگي، و                    آموزان با مطالعه    دانش

هايشان را با عوامل جـذب و دفـع يـاد شـده،               ، دانسته ...اند و     ا داشته سفرهايي كه به شهرها و روستاه     
  .دهد تري، اطّالعات تكميلي را ارائه مي هاي بيش ها و مثال معلّم نيز با ارائه نمونه. دهند مطابقت مي

  )ارزشيابي(ي پنجم  مرحله
اين ترتيب كه ابتدا بـا  به . استفاده كند» دگرارزيابي«شود معلّم از روش     در اين مرحله پيشنهاد مي    

ها براساس معيارهـاي      كنند و سپس گروه     آموزان معيارهاي ارزشيابي را تعيين مي       هم فكري دانش  
  .كنند هاي همديگر را بررسي و ارزيابي مي مشخّص شده، گزارش
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  ها راهبردها و توصيه
ي ابهـام دار   ايجاد يك موقعيت چالش برانگيـز و يـا يـك مـسئله       آموزانتان براي     توانيد از دانش    ي اول مي    در مرحله 

اجـراي  : هـاي مختلـف؛ ماننـد       آموزان و روش    ريزي قبلي و به كارگيري گروهي از دانش         با يك برنامه  . استفاده كنيد 
  .تر نماييد توانيد اين مرحله را جذّاب مي... نمايش، خواندن شعر، طرح معما، بازي و 

  .كنيد يك شروع خوب، نيمي از موفّقيت استدر هر حال فراموش ن
افزارهاي كامپيوتري    ها، نرم   دائره المعارف : ي چهارم، چگونگي مراجعه به منابع اطّالعاتي گوناگون؛ مانند           در مرحله  -
  .آموزان نشان دهيد و شرايط الزم را براي آنان فراهم نماييد ها را به دانش ي استفاده از آن چنين نحوه ، هم...و 

  .العاتالعات است نه خود اطّآوري اطّ ي چهارم پيدا كردن راه جمع فراموش نكنيد هدف اصلي مرحله
شـود از چـك    ي اول آغاز نماييد، براي اين نوع ارزشيابي پيشنهاد مـي  ارزشيابي مستمر را از همان مرحله     

  .ليست مشاهده، استفاده كنيد
 مراحـل دوم و سـوم     آموزان خود را بسنجيد و در         انش پيشين دانش  مندي و د    توانيد سطح عالقه    مي ي اول   مرحلهدر  

چنـين مهـارت     العـات جديـد و هـم      آمـوزان از اطّ     هاي حلّ مسئله، تفكّر انتقادي و سطح درك و فهم دانش            مهارت
 .برقراري ارتباط را مورد ارزيابي قرار دهيد

 
» دگرارزيابي«و » خودارزيابي«آموزان، براساس  هاي دانش  ارزشيابي از آموخته5Eدر روش 
 .گردد صورت مي

هاي   هاي جديد و نيز ايجاد ارتباط بين ايده          كاربرد مفاهيم در موقعيت    جهتآموزان     توانايي دانش  ي چهارم   مرحلهدر  
  .باشد  به هم قابل ارزيابي ميمرتبط

  :عمل كنيدبه دو صورت توانيد   براي ارزشيابي پاياني ميي پنجم مرحلهدر 

 :روش اول 
در اختيـار   را جهـت ارزيـابي      خـود    گـزارش    و گزارش كاملي از مراحل كار خـود بنويـسند        از هر گروه بخواهيد     

  )دگر ارزيابي. (دهاي ديگر قرار دهن گروه

 :روش دوم 
  .بپردازند» خودارزيابي«ايد، به  ر گروه بخواهيد با استفاده از معيارهايي كه براي ارزشيابي تعيين كردهاز ه

 

توجه داشته باشيد كه در هر دو روش 
براي تهيه ي معيارهاي ارزيابي، از 
نظرات دانش آموزان استفاده كنيد.
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