
  
  وزارت آموزش و پرورش

  متوسطهمعاونت آموزش 
 راهنمايي تحصيليدفتر 

  

 

  نگاهي بر
  هاي فعال روش
   يادگيري- ياددهي

)4(  

  اعضاي تيمتدريس 
  

  

 

  هاي آموزشي ريزي گروه كارشناسي برنامه
 كميسيون كيفيت بخشي به فرآيند

   يادگيري-ياددهي
  88 -89سال تحصيلي 

 
1

  
  



  
 

 هنر تدريس يكي از مهارت هاي مهم»
حرفه اي معلّمان است كه الزمه ي آن 

شناخت فراگيران و شناخت روش هاي 
 ياددهي- يادگيري كارآمد است.»

  
  مقدمه

تدريس . شود ي درسي و از مراحل مهم طرّاحي آموزشي محسوب مي هاي اصلي برنامه روش تدريس از جمله مؤلّفه

هاي تدريس، ابزارهاي مفيدي براي   روش؛ به بيان ديگرآموزان بوده و ك به خود يادگيري دانشخوب، به معناي كم

  .دگيري با معنا هستندايجاد يا

د توسط  بتواننددي را در اختيار خواهند داشت تاهاي متفاوتي آشنا باشند، ابزارهاي متع هر اندازه معلّمان با روش

  .آموزان قرار دهند  دلخواه را در اختيار دانش محتوا و مواد،اين ابزارها

  :چون ها، بايد به عواملي؛ هم ترين آن ب مناسبهاي تدريس و انتخا 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 مؤلّفه ها، رويكرد خاص خود را دارد ولي مي اين، اگرچه هر يك از روش

لذا كميسيون كيفيت . اي معلّمان گرامي است ت، تجربه و مهارت حرفهاقييبي استفاده كرد كه اين امر مستلزم خلّترك

ي بروشورهاي مربوط به   يادگيري دفترآموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي، پس از ارائه- بخشي به فرآيند ياددهي

نموده تا »  يادگيري- هاي فعال ياددهي روش« با عنوان هاي يادگيري، اقدام به طرّاحي و تدوين بروشورهايي نظريه

  .ها در جهت غناي علمي خود بهره بگيرند معلّمان گرامي بتوانند از اين مجموعه
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  1نمونه درس 

  درس علوم تجربي سال اول راهنمايي 

  دنياي گياهان :موضوع
 نفـره   4هـاي    كنـد و گـروه      بخش تقسيم مي   4 متن را به     انواع گياهان يس  معلم علوم كالس اول راهنمايي براي تدر      

 نويـسد  ي تـابلو كـالس مـي   دهـد و رو    اختـصاص مـي    4 تـا    1به هر فرد در گروه يك شـماره از          . دهد تشكيل مي 
  ها دانه نهان: 4هاي  شمارهها     بازدانه: 3هاي  شمارهها،     سرخس: 2هاي  شمارهها،     خزه: 1 هاي شماره

ي   دهـد و دربـاره      آمـوزان نـشان مـي       ي گياهان مختلف به دانـش       معلم براي شروع درس تعداد زيادي عكس درباره       
  .كند ها صحبت مي بندي آن گوناگوني زيستي گياهان در دنيا و چگونگي طبقه

 و  ،»هـا   خسسـر «ي    دربـاره  2هاي    شماره ،»ها  خزه«ي   خواهد درباره   هر گروه مي   1هاي   در مرحله بعد معلم از شماره     
 دقيقه بـه مطالعـه فـردي از روي    5 مدت  به،»ها  دانه  نهان«ي    درباره 4هاي   و شماره » ها  ازدانهب«ي    درباره 3هاي   شماره

ي   يك گروه را تشكيل دهنـد و دربـاره         خواهد گرد هم آمده،    ها مي   تمام گروه  1هاي   سپس از شماره  . كتاب بپردازند 
. دهـد  هاي ديگر نيز انجـام مـي       ي و بحث بپردازند و اين كار را براي شماره          با يكديگر به مشورت و هم فكر       ها  خزه

خواهد به گروه    آموزان مي   از دانش  ،پس از گذشت اين مدت زمان     .گيرد  دقيقه زمان در نظر مي     5براي اين مرحله نيز     
رحلـه در بـين     معلـم در ايـن م     .  قسمت مربوط به خود را تدريس نمايـد        ،اصلي خود برگردند و هر فرد براي گروه       

  .كند ها حضور داشته و بر عملكرد اعضاي گروه نظارت مي گروه
آمـوزان   كند و از ايـن دانـش       صورت انتخابي و يا داوطلبانه انتخاب مي        گروه مختلف را به    4 نفر از    4در مرحله بعد    

 نماينـد و    ترتيـب صـحبت كـرده و توضـيحات الزم را ارائـه             ي مفاهيم موضوع مورد تدريس بـه       خواهد درباره  مي
  .دهد آموزان قرار مي درصورت لزوم توضيحات تكميلي را خودش در اختيار دانش

 اي فكري آنان نمره خواهد عملكرد گروه تدريس كننده را مورد بررسي و نقد قرار داده و با هم         ها مي  در پايان از گروه   
  .گيرد  براي گروه در نظر ميبراي فرد و

  .اساس الگوي تدريس اعضاي تيم طراحي شده استنمونه تدريسي كه ارائه گرديد بر
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  معرفي الگوي تدريس اعضاي تيم
اسـاس  .  دائمي در آمـوزش اسـت      هاي   مطرح شد و يكي از بحث      »جان ديويي «يادگيري از طريق همياري از طرف       

ه روش تدريس مبتني بر هميـاري بـر         پژوهشگران حوز . روش تدريس مبتني بر همياري، همياري در يادگيري است        
هاي يادگيري براي رسيدن به مرحلـه توليـد انديـشه و               اجتماعي است و فعاليت    اين باورند كه يادگيري يك فرآيند     

و آنـان را در فرآينـد   دهـد   آمـوزان قـرار مـي    اين نوع يادگيري مسئوليت را بر دوش دانـش . اطالعات حياتي است 
اين روش سـبب    «. هاي يادگيري است     و اساس يادگيري از طريق همياري تشكيل تيم        پايه. نمايد  يادگيري درگير مي  
گردد و سـبب بـاال    هاي جمعي مي حت بودن در  فعاليت، بي هدفي و نارا   از خود بيگانگي  گيري،   جلوگيري از گوشه  

 )1 (».بخشد آموزان را بهبود مي رفتن حس اعتماد به نفس شده و روابط بين فردي دانش

، پيشرفت تحصيلي و مسئوليت و تشريك مساعي پرداختهبا يكديگر به تعامل رود،  آموزان انتظار مي   وش از دانش  در اين ر  
كننـد بـه     آموزان هم به نوبه خود انتظار دارند گروهي را كه در آن فعاليـت مـي                دانش. يادگيري يكديگر را بر عهده گيرند     

  .يابي به موفّقيت ياري رسانند يند به هر طريقي گروه را در دستجو افرادي كه در گروه شركت مي دست يابد و موفّقيت
محتـوا و    كـه    دروسـي .  مناسب است  ،موضوعات درسي متفاوت  با   دروس گوناگون    آموزشروش تدريس همياري براي     

  .اند  از طريق روش همياري قابل تدريسمطالب موضوعي و يا نظري دارند،
ها يعني روش تـدريس اعـضاي    جا به يكي از آن     مياري وجود دارد كه در اين     هاي مختلفي براي يادگيري از طريق ه       روش

  .پردازيم ي در تدريس دارد، ميتيم كه كاربرد بيشتر
  :بر دو فرضيه استوار است» طرح تدريس اعضاي تيم«

 قسمت متفاوتي از موضوع درس را كه قرار اسـت همـه يـاد               ،نكنندگا اولين فرضيه اين است كه هر يك از شركت        
  .خواند ميگيرند ب

بنابراين هر عضو هم به عنوان معلـم و         . تواند به اعضاي تيمش درس بدهد       دومين فرضيه اين است كه هر فراگير مي       
  .كند هم به عنوان شاگرد عمل مي

اعضاي تـيم  «كنند و تدريس توسط   ابتدا معلم تدريس كند، فراگيران نقش معلم را ايفا مي      در اين الگو به جاي اينكه     
، به همين جهـت     دهد  شود و پس از آن معلم توضيحات ضروري و تكميلي را براي آنان ارائه مي                انجام مي » يرانفراگ

  .اند  نام نهاده»تدريس اعضاي تيم«اين الگو را 
  

 

1- (Snow & Swanson 1992 p. 612) 
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  راحلـم«

  اجــراي

  طــرح

  تدريــس

  اعـضــاي

  »مــيـت
 

    آمادگي فردي -ي اول مرحله  
  فعاليت معلّم

  ... و 4 و 3و 2 و 1هاي   نفري و اختصاص شماره4 - 5هاي  آموزان در گروه بندي دانش گروه
گو با صداي پـايين،      و برداري، بحث و گفت     يادداشت :د مانن ؛ ملزم به رعايت آن هستند     ها   گروه تدوين قوانيني كه  

  ...دم صحبت با يكديگر و  هر مرحله، عبندي زمان
  هاي مستقل و تقريباً مساوي تقسيم متن درس به بخش

  تعيين يك بخش از موضوع جهت مطالعه فردي براي هر فراگير

  آموزان فعاليت دانش
  صورت فردي مطالعه بخش اختصاص داده شده به هر شماره به

   خالصه نويسي متن اختصاصييادداشت برداري و

   كار تيمي -ي دوم مرحله 
  فعاليت معلّم
  هاي جديد آموزان براي حضور در گروه هدايت دانش

  كنترل كالس و برقراري آرامش
  ها هاي گروه نظارت بر اجراي فعاليت

 
5

 



  آموزان فعاليت دانش
  هاي هم شماره تشكيل گروه

   جديدآموزان براي اعضاي گروه تدريس هر يك از دانش
  گيري بحث و تبادل نظر بين اعضاي تيم جديد و نتيجه

  )برگشت به گروه اوليه(هاي اوليه  تشكيل گروه
  هاي مختلف براي گروه تدريس قسمت

    آزمون -ي سوم مرحله  
  فعاليت معلّم

  طراحي سواالت آزمون
  ارائه سواالت و برگزاري آزمون

  تعيين زمان مناسب براي پاسخگويي به سواالت
  ارائه كليد سواالت

  ها ارزيابي از تدريس در گروه
  آموزان فعاليت دانش

  پاسخگويي به سواالت طراحي شده 
  )خود ارزيابي(تصحيح پاسخ نامه خود 

  گيري از نمرات فردي و گروهي محاسبه و معدل
    نقد و بررسي -ي چهارم مرحله  

  يت معلّمفعال
  آموزان بررسي وضعيت نمرات فردي و گروهي دانش

  ها ها براي پيدا كردن مشكالت اعضاي گروه و رفع آن به گروهكمك 
  آموزان فعاليت دانش

  بررسي وضعيت نمرات فردي و گروهي خود
  هاي مختلف درس برطرف نمودن مشكالت احتمالي خود و يا اعضاي گروه در ارتباط با قسمت

   و بررسي اجراي اعضاي تيمنقد
    جمع بندي -ي پنجم مرحله  

  فعاليت معلّم
  هاي مختلف صورت تصادفي يا انتخابي براي تدريس قسمت  از هر گروه به نفرانتخاب يك

  هدايت و رهبري بحث گروهي
  اختصاص فرصت كافي براي پرسش و پاسخ

  ارائه توضيحات تكميلي
  آموزان فعاليت دانش

  آموزان منتخب يا داوطلب براي كالس  توسط دانشتدريس
  پرسش و بحث گروهي
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  تاريخ پايه اول: 2نمونه درس 
  زيستند؟ هاي اوليه چگونه مي  انسان:موضوع

  :مرحله اول
  .ها اعضاي گروهبين  معلم و تقسيم متن درس به يبندي تيمي با هدايت و راهنماي گروه

  4شماره   3شماره   2شماره   1شماره   وهنام گر
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  ...قسمت اول براي نفرات اول قسمت دوم براي نفرات دوم هر گروه و 
د و خود را براي تدريس به ديگران آماده         نپرداز ي متن مربوط به خود مي      ت انفرادي به مطالعه   ورص د به اهر يك از افر   

  .كند  در تدريس به او كمك ميها و تصاوير كتاب  نقشهها،نمودار. دنكن مي
  را تهيه نمـوده و در اختيـار فراگيـران          ه و فقط سواالت مربوط به متن درس       داشترا  در اين روش معلم نقش راهنما       

  .دست آيد دهد تا نمرات فردي و تيمي از نتايج آن به قرار مي
  :ي دوم مرحله
بـراي هـم    طور تخصـصي      بهها كه متني مشابه داشتند دور هم جمع شده و قسمت اول درس را                  همه گروه  1شماره  

 نيز مـشكالت     و معلم  .4و  3 و   2هاي بعدي      و به همين ترتيب شماره     پردازند  توضيح داده و به بحث و تبادل نظر مي        
  .نمايد ها را برطرف مي احتمالي آن

 

مرحله دوم گروه ب 
1شماره

گروه الف 
1شماره

گروه هـ 
1شماره

گروه د 
1شماره

گروه ج 
  1شماره

  :ي سوم مرحله
هاي قبلي و توضيح و تدريس هر يك از مباحث براي ديگر اعضا براساس تقـدم                 مرحله سوم بازگشت اعضا به گروه     

  و تأخر و رسيدن به مفهوم كلي درس
 

گروه الف 
1شماره

1

3

گروه ب 24
1شماره

1

3

گروه ج 24
1شماره

1

3

گروه د 24
1شماره 

1

3

گروه هـ 24
1شماره 

1

3

24

  
  .دهد گانه را در گروه خود نمايش مي هاي پنج  يك از گروهشكل باال هر* 

  .شود توسط فراگيران پاسخ داده شده و نمرات فردي تيمي استخراج مي) گروهي(ي سوم به سواالت فردي و تيمي  در پايان مرحله
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  3نمونه تدريس 
  )كالس ادبيات( اول راهنمايي  از فارسي15درس 

 - پروين اعتصامي  -نيما يوشيج  (هاي مختلف درس    طبق قسمت  نفري   4هاي    آموزان را به گروه     دانشمعلّم ادبيات    -1
  .كند گذاري مي  شماره4 تا 1ي   تقسيم نموده و يا از شماره)دكتر حسابي و دكتر كاظمي آشتياني

  .ها  آنگذاري هايي كه دارند يا شماره  قسمت با نام4 تقسيم درس به -2
  .شود  يك شماره داده مي،آموزان هر گروه  به دانش-3
  .)كند آموز در مدت تعيين شده، قسمت مربوط به خود را مطالعه مي هر دانش(ي فردي   مطالعه-4
در مورد قـسمتي كـه بايـد تـدريس          دهند و      هم گروه مستقلي تشكيل مي     ها، با    تيم  اعضاي هم شماره و همتا در      -5

  .ازندپرد  مي، به تبادل نظركنند
هـاي    ترتيب شـماره    هاي مختلف درس را به      خواهد به گروه قبلي خود برگردند و قسمت         آموزان مي    معلم از دانش   -6

  . تدريس كنند براي ديگر اعضا،خود
در . گيـرد  يابي كتبي يا شفاهي صورت مي    ارزش آموزان  ي تدريس و يادگيري درست دانش        اطمينان از نحوه   براي -7

شود تـا      گروهي پاسخ داده مي     ديگر  بار ، يك بار انفرادي و     سواالت از پيش طراحي شده     ،ونصورت كتبي بودن آزم   
همـان  توانـد     ي قابل تأمل ايـن كـه سـواالت مـي            نكته. دست آيد    هر گروه به   ميانگين نمرات فردي   و   نمرات فردي 
  .هاي درس باشد خودارزيابي

هـاي     و يـا بـا روش      ه، تـدريس نمـود    گذاري كـرد    مارهتوان ش    مي  با همين روش   هاي زباني و ادبي را نيز        دانش -8
  .درس داد...  تفكّر استقرايي و :ديگري؛ مانند

  .شود مي، توسط معلم توضيح داده آنشود و مسائل و نكات كليدي  مي درس يك بار درست خواني ، در پايان-9
  .گيرد هاي مربوط به كار گروهي و بخش نوشتن انجام مي  فعاليت-10

، بتوانند آموزان در زمان مشخّص شده      دانشطوري كه     بهساده باشد،   ... از نظر روخواني، مفاهيم و      بايد  خابي  درس انت * 
  . بخوانند، ياد بگيرند و ياد بدهنددرس را

 .نمونه تدريسي كه ارائه گرديد براساس تدريس اعضاي تيمي طراحي شده است

 
8

  
 



  اه راهبردها و توصيه

  .هنگام تشكيل گروه بايد سعي شود شاگردان قوي با شاگردان ضعيف در يك گروه قرار گيرند 

  .هاي تقسيم شده موضوع درس، تعيين شود تعداد اعضاي تيم بايد براساس بخش 

داراي لغـات و    هـا     مـتن آن   كـه    هـايي   درس.  براي فراگيران قابل فهم و درك باشد        انتخابي  متن درس  محتوا و  
  . با اين الگو كارآيي چنداني ندارد،حات پيچيده و مشكل استاصطال

  .المقدور متن درس قابل تقسيم به چند قسمت مساوي باشد حتي 

كامالً با يكديگر مربوط و پيوسته اسـت بـا          ها    آنهايي كه مطالب     مطالب هر قسمت مستقل از يكديگر باشد متن        
  .اين الگو كارآيي چنداني ندارد

استفاده شود و   ) به ويژه صحيح و غلط     (عينياالت آزمون بهتر است از سواالت كوتاه پاسخ و يا           در طراحي سو   
  .آزمون از تمام فراگيران به عمل آيد

تـشكيل  (ي دوم  توان مرحله  مي،كنيد ت و كوچك از اين روش استفاده مي    هاي پرجمعي  كه در كالس   در صورتي  
  .را حذف نماييد) گروه هم شماره

قد و بررسي خودداري كرده و فقط به        توانيد از اجراي آزمون و ن      كه وقت كافي در اختيار نداريد مي       تيصور در 
  .بندي اكتفا كنيد ي جمع مرحله

ـ               تيم الگوي تدريس اعضاي    ارآيي  براي دروس تعليمات ديني، مطالعات اجتماعي، تاريخ و ادبيـات فارسـي ك
  . زبان انگليسي، عربي و رياضي، در رديف بعدي قرار دارند فن، دروس علوم تجربي، حرفه وبيشتري دارد و

  .استفاده دائم و متوالي از يك الگو در كالس، سبب كاهش آثار و نتايج آن خواهد شد 

  .)شود نقش هر عضو در مشاركت گروهي مشخّص مي(دهد  گيرد و ياد مي آموز در گروه ياد مي هر دانش 

  .، درس نبايد تحت الشعاع قرار گيرد، دانش بر روش برتري داردهاي ديگر در اجراي اين روش نيز مانند روش 

  .كند مديريت زمان در اين الگو نقش بسيار مهمي را ايفا مي 
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