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 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  آموزان بوده و به بيان ديگر؛ روش خوب، به معناي كمك به خود يادگيري دانش

  . با معنا هستندايجاد يادگيري

هاي متفاوتي آشنا باشند، ابزارهاي متعددي را در اختيار خواهند داشت تا 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 سبهاي تدريس و انتخاب منا 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 ستفاده كرد كه اين امر مستلزم خلّاقيت، تجربه و مهارت حرفهتركيبي ا

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

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

  .ها در جهت غناي علمي خود بهره بگيرند معلّمان گرامي بتوانند از اين مجموعه
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   ادبيات فارسي-)1(نمونه تدريس 
 فارسـي اول    16ضـوع درس    آموزان را نـسبت بـه مو        معلّم ادبيات پس از سالم و احوالپرسي، رغبت و انگيزه دانش          

  .انگيزد بر مي) مسند و فعل اسنادي(راهنمايي 
 شما هـم    .هايي استفاده كردم    ها و فعل    ها من در احوالپرسي و گفت و گوي خود با شما؛ از كلمات، جمله               بچه: معلّم
  هاي مختلف مثال بزنيد؟ توانيد جمالت متعددي با فعل مي

ها بنويـسند و فعـل هـر          صورت فردي جمالتي را روي آن       ايي را برداشته، به   ه  خواهد برگه   آموزان مي   از دانش سپس  
  .جمله را نشان دهند

  .هاي گروه، تنظيم كنند هاي خود به بحث و گفت و گو پرداخته، ليستي از مثال سپس در گروه
هـا   هـا و شـباهت      تها، براساس تفاو    ها و جمله    بندي فعل   كند كه تقسيم    آموزان را هدايت و راهنمايي مي       معلّم دانش 

شـد،  : هـايي؛ چـون     هايي كـه فعـل      هايشان داللت بر انجام كار دارند در يك گروه و جمله            هايي كه فعل    جمله. باشد
  .گيرند كنند، در گروه ديگر قرار مي دارند و بر عدم انجام كار داللت مي... گشت، است، بود و 

  :كند الس ترسيم ميي بعد معلّم جدولي را به شكل زير در تابلوي ك در مرحله
  هايي كه نسبت حالت دارند جمله  هايي كه انجام كار دارند جمله

    
    
    

را جـدول   بندي كرده،     ها را دسته    جملهها و داليل مربوطه،       خواند و براساس ويژگي     هاي گروه خود را مي      ي هر گروه جمله     نماينده
  :  براي مثالنمايد؛ تكميل مي

  .)انجام كار دارد. (دانند  فارسي را ميي ارزش زبان جوانان ايران-
  .)نسبت حالت دارد. ( شهيد رجايي در كارهايش منظم و دقيق بود-

 و تعريفـي از     هاي خـود جهـت اسـتنباط الزم پرداختـه           يافتهآموزان به بررسي       كمك دانش  ي بعد معلّم با     در مرحله 
 جمالت اسميه يـا اسـنادي كـه    چنين ، و هم)فاعلتوسط  ( و انجام كار     اند  داراي فعل خاص و تام    جمالت فعليه كه    

  .دهند  را ارائه مي،به نهاد) مسند(اند و نسبتِ حالت  هاي ربطي و عام داراي فعل
 تـابلوي   هـاي جـدول     بندي  ها را داخل دسته     خواهد جمله   آموزان مي   زند و از دانش     هايي را مثال مي     سپس معلّم جمله  

  ).با داليل( قرار دهند كالس
صـورت گروهـي بررسـي نمـوده؛      هاي خود به آموزان در برگه گردد تا دانش هايي ارائه مي ن براي ارزشيابي، جملهدر پايا 

هاي اسنادي را تشخيص       و فعل  ، مسند )فاعل يا مسند اليه   (نهاد  : اجزاي جمله؛ مانند  از  ها، برخي     بندي جمله   عالوه بر دسته  
  . نظر انجام يا عدم انجام كار و برخي اجزاي جمله را ارائه دهنددهند و بتوانند تعاريف جمله، فعل و انواع آن از

  .نمونه ارائه شده براساس روش تدريس الگوي استقرايي طراحي شده است
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  معرفي الگوي تفكر استقرايي
 كمك به رشد جريانات اسـتقراي      براي   راهبردهاي متعدد آموزشي  ، صاحب نظر فقيد در برنامه آموزشي،        »هيلدا تابا «

  .بندي و استفاده از طبقات را تدوين كرده است خصوص توان طبقه ذهني، به
ه بـه منطـق،     آموزان تدوين شده و توج       مفاهيم به دانش   زمان   هم الگوي تفكر استقرايي براي تكوين مفهوم و آموزش       

  .دهد ش ميرزبان و معاني كلمات، و ماهيت دانش را پرو
ـ       . ر است اربرد اين الگو، بهبود ظرفيت تفكّ     ترين ك   مهم آمـوزان را بـه       ر، دانـش  اين شيوه در جريان بهبود ظرفيت تفكّ

  .دارد  بسياري در درون ذهن خود وا مياطّالعاتكسب و پرورش 
.  در حـل مـسائل اسـت       اطّالعاتي همگرا از       و نيز استفاده   اطّالعاتت در پردازش    اقيجريانات استقرايي شامل خلّ   

ت مورد بررسي قرار دهند، بـه شـكل          را گردآورند، به دقّ    اطّالعاتآموزان    شود كه دانش     استقرايي موجب مي   الگوي
  .ورزي با آن مفاهيم را ياد بگيرند مفاهيم درآورند و دست

  تدريس الگوي تفكر استقراييمراحل 

   تكوين مفهومي اول شيوه
 امـا فـضاي همكـاري     . شـوند   وسيله معلم تعيين مي    از قبل به  ها    در اين الگو معلم آغازگر فعاليت است، زيرا فعاليت        

شـود تـا مفهـوم بـا مـشاركت            سازي مـي    مفاهيم زمينه در جريان آموزش    . دوستانه بين معلم و شاگردان وجود دارد      
آموزان ارزشمند است، زيرا خود سـازنده         آموزش به اين شيوه، براي دانش     . آموزان و معلم توليد شود      ي دانش   االنهفع
  .ي آن هستند  توليدكنندهو

نيـل بـه ايـن مرحلـه از طريـق        . شـود   گيري تقويت مـي     ي تكوين مفهوم در الگوي استقرايي، رويكرد پي         در مرحله 
  .شود هاي زير انجام مي روش

    تعيين، برشماري و فهرست كردن مطالب :گام اول  
  معلّمفعاليت 

  وضوع و مسئله تدريس براي فراگيرانمشخص كردن م
  )مدير جلسه و چند عضويك  و ، سخنگويك سرگروه به عنوان(آموزان  از دانشتشكيل گروه كاري 

  اختصاص زمان مناسب براي تفكر گروهي و مشورت افراد هر گروه
  . كنندتسها را فهر اند بيشترين نمونه ستههايي كه توان تشويق و ترغيب گروه

  نظارت، هدايت و تسهيل كنندگي
  آموزان دانشفعاليت 

  آموزان ي دانش آموز در حضور بقيه ات چند دانشي اول و قرائت نظر در آغاز مرحلهفعاليت انفرادي 
  ها تنظيم فهرست مشترك براي هر يك از گروه

  ها بحث و گفتگو بين سرگروه
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   هاي مشترك بندي براساس ويژگي گروه :گام دوم 

  ممعلّفعاليت 
هـاي فكـري را        زمينـه  ، با استفاده از روش سـخنراني      آموزان تفهيم نشده باشد      براي دانش  كه موضوع   در صورتي 

  .تقويت نموده و كليات مسئله را بازگو نمايد
  ها ها و تفاوت آموزان براي درك شباهت كمك به دانش

  آموزان فعاليت دانش
دسـت آمـده را بـه چنـد           ي اعضاي گروه فهرست به      س با نظر بقيه   صورت انفرادي و سپ     آموزان بايد ابتدا به     دانش

ي   هـا بـه عهـده       هـا باشـد و تـشخيص ايـن شـباهت            بندي عناوين بايد براساس تـشابه آن        گروه. بخش تقسيم كنند  
  .آموزان است دانش

    بندي دهي و طبقه عنوان  :گام سوم 

  فعاليت معلّم
  آموزان بندي خود وظايف دانش هاي مناسب براي طبقه انمنظور انتخاب عنو آموزان به كمك به دانش

  .اند بندي شده هاي مشترك دسته  ويژگي و كه با توجه به خصوصياتها بندي و عنوان مناسب براي گروهانتخاب نام 
  .ي خود ي ويژه بندي و قرار دادن هر جزء در طبقه بندي به طبقه تبديل گروه

  تفسير مطالب: ي دوم شيوه
افتد كه فراگيران بتوانند درخصوص مسئله و موضوع مورد نظـر، اظهـار عقيـده                 مؤثر و مطلوب زماني اتفاق مي     يادگيري  

البته بايد توجه داشت كه داشتن توانايي تحليل و تفسير مطالب، به شناخت دقيق و . كنند و به تفسير و تحليل آن بپردازند
  . اين تسلط و مهارت بسيار ضروري است دارا بودن،تقراييمراحل متفاوت الگوي اسدر عميق مسائل بستگي دارد و 

  .يابد ي تفسير مطالب از طريق موارد زير تحقق مي مرحله
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   تشخيص و تعيين خبرهاي شاخص   :گام اول 

  معلّمفعاليت 
  ها آموزان براي درك مفهوم اجزاء و توصيف دقيق آن كمك به دانش

  آموزان فعاليت دانش
  هاي مشترك و شاخص تعيين خواص و ويژگي

  ارائه تعريف و توصيفي از اجزاي هر گروه

   كشف روابط و استنتاج   :گام دوم 

  معلّمفعاليت 
  آموزان براي بررسي روابط علت و معلولي بين اجزاء و طبقات كمك به دانش
  وينآموزان براي تحليل جايگاه عنا كمك به دانش

  تدوين يك جدول دو بعدي

  آموزان فعاليت دانش
  گيري بررسي روابط علت و معلولي و نتيجه

  ها و ارتباط طبقات تحليل ويژگي

  باط  ن است :گام سوم 

  معلّمفعاليت 
  .آموزان از مسئله باشد طرح سؤاالت مناسب كه پاسخگويي به آنان بيانگر عمق يادگيري و درك دانش

  آموزان انشفعاليت د
  درك عميق موضوع

  .بندي خود طور گسترده از طبقه ارائه داليل و دفاعيات به
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  توجه
ي تسلط بـر    آموزان به مرحله    توان گفت كه مفهوم مورد نظر آموخته شده است و دانش            با پايان گرفتن اين مرحله، مي     

شـود؛ زيـرا انتظـار و         ، آموزش از طريق استقرايي در اين مرحله متوقف مي         در بيشتر موضوعات  . اند  موضوع رسيده 
مراحل بعدي هم به موضوع و ابعاد متفاوت آن بستگي دارد و درصـورت لـزوم،                . اهداف درس، فراتر از اين نيست     

  .يابد اهداف درس ادامه مي

  كاربرد اصول: ي سوم شيوه
در اين مرحله در ابعاد جديدتري بـه        . كشف و توليد شده است    اصولي كه در مراحل تكوين مفهوم و تفسير مطالب          

ي   بـراي مرحلـه   . گردد  متصل مي هاي زندگي به عمل       آيد و در عرصه      از ذهن بيرون مي    اطّالعات. شود  كار گرفته مي  
  .بيني شده است كاربرد اصول سرفعاليت پيش

    سازي هاي جديد و فرضيه گويي نتايج، توضيح پديده پيش  :گام اول 
  معلّمفعاليت 
   جديد و ناآشنااطّالعاتطرح 

  هاي گروهي هدايت و رهبري بحث
  آموزان فعاليت دانش

  سازي مفاهيم جديد و ناآشنا براساس اصول و مفاهيم تدريس شده فرضيه
  هاي متفاوت بحث و گفتگو پيرامون فرضيه

  ها    توضيح يا پشتيباني از فرضيه :گام دوم 
  ممعلّفعاليت 

  هاي گروهي هدايت و رهبري بحث
  ها خودداري از تأييد يا رد فرضيه

  آموزان فعاليت دانش
  بحث درميان اعضاي هر گروه

  ها ارائه داليل هر گروه به ساير گروه
  ها بحث پيرامون نظرات مخالفان و موافقان هر يك از فرضيه
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  گويي    تصديق پيش :گام سوم 

  معلّمفعاليت 
  ها گويي و اثبات فرضيه تصديق پيش

  بندي مطالب جمع

  2نمونه تدريس 
  پايه اول راهنمايي: علوم تجربي

  تغييرات گرماگير و گرماده: موضوع
 هـا  صورت فردي از تغييراتي كه تـاكنون در مـورد آن   خواهد در ابتدا به    آموزان از آنان مي     بندي دانش   معلم پس از گروه   

هـايي ماننـد ذوب،    هـايي از پديـده   مثـال . (هايي را مثال بزنند و روي يك كاغذ بنويسند اند نمونه ي كسب كرده  اطّالعات
 ،خواهد ضمن بحث و تبادل نظر با اعضاي گروه خـود             پس از چند دقيقه از آنان مي       .) ميعان و چگالش    انجماد، تصعيد، 

آمـوزان    سـپس از دانـش    . نند و هر گروه ليست خـود را بخوانـد         هاي اعضاي گروه تنظيم ك      يك ليست از مجموع مثال    
ايـن تقـسيم بنـدي بايـد براسـاس      «كند  خواهد تغييرات ياد شده را به دو گروه تقسيم نمايند و به آنان يادآوري مي          مي

  . تغييرات را در جدولي مشابه جدول زير ثبت نمايندخواهد كه  ميو» هاي اين تغييرات باشد ها و تفاوت شباهت
خواهد، جـدول     ي بعد از نماينده هر گروه مي        در مرحله 

بنـدي خـود    خود را براي سايرين بخواند و دليل تقسيم    
آموزان بايد به     يان اين مرحله دانش   ادر پ . را بازگو نمايد  
  :بندي برسند دو نوع تقسيم

  تغييرات نوع دوم  تغييرات نوع اول

  .ها انرژي داده شود ت به آنها نياز اس تغييراتي كه براي انجام شدن آن -1
  .گردد ها انرژي آزاد مي  تغييراتي كه پس از انجام آن-2

 و تغييراتي كه مشابه     »تغييرات گرماگير «دهد تغييراتي را كه شبيه مورد اول باشد           پس از اين مرحله معلم توضيح مي      
  .ناميم  مي»تغييرات گرماده«مورد دوم باشد 

هاي مصنوعي و چگونگي اسـتفاده از آن در           يخ خشك و كاربرد آن در ايجاد باران        معلم در مورد     پس از اين مرحله   
خواهد كه جايگاه تغيير يـخ خـشك را در جـدول              آموزان مي   سپس از دانش  . كند  پزشكي و پيوند اعضا صحبت مي     

  .خود مشخص نمايند
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  3نمونه تدريس 
   جغرافيا اول راهنمائي- نواحي آب و هوايي ايران: موضوع

كند و  اب تعريف مياي جذّ الب خاطرهواحي مختلف آب و هوايي ايران در قاي از سفرهاي خود را به ن معلم تجربه
  .حاال فضاي كالس براي انجام مراحل تدريس آماده است. خواهد سفرهاي خود را بازگو كنند از آنان نيز مي

شناسند  و فهرستي از شهرهايي كه مي. هاي خود را تشكيل دهند اهد گروهخو آموزان مي  معلم از دانش:مرحله اول
  .تهيه كنند و توسط سرگروه خود فهرست تهيه شده را به كالس ارائه نمايند

 قسمت نامي  شهرهاي گرم، سرد و معتدل تقسيم بندي كنند و براي هر؛گروه خود را به سه ي بعد فهرست در مرحله
شهرهاي ي  گرم و رشت را در طبقهشهرهاي ي   تبريز را در طبقه شهرهاي سرد، يزد را در طبقه:ثالطور م  بهانتخاب نمايند؛
 مشترك مربوط به هر طبقه را هاي آموزان با بحث و تبادل نظر شاخص ي بعدي دانش در مرحله. دهند معتدل قرار مي

  .نمايند را بررسي و تعيين مي... ي و  دما، بارش، پوشش گياه: نظير؛هايي نند و براي هر كدام ويژگيك مشخص مي
توانند شهرهاي بيشتري را به  ها مي هايي وجود دارد كه اعضاي گروه براساس آن شاخص اكنون براي هر طبقه شاخص

سپس معلم كه در مراحل مختلف نقش راهنما و هدايت كننده را داشته است، اسامي شهرهاي مختلفي . ها اضافه نمايند طبقه
  .هاي سه گانه قرار دهند  و در گروهها را مشخص كنند ي آب و هوايي آن خواهد ناحيه ها مي و از گروهآورد  را مي

نمايد  و از آن دفاع مي بندي خود را ارائه هاي طبقه  جدولده وهاي خود را اعالم نمو جه بررسيدر پايان هر گروه نتي
در اين مرحله معلم دستاوردهاي . شود  تخته ثبت ميآورد علمي بر روي عنوان دست هاي قابل قبول به  فرضيه سپسو

و ) سرد( كوهستاني ،)گرم(بياباني و نيمه بياباني : كند و طبقات آنان را به اسامي بندي مي آموزان را دسته دانش
  :دهد  ارزشيابي را انجام ميهايي نمايد و با طرح پرسش نامگذاري مي) معتدل(معتدل خزري 

  يه آب و هوايي است؟ ايران داراي چند ناح- 1
  هاي آب و هوايي بياباني و نيمه بياباني چيست؟  ويژگي- 2
  هاي آب و هوايي كوهستاني چيست؟  ويژگي- 3
  هاي آب و هوايي معتدل خزري چيست؟  ويژگي- 4
  ...و 
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  مـراحل«

  اجــراي

  الـگـوي

  تـفـكــر

  اسـتقـرايـي
 

   تكوين مفهوم-1
  تعيين، برشماري و فهرست مطالب) فال
  هاي مشترك بندي براساس ويژگي گروه) ب
  بندي دهي و طبقه عنوان) ج

   تفسير مطالب-2
  هاي شاخص تفسير تشخيص و تعيين جنبه) الف
  كشف روابط و استنتاج) ب
  استنباط و تعميم) ج

   كاربرد اصول-3
  زيسا هاي جديد و فرضيه پيش گويي نتايج، توضيح پديده) الف
  ها توضيح و پشتيباني از فرضيه) ب
  تصديق پيش گويي) ج
  
  

  

 
10

 
 



  ها راهبردها و توصيه
  .باشد مديريت زمان يكي از نكات ضروري در اين الگوي تدريس مي 

  .ردكار ب دهي به هاي بسيار و نيازمند سازمان هاي دروسي با داده توان اين الگو را در برنامه  مي
  .هاي مختلف، از پيش دبستاني تا دبيرستان استفاده كرد ها و دوره توان در كالس از اين الگوي تدريس مي 

  .آموزان آموزش داد ها را به دانش توان منابع كثيري از داده  با استفاده از اين الگو مي
  .هاي پرجمعيت را نيز دارد  اين الگو قابليت استفاده در كالس

  .هاي مختلف يادگيري تطبيق داد توان با سبك تقرايي را مي الگوي اس
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