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«باروري دانش به انديشيدن و فهميدن است.» 
حضرت علي (ع)

«هدف اصلي تعليم و تربيت پرورش نيروي تفكّر در انسان است.» 
سقراط

 
 مقدمه

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

  .ايجاد يادگيري با معنا هستند
هاي متفاوتي آشنا باشند، ابزارهاي متعددي را در اختيار خواهند داشت كه بتواننـد توسـط                  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 يس و انتخاب مناسبهاي تدر گيري براي استفاده از روش معلّمان در تصميم

عالوه بـر   . توجه كنند ... انتظارات خود و نظام آموزشي از يادگيرندگان، امكانات، فضا، زمان، تعداد يادگيرندگان و              
ـ   هـاي آن  توان از عناصر و مولّفه ها، رويكرد خاص خود را دارد ولي مي       اين، اگرچه هر يك از روش      صـورت   ههـا، ب

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

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

  )1(نمونه تدريس 
زمـين سـاخت    « كتـاب بـا عنـوان        4در كالس درس علوم تجربي سال سوم راهنمايي، معلّم مشغول تدريس فصل             

آموزان با اشتياق فراوان، مـشغول بحـث و          روي تابلوي كالس جدول يادگيري رسم شده و دانش        . دباش مي» اي ورقه
  .تكميل جدول يادگيري گروه خود هستند

ها، براي پر كردن جـدول بـا طـرح سـؤاالت تفكّـر برانگيـز،                 ها حضور دارد و ضمن هدايت آن       معلّم در بين گروه   
آموزان پس از تكميل جـدول يـادگيري و          دانش. كند  راه حل دعوت مي    تر و ارائه   آموزان را به هم فكري بيش      دانش

ي بـه   يگـو  آوري اطّالعات از منابع گوناگون، جهـت پاسـخ         ها، با راهنمايي معلّم خود به جمع       ها و ايده   ارائه راه حل  
  .پردازند سؤاالت مطرح شده مي
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  ».آموزان تكميل شده است اي از يك جدول يادگيري كه توسط گروهي از دانش نمونه«
  هاي سنگ كره علت حركت ورقه: مسئله

ها  ها و راه حل ايده  چه نياز داريم بدانيم آن  دانيم چه مي آن
  )ها فرضيه(

آوري  چه براي جمع آن
  اطّالعات بايد انجام دهيم

ـ  ، ميليون سال پيش   200 -1 ام  تم
  .اند ها به هم متصل بوده خشكي

امروزي از  هاي    ي قاره   همه -2
وجـود    يك خشكي بـزرگ بـه     

  .اند آمده

ها در زير سنگ كـره         سنگ -1
  به چه حالتي وجود دارند؟

 وضعيت دما و فشار در زيـر        -2
  ؟سنگ كره به چه صورت است

هاي زيرين، سـبب      فشار اليه  -1
  .شود ها مي حركت ورقه

 گرماي مواد مذاب نـرم كـره،        -2
  .شود ها مي سبب حركت ورقه

هاي همرفتـي، سـبب       جريان -3
  شود ها مي حركت ورقه

  ي كتاب درسي  مطالعه-1
ت   ان -2 اليـهـايي كـه در      جام فع

  .كتاب درسي پيشنهاد شده است
  ي مدرسه  مراجعه به كتاب خانه-3

  

  . طراحي شده بود1هاي حل مسئله نمونه تدريسي كه ارائه گرديد براساس يكي از روش
  .توان در آثار جان ديويي مشاهده كرد  مسئله را ميي يادگيري مبتني بر حل ريشه

هـاي   هاي شـناختي انـسان قـرار دارد و يكـي از ارزشـمندترين هـدف       مهارت حل مسئله در باالترين سطح فعاليت    
  .رود آموزشي به شمار مي

  تعريف حل مسئله
هـايي كـه در آن لحظـه در           عات و مهارت  وقتي شخصي با موقعيت يا تكليفي رو به رو شود كه نتواند از طريق كاربرد اطّال               

  .روبه رو گشته است» اي مسئله«شود كه او با  اختيار دارد به آن موقعيت يا تكليف سريعاً پاسخ دهد، گفته مي
توان آن را حل كرد، بلكه حل كردن مـسئله           رسد نمي  ويژگي مهم مسئله آن است كه با اولين پاسخي كه به ذهن مي            

  .ترين راه حل براي آن است  جو و كشف مناسبمستلزم تفكّر، جست و
. سازد هاي موجود رهنمون مي    حل آوري اطّالعات و انتخاب راه     آموزان را به جمع    يادگيري به روش حل مسئله، دانش     

سـازي   دهنـد و در واقـع بـه فرضـيه          هاي جديد خود را ارائه مي      حل ها و راه   آموزان ايده  در اين نوع يادگيري، دانش    
آوري شـده مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و            ها از طريق تجزيه و تحليل اطّالعات جمـع         سپس اين فرضيه  . دپردازن مي

  .شود گيري مي ها تصميم ي درستي يا نادرستي آن درباره
  :شود ريزي و اجرا مي  مرحله برنامه4اين روش در 

آمـوزان   بيان مسئله پرداخته و از دانش     ي مناسب به     ي اول معلّم پس از ايجاد آمادگي و فراهم نمودن زمينه           در مرحله 
خواهد كه از دفتر يادداشت خود، براي ثبت كارهايشان استفاده كنند و جهت سـهولت كـار ممكـن اسـت يـك                        مي

  .رسم شود» جدول يادگيري«جدول چهارستوني به نام 
  

 
  .آيند اب ميحل مسئله و آفرينندگي، دو فرآيند اصلي تفكّر و انديشيدن به حس
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ي مـسئله    آمـوزان، از قبـل دربـاره       ، مربوط به اطّالعاتي است كه دانـش       »دانيم چه مي  آن«ستون اول جدول با عنوان      
هـا بـه حـل     باشد كه دانستن آن ، در واقع مربوط به مطالبي مي»چه نياز داريم بدانيم آن«دانند و ستون دوم جدول    مي

  .كند  كمك ميمسئله
چـه    آن«شود و ستون چهارم مربوط بـه          در نظر گرفته مي   » آموزان  هاي دانش   ها و فرضيه    حل  ها، راه   ايده«ستون سوم براي ثبت     

  .ي كارهايي است كه بايد براي گردآوري اطّالعات صورت پذيرد بوده و درباره» آوري اطّالعات بايد انجام دهيم براي جمع
هـاي   ها و يا فرضـيه  حل ها، راه تواند ايده   آموز مي   پردازند و هر دانش     موزان به تفكّر در مورد مسئله مي      آ  ي بعد دانش    در مرحله 

  .گيرد ها انجام نمي حل ي راه در اين مرحله هيچ قضاوتي درباره. خود را در ستون سوم جدول يادداشت كند
  .اند، انجام دهند  براي گردآوري اطّالعات انتخاب كردهخواهد اقداماتي را كه در ستون چهارم آموزان مي سپس معلّم از دانش

هاي ستون چهارم، بايستي ايـن اطّالعـات تجزيـه و تحليـل شـده و در صـورت لـزوم،                      پس از كامل شدن فعاليت    
  .اطّالعاتي اضافه و يا حذف گردد

و اطّالعـات   ) هـا  فرضيه(يشنهادي  هاي پ  حل ها و راه   آموزان با هدايت معلّم و با تغييراتي در ايده         در اين مرحله دانش   
  .كنند اي مناسب براي حل مسئله، فراهم مي كسب شده، زمينه

ها قضاوت كـرده و بـه سـؤاالت          ها و فرضيه   حل ي درستي يا نادرستي راه     آموزان بايد درباره   ي آخر دانش   در مرحله 
  .مطرح شده، پاسخ دهند

  . استفاده از اطّالعات را براي حل مسئله بازگو كنندخواهد چگونگي آموزان مي در اين مرحله معلّم از دانش
  .تواند فرآيند كار و محتواي درس را مورد ارزشيابي قرار دهد به اين ترتيب معلّم مي

  مراحل تدريس از طريق روش حل مسئله

     بيان مسئله-ي اول مرحله  
  فعاليت معلّم

  ي مناسب، براي طرح مسئله ايجاد آمادگي و فراهم نمودن زمينه
  آموزان و بيان مسئله بندي دانش گروه

  آموزان براي تنظيم جدول يادگيري هدايت دانش
  آموزان فعاليت دانش

  ي طرح شده تفكّر و بحث پيرامون مسئله
  تنظيم جدول يادگيري

 
  .وزان براي زندگي آينده آماده شوندآم شود دانش  مهارت حل مسئله باعث ميتقويت
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  ريزي براي حل مسئله طراحي و برنامه -ي دوم مرحله 
  فعاليت معلّم

  آموزان براي تكميل جدول يادگيري و ارائه راه حل درخواست از دانش
  تشانآموزان براي انتخاب منابع اطّالعاتي مناسب با فعالي هدايت دانش

  آموزان فعاليت دانش
  )سازي فرضيه(ها و پيشنهاد راه حل  بيان ايده
  .آوري اطّالعات بايد انجام پذيرد چه براي جمع تعيين آن

    اجرا -ي سوم مرحله  
  فعاليت معلّم

  ي صحيح از منابع اطّالعاتي گوناگون نشان دادن روش استفاده
  بندي اطّالعات  تحليل و دستهآموزان جهت تجزيه و درخواست از دانش

  آموزان فعاليت دانش
  ها آوري اطّالعات از آن مراجعه به منابع اطّالعاتي گوناگون و جمع

  مورد سؤال قرار دادن تناسب و سودمندي اطّالعات و كنار گذاشتن اطّالعات اضافي
  هاي پيشنهاد شده و فرضيهها  ها، راه حل ها و اطّالعات كسب شده به منظور بررسي ايده تركيب دانش

   كنترل و بازنگري -ي چهارم مرحله  
  فعاليت معلّم

ها و تجزيه و تحليل  ها و فرضيه حل ي راه آموزان جهت قضاوت درباره طرح مجدد مسئله و درخواست از دانش
  فرآيند حل مسئله

  آموزان ارزشيابي يادگيري دانش
  مسئلهآگاهي از اثربخشي يادگيري از طريق حل 

  آموزان فعاليت دانش
  دگيري بررسي مجدد جدول يا

 هاي درست ها و يا فرضيه حل پاسخ به سؤاالت مطرح شده و تأييد راه

 
 .آموزان ياري كند تا مشكل گشايان خوبي شوند  تعليم و تربيت آن است كه به دانشهدف عمده
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  ات فارسي سال اول راهنماييادبيدرس ) 2(نمونه تدريس 
  .كند ي كالس خودنمايي مي عكس بزرگ قلب روي تخته

  :نمايد شود پرسش زير را مطرح مي كه موسيقي ماليمي پخش مي هايي از داستان در حالي معلّم پس از خواندن قسمت
  »قلبِ كوچكم را به چه كسي بدهم؟«

ها در جدول  هاي زيباي آن    ايده. شوند   بحث و گفت و گو مي      هاي خود مشغول    آموزان با اشتياق فراوان در گروه       دانش
  .شود يادگيري ثبت مي

  »آموزان اي از جدول يادگيري يك گروه از دانش نمونه«
  »قلبِ كوچكم را به چه كسي بدهم؟: مسئله

آوري  چه براي جمع آن  ها ايده  چه نياز داريم بدانيم آن  دانيم چه مي آن
  اطّالعات بايد انجام دهيم

  . قلب آدمي نبايد خالي بماند-1
ـ       -2 ه  قلب انسان جايگـاه هم

  .كس و همه چيز نيست
ــه  -3 ــت ب ــرورزي و محب  مه

ديگران در زنـدگي اجتمـاعي      
  .ضرورت دارد

 چه چيزهـا يـا كـساني را         -1
  توان در قلب جاي داد؟ مي
ــه  -2 ــه چ ــسان را ب ــب ان  قل

  توان شباهت داد؟ چيزهايي مي
 وســعت و ظرفيــت قلــب -3

  قدر است؟ آدمي چه

ـاي    ي آدم    قلب جايگاه همـه    -11 ه
  .خوب سراسر دنياست

ـه           آدم -2 ـورتي ك ـز درص هاي بد ني
ها و صفات خوب را كـسب         ويژگي

 .كنند، جايي در قلب ما خواهند داشت
 بخش عظيمي از قلب آدمي مأمن       -3

  .باشد عشق به خدا و معنويات مي
ـا      پس از قرار دادن همه     -4 ي چيزه

ان داريم باز هم    و كساني كه دوستش   
  .در قلبمان فضاي خالي وجود دارد

ي    مراجعه به كتـاب خانـه      -1
هـايي در   مدرسه و يافتن كتاب 

ــه ــت و   زمين ــت محب ي اهمي
ــا   ــنايي بـ ــرورزي و آشـ مهـ

ها   هايي در افراد، كه آن      ويژگي
  .را در قلب آدمي جاي دهد

ي داسـتان     تكميل و ادامـه    -2
ي ديد مربوط، جهـت      با زاويه 

  كارها رات و راهگردآوري نظ

هاي خود دفاع كنند و اگر نظرشان رد شـد در داليلـي              خواهد از ايده   آموزان مي  شپس از تكميل جدول، معلّم از دان      
  .تر كنند ي موارد و علل بينديشند و نظر خود را كامل آورند، تأمل نموده، به بقيه كه مي

كننـد و بـه      ي خـود را بيـان مـي        بار ديگر مسئله، ايده و نظريه     ها   ها؛ گروه  ها و هم انديشي    با تشكّر معلّم از نظردهي    
هـا   ترين نظـرات را كنـار هـم گذاشـته، قلـب را مـأمن آن                هاي الزم پرداخته، بهترين و كامل      گيري ارزيابي و نتيجه  

  .يابند ها دست مي گردانند و به بهترين برداشت مي
  

 
  .دهد ها را افزايش مي لّاعات و تجزيه و تحليل آنهاي كسب اط روش حل مسئله با ايجاد تفكّر خلّاق مهارت
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  ها راهبردها و توصيه
مسائلي كه  ). 1مانند نمونه تدريس    (آموزان استخراج و طرح شود       ي درسي دانش   تواند از درون برنامه    مسئله مي  

بينـي نمـوده و در زمـان     نين مسائلي را از قبل پـيش تواند چ از اين طريق ارائه شوند بسيار روشن هستند و معلّم مي          
شود تـا    آموزان سبب مي   ي دانش  ي چالش برانگيز از تجارب زندگي روزانه       چنين طرح مسئله   هم. مناسب عرضه كند  

شود مسائل درون    بنابراين پيشنهاد مي  . تري پيگيري نموده و به دنبال راه حل آن باشند          ي بيش  ها مسئله را با انگيزه     آن
  .آموزان مرتبط سازيد كتاب درسي را با زندگي واقعي دانش

آموزان را در جهت پيدا كردن راه حـل مناسـب            هاي دانش  با توضيحات شفاهي و سؤاالت تفكّر برانگيز انديشه        
وري نكنيد كه جـواب مـسئله را در اختيـار            قدر زياده  ها آن  مسئله هدايت كنيد ولي توجه كنيد كه در اين راهنمايي         

  .گيرندگان قرار دهيدياد
هـاي   آموزان باشـد و انديـشه      ي دانش  هاي كنجكاوانه  در كالس درس فضايي آزاد فراهم كنيد كه مشوق كاوش          

هايي كه تـالش خـود را بـراي حـل            ي آن  در واقع همه  . ها را مورد تمجيد و ستايش قرار دهيد        مفيد و بيان آزاد آن    
  .)ها نادرست بوده است هاي آن آموزاني كه فرضيه حتي دانش. (ار گيرنداند، بايد مورد تشويق قر مسئله به كار برده

هاي گوناگون براي حل مسائل اسـتفاده كننـد و از اجـراي يـك روش                 آموزان را تشويق كنيد تا از روش       دانش 
  .يكنواخت و معمولي بپرهيزند

  .تر توجه كنيد هاي غيرمعمول بيش به راه حل
روش انتخاب كنيد كه با شرايط و خصوصيات مراحل الگو متناسب باشـد و              موضوعاتي را براي تدريس با اين        

  .آموزان با فنون حل مسئله، به خوبي آشنا هستند اطمينان حاصل كنيد كه دانش
انـد،   گيري از روش حل مسئله، به اكتـشافات بزرگـي دسـت يافتـه              بسياري از انديشمندان بزرگ جهان با بهره       

  .ها را سرمشق يادگيرندگان خود قرار داد هاي آن موفّقيتتوان شرح حال و  بنابراين مي
  
  
  

 
  ه بر مشكل و دست يابي به هدفي كهحل مسئله يعني يافتن راه غلب

  .يافتني نيست طور سريع و آسان دست به
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  باالترين سطح يادگيري، حل مسئله«
  اي است و آفرينندگي نوع ويژه

  ».از حل مسئله است
  رابرت گانيه
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