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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

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

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

  .نا هستندمفيدي براي ايجاد يادگيري با مع

هاي متفاوتي آشنا باشند، ابزارهاي متعددي را در اختيار خواهند داشت تا بتوانند  هر اندازه معلّمان با روش

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

  :چون ها، بايد به عواملي؛ هم ن آنتري هاي تدريس و انتخاب مناسب گيري براي استفاده از روش معلّمان در تصميم

عالوه . توجه كنند... انتظارات خود و نظام آموزشي از يادگيرندگان، امكانات، فضا، زمان، تعداد يادگيرندگان و 

ها،  هاي آن توان از عناصر و مؤلّفه ها، رويكرد خاص خود را دارد ولي مي بر اين، اگرچه هر يك از روش

لذا . اي معلّمان گرامي است  كرد كه اين امر مستلزم خلّاقيت، تجربه و مهارت حرفهصورت تركيبي استفاده به

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

هاي فعال  روش«هاي يادگيري، اقدام به طرّاحي و تدوين بروشورهايي با عنوان  بروشورهاي مربوط به نظريه

  .ها در جهت غناي علمي خود بهره بگيرند نموده تا معلّمان گرامي بتوانند از اين مجموعه»  يادگيري- ياددهي
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  )1(نمونه تدريس 
گرما بر «س مبحث اثر كالس اول راهنمايي براي تدريعلوم معلم 

او ابتدا پيچ . ده استي مطابق شكل زير طراحي كر مدار،»حجم مواد
سپس اندكي پيچ را در . پيچاند تا المپ روشن شود را طوري مي

 ،سپس ميله را با شعله. پيچاند تا المپ خاموش شود جهت عكس مي
دوباره شعله را از . شود چند دقيقه بعد المپ روشن مي.كند گرم مي

  !!شود كند پس از چند دقيقه المپ خاموش مي ميله فلزي دور مي

 ميله فلزي 

+ −

تخته

باتري قلمي
المپ سرپيچ

پيچ

  
يا » خير«يا » بله «ها هايي مطرح كنند كه پاسخ آن خواهد پيرامون آزمايش ارائه شده پرسش آموزان مي معلم از دانش
  . كوتاه باشديك عبارت

هاي خود  سازي كنند و فرضيه صورت گروهي فرضيه  به،هاي مرحله قبل آموزان بايد با توجه به پرسش و پاسخ دانش
  .شود مثالً گرم كردن باعث افزايش طول ميله مي.  روي يك برگه بنويسندرا

، اطالعاتي دهد با استفاده از كتاب درسي و منابع علمي ديگر آموزان اجازه مي در مرحله بعد معلم به دانش
  . و درصورت نياز آزمايش را انجام دهندآوري كنند جمع

صورت شفاهي و يا  خواهد آنچه را كه روي داده است به وزان ميآم هاي درست از دانش معلم پس از تأييد فرضيه
  و آزمون، فرضيه، پرسش،مشاهده(و بر مراحل طي شده ) صورت فردي يا گروهي به(كتبي توضيح دهند 

  .كند تأكيد مي) گيري نتيجه
  . طراحي شده است»كاوشگري«نمونه تدريسي كه ارائه گرديد براساس روش تدريس 

  يس كاوشگريمعرفي الگوي تدر
. هـا تـدوين كـرد       جو و توضيح پديـده     و  براي آموزش فرآيند جست    »ريچارد ساچمن «روش تدريس كاوشگري را     

. گذاري كرد   گيرند پايه   ساچمن، روش كاوشگري را برمبناي تجزيه و تحليل روشي كه پژوهشگران خالق به كار مي              
ر را در چارچوبي قرار داد كه چـارچوب مزبـور،           او پس از تعيين عناصر مربوط به فرآيندهاي كاوشگري، آن عناص          

  .روش آموزش كاوشگري نام گرفت
 كاربرد اين روش، مـستلزم  .يد ياد گيرنده را مستقل بار آوردروش تدريس كاوشگري مبتني بر اين اصل است كه، با    

ري به آنان در روش آموزش كاوشگ. كودكان، كنجكاو و آماده رشد هستند. صورت كاوشگري علمي است فعاليت به 
  .شود شان ابراز مي كارگيري انرژي مسير مناسبي براي به

هاي الزم براي پرسيدن و  و مهارت) نظم ذهني(هدف عام روش تدريس كاوشگري، كمك به پديدآيي انضباط ذهني   
  .هايشان است پاسخگويي به سوال

. كننـد   احتي با يكديگر همكاري مـي     آموز به ر    روش تدريس كاوشگري فرآيند متعاملي دارد كه در آن معلم و دانش           
  .صورت كنترل شده، هدايت كند تواند به فرآيند كاوشگري را معلم مي
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  معلّمفعاليت 
 به  اين الگو . دهد  ها ياد مي    هاي كاوشگري را به آن      پردازد و شيوه    معلم به ترغيب فراگيران جهت آغاز كاوشگري مي       

، تقويت روح خالقيت، استقالل در يادگيري، تحمل ابهام و مـوقتي            هاي علمي، كاوشگري    ويت مهارت يادگيري و تق  
  .شود آموزان منجر مي بودن دانش در دانش

  آموز دانشفعاليت 
هايي را در جهت رفع    ري، فعاليت العات و آزمايشگ  آوري اطّ   آموزان از طريق پرسش، ساخت فرضيه، جمع        در اين الگو دانش   

  .دهند ادل و ايجاد تعادل مجدد با محيط انجام ميعدم تع
هـا را تـسريع و        آموزان شده و جريان رشـد عقالنـي آن          هاي جديدي در دانش     ها و توانايي    ها سبب بروز قابليت     اين فعاليت 
  .نمايد تسهيل مي

  

  مـراحل«

  اجــراي

  الـگـوي

  تدريــس

  كاوشگـري

  
   برهم زدن تعادل  -ي اول مرحله  

  معلّمفعاليت 
ج و غيرمعمول از طريق انجام يك آزمايش، تعريف يك پديده، نشان دار، مهي ي يك موقعيت اسرارآميز، ابهام ارائه

  . شروع خوبي براي اين الگو است،...دادن يك عكس و 
ارد سـاده   آموزان را در نظر داشت و از مو         براي ايجاد يك موقعيت مشكل آفرين بايد سطح اطالعات علمي دانش          

  .و پيش پا افتاده دوري كرد

    پرسشگري-ي دوم مرحله 
  معلّمفعاليت 

  .رهاي دروني اشاره داردهايي كه به متغي تأكيد بر روي پرسش
  .هدايت هوشمندانه همراه با صبر و حوصله فرآيند پرسشگري

   يا بيان يك عبارت كوتاه»بله يا خير«هاي  ژهت و پاسخگويي با استفاده از واي موقعي خودداري از توضيح مستقيم درباره
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  آموزان فعاليت دانش
  تمركز روي موقعيت ارائه شده

  هايي پيرامون موقعيت ارائه پرسش

    سازي  فرضيه-ي سوم   مرحله
  معلّمفعاليت 

  آموزان سازي در دانش تقويت مهارت فرضيه
  آموزان ي متغيرها براي ساخت فرضيه توسط دانشتأكيد معلم بر رو
  آموزان فعاليت دانش

  آموزان هاي دانش هايي براي پرسش ارائه راه حل

   آزمايشگري  -ي چهارم   مرحله
  معلّمفعاليت 

  آموزان معرفي منابع علمي معتبر به دانش
  آموزان فعاليت دانش

  آموزان توسط دانش... ند كتاب و آوري دقيق اطالعات از منابع معتبر مان جمع
  ها العات و آزمون فرضيهبندي اطّ طبقه

  گيري    تحليل و نتيجه-ي پنجم   مرحله
  معلّمفعاليت 

  ها تأكيد بر مؤثرترين سؤال
  تأكيد بر بهترين نوع اطالعات

  سازماندهي و تحليل نتايج كسب شده
  آموزان فعاليت دانش

  توضيح پيرامون مسئله
  وع و توضيح فرآيند كاوشگريشر

  هاي جديد تعميم نتايج به موقعيت
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  نمونه تدريس روش كاوشگري

  جغرافياي پايه سوم راهنمائي
   پايه سوم راهنمايي-كنند ها بر روي زمين چگونه عمل مي آب: موضوع

آموزان با تعجـب وي را        دانش. شود   درس وارد مي   اي پر از خاك و يك آب پاش به كالس           معلم با دو محفظه شيشه    
صورت يكـسان     گذارد و با آب پاش به       ها را بر روي ميز مي       معلم شيشه . نگرند و منتظر شروع صحبت وي هستند        مي

  .آورد وجود مي پاشد و فضايي شبيه ريزش باران را به ها آب مي بر روي آن
 مملو از آب شده و ديگري فقط سطحي نمنـاك  ،سطح يكي از ظروف   . دكنن  آموزان كنجكاوانه به ظروف خاك نگاه مي        دانش

آموزان اطـراف     دانش. خواهد علت را خودشان پيدا كنند       آموزان مي   آزمايش به پايان رسيده و معلم از دانش       . پيدا كرده است  
  .يندنما كنند و هر كدام پرسشي را مطرح مي ها را لمس مي  خاك،ميز آزمايش را احاطه كرده و با دست

معلـم  را از   » خيـر «آيا شدت باران در ظرف مملو از آب بيشتر بوده است؟ كـه پاسـخ                : كنند  آموزان سؤال مي    دانش
ممكن است ريزي و درشتي خاك عامل اين پديده باشد؟ كه پاسخ مثبـت را               : پرسد   ديگري مي  آموز  دانش. شنوند  مي
  .دانند جنس خاك را عامل اصلي ميدهند و  هاي خود را ارائه مي آموزان فرضيه دانش. گيرد مي

دهنـد و در   مـي پردازند و انواع خاك را با قطرهاي مختلف مـورد آزمـايش قـرار           سپس دوباره به انجام آزمايش مي     
تـري    سي با توجه به قطر ريز خود با جذب آب حالت چسبندگي و نفوذپذيري كم              رهاي    يابند كه خاك    نهايت در مي  

  .دهند  با قطر بيشتر آب را به راحتي از بين خود عبور ميه سنگ و شنماسدرحالي كه . كنند پيدا مي
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  ها راهبردها و توصيه
  .هاي طرح مسأله مورد تفحص است  با فرآيند كاوشگري و ارائه زمينهپذير و آشنا ازمند معلمي انعطاف اجراي اين الگو ني

 ،براي شروع . توان استفاده كرد    هاي گوناگون مي     در سطوح مختلف و با توانايي      آموزاني   از اين روش براي دانش     
  .تر آغاز كنيد  قويآموزان تر و دانش هاي كم جمعيت شود با كالس پيشنهاد مي

  . سبب لذت بخش شدن كالس درس خواهد شد،تمرين زياد براي كسب مهارت در اجراي مراحل الگوي كاوشگري 
 ،هـا   شـود ايـن موقعيـت       آميز براي شروع در دروس مختلـف سـبب مـي            هاي ابهام    موقعيت اي از    داشتن گنجينه  

  .دننامشخص و تكراري نباش
  . مراقب زمان باشيد تا بتوانيد تمام مراحل را اجرا كنيد چون مراحل پاياني اين روش بسيار اهميت دارد

وضيح نهايي را بدهند بايد از آنان بخواهيد        خواهند خودشان ت    ها مي   آموزان كم است و يا برخي از آن          صبر دانش  
  .صورت سؤال يا فرضيه درآورند توضيحات خود را به

  . مراقب باشيد ترتيب و توالي مراحل رعايت شود
هـاي خـود بـراي فعـال نمـودن ايـن              كننـد از تجربـه      آموزاني باشيد كه در فعاليت شركت نمـي          مراقب دانش  

  .آموزان استفاده كنيد دانش
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