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«روش هاي تدريس، شيوه ي عمل 
معلّم را در كالس درس شكل مي دهند
و فرصت هاي مناسبي براي فراگيري 

 دانش آموزان پديد مي آورند.»

  
  مقدمه

تدريس . شود  آموزشي محسوب ميطرّاحي مهمي درسي و از مراحل  هاي اصلي برنامه از جمله مؤلّفه روش تدريس

هاي تدريس، ابزارهاي مفيدي براي  آموزان است، به بيان ديگر روش خوب، به معناي كمك به خود يادگيري دانش

  .دگيري با معنا هستندايجاد يا

ي را در اختيار خواهند داشت كه بتوانند توسط متعددهاي متفاوتي آشنا باشند، ابزارهاي  ان با روشمعلّمهر اندازه 

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

  :چون ها، بايد به عواملي؛ هم ترين آن ب مناسبهاي تدريس و انتخا گيري براي استفاده از روش ان در تصميممعلّم

عالوه بر .  كنندتوجه... 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

 كيفيتلذا كميسيون . ان گرامي استمعلّماي  يت، تجربه و مهارت حرفهخلّاقيبي استفاده كرد كه اين امر مستلزم ترك

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

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

  .ها در جهت غناي علمي خود بهره بگيرند ان گرامي بتوانند از اين مجموعهمعلّم

  

 
  مندي به كاوشگري عادت به تفكّر دقيق و عالقه

  .باشد از اثرات مهم اين الگو مي
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  )1(نمونه تدريس 
ي كالس نصب كرده و تـصميم دارد   نشين را بر روي تخته  راهنمايي، تصوير بزرگي از يك ايل كوچ      اول  يخ كالس    تار معلّم
  .ها آشنا سازد آموزان را با علل و چگونگي كوچ آريايي دانش

  :كند ي اين مطلب آغاز مي او كارش را با ارائه
زن و مرد، كودك و نوجوان و حيواناتي كه در ميان           . بگيريددوستان به تصوير مقابل نگاه كنيد و تمام جوانب آن را در نظر              «

  .كنند آنان حركت مي
دسته جمعي، حكايتي از يـك مهـاجرت بـزرگ    اين حركت . كنيد هايي را مشاهده مي بر پشت حيوانات باربر وسايل و بسته      

 است آنان به دليـل سردشـدن        ممكن. شوند  ها با آن مواجه مي      ها، به علت شرايط سختي است كه قبيله         اغلب مهاجرت . است
  .تر باشند هاي مساعدتر و آب و هوايي مناسب هوا و يا خشكسالي، حركت خود را آغاز كرده باشند و به دنبال سرزمين

زندگي آنان را به خطر بيندازد كـه در ايـن           ... ي حيوانات وحشي و       چنين ممكن است خطراتي؛ چون سيل، زلزله، حمله         هم
هـاي همـوار،      هاي پست كنار رودخانه، سرزمين      ي ديگري را براي سكونت انتخاب كنند، مثل؛ جلگه        ها بايد جاها    صورت آن 

  »...ها و  ي كوه دامنه
 سال قبل ايـن     4500كند و از ساكنان       آموزان بازگو مي    را براي دانش   شرايط سرد و سخت نواحي جنوب سيبري         معلّمسپس  

ها از ايـن محـل        آموزان را به بحث گروهي پيرامون علل مهاجرت آريايي          شآورد و دان    سخن به ميان مي   ) ها  آريايي(سرزمين  
  :نمايد آموزان، سؤاالت زير را مطرح مي كند و در پايان براي پرورش تفكّر انتقادي دانش دعوت مي

  افتاد؟ شدند چه اتفاقي مي ها به سرزمين ايران وارد نمي اگر آريايي) 1
توانند از نظر فرهنگي وجـه        ي مختلف مهاجرت كردند، آيا امروزه مي        ها به سه منطقه     ييبا توجه به اين كه در گذشته آريا       ) 2

  اشتراكي با يكديگر داشته باشند؟

  )1(وي پيش سازمان دهندهعرفي الگم
طـور    از نظر وي اين روش، يـادگيري مطالـب درسـي را بـه             .  مطرح شد  )2(اين نظريه اولين بار توسط ديويد آزوبل      

ايـن  . كنـد   طرفداري مـي  ) سخنراني و روخواني  (هاي ارائه آموزش      دهد و از بهبود روش      ار مي مستقيم هدف خود قر   
  .اند دار نيز ناميده الگو را يادگيري معني

  دار است؟ وقت معني يادگيري چه
  

 
  .يابي به يادگيري معنادار است هدف اساسي استفاده از الگوي پيش سازمان دهنده دست

  
  

1- Advance organizer                               2- Ausubel 
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به اعتقاد آزوبل اگر يادگيرنده بتواند مطالب جديد را به مطالبي كه قبالً آموخته مرتبط سازد و يا فراگير آموزش را با            
 جديد را بر اثر     اطّالعاتاما اگر   . داي صحيح آغاز كند و مطالب سازمان يافته باشد، يادگيري معنادار خواهد بو              زمينه

ي   تكرار و تمرين حفظ كند بدون اين كه ارتباط آن را با مطالبي كه قـبالً آموختـه اسـت بيابـد يـادگيري او جنبـه                          
  .سازد  را بهتر مياطّالعاتاگر چنين تدريسي خوب انجام گيرد پردازش فعال . وار خواهد داشت طوطي

  ».ايجاد ارتباط بين مطالب جديد و ساخت شناختي ياد گيرنده«: ار، يادگيري عبارت است ازدر واقع در الگوي يادگيري معناد

هاي سازمان يافته است كه فرد قـبالً در         ، مفاهيم اصول و تعميم    اطّالعاتاي از      مجموعه )3(منظور از ساخت شناختي،   
آزوبل معتقـد اسـت     . ته است اي از دانش در يك رش       ساخت شناختي مجموعه  . هاي دانش آموختهاست    يكي از رشته  

تـر    تر و انتزاعـي     براي پايداري مفاهيم در ساخت شناختي شاگرد و توصيف نقش ذهني او بايد در ابتدا مطالب كلي                
كـه بتـوان      بديهي است قبل از آن    . تر درس ارائه گردد     تر و اختصاصي    درس بيان شود، سپس به تدريج مطالب جزيي       

از طريـق مفـاهيم     . بايد بر پايداري و روشني سـاختارهاي شـاگردان افـزود          ي مطالب جديد را مؤثّر ساخت         عرضه
.  جديد در آن اسـتقرار يابـد       اطّالعاتدهنده بايد چارچوب يا داربستي ذهني براي ياد گيرنده فراهم آورد تا               سازمان
  .شود هاي يك درس ساخته مي ي واقعي حول مفاهيم اصلي و يا فرضيه دهنده سازمان

پـيش  .  جديد ابـزار اصـلي هـستند       اطّالعاتها براي استحكام ساخت شناختي و تقويت و حفظ            هدهند  پيش سازمان 
اي از مفاهيم مربوط به مطلب يادگيري است كه پيش از آموزش جزئيات تفصيلي مطلـب در                   دهنده مجموعه   سازمان

الحات آشنا براي فراگير استفاده     هايي هستند كه از اصط      ها آن   مؤثّرترين سازمان دهنده  . گيرد  اختيار يادگيرنده قرار مي   
آمـوزان منفعـل نيـستند چـون پـيش       در ايـن روش دانـش  . هاي مناسب همراه هـستند  ها و شكل كنند و با قياس     مي

در واقع يادگيري غيرفعال    . شود ذهن يادگيرندگان به تكاپو در آيد         سبب مي  معلّمي ارائه شده از سوي        دهنده  سازمان
  .گردد تدريس بدل مييا انفعالي به روش فعال 

  
  

 
  ي دهنده يك مفهوم كليدي است كه پايه پيش سازمان

  .دهد يادگيري مطالب بعدي را تشكيل مي
  
  
  

3- Cognitive structure 
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  دهنده پيش سازمانمراحل تدريس از طريق الگوي 

    دهنده ي پيش سازمان ارائه -ي اول مرحله  
  معلّم فعاليت

  .كند هدف يا اهداف درس را مشخّص مي
  .نمايد دهنده را عرضه مي پيش سازمان

  .انگيزد آموزان را در رابطه با اهداف درس جديد بر مي هاي قبلي دانش آموخته
  .دهد درصورت لزوم اقداماتي نظير سؤال كردن، مثال آوردن و تكرار كردن را انجام مي

  آموزان  دانشفعاليت
  .نمايد  را درون سازي مياطّالعات

  .كنند و دانش جديد ارتباط برقرار مي) پيشين(بين دانش موجود 
  .سپارند خاطر مي مطالب را به

   ارائه مطالب -ي دوم مرحله 
  معلّم فعاليت

  .نمايد ارائه مي... سخنراني، بحث، فيلم، آزمايش و : هاي مختلف؛ نظير مطالب يادگرفتني را به روش
  .سازد ازمان مطالب يادگرفتني را آشكار ميس

  .كند ايجاد كرده است، حفظ مياول ي  اي را كه در مرحله انگيزه
  آموزان  دانشفعاليت

  .كنند به مطالب ارائه شده توجه مي
  .نمايند بين مطالب ارائه شده و پيش سازمان دهنده در ذهن خود، ارتباط برقرار مي

    بخشيدن به ساخت شناختياستحكام  -ي سوم مرحله  
  معلّم فعاليت

  .پردازد آموزان مي به تحكيم مطالب يادگرفتني در بستر ذهن دانش
  .كند تعاريف دقيق را بيان مي

  آموزان  دانشفعاليت
  .كنند هاي ديگري در رابطه با مطالب ياد گرفتني بيان مي مثال

  .نمايند سؤاالت انتقادي خود را مطرح مي
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  ادبيات فارسي سال اول راهنمايي) 2(نمونه تدريس 
  چرا زبان فارسي را دوست دارم؟: موضوع

عنوان هويت ملّي و عامل پيوند ايرانيان و  آموزان با زبان فارسي به آشنا نمودن دانشاز اهداف مهم اين درس 
تواند از   ميمعلّمبراي تحقق اين اهداف . باشد فارسي ميچنين ارزش و اهميت و چگونگي پاسداري از زبان  هم

اي هستيم كه معرف هويت و سن  ها داراي شناس نامه ي ما انسان همه«. ي زير استفاده نمايد دهنده پيش سازمان
سير بديهي است اگر در . شوند تر مي آيند و پس از رشد و نمو، تكامل يافته، بزرگ ها روزي به دنيا مي انسان. ماست

گردند، بنابراين اشخاص و نهادها و كساني بايد باشند تا با  هايي مي ها و آسيب مراقبت نشوند، دچار بيماريتكامل 
با نگاهي با آلبوم . داري و نگهباني كنند تا از گزندهاي مختلف در امان باشيم  از ما نگهمقرّراترعايت قوانين و 
آيا به راستي در سير تولّد تا . شويم و بالندگي خود دچار تغييراتي ميتوان پي برد كه در مسير تكامل  عكس خود مي

ها چيست؟ چه كساني اين مسئوليت را بر عهده  ي آن تكامل كساني بايد باشند كه از ما محافظت كنند؟ وظيفه
  »...دارند؟ و 

ي اهميت زبان فارسي و  ربارهي مطالب يادگرفتني د تواند به ارائه  ميمعلّمدهنده  ي اين پيش سازمان پس از ارائه
  .بپردازد... هاي پاسداري و حفظ زبان فاري و  ي اين زبان، راه عناصر تهديدكننده

  )3(نمونه تدريس 
تواند مورد  ي زير مي دهنده پيش سازمان» نبوت و دليل نياز انسان به پيامبران«ر درس تعليمات ديني و در بحث د

  :ان قرار گيردمعلّمي  استفاده
ريزي نه تنها الزم است  براي اين برنامه. كنيم ريزي مي ي ما براي رفتن به يك سفر هرچند كوتاه برنامه همه «:ممعلّ

خوبي  خواهيم برويم آگاهي داشته باشيم بلكه الزم است مسير و راه را نيز به ي مقصد و جايي كه مي درباره
قصد نياز به راهنمايي داريم و كساني بايد اين ي راه و م دست آوردن شناخت كامل درباره براي به. بشناسيم
اش به  اما آيا از سفر آينده. انسان نيز در زندگي سفر بسيار مهمي را در پيش دارد.  را در اختيار ما بگذارنداطّالعات

  قدر كافي آگاهي دارد؟
هاي راه كامالً خبر دارد؟  ا از دشواريداند؟ آي شناسد؟ آيا راه رسيدن به سعادت خود را به خوبي مي الزم را ميهاي  آيا توشه

  »كنند؟ دهند و او را راهنمايي و ياري مي دهند؟ چه كساني راه را به انسان نشان مي هاي او پاسخ مي چه كساني به پرسش
ي مطالب يادگرفتني درس جديد بپردازد و  تواند به ارائه ي فوق مي دهنده گيري از پيش سازمان  با بهرهمعلّمسپس 
  . بعدي تدريس را ادامه دهدمراحل

  

 
  ترين تأثير را دارد در اين الگو عامل مهمي كه بر يادگيري بيش

  .هاي قبلي يادگيرنده است آموخته
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  )4(نمونه تدريس 
ي   استفادهتواند مورد ي زير مي دهنده ، پيش سازمان»نقش دستگاه عصبي در بدن«در درس علوم تجربي و در بحث 

  :ان قرار گيردمعلّم
تواند به  يك جامعه زماني مي.  جامعه، هر گروه از افراد وظيفه و يا وظايف خاصي بر عهده دارنددر يك «:معلّم

طور هماهنگ و يكپارچه  ها، به ي گروه هاي خويش دست يابد كه همه راحتي به مسير خود ادامه دهد و به هدف
ها نظارت داشته باشد  ي گروه نگي و نظم در جامعه بايد سازماني باشد كه بر كار همهبراي برقراري هماه. عمل كنند
ي  اين وظيفه به عهده. ها فرمان دهد تا كارهاي خود را به موقع انجام دهند و نيازهاي مردم را برطرف نمايند و به آن
  ».هاست حكومت

ي مطالب يادگرفتني درس جديد بپردازد و  د به ارائهتوان ي فوق مي دهنده گيري از پيش سازمان  با بهرهمعلّمسپس 
  .مراحل بعدي تدريس را ادامه دهد

  ها راهبردها و توصيه
دهنده خود، مطلبي است      تنها عبارتي خالصه و ساده نيست، بلكه پيش سازمان        » پيش سازمان دهنده  «توجه داشته باشيد     

  .ني درس، كشف كنندچون ديگر مطالب يادگرفت آموزان بايد آن را هم كه دانش
ي   تر از مطالب يادگرفتني خود درس اسـت و مشخّـصه            دهنده مطلبي متمايز و كلّي      فراموش نكنيد پيش سازمان    

  .بارز يك سازمان دهنده، باالتر بودن سطح انتزاع و كلّي بودن آن نسبت به مطالب درس است
كنيد اطمينان حاصـل      دهنده استفاده مي    يش سازمان عنوان پ   آموزان نسبت به مفاهيمي كه به       از ميزان آگاهي دانش    

  .ها پيوندي استوار دارند ي پايگاهي هستند كه مطالب جديد با آن نماييد زيرا مطالب و مفاهيم پيشين به منزله
  .ها هستند ها و نمونه هاي مطلوب، داراي انواع اقيانوس دهنده پيش سازمان 
منـدي و تـالش     دانيم كه موفّقيت، خود سبب عالقه       شوند و مي    موخته مي تر آ   مطالب سازمان يافته زودتر و آسان      

  .بيشتر خواهد شد
ولي ) تقويت(دهد    در پايان جلسه اگر يادگيرنده به هدف رسيده باشد احساس سرور و رضايت به او دست مي                 

  .شود اگر مطلب مورد نظر را نياموخته باشد نگران و برانگيخته مي

  
 

   بايد يك چارچوب ذهني براي يادگيرنده فراهم آورد تاپيش سازمان دهنده
  . بعدي در آن استقرار يابداطّالعات
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 زماني كه يادگيري حاصل از دروس در«
 كار بههاي واقعي زندگي  موقعيت

شوند يادگيري بيشتر  بسته مي
 ».گردد معنادار مي
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