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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  آموزشي محسوب ميطرّاحيي درسي و از مراحل مهم  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

  .ي با معنا هستندايجاد يادگير

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 اسبهاي تدريس و انتخاب من 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  استفاده كرد كه اين امر مستلزم خالقيت، تجربه و مهارت حرفهتركيبي 

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

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

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

 
  هاي مؤثر تفكّر، الگوي دريافت مفهوم، سبب رشد شيوه

  .گردد آموزان مي در دانش
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  )1(نمونه تدريس 
اي از اعـداد بـا        ي مجموعـه    ، خانم صالحي معلّم رياضي كـالس اول راهنمـايي، تـصميم دارد دربـاره              در يك روز پاييزي   

  :كند به همين منظور او به سمت تابلوي كالس رفته و جدول زير را رسم مي. آموزان صحبت كند دانش
  

  خير  بلي
2  7  
3  6  
5  8  
7  9  
11  10  
13  12  

همراهند مثـالي   » بلي«اعدادي كه با    . اند   شده مشخّص» خير«و برخي ديگر با     » بلي« با   بعضي اعداد .  كنيد توجهبه جدول   : معلّم
 .ها باشيد ديگر مقايسه كنيد و به دنبال ويژگي مشترك بله را با يك» خيرها«و » ها بلي«. باشد از چيزي هستند كه در ذهن من مي

  :دهد تري ارائه مي هاي بيش سپس، معلّم نمونه. گيرد آموزان شكل مي هايي در ذهن دانش فرضيه
  

  خير  بلي
17  14  
19  15  
23  16  

 
  عنوان روشي براي توان به از الگوي دريافت مفهوم مي

  .ارزشيابي استفاده كرد
اند  آموزان به مفهوم مورد نظر دست يافته با اين كه هنوز نام و مفهوم مورد نظر و تعريف آن بيان نشده است، برخي از دانش

  .هاي ديگري مطرح كنند وانند مثالت و حتّي مي
  .ديگر باشد» بله« يك 29كنم عدد  فكر مي: 1آموز  دانش
  .توان در ستون مربوط به خيرها نوشت  را مي18عدد : 2آموز  دانش

اعدادي هستند كه » ها بلي«رسند كه تمام  آموزان به اين نتيجه مي ي دانش ها، سرانجام همه پس از مطرح شدن فرضيه
  .شود گذاري شده و تعريف دقيق آن بيان مي  ناممعلّمسپس مفهوم توسط . پذير هستند ك و بر خودشان بخشفقط بر ي

ي تفكّر خود را تا هنگام رسيدن و  ي استفاده از اطالعات و شيوه آموزان اين است كه نحوه آخرين فعاليت دانش
  .يابي به مفهوم توصيف كنند دست
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  .خواهد تا جريان تفكّر خود را بيان كنند آموزان مي براي اين فعاليت خانم صالحي از دانش
  كرديد؟ به من بگوييد در ابتدا چه فكر مي: معلّم

  كرديد؟ طور فكر مي چرا آن
  در جريان تفكّر خود مجبور به چه تغييراتي شديد؟

  . دريافت مفهوم طرّاحي شده بودهاي الگوي نمونه تدريسي كه ارائه گرديد براساس يكي از روش
ها  ها و نمونه گيرد، بلكه ابتدا مثال آموزان قرار نمي طور مستقيم در اختيار دانش در اين الگو مفاهيم و تعاريف به

آورند و اين مسئله باعث  دست مي هاي مفهوم و تعريف آن را به آموزان خودشان ويژگي شود و سپس دانش عرضه مي
  .آموزان باقي بماند تري در ذهن دانش راي مدت طوالنيها ب شود يافته مي

  .كند خواهد آموزش دهد تهيه مي ي مثبت و منفي براي مفهومي كه مي  از قبل تعدادي نمونهمعلّمها  ها و نمونه براي ارائه مثال
باشند و  را ميهايي هستند كه ويژگي آن مفهوم را دا شوند نمونه مشخّص مي» بلي«ي  هاي مثبت كه با كلمه نمونه
  .باشند هايي هستند كه ويژگي آن مفهوم را دارا نمي نمونه

  . گرديده استطرّاحي تفكّري  اين الگو براساس مطالعات برون پيرامون شيوه

 مراحل تدريس از طريق الگوي دريافت مفهوم

    ها عرضه نمونه -ي اول مرحله  
  معلّمفعاليت 

توانند  ها مي اين نمونه. كند خواهد آموزش دهد تهيه مي ي مفهومي كه ميي مثبت و منفي برا تعدادي نمونه
  . شوندطرّاحيصورت تصويري  باشند و يا به...)  يا  يك كلمه، يك عبارت، يك جمله،(صورت نوشتاري  به

  .ديگر مقايسه كنند ها را با يك دهد تا آن آموزان قرار مي ها را در اختيار دانش نمونه
  آموزان فعاليت دانش

  .كنند ديگر مقايسه مي هاي مثبث و منفي را با يك نمونه
  .كنند  ميتوجههاي مثبت وجود دارد  كه بين مثالبه عامل يا عوامل مشتركي 

  .كنند سازي مي فرضيه
   يابي به مفهوم دست -ي دوم مرحله 

  معلّمفعاليت 
  . كنندمشخّصها را بودن آن» خير«يا » بلي«دهد تا  ار ميآموزان قر هاي مثبت و منفي جديدي در اختيار دانش نمونه
  .كند گذاري و تعاريف را بيان مي كند و درصورت لزوم مفهوم را نام آموزان را تأييد مي هاي درست دانش فرضيه

  آموزان فعاليت دانش
  .كنند  ميمشخّصهاي جديد را  بلي يا خير بودن نمونه

  .دهند ه ميها و تعاريف خود را ارائ فرضيه
  .كنند هاي جديدي بيان مي نمونه
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      بررسي فرآيند تفكّر-ي سوم مرحله  

  معلّمفعاليت 
  .كند آموزان را هدايت مي از بحث گروهي دانش

  آموزان فعاليت دانش
  .كنند جريان تفكّر خود را بيان مي

  .كنند ها در ذهنشان بحث مي ي چگونگي شكل گيري فرضيه درباره
  .نمايند اند بيان مي يابي به مفهوم طي كرده راهي را كه براي دست

 
  سازي الگوي دريافت مفهوم سبب تقويت مهارت فرضيه

  .شود آموزان مي در دانش

  علوم تجربي سال اول راهنمايي؛ موضوع تبخيردرس ) 2(نمونه تدريس 
  .كشد بلوي كالس ميدر گام اول معلّم جدول زير را روي تا
  خير  بلي

  هاي قطبي آب شدن يخ  خشك شدن نان در مجاورت هوا
  نرم شدن كره  ناپديد شدن مه

  ريزش باران  هاي نم دار اتو كردن لباس
  هاي آب روي شيشه پنجره تشكيل قطره  هاي خيس خشك شدن لباس

  ساز يخچال تشكيل برفك در يخ  تابش خورشيد بر آب درياها
  هاي نفتالين ناپديد شدن قرص  هاي خيابان ناپديد شدن آب درون چاله

  
ي  هايي كه در جدول با كلمه پديده. كنم گيرد فكر مي من به نوعي تغيير حالت كه در مواد صورت مي: معلّم

ا هايي كه ب ي همان تغيير حالتي است كه در ذهن من وجود دارد و پديده دهنده اند، نشان مشخّص شده» بلي«
  .اند، چيزي نيست كه در فكر من وجود دارد مشخّص شده» خير«ي  كلمه
  .پردازند ها و خيرها مي ي بله كنند و به مقايسه آموزان با دقّت به جدول نگاه مي دانش

  ها وجود دارد؟ چه چيز مشتركي بين بله
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خواهد كه در دادن پاسخ عجله  آموزان مي  از دانشمعلّم. گيرد هايي شكل مي آموزان فرضيه در ذهن دانش
  .نكنند و كمي صبر و حوصله به خرج دهند

ها را  گويد بلي يا خير بودن آن آموزان مي نويسد و به دانش ي ديگر را روي تابلوي كالس مي او چند پديده
ها  ند و بلي يا خير بودن آنهاي ديگري را نام ببر خواهد پديده آموزان مي سپس از خود دانش.  كنندمشخّص

آموزان به مفهوم آن، دست  تغيير حالت مورد نظر برده نشده است ولي دانشهنوز نامي از .  كنندمشخّصرا 
آموزان خواسته  در پايان از دانش. ها و حتي تعاريف خود را ارائه دهند توانند فرضيه مياند و اكنون  يافته
ها  ي چگونگي شكل گيري فرضيه دستيابي به مفهوم بيان نموده و درباره خود را براي تفكّرشود تا جريان  مي

  .در ذهنشان به بحث بپردازند

  ها راهبردها و توصيه
  .شود آموزان مي هاي مبهم سبب سردرگمي دانش نمونه. هاي مثبت و منفي دقت و تمرين زيادي نياز دارد ي نمونه تهيه 

براي اين منظور بايد مفاهيمي را كـه        . ا و صفات مهم، تأكيد بيشتري داشت      ه  ها، بايد بر ويژگي     ي نمونه    در ارائه  
هاي آن را تعيين كنيد، سپس بـا ناديـده گـرفتن برخـي                خواهيد آموزش دهيد، تحليل نموده و صفات و ويژگي          مي

  .هاي جزيي و كم اهميت، روي صفات مهم آن مفهوم تأكيد نماييد ويژگي
  :هايي؛ مانند منفي يك مفهوم، از روشهاي مثبت و  ي نمونه  در ارائه

  .استفاده نماييد... هاي واقعي از زندگي روزمره و  رسم شكل، كاريكاتور، عكس، مثال
آموزان در دريافت مفهوم، اختراع مفاهيم جديد نيست، بلكـه رسـيدن بـه                ي دانش    توجه داشته باشيد كه وظيفه     
  .اند  شدهي معلّم انتخاب مفاهيمي است كه قبالً به وسيله

، »عجله نكن «: هايي؛ مانند   خواهند خيلي سريع جواب نهايي را بدهند، از عبارت          آموزاني كه مي    براي مراقبت از دانش    
  .استفاده كنيد... و » ي دوستانت هم فكركنند اجازه بده بقيه«، »كني دقّت كن ببين درست فكر مي«، »فكرت را نگهدار«

آمـوزان در آن      آموزان حمايت كنيد و مباحثاتي ترتيب دهيـد كـه دانـش             دانشهاي     در جريان تدريس از فرضيه     
  .هاي ديگران بيازمايند هاي خود را، در برابر فرضيه فرضيه

  .ي سوم تأكيد بيشتري داشته باشيد است بر مرحله» دريافت مفهوم«تر از  براي شما مهم» تحليل تفكّر« اگر 
اين روش زماني مناسـب اسـت   . عنوان روشي براي ارزشيابي استفاده كنيد     توانيد به    از الگوي دريافت مفهوم مي     

آمـوزان    اين الگو به سرعت، عمق فهم دانش      . اند  خوبي آموخته شده    كه بخواهيد تعيين كنيد مفاهيم ارائه شده قبلي به        
  .كند سازد و دانش قبلي آنان را تقويت مي را آشكار مي

 
  يان فكر راالگوي دريافت مفهوم، فرصت تحليل جر

  .آورد آموزان فراهم مي براي دانش
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ي مثبت و منفي بايد براي هر مفهوم ارائه شود، در اين باره بايد              پرسند كه چه تعداد نمونه  ان مي معلّمبسياري از   
تمام صفات مفهـوم مـورد نظـر را         طوري كه     بدهد، به آموزان    ي مثبت به دانش      بايد تعداد كافي نمونه    معلّمگفت كه   

كار برد كه تمامي صفات نامربوطي را كه ممكن اسـت             قدر مثال بايد به     هاي منفي نيز آن     در مورد نمونه  . شامل شوند 
  .عنوان صفات مثبت مفهوم به كاربرد از ذهن او دور سازد آموز به اشتباه به دانش
 تفكّـر ي اول تحليل راهبـرد        آموزان پايه   ر رود ولي براي دانش    كا  اي به   تواند در هر پايه     ميالگوي دريافت مفهوم     

براي ما بگو در هر مرحلـه چـه فكـر           «هايي نظير     شود با طرح پرسش     توصيه مي . كار دشواري است  ) ي سوم   مرحله(
  .ات خود ياري كنيدتفكّرآموزان را در بيان  دانش» كرديد؟ طور فكر مي كرديد، چرا آن مي

  .شود آموزان در تحمل ابهامات مي ي دريافت مفهوم سبب شكيبايي دانشگيري از الگو بهره 
ي   هـا در مرحلـه      اين يادداشت . هاي خود را يادداشت كنيد      آموزان اجازه دهيد در صورت تمايل فرضيه        به دانش  

  .آموزان كمك كند  دانشتفكّرتواند به بيان جريان  سوم مي
آموزان اقـدام      به هدف آموزشي خود به ارزيابي يادگيري دانش        توجه با   ي آموزش يك مفهوم، بايد      مرحلهدر آخرين    
كـار    چه كـه در جريـان آمـوزش بـه           هاي مثبت و منفي مختلفي از مفهوم، به غير از آن            براي اين منظور، بايد نمونه    . كنيد
  .ي مفهوم هستند انتخاب كنند هايي را كه نشان دهنده ها بخواهيد تا نمونه آموزان نشان دهيد و از آن ايد، به دانش برده
هـاي مهـم      هـا را بـه درون زمينـه         اي وسيع از كاوشـگري      تواند مجموعه   گيري از الگوي دريافت مفهوم مي       بهره 

  .آموزش وارد سازد
كنند، بسيار  هاي منفي از آن جهت كه به شاگردان در تعيين قلمرو مفهوم كمك مي         داشته باشيد ارائه نمونه    توجه 

 .ها بايد دقّت الزم صورت گيرد ي آن اشند و در تهيهب مهم مي

 
   تفكّرشود، با كنترل فرآيند  در الگوي دريافت مفهوم تالش مي

 .آموزان را افزايش داد  دانشتوجهميزان 

  
  ،تفكّرآموزاني خلّاق، م اگر خواهان تربيت دانش

   و كنجكاو هستيم و اگر در پي كشفمستقل
  تقايعلل كاهش افت تحصيلي و ار

  ي پيشرفت تحصيلي در انگيزه
  آموزان هستيم، بايد دانش

   بههاي تدريس را شيوه
  سمت آموزش خلّاق
  .سوق دهيم
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