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"باسمه تعالی"

 نکات کلیدي روش تدریـس در طرح داناب
» طرح داناب استان قزوین  94-95« 

مقدمه:  
طرح ملى دانش آموزى داناب به عنوان یکى از اقدامات مدیریتى و برنامه هاى راهبردى با هدف جلب مشارکت 
عمومى و آموزش فرهنگ صحیح مصرف در بین دانش آموزان که یکى از بااهمیت ترین و تاثیرگذارترین قشرهاى 

جامعه مى باشد، اجرا مى شود. این طرح شامل نظام هاى هفت گانه آموزشى، مشارکتى، ارتباطى، رسانه اى،
انگیزشى و تشویقى، ارزیابى و ارزشیابى مستندسازى و گزارشات در مدارس مى باشد.  

هدف اصلى این طرح آشنایى دانش آموزان با چالش هایی از جمله آلودگی منابع آب، حفاري چـاه هـاي نیمـه 
آب، کشـت  منـابع  از  برداشت  اضافه  ها،  رودخانه  بستر  از  غیرمجاز شن  برداشت  غیرمجـاز،  عمیـق  و  عمیـق 

گیاهـان پـر آبخـواه و ... است که در این طرح به آن پرداخته خواهد شد.  

 مربیان محترم طرح داناب؛

طرح ملی دانش آموزي نجات آب (داناب) همانطور که از ماهیت آن پیداسـت، از قـالبی آموزشـی و پرورشـی بـه      
رونـی سـازي   صورت توامان برخوردار است. بر این اساس دو فرآیند انتقال اطالعات از طریق آموزش و تثبیـت و د 

آن ها از طریق فعالیت هاي پرورشی هر دو به یک میزان حائز اهمیت است. لذا ضمن تاکید بر اصول علمی روش 
تدریس که همه شما عزیزان از تخصص و تجربه کافی در این خصوص برخوردار هستید، چند نکتـه کلیـدي نیـز    

ب در ادامه بیـان خواهـد شـد. بـا ایـن امیـد       جهت تاکید بیشتر در مورد الکوهاي تدریس مربوط به طرح نجات آ
  یادآوري این نکات در کنار تخصص و تجربه شما عزیزان ضامن کیفیت آموزش در طرح نجات آب باشد:

مان می توانند بنا به صالحدید شـما عزیـزان تـاثیر    أمطالبی که در ادامه ارائه خواهد شد هر یک به تنهایی و یا تو
  ورش مفاهیم ایفا نماید.خود را در فرآیند آموزش و پر
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 روش تدریس:

 هـدف  یـک  شـدن  بـرآورده  هـدف  بـا  یـادگیري  شـکل  دهی سازمان روش  )Teaching Method( تدریس روش
 عملـی  نمـایش  و سـخنرانی،  اي، برنامـه  آمـوزش . اسـت  خـاص  یادگیري اثر یک گذاردن بجاي یا خاص، آموزشی

.شوند می محسوب تدریس روش از هایی مثال

 در اطالعـات  منبـع  یـک  دادن قـرار  معرض در براي اي وسیله( »آموزشی واسطه« با مفهومی نظر زا تدریس روش
 واقـع  در. دارد تفـاوت ) دیگـر  آمـوزان  دانش و معلم یا و رایانه تلویزیون، درسی، کتاب مانند آموزان، دانش مقابل
 آمـوزش  از اسـتفاده  ماننـد ( شـود  اسـتفاده  آموزشـی  واسـطه  یـک  در مختلـف  تدریس روش چند از است ممکن
 آموزشـی  واسـطه  چنـد  در خـاص  تـدریس  روش یک از یا و ،)تلویزیون در عملی نمایش یا و سخنرانی، اي، برنامه

).تلویزیون یا و درسی کتاب در اي برنامه آموزش از استفاده مانند( شود استفاده مختلف

 بهتـرین  و شـود  مـی  انجـام  معـین  دفیه به نیل براي که است تجربی مراحل و ها فعالیت ٔمجموعه تدریس، روش
.  گرداند عاید را نتیجه و بهره بیشترین موجود، امکانات به توجه با و مدت کمترین صرف با که است روشی روش

 نکتـه  ایـن . باشـد  آمـده  وجود به تجربه براثر که شود می گفته رفتار فرد در ثابت نسبتا تغییر هرنوع به یادگیري
.شود نمی منجر یادگیري به لزوما تدریسی هر و نیست یادگیري معنی به ستدری که باشد مدنظر باید

تدریس: هاي روش انواع

 مختلـف  امکانـات  و وسایل از وي. کند می فعالیت مدرس یا معلم تنها ها، روش از گروه این در: زبانی هاي روش. 1
.دهد می آموزش را نظر مورد مطلب و کرده استفاده موجود

 مدرس، و معلم همراه به و داشته فعالی نقش یادگیري در آموزان دانش ها روش از گروه این در: فعال هاي روش. 2
  .دارند ارتباط تدریس مورد موضوع با ملموس صورت به و پرداخته فعالیت به
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)) ها فرضیه و آزمون فرضیهالف)   ((
ـ  "فرضیه و آزمون فرضیه"در روش  ود بـا اسـتفاده از اطالعـاتی کـه از پـیش در اختیـار       دانش آموز قادر خواهد ب

داشته و اطالعات اولیه اي که از آموزگار خود کسب می نماید اقدام به ارائه فرضیه هایی نمـوده و پـس از کسـب    
  اطالعات ثانویه، فرضیه هاي خویش را آزموده و محک بزند.

 چهار گام اساسی در این روش طی خواهد شد:

 :ارائه اطالعات اولیه و ) تعریف موضوع1

پیشنهاد می شود در این مرحله با استفاده از تصاویر، نمودارها، اسـالیدها، فلوچـارت هـا و اعـداد و ارقـام و ارائـه       
  هایی عینی، و طبیعتا متناسب با توان ذهنی مخاطب، موضوع طرح تبیین و معرفی شود.مثال

 ) دسته بندي اطالعات:2

ارچوب تعریف شـده از موضـوع در گـام اول، محورهـاي موضـوعی اساسـی و مسـائل        در این مرحله متناسب با چ
مرتبط با مشارکت دانش آموزان دسته بندي و اولویت بندي می شود و به اطالعات پیشین آن ها نظـم بخشـیده   

    می شود.

 ) طرح فرضیه ها:3

آب استان که در مقدمه این مـتن بـه   به منظور اجراي این مرحله الزم است در پایان گام دوم، چالش هاي منابع 
اختصار نام برده شده است، متناسب با اطالعات دسته بندي شده، تبیین شود به گونـه اي کـه دانـش آمـوزان را     

  صورت می گیرد.   "طوفان مغزي"طرح فرضیه ها به روش  عالقه مند به ارائه راه حل نماید.

هاي احتمالی خود پرداخته و سعی می کنند در مواجهـه اي  از طرح چالش ها، دانش آموزان به ارائه فرضیه پس 
  واقعی راه حل هاي خود را در برابر مسائل اجتماعی پیرامون خود در بوته آزمایش قرار دهند.

 ) آزمون فرضیه ها و جمع بندي:4

ند را با مربی یا در مرحله نهایی دانش آموزان می توانند فرضیه هاي خود را که در مورد آن ها تامل کافی داشته ا
سایر دانش آموزان به بحث گذاشته و در این میان مربی با ترکیب اطالعات و فرضیه هاي مختلف دانـش آمـوزان   

  فضاي مناسب براي آزمون فرضیه ها را ایجاد می نماید.
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 روش طوفان مغزي در طرح فرضیه ها:الف) 

یفیـت بیشـتري برخـوردار خواهـد بـود کـه بـا        زمـانی از ک  "فرضیه و آزمون فرضیه ها"طرح فرضیه ها در روش 
استفاده از روش طوفان مغزي، اوال مشارکت بیشتري از دانش آموزان صورت پذیرد ثانیا اصولی علمـی در هنگـام   

  دریافت و به اشتراك گذاشتن اطالعات و فرضیه هاي دانش آموزان رعایت شود.  

 روش ایـن  موفقیـت . شد معرفی 1988 سال در اسبورن الکسآقاي  توسط )Brain Storm( مغزي طوفان روش
 لغـت  فرهنـگ  .شد شناخته کارآمد روشی عنوان به کوتاهی مدت ظرف که بود چنان آن مسایل حل به کمک در
 بـر  گـروه  سـعی  آن در که کنفرانس یک برگزاري تکنیک": دارد می بیان چنین را مغزي طوفان تعریف "وبستر"

  ".گیرند می قرار استفاده مورد بندي جمع در نظرات ي همه روش این در بیابد، را مشخصی حل راه تا است این

 قواعد حاکم بر روش طوفان مغزي:

 و بررسی و کرده توجه آن به اعضا تمام است الزم و است قاعده مهمترین این: پرهیز از اظهار نظر زود هنگام  -1
شود راه حل هایی ابتکاري و خالقانه که  این اصل موجب می .کنند موکول جلسه آخر به را پیشنهاد ارزیابی

  ممکن است غالبا مغفول مانده باشد بدون هراس ارائه شود.

 در کارسازتر و مفید پیشنهادات وجود احتمال باشد، بیشتر نظرات تعداد چه هر: کسب بیشترین مشارکت -2
 رابطه جلسه در شده مطرح پیشنهادات تعداد با مغزي طوفان روش اجراي موفقیت. شود می بیشتر هاآن بین

  . دارد مستقیم

 روش. کننـد  اقـدام  خـود  پیشـنهاد  بهبود به نسبت پیشنهاد، ارایه بر عالوه توانند می اعضا: پیشنهادات تلفیق -4
. شود داده بهبود اولیه پیشنهاد دیگران پیشنهادات شنیدن از پس که دهد می اعضا به را امکان این مغزي طوفان

 دست به را کاملتري و بهتر پیشنهاد و کرده تلفیق دیگر پیشنهاد چند با را خود پیشنهاد وانندت می همچنین آنها
  .آورند



نکات کلیدي روش تدریس در طرح داناب  

5

 :گروهی گفتگويقواعد حاکم بر ب) 

 کنندگان شرکت مشترك موردعالقه که خاص موضوعی درباره منظم و سنجیده است گفتگویی گروهی، گفتگوي
 خود تجربیات و عقاید نظرها، تا دهد می فرصت اندانش آموز به که است روشی گروهی، گفتگوي. است بحث در
  .کنند بیان هستند؛ دالیل با را خود هاي اندیشه و بگذارند میان در دیگران با را

 عالقه ایجاد آموزان دانش در نوعی به باید معلم هستند مند عالقه آن به کمتر آموزان دانش که موضوعاتی درباره
  فیلم و ... .  یک پخش سوال، طرح با مثالً آورد بوجود سیتحسا آنها در و کند

  گروهی گفتگوي روش اجراي مراحل

  چیدمان فیزیکی امکانات و گفتگوکنندگان -1

  تعریف موضوع گفتگو -2

 خود نقش باید و دهد شرح را گروهی بحث ضوابط و هدف مقدمه عنوان تحت بحث، شروع در است موظف معلم
  دهد. کاهش شنونده یک حد ات بحث جریان در را

  سنجش و همسان سازي اطالعات  -3

  نظارت بر گفتگو و جمع بندي مباحثه -4
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 ج) آموزش عینی و عملی:

 مثال عنوان به. گیرند می فرا دیدن طریق از را خاصی مهارتهاي افراد. است استوار دیدن و مشاهده بر روش این
 می روش این طریق از که دهد یاد آموزان دانش به را وسیله یک با ردنک کار دارد تصمیم درس کالس در معلم
 براي بیشتر و است آموزش در واقعی و حقیقی اشیاي کارگیري به روش، این حسن ترینمهم. کند عمل تواند

مربی در اجراي آموزش هاي عینی وظایف زیر را بر عهده  دارد. کاربرد دارند؛ فنی و عملی جنبه که درسهایی
  ارد:د

 آن بودن سالم از و نماید فراهم قبل از را الزم امکانات و کند مشخص دقیقاً را تدریس از هدف باید مربی 
 .کند حاصل اطمینان ابزار

 علت و نحوه کند، بیان وضوح به اندانش آموز براي را شده تعیین اهداف باید تدریس، انجام از قبل مربی 
 را دهند پاسخ تدریس، پایان در اندانش آموز دارد انتظار که را تیسواال و دهد توضیح را عمل دادن انجام

شود.  اندانش آموز توجه جلب باعث که کند مطرح

 به را دیزل موتور یک کار فرآیند مثال بعنوان و بگذارد نمایش به را آن مراحل و کار صحیح روش باید مربی 
دهد.  توضیح آموزان دانش

 آموزان دانش که شود متوجه تا کند دریافت بازخورد آموزان دانش از باید معلم باال، مراحل رايجا از بعد 
 را نقایص معلم مشکل، بروز صورت در و) نه؟ یا اند کرده کسب را الزم مهارت(  نه یا اند فهمیده را موضوع
 .یابد دست موضوع این به تواند می شفاهی یا کتبی پرسشهاي با که نماید برطرف
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))  ب) مروري بر سایر روش هاي نوین تدریس  ((

 آیی هم گــــرد(  کنفـــــرانس روش (

 آموزان دانش به اطالعات دادن مسئول معلم سخنرانی، روش در زیرا دارد تفاوت سخنرانی روش با روش این
 تواند می روش ینا. گردد می ارائه و آوري جمع آموزان دانش توسط اطالعات روش این در حالیکه در. است

- می وجود به یادگیري براي فعال موقعیت یک روش این. دانند می اندازه چه تا آموزان دانش که کند مشخص

 انحراف به منجر که است مباحثاتی از جلوگیري و جلسه کردن اداره و هدایت صرفاً کنفرانس در معلم نقش. آورد
  .کاربرد دارد مختلف وسنین دروس کلیه براي روش این. شود آن منطقی روال و کنفرانس موضوع از

 استــــادي ـ شاگــــرد روش

 از چه و غیررسمی طریق از چه را دیگر انسانهاي دهی آموزش مسئولیت انسان که زمانی به روش این قدمت
 بود اي موسسه نخستین مسجد گردد برمی اسالم صدر به آن قدمت و. رسد ،می گرفت عهده به رسمی طریق

 ـ شاگرد روش در که تعلیمی روشهاي از. است برده کار به مسلمانها تربیت و تعلیم براي را سیستمی ینچن که
 آن مردم به روش این از اسالم الشان عظیم پیامبر که ،است مجلس یا حلقه روش ، است اهمیت حائز استادي

 شاگرد روش ، کنند بازي خود عیواق نقش از غیر نقشی دارند دوست کودکی در افراد همه. داد می آموزش زمان
 نقش که شود می داده اجازه آموزان دانش به روش این در. پوشاند می عمل جامه ،خیالی نقش این به استادي ـ

 و تازه تجارب طریق این از و گردد معلم ،شاگرد که است آن روش این اساسی هدف. کنند ایفا را معلم
 مهارت آموزان دانش از زیادي تعداد ،متخصص معلمان فقدان ورتص در، روش این در. آورد دست به ارزشمندي

 .کرد استفاده آنها از توان می و اند آموخته را خاص

 مختلط(  حســـی چند روش (

- می صورت حواس تمام طریق از یادگیري جریان و است حواس همه گرفتن کار به مستلزم روش این از استفاده

 هامهارت، کرد برقرار موثرتري ارتباط ،کرد درك را مهارتها و مطالب ،توان می روش این بست کار طریق از. گیرد
 حواس همه از کلی طور به حسی چند روش یادگیري در. داد تعمیم دیگر موقعیت به موقعیت یک از را مطالب و
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 یادگیري ، تاس دیدن طریق از ما گیري یاد مجموع از%  75 که بصري یادگیري، دیگر بیان به ،شود می استفاده
 از ما یادگیري مجموع از% 6 که کردن لمس ،است شنیدن طریق از ما یادگیري مجموع از%  13 که سمعی
 از% 3 که بوییدن و است چشیدن طریق از ما یادگیري مجموع از% 3 که چشیدن ،است کردن لمس طریق

  .است بوییدن طریق از یادگیري مجموع

 مسئلــــه حل روش

 آموزان دانش به را مسئله حل توانایی بخواهد آموزشی نظام اگر. است تدریس فعال روشهاي از یکی روش این
 مشکل ما براي که نیست موضوعی مسئله دیگر بیان به ،نیست معضل و مشکل معنی به مسئله البته( ،دهد یاد

 پژوهش بستر در شآموز روش این در )است مسئله حل نوعی به ،اقدامی هر در هدف به رسیدن بلکه ،کند ایجاد
 باید معلم ابتدا روش این در. شود می آموزان دانش در پایدار و عمیق و اصیل یادگیري به منجر و شود می انجام

 آوري جمع از بعد و ،شود پرداخته آموزان دانش توسط اطالعات آوري جمع به سپس ،مشخص را مسئله
- نتیجه و زمونآ را ها فرضیه نهایت در و سازي ضیهفر آموزان دانش شده آوري جمع اطالعات اساس بر اطالعات

 اگر یعنی. گردد فکري طوفان یا بارش به منجر تواند می شود انجام درست مسئله حل روش اگر. شود گیري
 استفاده با مسئله حل براي تا کوشند می آموزان دانش ،دهد انجام درستی به را مسئله حل تدریس روش معلم

 در معلم اگر دیگر بیان به. دهند ارائه را آن و بیابند حلی راه کالس در ،دارند که هایی هاندیش و افکار تمام از
 اگر کلی طور به. شود می نیز مغزي بارش تدریس روش به منجر ،کند عمل درستی به مسئله حل تدریس روش
 بست همانا کند ایفا مهمی نقش خالقیت بالقوه هاي زمینه تقویت جهت در بخواهد پروش و آموزش نظام

  .است معلمان توسط درس کالس در فکري بارش و مسئله حل تدریس روشهاي

 اي پـــــروژه روش

 در را کنترلی خود و ریزي برنامه ،مدیریت قدرت تا دهد می امکان آموزان دانش به اي پروژه تدریس روش
 طور به و انتخاب موضوعی خود ي عالقه به توجه با توانند می آموزان دانش روش این در. بخشند ارتقا خودشان

 که گیرند می یاد آموزان دانش روش این در اساس براین. نمایند شرکت موضوع آن رساندن نتیجه به در فعاالنه
- دانش در نفس به اعتماد تقویت باعث روش این و دهند انجام درس را کاري اي مرحله و منظم طور به چگونه

 تقویت باعث روش این نهایت در و است قرار بر آموزشی صحیح رابطه لممع و آنها بین زیرا شود می آموزان
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 مهارتهاي و دیگران عقاید تحمل و امور انجام در تحمل و صبر کاري انضباط ،مسئولیت احساس ،همکاري
  .شود می آموزان دانش در پژوهش اساسی

 سخنــــــرانی شیــــــوه

 بیشتر یا ساعت یک تا دقیقه چند از است ممکن که مدتی عرض رد ، را مفاهیم و اطالعات شفاهی طور به معلم
 عنوان به را آموز دانش و دهنده پیام عنوان با را معلم توان می سخنرانی در. دهد می ارائه کالس در ،بکشد طول
 در گیرفرا معموالً که ،اطالعات انتقال براي ،سویه یک است اي شیوه سخنرانی نظر این از. کرد تصور گیرنده پیام
  .کند می تعیین کالس به ورود از قبل معلم را سخنرانی محتواي. دارد فعالی غیر نقش آن

 بازگویـــی شیوه

 و تعاریف ،فرمولها ،قواعد ،اشعار سپردن بیاد در را فراگیر تا برد می بکار معلم که است اي شیوه بازگویی
 به کلمه را سپرده بیاد موضوع که دارد انتظار موزآ دانش از معلم معموالً بازگویی در. کند تشویق اصطالحات

 متاسفانه ولی ،گیرد می قرار استفاده مورد هاکالس در اغلب آنکه با ،مطالب بازگویی شیوه. کند بیان کلمه
 نظر مورد مطالب آموز دانش که دهد می نشان تنها شیوه این کاربرد. کند نمی یادگیري تحقق بر داللت ضرورتاً

 درك براي تا بسپارد بخاطر را موضوعی آموز دانش که است این اساساً معلم هدف گاهی. است ردهسپ بیاد را
  .باشد مفید است ممکن شیوه این گرفتن بکار صورت روش این در ،برد بکار را آن از خاصی مفهوم

 پاســـــخ و پــــرسش شیـــــوه

 بیان یا جدید مفهومی درباره تفکر به را گیرفرا آن وسیله به معلم که است اي شیوه پاسخ و پرسش شیوه
 یا نماید مطرح کالس در را دقیقی مفهوم خواهد می که وقتی ،معلم. کند می تشویق شده گرفته فرا مطالبی

 را فراگیر وسیله بدین نیز و برد می کار به را پاسخ و پرسش شیوه کند جلب موضوعی به را فراگیران توجه
 تدریس قبالً که مطالبی کردن مرور براي است ممکن کند بیان موضوعی درباره را ودخ اطالع تا کند می تشویق

  .باشد نظر مورد مفهوم از فراگیر درك میزان ارزشیابی براي خوبی وسیله یا ،باشد مفید اند شده
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 تمــــرینی شیوه

 نظر مورد موضوع در فراگیر تا کند می تشویق آن کاربرد یا مطلب تکرار به را فراگیر ،تمرین بوسیله معموالً معلم
 صحیح تلفظ ،اصطالحات شفاهی تکرار با که خواهد می فراگیر از انگلیسی معلم مثالً. کند کسب را الزم تبحر
 ،ریاضی معلم است ممکن. بسازد شرطی جمله پنج ،شرطی جمالت ساختن طرز یافتن از بعد یا ،فراگیرد را آنها
 با رابطه در مسئله ده که بخواهد آموزان دانش از ،توابع از گیري مشتق طرز و مشتق مفهوم دادن درس از پس
 کاربرد یا تکرار به را آموزان دانش ،تمرینی شیوه از استفاده با ،معلم باال موارد تمام در. کنند حل موضوع این

  .کند می تشویق نظر مورد مفاهیم

 بحثــــی شیـــــوه

. آموزند می یکدیگر از را نظر مورد مفهوم و کنند می شرکت یادگیري رد فعاالنه آموزان دانش ،بحثی شیوه در
 یا سوال طوري معلم. کرد تصور راهنما و بحث کننده شروع ،محرك عنوان به توان می را معلم شیوه این در

 ،زیر مورد دو در شیوه این. کند تشویق مسئله حل یا پاسخگویی به را آموزان دانش که کند می مطرح را مسئله
:دارد خاصی کاربرد

 همه که دارد انتظار و )باال موقعیت مانند(  بیاموزد فراگیران به را جدیدي مفهوم خواهد می معلم که موقعی -1
 شکل که بکشاند جهتی به را بحث که کند می سعی معلم صورت این در یابند در واحد شکلی به را مفهوم آنها

.شود گیري نتیجه آن از مفهوم صحیح

 عنوان را اي مسئله معلم صورت این در. وادارد وجستجو تکاپو به را آموز دانش ذهن که است این معلم دفه -2
 را بحث موضوع که کند می سعی معلم موقعیت این در. کنند پیشنهاد را آن حل راه آموزان دانش تا که کند می
  .باشد نکرده تحمیل السک به دارد نظر در خود که را حلی راه تا ،نکند کنترل خود دلخواه به

 نمایشــــی شیــــوه

-می استفاده گوناگون اشیاي و وسایل از ،گیران فرا به خاص مطلبی فهماندن براي ،معموالً معلم شیوه این در

 شیوه تواند می نمایشی شیوه ،دهد انجام آزمایش درسی مطلب فهماندن براي نتواند معلم که صورتی در. کند
.باشد فراگیران براي مفهوم کردن تر روشن براي خوبی
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 عمل بوسیله یادگیري یا کردن اجرا روش(  آزمایشـــی شیــــوه (

 خاص مفهومی باره در بخصوصی مواد و وسایل بردن کار به با فراگیران آن جریان در که است فعالیتی آزمایش
 وسایل یا مجهز آزمایشگاه نداشتن ماا ،میگیرد انجام آزمایشگاه در معموالً آزمایش. کنند می کسب تجربه عمالً

 و معلم که است الزم اي ساده بسیار وسایل کالس در آزمایش ندادن انجام براي دلیلی نباید مدرسه در مناسب
 جنبه با آموزان دانش کردن آشنا منظور به گاهی ،آزمایش. کند تهیه را آنها آسانی به تواند می آموز دانش حتی
 اختیار در را آزمایش انجام عمل دستور معلم اینکار براي. گیرد می قرار استفاده دمور ،مفهوم یک عملی هاي

 در. برسند یکسانی نتیجه به سرانجام کار دستور از استفاده با آموزان دانش که دارد انتظار و گذارد می فراگیران
 معلم اینصورت در. ودش می تلقی مسئله حل براي مناسب محیطی آوردن فراهم منظور به آزمایش دیگر موارد
 تصمیم مستقل طور به آزمایش اجراي در تا دارد می آن بر را فراگیران و کند می مشخص را فعالیت کلی جهت
 بدون و است الزم بسیار ،فیزیک ویژه به تجربی علوم مفاهیم تدریس براي آزمایش. کنند گیري نتیجه و گیري

  .فراگیرد درستی هب را نظر مورد مفاهیم تواند نمی آموز دانش آن

 علمـــــی گـــــردش شیــــوه

 مردم و اشیاء ،ها فعالیت ،وقایع ،طبیعت مشاهده طریق از که دهد می امکان آموزان دانش به علمی گردش
 در که را مفاهیمی توانند می هاواقعیت مشاهده با آموزان دانش علمی گردش در. آورد بدست علمی تجزیه
 کنجکاوي شیوه این از استفاده با تواند می معلم و بپرورانند خود ذهن در بهتر ،گیرد می قرار بحث مورد کالس

 اطالعات آوري جمع براي علمی گردش از توان می ،موارد بعضی در. انگیزد بر خاص موضوعی درباره را فراگیران
 ارزش داراي هايکانی تنشناخ( درس هدف اگر مثالً. گرفت بهره ،پروژه یک یا ،آزمایش گرفتن انجام براي الزم

 در را هاآن و کنند آوري جمع را مختلف کانیهاي تا برد معدن چند به را آموزان دانش توان می باشد) اقتصادي
.بشناسند ،الزم هايآزمایش از بعد ،کالس

 شنیــــداري و دیداري منابـــــع از استفاده

 در معلم. دانست مجزا و مستقل شیوه توان نمی حقیقت در را تدریس در شنیداري و دیداري منابع از استفاده
 نظیر وسایلی از تدریس در توان می گاهی. بگیرد کمک شنیداري و دیداري وسایل از تواند می تدریسی گونه هر

 از است ممکن سخنرانی هنگام در معلم مثالً. کرد استفاده نقشه و نمودار ،صوت پخش و ضبط و تلویزیون ، رادیو
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 خواهد می معلم که مواردي در. بگیرد کمک نمودار از علمی رابطه یک دادن نمایش براي یا ،کند دهاستفا عکس
 براي است شده ضبط نوار روي که را مناسبی رادیویی بحث است ممکن ،کند تدریس را اجتماعی موضوع یک

 دانش کنجکاوي تنانگیخ بر براي شنیداري و دیداري منابع صحیح کاربرد طورکلی به .کند پخش فراگیران
.است موثر بسیار فراگیران به آنها تشویق و آموزان

 حقوقی شیوه به کاوشگري الگــــوي

 رشد تقویت ،قدرت ،فقر ،برابري ،عدالت لیقب از اجتماعی مسایل بررسی در آموزان دانش به کمک براي الگو این
 کنترل ،آغازگر معلم الگو این در. است مذاکره شیوه به مسایل اینگونه حل و توجیه براي آنها اجتماعی و عمومی
 را یکدیگر که کند می تفهیم فراگیران به و است پویا و باز ،عقلی و کاري مثبت فضاي یک ایجاد براي جو کننده

 و دبیرستان هاي دوره براي بیشتر الگو این. بگذارند احترام همدیگر نظرات و عقاید به و ،ننمایند ارزیابی مستقیم
 تحلیل اجتماعی مسائل خصوص در منطقی قضاوت ،همدلی روحیه تقویت باعث نهایت در و دارد کاربرد هدانشگا
 آموزان دانش از بعضی کنید فرض: مثال. شود می آموزان دانش در جمعی دسته کار تقویت و روز مسائل مناسب

 بررسی به آموزان دانش اب فکر سهامی شرکت طریق از معلم ،هستند مخالف سراسري کنکور شدن اي سهمیه با
.نماید می قانع را هاآن آموزان دانش خود کمک به نهایت در و پردازد می مهم این

 خود کنترل آموختن الگــــوي

 اضطراب دچار امتحان در که آموزي دانش: مثال. است آموزان دانش در مناسب رفتار تغییر ایجاد الگو این هدف
 این کاهش موجب و داده تغییر را خود رفتار چگونه که آموزد می او به ،ترسد می ریاضی درس از یا شود می

 تا کند می ایجاد مثبت فضاي یک و است آموزان دانش حامی معلم الگو این در. شود خود در ترس و اضطراب
 نهایت در و ،دارد کاربرد تحصیلی هاي دوره همه و مختلف سنین در الگو این. بپردازند خود رفتار اصالح به آنها

 از معلم کلی بطور. نماید می خود رفتار تغییر و کنترل ،بینی پیش ،توضیح ،توصیف به قادر را آموزان دانش
  .نماید ایجاد آموزان دانش رفتار در را مطلوب تغییرات تواند می الگو این طریق
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 نقش ایفاي الگــــــــوي

 این. است عمل در اجتماعی هايارزش و ها واقعیت و مسایل بررسی و دیگران با همدلی رشد ،الگو این هدف
 معلم الگو این در.  باشد روزانه زندگی در هاآن اثر چگونگی و هاارزش درباره گفتگو افتتاح باب تواند می الگو

 ،همدلی ،فردي هايارزش ،رفتار تحلیل به قادر را هاآن که نحوي به. است آموزان دانش هدایت و شروع مسئول
 همه در الگو این. نماید عقاید ابراز در آسودگی و اجتماعی مسائل در هاارزش نقش ،فردي میان لمسائ حل

 آموزان دانش فهم افزایش باعث الگو این کلی بطور. دارد برد کار مختلف سنین و پرورشی و آموزشی هاي برنامه
 بد و خوب مسائل الگو این طریق از تواند می معلم: مثال براي. شود می اجتماعی هايارزش گسترش و بهبود در

 کمک به آن مورد در سپس و بگذارد نمایش به آموزان دانش توسط را بد و خوب رفتارهاي یا و اجتماعی
 ،اجتماعی مسائل بررسی به) نمایش( عمل طریق از معلم ترتیب بدین. بپردازد ارزشیابی و بحث به فراگیران
  .پردازد می آموزان دانش توسط آن ارزشیابی و رفتاري

 کارگاهـــــــی روش

 ،سخنرانی روش با موارد بیشتر در که است یادگیري و یاددهی موثر هايروش از یکی کارگاهــــی تدریس روش
 ذکر مفاهیم به ابتدا کارگاهی روش بهتر درك براي. شود می برده بکار یکسان سمپوزیوم و کنفرانس ،سمینار

  .دهیم می شرح را هیکارگا روش سپس و پردازیم می شده

 مفهـــــوم دریافت الگـــــوي

 آموزان دانش به مفهوم دریافت چگونگی و کردن فکر نحوه ،کردن بندي طبقه نحوه دادن یاد براي الگو این
 قبل از که نحوي به است آموزان دانش هاي فرضیه گر هدایت و حامی عنوان به معلم الگو این در. دارد اهمیت
 هدایت مفهوم این به نیل جهت را فراگیران و دهد می سازمان منفی و مثبت هاي نمونه در و ابانتخ را مفاهیم

 و تسلط ،استقرایی استدالل ،خاص مفاهیم ،پیشرفته سازي مفهوم به قادررا  آموزان دانش الگو این. کند می
 مراحل. نماید می تباطاتار در منطقی استدالل به حساسیت و ابهام تحمل ،دورنماها ،اندازها چشم به آگاهی
:است زیر شرح به مفهوم دریافت تدریس الگوي

مفهــــوم شناسایی و مطالب عـــرضه •

مفهـــــوم به دستیابــی آزمـــون •

 تحلیل راهبــردهاي تفکــر •
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 استقرایــــی تفکـــــر الگــــوي

 بیان به. شودمی مفاهیم گذاري نام و طالعاتا کنترل و سازماندهی ،گردآوري ،تفکر ظرفیت بهبود باعث الگو این
 فعالیت آغازگر معلم الگو این در. میشود مطالب کنترل و سازماندهی اطالعات گردآوري باعث الگو این دیگر
 شاگردان و معلم بین دوستانه و همکاري جو اما ،شوند می تعیین معلم وسیله به قبل از هافعالیت زیرا ،است
 آگاهی افزایش به منجر الگو این. نماید فراهم اطالعات به دسترسی براي آموزان دانش ایکیک تماس. دارد وجود
.دارد کاربرد تحصیلی سطوح همه در و گردد می آموزان دانش کنترلی خود رشد و فردي

:از عبارتند استقرایــــی تفکر الگوي تدریس مــــراحل

مفهـــوم تکوین •

مطالــــب تفسیــــر •

 عقاید یا اصــــول ـــردکاربـ •

 کاوشگــــري آمــــوزش الگـــوي

 در. شود می آموزان دانش در آنها آزمون و ها فرضیه ،مفاهیم شناخت ،فراگیران استدالل تقویت باعث الگو این
 ترغیب به معلم توسط بیشتر اجتماعی سیستم ولی ،دارد وجود شاگردان و معلم بین همکاري جو الگو این

 به منجر الگو این ،دهد می یاد آنها به را گريکاوش هاي شیوه و پردازد می گريکاوش آغاز جهت فراگیران
 ،گیري یاد در استقالل ،خالقیت روح تقویت ،خالق گريکاوش ،علمی جریان هايمهارت تقویت و یادگیري

.شود می آموزان دانش در دانش بودن موقتی و ابهام تحمل

: از است بارتع الگــو تدریس مـــراحل

مسئله با فراگیران نمودن مواجه •

آن اثبات و مسئله خصوص در ها داده گردآوري •

)اطالعـــات( ها داده بندي طبقــــه •

•

•

 تجـــــزیه و تحلیـــل داده ها

 تحلیل جـریان کاوش  
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 دهنـــده سازمـــان پیش الگـــوي

 همواره و دارد دست در را ذهنی ساخت ،معلم آن در و شود می آموزان دانش در معنا با یادگیري باعث الگو این
 به و دهد می ارتباط دهندگان سازمان به را یادگیري مطالب همواره و دارد دست در را دهنده تمیز قبلی مطالب

- درون ،مفاهیم تقویت به منجر الگو این دهند تمیز قبلی مطالب از را جدید مطالب تا کند می کمک شاگردان

 می آموزان دانش در گريکاوش روحیه تقویت و منطقی و منظم تفکر به عادت ،افکار و اطالعات دار معنی سازي
:دهنده سازمان پیش مـــراحل. است مناسب تحصیلی سطوح کلیه براي و ،شود

.تکرار و مثال وسیله به درس منظور کردن روشن طریق از -1

.منطقی نظم یک با آموزان نشدا براي نظر مورد وظیفه یا ، مطالب ارائه -2

.منطقی نظم یک و مجدد توافق و فعال یادگیري طریق از شناخت سازمان تحکیم -3

.یکپارچه و مجدد توافق و فعال یادگیري طریق از شناخت سازمان تحکیم -4

 یادسپاري الگوي

. شود می آموزان دانش در تاطالعا کردن درونی و یادسپاري افزایش ،اطالعات پردازش بر تاکید باعث الگو این
 به نیاز الگو این .کنند می تالش یادسپاري جهت جدید مطالب دادن براي گروه یک بصورت شاگردان و معلم

 ،هاموضوع تعیین در را شاگردان معلم. دارد شنیداري و دیداري مطالب سایر و فیلم ،مجسم وسایل ،عکس
 براي سیستمی افکار و حقایق بر تسلط در را آموزان دانش والگ این .کند می یاري کلیدي تصویرهاي و هاجهت

 مراحل. دارد کاربرد سنین و مراحل تمام در و کرده کمک یادسپاري افزایش و ذهنی قدرت تقویت یادسپاري
:از است عبارت الگو این تدریس

... و هاآن زیر کشیدن خط طریق از. شوند یادسپاري باید که مطالبی به توجه -1

جایگــــزین کلمه و کلیدي کلمه فنون طریق از ارتباط جادای -2

3- بسط تصاویــــــر

4- تمــــرین و یاد آوري به منظور آموخته شدن کامل 
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 عقلی رشد الگوي

 در کاوشگري الگو این در. شودمی فراگیران رشد مراحل با آموزش نمودن متناسب و سازگاري باعث الگو این
 آزادانه را خود احساس شاگرد تا ایجاد اي کننده تسهیل جو باید معلم. است همراه ادآز عقلی و اجتماعی جوي
 دانش در اجتماعی و عاطفی هاي جنبه و شناختی رشد انتخابی هاي جنبه تقویت به منجر الگو این. کند بیان

:از عبارتند الگو تدریس مـراحل .شود می آموزان

.باشد آموز دانش رشد مطابق که موقعیتی آوردن وجود به -1

.آموزان دانش هايپاسخ دریافت طریق از گريکاوش -2

 .آموزان دانش استدالل بررسی طریق از انتقال -3

 علمی کاوشگري الگوي

 رسالت. گردد می آموزان دانش در بنیادي مفاهیم آموزش و مشخص سبکهاي به علمی آموزش باعث الگو این
 دانش به منجر الگو این. است انعطاف داشتن و همکاري با توام جوي ایجاد ،گريکاوش پرورش الگو این در معلم
 الگو این مـراحل. شود می آموزان دانش در همکاري مهارت روح و اندیشی ژرف ،علمی کاوشگري به تعهد علمی

:از عبارتند

.آموزان دانش براي جستجو زمینه آوردن فراهم -1

.آموزان دانش سوي از مسئله تعیین -2

.آموزان دانش توسط جستجو هر در مسئله کردن مشخص -3

.پردازند می مشکل توضیح هايراه خصوص درزدن  حدسبه  آموزان دانش -4
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 مستقیم غیـــــر تدریس الـگــــوي

 مطالب فراگیري به خود چگونه که دهد می یاد هاآن به و شده یادگیري در فراگیران مشارکت باعث الگو این
- دانش به معلم که نحوي به دارد را کننده تسهیل و راهنما ،هادي نقش معلم. نمایند حل را سائلم و پرداخته

 بایستی معلم همچنین. نمایند اقدام هاآن آمیز موفقیت حل براي و تعریف را مسائل تا کند می کمک آموزان
 قادر را آموزان دانش الگو این. ایدنم فراهم آموزان دانش براي نیاز مورد اطالعات و مثبت جو با توام آرام مکانی

 الگو این تدریس مراحل. نماید می متنوع تحصیلی و اجتماعی هايهدف ،خود رشد ،فردي آگاهی افزایش به
:از عبارتند

.کند می ترغیب را احساسات ابراز معلم که نحوي به فراگیر توسط موقعیت تعریف -1

. آموزان دانش وسیلهه ب مشکل کشف -2

.آنها از معلم حمایت و مسئله باره در آموزان دانش بحث توسط بینش رشد -3

. آموزان دانش توسط گیري تصمیم و ریزي برنامه -4

 .آنها از معلم حمایت و مسئله خصوص در آموزان دانش بینش توسعه طریق از یکپارچگی -5

 خالق تفکــــر افـــزایش(  پــــردازي بدایع الگـــوي (

 گسترش و متداول هايسنت زدن هم بر ،خاص مواقع در گشایی مشکل و خالق تفکر افزایش الگو این هدف
-دانش پاسخ ولی ،نماید می آموزان دانش از سواالتی معلم. است آموزان دانش در اجتماعی و فردي هايافق

 رشد باعث الگو این دهند بسط را خود تفکر شاگردان تا کند کمک بایستی معلم و است باز کامالً آموزان
.شود می انظار نزد در هاسنت زدن هم بر و گروه همبستگی ،آوري نوع و خالقیت

:عبارتنداز الگو تدریس مراحل

معلم کمک به جدید وضعیت توصیف -1

 از و پیشنهاد را) مفهوم دو یا موجود دو از ساده مقایسه(  مستقیم قیاس معلم که نحوي به مستقیم قیاس -2
.کنند توصیف را هاآن خواهد می شاگردان

.میکند ترغیب) شدن(  مستقیم قیاس به را شاگردان معلم که نحوي به شخصی قیاس -3
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شاگردان طــــــریق از قیاسهـــا مقایسه -4

شاگــردان کمک به تفاوتها تــوضیح -5

شاگــردان کمک به اکتشاف -6

 .پردازند می قیاس يهاتفاوت و هاشباهت بیان به مجدد شاگردان زایی، قیاس -7

 یابی آگاهی الگــــوي

 ،گروهی احساسات و تفکر در خویشتن هاي توانایی از آگاهی توسعه براي آموزان دانش به کمک الگو این اهداف
 به منجر الگو این. باشد پذیر انعطاف الگو این در باید معلم. است خود از ذهنی تصور ایجاد و انسانی مناسب
: از عبارتند الگو این مــــراحل. شود می فردي میان روابط یکپارچگی خود آگاهی، افزایش

هاآن براي امن محیط ایجاد طریق از شاگردان براي تکلیف کردن مشخص -1

 اول گام خصوص در تحلیل و بحث -2

 درس کــــالس در دیــــدار الگـــــوي

 داراي بایستی معلم است اجتماعی شرایط و رفتار مسئولیت پذیرش در فراگیران به کمک براي الگو این
 سهیم آموزاندانش با ولی ،کنترل اقدامات بیشتر و باشد فردي میان بحث فنون در ماهر و صمیمی شخصیتی

:از عبارتند الگو مــــراحل. شود می اندیشی آزاد و دهی محبت خود و استقالل باعث الگو این. است

)گفتن سخن و مشارکت براي آموزان دانش تشویق(  مشارکت پذیرش از فضایی استقرار -1

آن پیامدهاي بررسی و معلم یا آموزان دانش بوسیله بحث براي مسئله طرح -2

مسئله خصوص در فراگیران توسط ارزشی قضاوت بررسی -3

.نمایند پیگیري را مسئله کدام که آموزان دانش توافق طریق از جایگزین دیگر اقدام تعیین -4

جمع برابر در آموزان دانش علمی التزام -5

  .آموزان دانش در شده ایجاد جدید رفتارهاي سنجش طریق از رفتاري پیگیري -6
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 گــــروهی تفحص(  گـــروهی پــــژوهش الگــــوي (

 همکاري طریق از آنها آموزش و مساعی تشریک ،ساالري مردم تقویت در آموزان دانش به کمک براي الگو این
 و کند می عمل مشاور یک مانند معلم الگو این در است تحصیلی و اجتماعی مسائل و فهم در گرانهکاوش

 این. آورد فراهم را آموزش هاينیازمندي آنها کمک به و دهد پاسخ آموزان دانش درخواستهاي به بتواند بایستی
 کارهاي انجام و حصیلیت سطوح و سنین همه در و باشد می مذاکره و استدالل براي مثبت جو یک نیازمند الگو

 تقسیم ،گروهی موثر پویش و کنترل ، منظم کاوشگري به منجر نهایت در الگو این. دارد مناسبی کاربرد گروهی
.شود می آموزان دانش در کوششی هم و کاوشگري به نسبت تمایل و تعهد ،ساالري مردم ،کار

 آزمایشگاهــــی آمــــوزش الگــــوي
. شود می آموزان دانش در گروهی کار تقویت و یادگیري توانایی ،مهارت ،اجتماعی فهم افزایش باعث الگو این

 تقویت به منجر نهایت در. نماید می حمایت را آموزان دانش و نموده ایفا را مشاور نقش الگو این در معلم
 و تحصیلی هاي ورهد تمام در و دروس کلیه براي الگو این. شود می آنها در پژوهش بستر در آموزش و یادگیري

  .دارد کاربرد مختلف سنین

 اجتماعـــــی علـــوم کاوشگـــــري الگـــوي

 ،عقلی مهارت ،شناسی فرهنگ ،شناسی جامعه ،شناسی مردم قبیل از ،اجتماعی مسائل درك باعث الگو این
 معلم الگو این در. شود می آموزان دانش در مفاهیم از مناسب استفاده و مفاهیم تشکیل ،اطالعات آموختن
 این. بپردازند آن مورد در گیري نتیجه و بررسی به تا خواهد می آموزان دانش از و ایجاد را کاوشگري موقعیت

 تقویت باعث نهایت در و. دارد کاربرد اجتماعی علوم درس در ویژه به تحصیلی هاي دوره و سنین تمام در الگو
  .شود می یاجتماع مسائل خصوص در آموزان دانش درك و فهم

 مستقیـــم آمـــــــوزش تسلط حد در یادگیـــــــري الگـــوي

 به درسی مطالب دادن و مشکل به ساده از آموختنی مطالب ،اساسی مهارتهاي تقویت و ایجاد الگو این هدف
 الگو این در. است آموزان دانش و شنیداري و دیداري تکنولوژي از استفاده و آموزان دانش به انفرادي صورت

معلم حامی دانش آموزان است و به آنها کمک می کند تا مستقل یاد بگیرند. این الگو در نهایت دانش آموزان را 
قادر به تسلط بر محتواي علمی، تقویت انگیزه درس خواندن، توانایی کنترل خود و تقویت عزت نفس می نماید. 

این الگو در همه دوره هاي آموزشی و سنین مختلف کاربرد دارد.  



نکات کلیدي روش تدریس در طرح داناب  

20

)) آموزش الگوي بهترین ها، روش ج) ادغام  ((
 کنند ترغیب را آموزان دانش و بیاورند بیرون منفعل حالت از را آموزش فرآیند تا تالشند در معلمان از بسیاري

 آموز دانش« موزشآ الگوهاي از یکی.باشند داشته مشارکت درسی مطالب یادگیري در فعاالنه صورت به تا
 بنیان وگو گفت و تجربه پایه بر آموزشی هاي فعالیت تمامی الگو این در. است وگو گفت و تجربه الگوي ،»محور
 وگوي گفت بخش دو شامل نیز وگو گفت و شود می تقسیم مشاهده و عملی بخش دو به تجربه. است شده نهاده

.است آموزان دانش سایر با وگو گفت و درونی

درونی وگوي گفت ●

 و ها ایده سپس و کنند فکر خوبی به درسی موضوع درباره تا شود می خواسته آموزان دانش از روش این در
 موجب روش این از استفاده. کنند ثبت دیگري نحو به یا بیاورند کاغذ روي به آن درباره را خود عقاید و نظرات

.کند فکر فعاالنه و یایدب بیرون مطلق شنونده یک موضع از آموز دانش تا شود می

آموزان دانش دیگر با وگو گفت ●

 با را کتابی کالس در یا آموزان دانش دادن کنفرانس صورت به روش این از نیز سنتی آموزش هاي شیوه در
 چندان ولی کند، ایجاد تنوعی کالس در تواند می موارد این چند هر. شود می استفاده خواندن بلند صداي
.نیست کارآمد

مشاهده ●

.گیرند می فرا شنیداري یا دیداري صورت به را درس موضوع آموزان دانش روش این در

 از بازدید و علمی اردوهاي به رفتن صوتی، هاي CD یا نوار به دادن گوش ، فیلم دیدن ، آزمایشگاه از استفاده
.گیرند می قرار دسته این در مختلف هاي موزه

عملی تجربه ●

.زند می مختلف هاي فعالیت انجام به دست و شود می عمل وارد خود آموز دانش روش این در

 دسته این در آفرینی نقش هايبازي و دادن نمایش هنري، کارهاي دادن انجام مختلف، هاي آزمایش دادن انجام
.گیرند می قرار

وگو گفت و تجربه الگوي از استفاده ●
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 راهکارهاي کند استفاده آموزان دانش آموزش کردن مؤثرتر براي چهارگانه مدل این از تواند می معلم یک چگونه
.باشند مؤثر بسیار باره این در توانند می زیر

تدریس هاي روش توسعه ●

 در مشارکت به را آموزان دانش بتوانید اگر. کرد استفاده زیادي و متنوع هاي روش از توان می دادن آموزش براي
 دانش گروهی هاي بحث از استفاده. برد خواهید لذت بیشتر تدریس زا هم خودتان کنید، ترغیب یادگیري

.آورد می بیرون بار کسالت حالت از را کالس و کند می مشتاق و فعال را آموزان

 درسی موضوع درباره متخصص افراد با وگو گفت حتی و پژوهش و تحقیق سوي به را آموزان دانش کنید سعی
 می پوسترها و ها عکس ها، فیلم. کنید استفاده خوبی به بصري و عیسم محصوالت از کالس در. دهید سوق
 الگو این در شده ارائه مدل چهار از استفاده البته.کنند درس موضوع درگیر را آموزان دانش ذهن خوبی به توانند

.باشد برداشته در خوبی بسیار نتایج تواند می یکدیگر موازات به

استداللی یادگیري ●

 گفت و تجربه حقیقت در. است دو این بین تعادل و تعامل ایجاد هدف وگو، گفت و تجربه الگوي از استفاده در
 شود می موجب تجربه. شود می دیگري توسعه موجب آنها از یک هر در پیشرفت و نیستند جدا یکدیگر از وگو

 سطح به را زمینه آن رد خود عقاید و افکار و کنند بررسی را درسی موضوع مختلف زوایاي از آموزان دانش تا
 به دستیابی تجربه بهتر درك موجب نیز وگو گفت. شود می دیده وگو گفت در آن بازتاب که دهند ارتقا باالتري
.شود می ها آزمایش و مشاهدات از تري وسیع مفاهیم و معانی




