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نگاهی اجمالی روشهای تدریس فعال و نوین :نهادینه سازی الگو اسالمی ایرانی
نجیمه باجالن:
1
ستاره موسوی  :آموزگار ابتدایی و دانش آموخته علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
زهرا نادری قهفرخی :آموزگار ابتدایی و دانش آموخته علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

دانشجوی دکتری تخصصی ،زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نجف آباد

چکیده
نظام باورها و ارزشها در تحقق پیشرفت باید از دوران ابتدایی و مدرسه نهادینه شود و بین روشهای تدریس و ارزشها و
باورها ارتباط متقابلی وجود دارد ،بنابراین الگو نیاز به تدریس دارد و کاربست روشهای نوین و فعال تدریس زمینه نهادینه
سازی آموزه های الگو اسالمی ایرانی را فراهم می کند .روشهای تدریس یکی از عوامل اصلی و دارای نقشهای محوری در
فرآیند یاددهی و یادگیری هستند .نقش آنها از آن جهت مورد توجه است که اهداف نظام اموزشی باانها محقق می گردد .
از انجا که تدریس میتواند سبب شکوفا شدن استعدادهای دانش آموزان و تقویت مهارتها و قابلیتهای آنان شود الزم است از
روشهای هدفمند جذاب و موثر در آموزش و تدریس به دانش آموزان استفاده شوددر این راستا نوآوری در روشهای تدریس
و کاربست روشهای تدریس متن وع و کاربردی پیش ازپیش ضروری است .پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تبیین
روشهای تدریس ابتدایی و برنامه درسی زبان فارسی پرداخته است .بررسی نتایج نشان داده است که آموزش خوب آموزشی
است که خود وسیله رشد موثر فراگیران خویش را پیدا می کند و زمینه اجرای ان را فراهم می نماید و برای رسیدن به
هدف از شیوه های استفاده می کند که با مجموع مسایلی که با آنها درگیر است مطابق و با هدفهایی که دنبال آن می
گردد تناسب داشته باشد  .مهمترین روشهای تدریس زبان فارسی در دوره ابتدایی عبارتند از :روش تدریس کل نگر ،روش
یادگیری از طریق همیاری ،روش بحث گروهی و روش بارش فکری و برنامه درسی کارآمد زبان فارسی با رعایت اصل تنوع،
نوآوری تناسب با ویژگیهای کودکان می تواند زمینه رشد شناختی ،عاطفی و روانی – حرکتی فراگیران را میسر سازد.

واژگان کلیدی :الگو اسالمی ،روش تدریس ،باورها و ارزشها  ،فعال

 - 1نویسنده مسئولsetarehmousavi@gmail.com ،
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مقدمه
موجود آدمی از بدو تولد با چالش ها ومشکالتی روبه رواست .که از بزرگ ترین آن ها می توان به مساله ی تربیت
و آموزش اشاره نمود.ایمانوئل کانت()1724-1804می گوید" :تعلیم وتربیت بزرگترین و دشوارترین مسئله ای
است که انسان با آن در گیراست".تحقیقات انجام شده در ز مینه های تدریس و یادگیری روشن ساخته است که
صرفا با داشتن معلومات،علم،دانش وتخصص در یک رشته ی تحصیلی ،نمی توان آن دانش و تخصص را به
دیگری آموخت.بلکه معلم وآموزنده باید از فنون و مهارتهای خاصی نیز برخوردار باشد تا بتواند معلومات و
تخصص خویش را به افراد دیگر آموخت(.نوروزی،آقازاده،عزت خواه،1377،ص )7از زمانی که انسان نیاز های خود
را شناخت وبه آن ها پی برد برای تربیت و آماده سازی نسل ،همواره در این حوزه به تالش دست زده است
.بنابراین می توان ادعا کرد که تعلیم و تربیت قدمتی به قدمت خود انسان دارد .وبا تغییر وتحوالت زندگی
اجتماعی وپیشرفت جوامع،اصول و روش های تدریس نیز تغییر یافته اند
در اصطالح مفهومی روش ،شیوه،راه،طریقه،طرز واسلوب و به طور کلی راه انجام کاری بیان شده استت.درس دادن
هر چه باشد ،تالشی است چند جانبه که شامل انتقال مطلب،پرسش وپاسخ،توضیح،گوش دادن،تشویق و ترغیب و
مجموعه ای از فعالیت های دیگر می شود.که می تواند بوسیله ی افراد دیگر به کار بترده شتوداما آن ته حرفته ی
معلمی را از دیگرفعالیت های اجتماعی متمایز می سازد هدف یتا عمتد معلتم از تتدریس استت(.براون،ترجمه ی
رئوف،1383 ،ص )26روش تدریس راه منظم و با قاعده و منطقی برای ارایه ی درس می باشتد .نتتایج پتژوهش
راسخی( )1397نشان دهنده آن بود که هرچه استفاده روش تدریس حل مساله بر پایه خالقیت شکل گیرد ،آنگاه
مهارت های یادگیری دانش آموزان افزایش یافتته و در بهبتود پیشترفت تحصتیلی کمتک متی کنتد.شتاه ولتی و
همکاران( )1397نشان داد که استفاده ازتدریس ساختن گرایی باعث افزایش میزان خالقیت دانش آمتوزان گتروه
آزمایش نسبت به گروه تدریس سنتی (معلم محور) شده است.
راهبر ،حامدی نسب و بخشی( )1397نشان دادند که روش تدریس بارش مغزی در افتزایش خالقیتت و پیشترفت
تحصیلی گروه آزمایش موثر بوده است و تفاوت معناداری بین گتروه آزمتایش و کنتترل در مولفته هتای خالقیتت
(سیالی ،ابتکار ،بسط و انعطاف پذیری) دیده می شود.
جعفری ثانی و همکاران( )1393نشان دادند که تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشتناخت دانتشآمتوزان
به طورکلی در هر سه مؤلفه ی دانش شخص ،دانش تکلیف و دانش راهبرد تتثثیر داشتته استت.جهاندیده (،)1391
گزارش کرده کته تتدری س بته شتیوه کاوشتگری متؤثرتر از روش همیتاری در پترورش خالقیتت در متورد عامتل
انعطافپذیری درس علوم میباشد.
شاکری ( ،)1390نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و آزمایش وجود دارد و این ناشتی از تتثثیر کتاربرد
روش آموزش کاوشگری و ساختارگرایی در گروه آزمایش میباشد.
نتایج پژوهش نیک فرجام ( ) 1389حاکی از آن است که روش آموزش کاوشگری بر پیشرفت تحصتیلی ،نگترش و
مهارت دانشآموزان مؤثر میباشد .هم نین براساس نتایج تحقیق شتمس علتی ( ،)1388آمتوزش کاوشتگری بتر
خالقیت و پیشرفت تحصیلی تثثیر مثبت و معنیداری دارد .نتتایج پتژوهش عزیزمالیتری ( ،)1390نشتان داد کته
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روش تدریس کاوشگری ،برمهارت های تفکر انتقادی در خرده مقیاس هتای استتنباط و استتنتاأ تتثثیر معنتیدار
داشته است.
مهم ترین یافته پژوهش رضایی ( ،)1389حاکی از این است که میزان مهارتهای تفکر فلسفی دانشآموزان کالس
پنجم که با استفاده از روش تدریس کاوشگری آموزش دیدهاند از میزان مهارتهای تفکر فلستفی کستانی کته بتا
روش تدریس سنتی آموزش دیده اند بیشتر است .نتایج تحقیق جعفری ثانی ،پاک مهتر و عقیلتی ( ،)1390نشتان
داد ،ارائه الگوی کاوشگری ،عملکرد دانش آموزان را در زمینه خود باوری نسبت به تواناییهایشان در خصوص حتل
مسائل درس فیزیک ،افزایش میدهد.
منوچهری ( ،)1391گزارش کرده است که بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان قوی که با روش تدریس پودمانی و
روش تدریس کاوشگری آموزش می بینند تفاوت وجود دارد و بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوسطی که بتا
روش تدریس پودمانی و روش تدریس کاوشگری آموزش میبینند تفاوت وجود دارد و هم نین پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان ضعیفی که با روش تدریس پودمانی و روش تدریس کاوشگری آموزش میبیننتد تفتاوت وجتود دارد.
نتایج تحقیق نصر آبادی و نوروزی ( ،)1384نشان داده که تحقق اهداف مهارتی با روش سنتی  5/1نمتره تتا حتد
ق ابل قبول فاصله دارد ،در حالی که میزان تحقق اهداف مهارتی با روش کاوشگری در حد قابل قبول میباشد.
رحیمی ( ،)1389گزارش کرده است که بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانتش آمتوزانی کته بتا روش کاوشتگری
آموزش میبینند و دانشآموزانی که با روش سخنرانی آموزش میبینند تفاوت وجود دارد .هم چنتین بتین میتزان
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قوی که با روش کاوشگری آموزش میبینند نسبت به دانتشآمتوزان قتوی کته بتا
روش سخنرانی آموزش می بینند تفاوت وجود دارد .اما بین میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان متوستط کته بتا
روش کاوشگری آموزش میبینند نسبت به دانشآموزان متوسط که با روش سخنرانی آمتوزش متیبیننتد ،تفتاوت
وجود ندارد .یعنی روش کاوشگری بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تثثیر دارد .نتایج تحقیق ادیب نیتا ،مهتاجر و
شیخ پور ( ،)1392نشان داد که روش حل مسثله ،بیشتر از روش کاوشگری ،توانایی حتل مستاله دانتشآمتوزان را
ارتقا می بخشد.
ارتباط روشهای نوین تدریس و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
تدوین الگوی ت اسالمی ایرانی «پیشرفت »1از ابعاد گوناگون ،یک اتفاق نیک ،مهتم و بیستابقه در امتر برنتامهریزی
«توسعه» 2در کشور محستوب متی شتود  .ایتن نقطة عطتف تاریخی در ایران اسالمی ،البته پدیدهای نوپاست کته
تاکنون به آن پرداخته نشده بود و از این ،رو تبیین ابعاد مختلف آن برای ایجاد درکی مشترک ،هماهنگ ،روشتتن
و شتفاف از موضوع ضروری است .این کار دست کم به ترویج ادبیات مربتوط بته ایتن مباحتث در فضای فکتری و
فرهنگی کشتور متی انجامتد و مستیر اندیشته ورزی و تفکتر سیاستی و اجتماعی برنامهریزی توسعة اقتصتادی را
به این سو  ،رهنمون میسازد(قاضی زاده )1389،و نظام آموزشی در راستای این مسر نقشی اساسی دارد.

1 - Progress
2 - Development
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طبق الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی یکی از رکنهای اساسی الگوی اسالمی -ایرانتی پیشترفت در حتوزه آمتوزش
اوال عدالت اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی و ثانیا ارتقای کیفیتت ختدمات آموزشتی استت .در در راستتای ارتقتای
کیفیت نیز باید سرمایه گذاری ،همکاریهای فراسازمانی ،نوآوریهای آموزشی و جلب حمایت افراد تعیتین کننتده و
تاثیرگذار در جامعه و اصالح نظام آماری مد نظر قرار گیرد(آزاد و همکاران )1391 ،ارتبتاط متقابتل ایتن دو رکتن
اساسی میتواند به عنوان الگویی اسالمی ایرانی مطرح شود که سمت و سوی پیشرفت کشور را در آینتده مشتخص
میکند و چون از لحاظ نظری نیز مورد تثیید است حتی می توان از آن به عنوان الگتویی از پیشترفت بترای ستایر
کشورهایی که توسعه غربی پاسخگوی نیاز آنها نیست ،دفاع کرد.
روشهای نوین آموزشی مانند روشتهای فعتال تتدریس در شتکل فراگیتر و رستمی آن ،توانتایی آن را دارد تتا در
توسعه ی علمی و عقالنی افراد یک جامعه مؤثر باشد و با جامِهی عمل پوشاندن به کارکردهای عمدهی خود بتواند
یکی از سهامداران اصلی تغییر و تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه باشد .توسعهی انسانها بیش از همه به آموزش
و پرورش و تحوالت برنامهای ،روشی و کارکردی آن در تربیت انستانهتایی بالنتده و ختود شتکوفا وابستته استت.
توسعه ی همه جانبه و پایدار ،جز با کمک آموزش و پرورش کارآمد و تحتولآفترین امکتانپتذیر نیستت(ختانیکی،
1381؛ یکی از کارکردهای آموزش و پرورش و در قلب آن برنامههای درسی ،شاخصهتای الگو اسالمی ایرانی در
دیدگاههتای برنامههتای درسی در راستای تقویت جامعه ی توسعه یافته توجهی دوبتاره کترد .متالکهتایی چتون
ایجاد فرصت یادگیری و ایجاد انگیزه در دانشآموز به جای کتابمداری و انتقال معلومات ،تثکید بر روشهای نتوین
تدریس به عنوان شاخصهای ارتقا دهنده الگو اسالمی مدنظر باشند.
مدرسه مانند سایر مؤسسات اجتماعی ،هدف ،طرز عمل و وظیفه و روش کار خود را از جامعه و فرهنگ حتاکم بتر
آن میگیرد و نوع تعلیم و تربیتی که جوان دریافتت متیکنتد کیفیتت ارزشتهای آن جامعته را تعیتین متیکنتد
(شریعتمداری1354 ،؛ ارنشتاین و هانکینز )1993 ،1آن ه مسلم است این ارتباط و تثثیرپذیری از قتوت برختوردار
است .بنابراین هم روشهای تدریس فعال به عنوان یکی از عناصر اساسی انتقال فرهنگ و شاخصهای الگو استالمی
بر نهادینه سازی الگو اسالمی تاثیر گذار است و از سویی دیگر با توجه به اینیکه یکی از مبناهای ااساستی تعیتین
محتوا ،موضوع و محورهای تدریس و آموزش ارزشها و باورهای اسالمی ایرانی استت ،در نتیجته شاخصتهای الگتو
اسالمی نیز بر تدریس و آموزش تاثیر گذار است .
با توجه به تاثیر متقابل بین تدریس – آموزش و شاخصهای الگو اسالمی ایرانی  ،بهره گیری از نوآوریهای آموزشی
چون روشهای تدریس فعال در نهادینه سازی و یادگیری عمیقتر و پایبندی و مسئولیت پتذیری بیشتتر فراگیتران
نسبت به این الگو خواهد شد در نتیجه پژوهش حاضر به بررسی اجمالی روشهای تتدریس فعتال پرداختته استت.
بخشی از تثثیر آموزش و پرورش نیز در جهت نهادینه سازی شاخصهای الگو اسالمی ایرانی ،داشتن کتارکرد متؤثر
اجتماعی  ،ارزیابی ،نقّادی و حتی توسعه و اعتالی زندگی اجتماعی و فرهنگ جامعه است .چنان که بترای دیتوئی،
تعلیم و تربیت وسیله ی جاودانی ساختن و بهبتود جامعته از طریتق ستازماندهی مناستب و شایستتهی تجربیتات
دانشآموزان است.

1 - Ornstein & Hunkins
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شیوه های تدریس و مبانی فلسفی آن ها:
در تمدن و فرهنگ های مختلف از دیر باز از آن زمان که مسئله ی تربیت نسل جدید مطرح بوده است مساله ی
انتخاب روش تدریس نیز وجود داشته است.هریک از استادان و معلمان بر اساس بینش و نگرش خویش شاگردان
خود را راهنمایی می نموده اند.در دوران ما نیز با این نگرش که آموزش وپرورش نوین همانند سایرنهاد های
اجتماعی متاثر از مکاتب مختلف اجتماعی و فلسفی است در این قسمت به برخی از مکاتب فلسفی که آگاهی از
آنها کار معلمان را در انتخاب روش های تدریس و آموختن آسان می سازد اشاره می شود.
ایده آلیسم : 1ایده آلیسم که در فارسی به پندار گرا ئی یا اصالت تصور ترجمه شده است به معلم و مربی بیشتر
توجه داردو معتقد است که معلم رکن اصلی تدریس بوده و باید محیط خاصی را برای کودک فراهم آورد و او را
به درجه ی کمال برساند .به نظر افالطون تعلیم و تربیت نوعی تذ کر و به خاطر آوردن است که با استفاده از
روش تدریس گفتاری یعنی فراهم ساختن وسایل یاد آوری مجددمطالب تاکید می ورزد.
رئالیسم :2رئالیسم که در فارسی واقع گرایی و اصالت واقع نامیده می شود عقیده ای را گویند که به اشیای خارأ
از ذهن و فکر ما واقعیت قایل است .کمنیوس()1592-1671می گوید ":آموزش و پرورش باید انسان را برای
زندگی آماده کند ".و تاکید کرده است که معلم باید در تدریس خود از حقایق و اشیایی که وجود خارجی دارند
استفاده کند.و اگر به خود اشیا دسترسی نداشته باشد باید تصویر و شکل ویا نمونه ی آنها را مورد استفاده قرار
دهد .
نا ترالیسم : 3ناتر الیسم در فارسی طبیعت گرایی وفلسفه اصالت طبیعت ترجمه شده است.طبیعت گرایان از
جمله ژان ژاک روسو () 1712-1778معتقدند که در هر نوع تربیت باید به نیازهای کودک وطبیعت او توجه شود
یعنی کودک محور تعلیم وتربیت باشد.به نظر طبیعت گرایان تجربه بهترین روش تدریس است و کودک باید اشیا
راقبل ازالفاظ یاد بگیرد وهمین اصل معلمان را وادار میکندتابه روش گفتاری در تدریس اکتفا نکنندوخود را تنها
منبع علم ونشر دانش تصور نکنند بلکه منبع علم را تجربه ای بدانند که دانش آموز شخصا تجربه می کندو
آموزش باید با فعلیتی چون بازی همراه باشد(.نوروزی،آقازاده،عزت خواه،ص)154
پراگما تیسم: 4
Pragmaیک واژه ی یونانی به معنی کار است .فیلسوفی که این اندیشه ها را در آموزش و پرورش به کار
بست جان دیویی()1859-1952بود.دیویی می گوید" :تربیت از تجربه ،به وسیله ی تجربه و برای تجربه است.اما
تاکید بر تجربه به تنهایی کافی نیست بلکه چگونگی تجربه است که اهمیت دارد ".دیویی بر آن است که بهترین
روش آموزش ،به کار بردن روش پژوهش علمی از سوی خود دانش آموزان است .همان روشی که یک پژوهنده
یا دانشمند برای رسیدن به پاسخ یک مساله در پیش می گیرد .و کار آموزگاردراینجا بیش ازهرچیزراهنمایی
دانش آموزان ویاری آنان درکارپژوهش است (نقیب زاده،1378،ص)162

idealism
realism
naturalism
pragmatism
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روشهای نوین و فعال تدریس
آموزش از طریق بازی
شورای ملی معلمان 1در آمریکا و کانادا تثکید کردهاند که بهترین روش آموزش دروس مختلف آن است که دانش-
آموزان خودشان به ساخت مفاهیم درسی بپردازند .این شتورا در آمتوزش ریاضتی بته کودکتان دبستتانی و پتیش
دبستانی ،بر بازی به عنوان روش مؤثر تثکید کردهاند( .منن .)2009 ،2استفاده از بازی ،ابتزار طبیعتی بترای ارتقتا
نگرش مثبت در خصوص یادگیری است .بازی گزینهای آرمانی برای تعامل بین مدرسه و دنیتای کودکتان استت و
با توجه به اینکه میزان افت تحصیلی در درس از مشکالت رایج دانشآموزان ایرانتی در همته پایتههتای تحصتیلی
است (پهلوانصادق ،فرزاد و نادری ،)1384 ،بنابراین از عوامل مهمی که روی نگرش و عملکرد دانشآمتوزان متؤثر
است میتوان از آموزش به طریق بازی نام برد.
پژوهش فنگفنگ و باربارا )2007( 3نشان داد که آموزش به شیوهی بازی در عملکرد دانشآموزان و بهبود نگترش
ریاضی آنان مؤثرتر از روش آموزش سنتی است .هم نین یافتههای یلماز ،آلتون و الکون ( )2010نشان متیدهتد
که آموزش با توجه به زندگی واقعی و نمونههای غنی شده با زندگی بر نگرش دانشآموزان بته درس متؤثر استت.
براساس نظریات پیاژه و ویگوتسکی 4بازی ،اصلی ترین عامل رشد شناختی کودک است .کودکان در قالب بتازی بتا
درک واقعیتها و کنترل مهارتهای شخصی به تعادل دست مییابند .کودکان در خالل بازی ،بهویتژه بتازیهتای
آموزشی ،به مفاهیم ذهنی جدیدی دست مییابند و مهارتهای بهتری را کستب متیکننتد (انگجتی و عستگری،
 .)1385بسیاری از مربیان آموزش و پرورش به نقش بازی به عنوان یکی از مطلوب ترین عوامل آموزش و پترورش
اشاره کردهاند .مونته سوری ،فروبل ،دکرولی ،پیاژه و گانیه 5از جمله کسانی هستند که بترای آمتوزش مفتاهیم بته
کودکان از بازیهای آموزشی استفاده میکردند و استفاده از آن را بهعنوان عمدهتترین وستیلهی آمتوزش کتودک
برای یادگیری موضوعات مختلف مورد تثکید قراردادهاند (اخواست.)1388 ،
کودکان همیشه به بازیهای مختلف عالقه مند هستند .آنها بازی کردن را قبل از راه رفتن و صحبتکردن شتروع
میکنند آنها وقتی که مشغول بازی هستند از تمرکز و توجه بیشتری برخوردارند .بازی برای کودکان میتوانتد بته
عنوان یک ابزار مهم در یادگیری باشد .کودکان روزانه با دروس مختلف زندگی میکنند و با دروس مختلتف رشتد
میکنند و از فرآیندهای دروس فراوانی هنگام بازی استفاده میکنند (اوزدوگان2011 ،؛ لندرت2002 ،؛ بته نقتل
از تکلوی .)1390 ،اگر آموزش از طریق بازی صورت بگیرد ،دانتشآمتوزان زودتتر مطالتب را متیفهمنتد و دیرتتر
فراموش میکنند .استفاده از بازی در تدریس درس هرچند تدریس را طوالنیتر میکند ،اما یادگیری را عمیتقتتر،
دلپذیرتر و عملیتر مینماید (کرامتی.)1382 ،پولوس و اسنادیر )1994( 6دریافتند که بازی آموزشتی مناستب بته
ب هها برای یادگیری مفاهیم و مهارتهای جدید درسی کمک میکند .این محققان توصیه کردند که بتازیهتا در

1 . National Council of Teachers
2 . Mann
3 . Fengfeng & Barbara
4 . Piaget & Vygotsky
5 . Montesori, Froebel, Decroly & Gagne
6 . Pulos & Sneider
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برنامه آموزش درس به عنوان فعالیت کمکی لحاظ شود .آنها به تجربه دریافتند که استفاده از بازیهتای آموزشتی
در دروس  ،به درک بهتر و یادآوری طوالنیتر منجر میشود.
سنین  13-11سالگی در توسعه نگرش به درس مهم است ،در این سنین نگرش منفتی بته درس مثتل درستهای
ریاضی به طور قابل توجهی بیشتر می شود .اگرچه دلیل روشنی برای این موضوع وجود ندارد اما دالیتل احتمتالی
آن ممکن است شیوع مواد انتزاعی باشد .بین نگرش و پیشرفت درس ریاضی همبستگی مثبت وجود دارد ،هر چه
نگرش مثبتتر باشد ،پیشرفت درسی باالتری انتظار میرود(چونگ1998 ، 1؛ به نقل از اس نکل.)2009 ،2
روش تدریس ایفای نقش (نمایش ):
یکی از روش های خالقی که در فعالیت های یاد دادن برای یاد گرفتن به کتار متی رود ،روش ایفتای نقتش یتا
وانمود سازی است .این روش عالوه بر اینکه یادگیری کودکان و نوجوانان را عمیق و پر بار میکند بسیار دلکش
و ذوق آفرین نیز است .روش وانمود سازی از زندگی واقعی انسان ها ،به ویژه زنتدگی شتعف انگیتز کودکتان و
نوجوانان گرفته شده است .ماندگارترین یادگیری ها با شیوه ی ایفای نقش صورت متی پذیرنتد .چتون ایفتای
نقش تنها شیوه ای است که یادگیرندگان از خود مایه می گذارند ،ختود را در معتر مطالتب یتادگیری قترار
میدهند(رؤوف.) 1382 ،
الگوی یادگیری ایفای نقش نمونه ای از خانواده ی الگوی اجتماعی است .متا از ایتن الگتو بترای تشتریح طترق
مختلف پایه گذاری یک جامعه یادگیری در کالس درس استفاده میکنیم .در الگوی ایفای نقش دانش آموزان از
طریق وضع موقعیت های سوال برانگیز ،به جست وجوی مسائل روابط انسانی پرداخته وسپس آنها را مورد بحث
قرار میدهند .دانش آموزان میتوانند به بررسی احساسات ،ارزشها و راهبرد های حتل مستئله بپردازنتد .الگتوی
ایفای نقش نمونه ی زنده ای از رفتار انسانی را عرضه میکند که به عنوان ابزاری برای دانش آمتوزان در انجتام
امور زیر به کار میآید :کشف احساسات خود ،کسب بصیرتی دربارهی نگرش ها ،ارزشها ،ادراکات ختود و بهبتود
مهارت ها ونگرش های مشتکل گشتای آن هتا ،کتاوش در متواد درستی ،از راه هتای گونتاگون(مهر محمتدی،
)1384لگو ی ایفای نقش برای تدریس آرا وعقاید،دیدگاهها والقای انگیزه های دیگران به دانتش آمتوزان متوثر
است .در ایفای نقش از فراگیرنده خواسته میشود تا در مقام دفاع از نظر یک فرد بر آید و یا نقش فردی معین
را بازی کند(مشایخ .)1378 ،در این روش دانش آموزان با شخصیت ها ،باورها ،نظامهای ارزشی ،توانایی وتجارب
پس زمینه ای متفاوت مواجه می شوند .ایفای نقش پلی است بین حرف وعمل .در این روش ،جریان مناستبی
برای انواع دست ورزی ،جست وجو گری ومهارت یابی به وجود می آید (آقازاده.)1384 ،
این روش بر مشاهده و دیدن استوار است .افراد مهارت های خاصی را از طریق دیدن فرا می گیرند .مهم ترین
حسن این روش ،به کارگیری اشیای حقیقی و واقعی در آموزش است و بیش تر برای درس هایی که جنبه
عملی و فنی دارند کاربرد دارد .مراحل اجرای روش نمایشی شامل مراحل آمادگی ،توضیح ،نمایشی ،آزمایش و
سنجش است(اهلرز2002،3؛شارما و چندرا )2003،4در صورت ارائه آموزش به شیوه های فعال تر و بر پایه
1
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3
. Ehlers
4
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تجارب شخصی یادگیرندگان ،میزان یادگیری و رضایت افراد در مهارت های ارتباطی و بین فردی و تثثیر
آموزش به صورت چشم گیری افزایش می یابد(ری ارد ،دیگان و کلنا2014 ،1؛بوکتور.)2013 ،2
بنابراین در این شیوه دو یا چند دانش آموز موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کنند .این شیوه ی تدریس
،نیاز به مهارت های خاص بازیگری ندارد؛ بلکه معلم می تواند بنا به محتوای آموزشی مورد نظر ،به ضرورت از آن
استفاده کند  .از ویژ گی های مهم شیوه ی ایفای نقش این است که زبان آموزان با نمایش وبازیگران آن ،ارتباط
عاطفی برقرارمی کنند وبا هیجان ،مراحل نمایش را مشاهده می کنند .به این طریق ،دقت ،تمرکز حواس وتوجه
به مطالب افزایش می یابد ویادگیری بهتر وموثرتر انجام می گیرد .هم چنین این شیوه برای مقابله با کم رویی
وخجالتی بودن برخی زبان آموزان که در کار زبان آموزی مشارکت کم تری دارند ،بسیار مفید است.
روش بازدید علمی :
برنامههایی که برای انواع وسیعی از اهداف انجام میشود و ممکن است از یک پیادهروی به میدان محلی ،برکه،
بلوک و یا بازدید یک منطقه بیشتر از یک روز تغییر کند.اهداف بازدیدها ممکن است شامل موارد زیر باشد :
مطالعات رفتار حیوانات ،خاک ،سواحل دریا ،آبخیزها ،الگوهای استفاده از زمین و غیره(ویلیامز.)2005 ،3بازدید
علمی باعث تسهیل یادگیری تجربی با ارزشی در آشنایی با واقعیتهای علمی و اجتماعی است که به دانش آموزان
به خصوص دانش آموزان با ناتوانی در درک مفاهیمی که در کالس یادنگرفته اند ،کمک می کنید .به صورت
همزمان با برنامه ریز درسی در آماده سازی و یادگیری تجربی ،بازدید علمی می توانید به عنوان فعالیت مقدماتی در
مواجه ساختن همه دانشآموزان با بخشهایی از کار آینده مورد استفاده قرار بگیرد ،بازدید علمی میتواند فواید غیر
قابل انتظار در عناوین ومباحثی که درکالس درس مطرح میشود ،داشته باشد و میتواند آنها رابه دنیا واقعی مربوط
سازد و هم نین میتواند در به اوأ رساندن وتحکیم آموختهها دانیش آموزان مؤثر باشید .اگرچه بازدید علمی در
فراهم کردن تجارب یادگیری ،مؤثر و مفید است ،ممکن است محدودیتهایی برای معلّم و دانشآموز ایجاد
کند.محدودیتها شامل نبود حمل ونقل ،ترتیبات نظارتی ،هزینهها و نبود دستورالعمل و بخشنامه در خصوص زمانها
خروأ از مدرسه و در دسترس نبودن جا مناس برا بازدید علمی ،خصوصا برا دانشآموزان نواحی روستایی ،برای افراد
با ناتوانی  ،بازدید علمی میتواند چالشهایی را برا معلّم و دانش-آموزان بهوجود بیاورد از جمله:مسئله مربوط به
مدیریت رفتار .وقتی اثربخشی بازدید علمی مجاز تدارک دیده شده مبتنی بر برنامه درسی ارزیابی میشود باید به
متناس بودن و مؤثر بودن فنآور مورد استفاده برا ارائه محتوا توجیه شود .دانشآموزان اغلب  ،در موقعیتهای
غیرمستقیم یاد میگیرنداز طریق فنآور به وسیله استفاده از تصاویر ،شیبیهساز  ،گرافیک و این قبیل تجارب
یادگیری خود را تداوم بخشند و با بازدید از مکان های علم کیفیت یادگیری آنها به وجود آید و رشد کند .این برنامه
نباید به عنوان جایگزینی برا تجربه کردن در نظرگرفته شود ،بلکه راهی برا انتقال توسعه وگسترش تجارب است.
فنآور میتواند به منظور ارتقا حواس و ایجاد عالقه و هیجان و یا برای بررسی و تجزیه تحلیل تجربیات باشدکالرک
و همکاران2002، 4؛ به نقل از ایلون و همکاران .)2006 ،5از این روش به منظور کسب تجارب دست اول بوسیله
Richard RD, Deegan BF, Klena
Boctor
Williams
Clark et al
Elleven, Michelle Wircenski, Jerry Wircenski, Kim Nimon
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خود دانش آموزان استفاده نمود که نه تنها در دروس مطالعات اجتماعی بلکه متناسب با ماهیت موضوعات درسی
،در دیگر دروس نیز از آن استفاده کرد.که شامل مراحل زیر می باشد -1 .تعیین موضوع مورد تحقیق  -2نمونه
گیری  -3جمع آوری اطالعات  -4گزارش(صفوی،1367،ص)57
روش تدریس کاوشگری
آموزش کاوشگری به وسیله ری ارد ساکمن] [6مطرح شد ،این الگو شاگردان را به درون انواع روشهای منظم
مورد استفادهی اندیشمندان در سازماندهی دانش و تدوین اصول وارد میسازد .منظور از تدوین آموزش
کاوشگری وارد ساختن مستقیم شاگردان در فرآیند تفکر علمی از طریق تمرینهایی است که فرآیند علمی را در
زمانی بسیار کوتاه فشرده میسازد .شلنکر] [7بیان میکند که آموزش کاوشگری منجر به افزایش درک علوم،
بهرهوری تفکر خالق و مهارتهایی برای دریافت و تحلیل اطالعات میشود (جویس ،ویل و کالهون.)1386 ،
شاگردان همهی مقاطع تحصیلی می توانند از این الگو منتفع شوند .آموزش کاوشگری در اصل معتقد به آماده
ساختن فردی مستقل در یادگیری است که روش آن مبتنی بر مشارکت فعال شاگردان در کاوشگری علمی است .
دانش آموزان بطور ذاتی کنجکاو بوده و مشتاق رشد و نمو خود میباشند و آموزش کاوشگری توان طبیعی و
اکتشافی آنها را به کار میگیرد و جهتهای خاصی که به واسطه آنها بهتر بتوانند زمینههای جدیدی را کشف
نمایند ،برای آنها فراهم سازد .هدف کلی آموزش کاوشگری ،کمک به شاگردان در ایجاد نظم عقلی و مهارتهای
الزم برای تحقیق و طرح سؤال و یافتن پاسخهایی که مبتنی بر کنجکاوی خود آنها است ،میباشد (اکبری
شلدرهای ،قاسمپور و علیزاده )1390 ،به همین ترتیب در الگوی کاوشگری بر خالف الگوهای تدریس مستقیم
( سخنرانی) ،نقش معلم انتقال و ارائه مطالب نیست بلکه نقش راهنما را در فرآیند تدریس ایفا میکند (شعبانی،
.)1385
حل مساله با روش دیویی
یکی دیگر از روش های مؤثر بر پیشرفت تحصیلی روش حل مسئله است .حل مسئله یک نوع روش خالقانه است،
به ویژه زمانی که مسئله خوب تعریف شده نباشد .بنابراین پیدا کردن مسئله ،تولید ایده و برنامهریزی که از
عناصر اعمال شناختی در تفکر خالق هستند ،در تمام بخشهای حل مسئله مؤثرند (هیز 19811به نقل از مقامی،
 .)1383وقتی یادگیرنده با موقعیتی رو به رو میشود که نمیتواند با استفاده از اطالعات و مهارت هایی که در
اختیار دارد ،به آن موقعیت پاسخ دهد و یا هنوز راه رسیدن به آن را نیافته است ،گفته میشود که او با یک
مسئله روبه رو شده است .با توجه به تعریف مسئله ،حل مسئله را به صورت تشخیص و کاربرد دانش و
مهارتهایی که منجر به پاسخ درست به موقعیت میشود ،تعریف کرد .بنابراین عنصر اصلی حل مسئله کاربست
دانش و مهارت های قبالً آموخته شده در موقعیت جدید است (سانتراک.)2008 ،2پژوهش نشان داده که روش
حل مسئله بر پیشرفت تحصیلی تثثیر مثبت و معنیداری دارد (دیزوریال و شدی1992 ،3؛ فورنلس و الیورس،4
2000؛ بارکر2002 ،5؛ بیرز و بودن2005 ،6؛ یوان و همکاران2008 ،1؛ راند و راپاپورت2008 ،2؛ انورخان و
Hize
Santrock
Dizurilla & Sheedy
Fornells & Olivers
Barker
Beers & Bowden
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همکاران2010 ،3؛ ازدوگان و همکاران2011 ،4؛ گاون و کاباکور2013 ،5؛ سعادتمند و همکاران1380 ،؛ بیگلری،
1386؛ محمدزاده طوفان1388 ،؛ نوبهار1390 ،؛ زارعی1390 ،؛ مرسلی ،احمدی و سعادت1391 ،؛ ادیبنیا و
همکاران .)1392 ،برای مثال نوبهار ( )1390در پژوهشی با عنوان مقایسه تثثیر دو روش تدریس بحث گروهی و
حل مسئله بر میزان یادگیری و یادداری درس تعلیمات اجتماعی به این نتیجه رسید که روش حل مسئله تثثیر
مثبتی بر یادگیری و یادداری دارد .ادیبنیا و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان مقایسه روش تدریس حل
مسئله با روش تدریس کاوشگری بر مهارتهای حل مسئله دانشآموزان به این نتیجه رسیدند که روش حل
مسئله بیشتر از روش کاوشگری باعث افزایش مهارت حل مسئله میشود .هم نین انورخان و همکاران ( )2010و
گاون و کاباکور ( ) 2013که در پژوهش های خود به بررسی تثثیر روش حل مسئله بر پیشرفت پرداخته بودند ،به
این نتیجه رسیدند که حل مسئله باعث افزایش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان میشود.جان دیویی فرایند حل
مساله با پیدا کردن عواملی که موجب مساله شده اند آغاز می کند و دارای پنج مرحله بشرح زیر است-1 :
مشخص کردن مساله -2حدس زدن یا مشخص کردن علل مساله-3در نظر گرفتن راه حل های ممکن -4انتخاب
بهترین راه حل  -5اجرای راه حل انتخابی و نتیجه گیری( یوسفی و اویسی،1386ص)67
انواع سبک های آموزش

 -1سبک یادگیری کالمی
 -2سبک یادگیری تصویری
– 3سبک یادگیری دست ورز

سبک یادگیری کالمی :در دانش آموزان کالمی ساختار نمادین کالم نقش مهمی در تفکر ویادگیری ایفا میکند
اینان کسانی هستند که وقتی فکر می کنند ،به زبان کلمات و جمالت با خود حرف می زنند و می توانند افکار
خود را روی کاغذ بیاورند .استدالل ریاضی را مرحله به مرحله وجز به جز در ک می کنند.و حرکت آن ها از جز
به کل می باشد.
سبک یاد گیری تصویری  :در دانش آموزان تصویری شهود و تصویر سازی نقش مهمی در تفکر ویاد گیری دارد
.برخی از آنان از به کالم آوردن تفکر خود عاجز وناتوانند،اما می توانند آن را به خوبی به زبان مفاهیم و ارتباط
بین آن ها بیان کنند.ا ستدالل ریاضی توسط آنان به صورتی کلی و مانند نگاه کردن به اجزای یک تابلوبه طور
سرتاسری ادراک می شود.و از درک کل به سوی ادراک جزئیات در حرکت اند.
سبک یادگیری دست ورزی :در دانش آموزان دست ورز که ساختار گرا هستند ،باز سازی ساختار ها و دست
وفکرشان نقش مهمی در تفکر و یادگیری ایفا می کند آن ها با به کار بردن ابزارها وساختن اشکال وبازسازی
ذهنی ساختار ها در ذهن خود مفاهیم را یاد می گیرند ومهارت ها را کسب می کنند .حتی اگر آموزش با سبک
یادگیری آنان هماهنگ باشد استدالل ریاضی را تا وقتی خودشان بازسازی نکنند ،نمی فهمند(.محتوای آموزش
غیر حضوری معلمان ص)54
Yuan, Kunaviktikul, Klunklin & Williams
Rounds & Rappaport
Anwar Khan, Aqila & Riasat
Ozdogan, Seyitoglu & Guven
Guven & Cabakcor
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ساختار یک درس :
مناسب
وجواب هایی مبتنی بر دانش
توصیف همراه با مثال
روش پرسش و پاسخ حساب شده
تکالیف انفرادی وگروهی
برکار دانش آموزان وبحث با آنهاوبازخورد
دانش آموزان ،نتایج شفاهی وکتبی و سنجش کار

شروع درس
مرور آموخته های قبلی
بیان مقدمه ای برای درس فعلی

از طریق مقدمه ای
از طریق سوال
از طریق توضیح و

بسط تفکر وایجاد مباحث

از طریق استفاده از

تسهیل درک عمیق از طریق

از طریق ارائه ی

ارزشیابی تدریجی از پیشرفت

از طریق نظارت

ارزشیابی پایانی پیشرفت

از طریق توضیحات

دانش آموزان
تکالیف یا فعالیت های اضافی
اطالعات حاصل ازارزش یابی وتکلیف

تقویت کار
ارتباط با درس های آتی

از طریق تعیین
ازطریق استفاده از

(ترجمه ی تورانی وجانی ،ص)97
یادگیری از طریق همیاری:
معلمان بایدبه دانش آموزان فرصت دهند تا به صتورت گروهتی و از طریتق همیتاری بته یتادگیری اقتدام کننتد
یادگیری از طریق همیاری یک قالب یا چهارچوب آموزشی است که در آن گروه هتای دانتش آمتوزی نتاهمگن از
سوی معلم شکل داده می شوند و به فعالیت می پردازند .هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق
همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است .همبستگی مثبت ،مسئولیت فتردی ،تعامتل چهتره بته چهتره،
مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی .این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز را از تکترار بتی متورد
آموخته هایش رها می ستازد .افتزون بتر ایتن ،یتاگیری از طریتق همیتاری فرصتت هتایی را پدیتد متی آورد کته
یادگیرندگان بتوانند در موقعیت هایی چون کارگروهی ،ارتباطات ،ایجاد همتاهنگی اثرگتذار و تقستیم کتار موفتق
شتتوند .ستتینر گتتوژی بتترای آمتتوزش یتتادگیری از طریتتق همیتتاری چهتتار روش را ارائتته متتی دهتتد:
الف ) طرح کارایی گروه ب) طرح تدریس اعضای گروه أ)طرح قضاوت عملکرد ث)طرح روشن سازی طرز تلقتی
مراحل اجرای الگو همیاری
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-1ابتدا کروه ها شکل می گیرند-2 .این مرحله معلم حدود  15دقیقه درباره ی هدف های مهتم درس ،انتظتاراتی
که از دانش آموزان در پایان جلسه وجود دارد و مطالب اصلی درس که نیتاز بته توضتیح دارد صتحبت متی کنتد.
-3در مرحله ی سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود که در یک زمتان مشتخص روی مطالتب و یتا فعالیتت
هایی که در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های خود تمرین و کار کنند .معلتم بتا حضتور در گتروه هتا ضتمن
ارزشیابی راهنمایی های الزم را انجام می دهد .
-4ایتتتن مرحلتتته نتتتتایج کتتتار گتتتروه هتتتا بتتته نمتتتایش گذاشتتتته خواهتتتد شتتتد( .التتتیس و ویلتتتن.)1387،
کاالیان و کاسیم)2014(1در مطالعه ای مروری که روی تثثیر رو شهای یادگیری در گروه های کوچک بر پیشرفت
آمار دانشجویان انجام شده بود به این نتیجه دست یافتند که بیش ترین پتژوهش هتا بتر روی تتثثیر روش هتای
یادگیری مشارکتی ،همکاری و مبتنی بر پژوهش بر پیشرفت دانشجویان در دروس آمار انجام شتده بتود.هم نین
نتایج آ نها نشانداد که رو شهای یادگیری مشارکتی و همکاری از اثربخشی یتادگیری در گترو ههتای کوچتک در
بهبود پیشرفت تحصیلی حمایت می کنند .درحالی که اثربخشی رو شهای مبتنی بر پژوهش نزدیک به صفر بود.
به مرور مطالعات انجام شده(مک مستر و فوچس )2002،2در حوزه اثربخشتی یتادگیری مشتارکتی بتر پیشترفت
تحصیلی دان شآموزان دارای ناتوانی یادگیری پرداختند .نتایج آ نها نشان داد راهبردهای یادگیری مشارکتی کته
مسؤلیت فردی و پاداش گروهی را ترکیب می کنند به احتمال بی=شتری پیشرفت دانتش آمتوزان دارای نتاتوانی
یادگیری را بهبود می بخشند.
-3شیوه ی بحث گروهی
این شیوه که اساسا یک شیوه ی تدریس شاگرد محور است  ،برای سطوح باالتر از سطح پایه کاربرد دارد وبرای
شاگردان دوره ی ابتدایی چندان مناسب نیست .مثال برای جلسه های گفت وشنود در سطح متوسط پیشرفته ،
فواید بسیار دارد .دراین شیوه معلم در کنار صحنه می ماند واجازه می دهد زبان آموزان با هم صحبت کنند وفقط
گاهی به سوال های آنان پاسخ می دهند اجرای این روش از هر روش دیگر دشوارتر است ؛ چون معلم بایدکامال
به روش مسلط باشد وزبان آموزان نیز با آمادگی قبلی وارد کالس شوند .اداره کردن کالس گفت وشنود به نحوی
که همه ی زبان آموزان در گفت وگو شرکت کنند ودر باره ی اطالعاتی که رد وبدل می شود ،عالقه نشان
دهند،کاری مشکل است .در این زمینه روش مشاوره ای می تواند به موفقیت برنامه یآموزش زبان فارسی کمک
زیادی کند (شعبانی.)1396 ،
در واقع فراگیران در روش تدریس بحث گروهی با تجربه یک فضای توأم با همکاری و مشارکت در تفکر ،بیان آزادانته
دیدگاه های خود و ارزیابی بحث های ارائه شده ،به فهم بیشتر موضوعات درسی دست می یابند.روش تتدریس بحتث
گروهی به دلیل این که دانش آموز محور است و باعث درگیتری و مشتارکت فعتال دانتش آمتوز در فرآینتد یتاددهی
یادگیری می شود ،در زمره رو شهای فعال تتدریس قترار متی گیترد و اکثتر دیتدگاه هتا و مطالعتات مترتبط بتا ایتن
روش،کارآمدی و اثربخشی این روش تدریس را در برابر رو شهای سنتی تدریس از جمله ستخنرانی متورد تثییتد قترار
دادند(مک گیلتون و همکاران.)2006 ،3

1. Kalaian, S. A., & Kasim, R. M
2. McMaster, K. N., & Fuchs, D
3. McGilton K, Irwin-Robinson H, Boscart V, Spanjevic L
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تدریس و یادگیری به شیوه بحث گروهی ،در بهبود مهارت های ارتباطی ،ایجتاد اعتمتاد بته نفتس بتا بحتث در متورد
موضوع ،بهبود توانایی در رساندن و شفاف سازی منظور ،تقویت توانایی گوش کردن ،مشاهده واکنش دیگران نسبت
به آن ه که گفته می شود ،مخالفت بدون ایجاد مقاومت وجبهه گیری ،بیان آزاد نظترات و طترح ستؤاالت متقابتل کته
گاهی آغازگر و نقطه شروع یک پژوهش خواهند بود ،ارزشمند است .به طور کلی ،گفتگتو و مباحثته ،بته تفکتر ،درک،
آموختن و به خاطر آوردن کمک می کند و همه افراد عالقمندانه از این شیوه بهره می برند(والکر و همکاران.)2008 ،1
نتایج پژوهش اسالمیان و همکاران()1394حاکی از آن است که  9میانگین نمرات آزمون ارزشیابی یادگیری از دانش آموزان در روش
بحث گروهی به طور معناداری از روش سخنرانی بیشتر بوده است

-4الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی
یکی از الگوهای تدریس که باعث پرورش ظرفیت مشتکل گشتایی دانتش آمتوزان وهتدایت آنهتا بته بیتان ختالق
وگسترش انگاره های جدید عقلی از طریق توجه به بعد عاطفی وغیر معقول می شود .الگوی بدیعه پتردازی استت
در این الگو ،به وسیله ی فعالیت استعاری به جریان آگاهانه تبدیل می شود  .ازاین الگو اکثرا برای تتدریس انشتا
استفاده می شود .زیرا بیشتر از هر درس دیگری نیاز به پرورش تصتورات ذهنتی بترای خلتق چیتزی جدیتددارد .
هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شکستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید بترای حتل مستائل متی
باشد .این روش به منظور کمک به افراد برای شکستن زمینه های ذهنی قبلتی و پیتداکردن راهتی مناستب بترای
اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد (قربانی.)1382 ،
-1توصیف اولیه:دراین مرحله موضوع مورد نظر توسط معلم ودانش آموزان توصیف می شود.
-2قیاس مستقیم:دراین قیاس دوموجود یا دومفهوم با یکدیگر مقایسه می شوند.
-3قیاس شخصی:دراین نوع قیاس دانش آموز خود را به جای یک شی ویا در فضای جدید قرار می دهد.
-4قیاس تضاد:دراین نوع قیاس ،قیاس های مستقیم وشخصی بررسی می شوند.
-5توصیف دوباره:دراین مرحله ،از بهترین قیاس ها وتجربه های به دست آمده استفاده می شود.
 -5الگوی تفکر استقرائی
بر این اساس این الگو معلم به دانش آموزان مجموعه ای از اطالعات در قلمرو خاصی مثل فرهنتگ کشتورها ارائته
می دهد .وظیفه اصلی معلم درک آمادگی دانش آموزان برای کستب تجربته ،فعالیتهتای شتناختی جدیتد ومتورد
استفاده قرار دادن تجارب در موقعیت جدید است دانش آموزان اطالعات را در مغز خود سازمان دهی متی کننتد
نکات ومطالب مستتر در آنرا به یکدیگر ارتباط می دهند وسپس آموخته هتای ختود را در موقعیتت جدیدبته کتار
گرفته وتعمیم می دهند(عباسی.)1379 ،
وبدین وسیله به پیش گویی ،فرضیه سازی وتوضیح پدیده های نا آشنا یتی متی پتردازد  .الگتوی تفکتر استتقرائی
موجب می شود که دانش آموزان اطالعات را گرد آورند به دقت بررسی کنند به شتکل مفتاهیم در آورنتد ودستت
ورزی با آن مفاهیم را یاد بگیرند  .دانش آموزان با استفاده منظم از ایتن شتیوه توانتایی کارآمتدتری را در تکتوین
مفاهیم می یابند وبر چشم اندازهای خود در نگرش به اطالعات می افزایند  .الگوی تفکر استتقرائی بترای تتدریس
تکوین مفهوم وهمزمان آموزش مفاهیم به دانش آموزان تتدوین شتده وتوجته بته منطتق ،زبتان ومعتانی کلمتات،
وماهیت دانش را پرورش می دهد.سه شیوه ی تدریس در این الگووجود دارد .نخستین آن تکتوین مفهتوم دومتی
1. Walker MP, Duley SI, Beach MM, Deem L,Pileggi R, Samet N, et al.
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تفسیرمطالب وسومی کاربرد اصول است  .هر شیوه دارای سه گام می باشد .مرحله اول :ا -فهرست گیری - 2گروه
بندی  -3عنوان دهی مرحله دوم  -1:تعیین جنبه های شاخص -2کشتف روابتط  -3استتنباط مرحلته ستوم-1 :
پیشگویی نتایج  -2توضیح پیشگوییها -3تصدیق پیشگویی.الگوی تفکر استقرایی موجب م یشود شاگردان اطالعات
را گردآوری و آن را از نزدیک بررسی کنند ،اطالعات را به شکل مفاهیم سازمان دهنتده و یتاد بگیرنتد آن مفتاهیم را
کنترل کنند (فلدر)2005 ،1
-6روش یورش مغزی
روش بارش مغزی هم از سوی متخصصان آموزش وپرورش و هم از سوی متخصصان آموزش خالقیت به عنوان
روش تدریس حل خالق مسائل معرفیشده است و یافتههای پژوهشی زیادی اثرگذاری آن را بر روی پرورش
مهارتهای حل مسثله دانشآموزان به اثبات رساندهاند .آموزش دادن دانشآموزان با روش بارش مغزی حل مسثله را
به نحو خالقانهای در آنان باال میبرد(میشرا و هنریکسن )2013 ، 2روش بارش مغزی میتواند به -عنوان وسیلهای
برای یادآوری مفاهیم و اصول موردنیاز برای حل مسثله به یادگیرندگان کمک میکند(سیف.)1395 ،
بارش مغزی در تدریس و یادگیری کارکردهای مفیدی نشان میدهد و به تسهیل برقراری ارتباط بین راهحلها و
ایدهها میانجامد .در گروههای بارش مغزی ،مشارکت اعتال مییابد ،انتقاد و ایرادگیری کاهش مییابد ،حمایت
اجتماعی افزوده میشود و توانایی دانشآموزان برای " انتقال " اطالعات برای حل مسثله تعیینشده ،افزایش و بهبود
مییابد؛ یعنی دانشآموز بهراحتی میتواند اطالعات ذخیره شده در حافظه بلندمدت خود را بازیابی کرده و برای حل
مسثله به کار گیرد(فضلی خانی.)1385 ،
این روش توسط معلم مدیریت میشود و با مسثله یا مشکل که معلم آن را به بحث میگتذارد شتروع میشتود .هتر
دانشآموزی یک پیشنهاد تازه نامعلوم و مبهم برای حل مشکل ارائه میدهد و درباره آن بته بحتث متیپردازنتد تتا
مفهوم توسعه پیدا کند .معلم دانشآموزان را به بحث و اظهارنظر تشویق و در صورت لزوم آنها را راهنمایی میکنتد.
معموالً این روش با پیدا کردن یک راهحل مناسب برای مسثله یا مشکل به پایان میرسد(الخطیب.)2012 ،3
چهار قاعده اساسی بارش مغزی
-1انتقال ممنوع-2اظهار نظر آزاد و بی واسطه-3تثکید بر کمیت-4.تلفیق و بهبود پیشنهادات
نتیجه بر صاحبنظران پوشیده نیست که پویایی روشهای گوناگون آموزشی و اتکای آن بر پایههای استوار علمتی
و حساب شده ،در جریان رشد یادگیری و ارتقای سطح فراگیری دانشآموختگان ،تثثیر عمتده دارد و ایتن مستئله
نیازمند تالش متخصصان و کارشناسان این حوزه در تتدوین و طراحتی و بته کتارگیری شتیوههتای نتوین استت.
امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده یافته های جدید است  .از آنجا که در مدارس ما نیز دانش آموزان برای آینتده
تربیت می شوند و هر ساله مطالب و محتواهای کتابها نیز تغییر می یابد این ضرورت یعنی استفاده از شتیوه هتای
نو،جدید و کارا بسیار احساس می شود  .یکی از مشکالت مهم و اساسی در نظتام آمتوزش و پترورش خصوصتا در
کشور ما ،به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است.آ شنایی با روش های مختلف تدریس می توانتد
زمینه ای جهت بر خورد متقابل و منطقی با دانش آموزان از یک مجرای ارتباطی صتحیح مهیتا کنتد بطتوری کته
1. Felder, R.M., and Brent
2. Mishra, A. & Henriksen, D
3. Al-khatib
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همواره تفکر منطقی داشته باشد(موسی .)1390 ،آن ه دراین مقاله آمده  ،نگاهی کوتاه و گذرا به روش های نوین
تدریس در ادبیات فارسی از جمله یادگیری از طریق همیاری  ،شیوه ی نمایشتنامه ای ،شتیوه ی بحتث گروهتی،
الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی ،روش یورش مغزی ،الگوی تفکر استتقرائی متی باشتد .امیتد آنکته متورد توجته
واستفاده معلمین گرامی واقع شود(آقا زاده.)1396 ،
بحث و نتیجه گیری
آموزش و پرورش ازنظر طرح و اطالعرسانی نسبت به برنامههای توسعه ملی در آینده ،وضعیت فعلی و فاصله
وضعیت فعلی با نقشه ترسیم شده در آینده نقش مهمی دارند چراکه پشتیبانی مردم از برنامه و طرح مختلف
جامعه مستلزم آگاهیرسانی توسط نهادینه سازی ارزشها و آگاه سازی و مشارکت به واسطه روشهای نوین
تدریس است .از سوی دیگر نقش روشهای آموزشیدر پیشبرد اهداف توسعه محدود به آگاه کردن و حمایت
مخاطبان از الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت و برنامههای توسعه خالصه نمیشود زیرا این برنامههای توسعه باید
موردنقد و تحلیل رسانهها هم قرار گیرد .در ادامه به نوین و فعال ترین روشهای تدریس برای نهادینه سازی آموزه
های الگو اسالمی ایرانی اشاره می شود:

 -1تصویر خوانی

قرآن

-2قرائت سوره
 -3شعر وسرود
 -4پیام قرآنی
 -5داستان
 -6روخوانی
 -7قرائت قرآن در تابستان

فارسی

(محتوای آموزش غیر حضوری معلمان 1390،ص)26

 -1روش کلی یا روش تدریس کل نگر یا نگاه گشتالتی
 -2روش یادگیری از طرق همیاری
 -3ایفای نقش (نمایش )
 -4روش بحث گروهی
 -5روش بارش فکری
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درس هنر

 -1توسعه ی دیدکودکان از طریق فیلم ،عکس،تصاویر و...
 -2توسعه ی دید کودکان از طریق تماس مستقیم با مکان ها ،اشیا و...
 -3روش فنی (استفاده از مواد ولوازم هنری وکسب تجربه ی مستقیم )

مطالعات اجتماعی

-1رویکرد مبتنی بر رویدادهای جاری
 -2روش واحد کار
 -3روش کاوشگری
 -4بازدید علمی

علوم تجربی

 -1روش کاوشگری
 -2روش فرایند علمی (طرح سوال،جمع آوری اطالعات،فرضیه سازی
،آزمایش فرضیه،ثبت نتایج،تحلیل یافته ها،انشائ
گزارش )

 -3روش تماتیک یا زمینه محور
ریاضی

 -1روش حل مساله
 -2روش شبیه سازی شده
 -3روش ارائه ی قاعده ها
-4روش استفاده از مثال
-5کاوشگری
 -6روش استفاده از تجربه هاومشاهده های عینی

بر اساس یافته های پژوهش به منظور

نهادینه سازی شاخصهای الگو اسالمی ایرانی

 مشارکت بین متخصصان تعلیم و تربیت و متخصصان جامعه شناسی و معارف دینی در تدوین شاخصهای الگواسالمی ایرانی؛
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بازنگری روشهای تدریس بر اساس شاخصهای الگو اسالمی؛برگزاری کارگاههای دانش افزایی در زمینه روشهای نوین تدریس؛ لحاظ نمودن تسلط بر روشهای تدریس فعال به منزله مالک جذب ،به کارگیری و انتصاب منابع انسانی درسیستم آموزش و پرورش؛
 تنظیم برنامه ای کامل ودقیق تبلیغی جهت پاسخگویی به شبهات و سواالت نسل جوان و نوجوان به وسیله ینهادهای ذیربط خصوصا حوزه های علمیه که وظیفه مهم و در عین حال خطیر نشر معارف اسالم را دارند.
تغییر اساسی در نظام آموزش و پرورش جهت نهادینه سازی شاخصهای الگو اسالمی در دانش آموزان ودانشجویان  .از طریق تدوین و باز نگری متون درسی و اسالمی  ،استخدام و به کار گیری معلمین و اساتید
کارشناس در مسائل دینی ،تاکید بر برنامه های دینی و فرهنگی در مدارس و دانشگاهها.
تبدیل آموزه ها و معارف ناب اسالمی به صورت مطالب کاربردی و قابل اجرا در شوون مختلف زندگی. پرورش مبلغین و معلمین آگاه به معارف دینی در حد نیاز جامعه وبرای قشر های مختلف جوان و نوجوان وکودک و ...که آشنا به فنون نوین تبلیغ و تدریس با توجه به خصوصیت مخاطب بوده و از روش پژوهش و مطالعه
برای به روز کردن مطالب خود استفاده کند.
 اصالح رفتاری مسئو لین نظام و دو لت تا عالوه بر متخلق بودن به اخالق و رفتار اسالمی کمر همت به رفعنیازها ی جامعه اسالمی بپردازند تا جلوی برخی از آفتها و موجهای دین گریزی که به علت فقر و معضالت
اقتصادی و فرهنگی به وجود می آید گرفته شود و مردم تحت فشار واقع نشوند.

فهرست منابع و ماخذ
آزاد ارمکی ،تقی؛ محبی میمندی ،مصیب؛ اسعدی ،سجاد .)1391(.الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی با تثکید بر شاخص های
آموزش و بهداشت .مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی و ایرانی سال اول شماره ،2صص.36-25
آقازاده محرم .)1396(.راهنمای روشهای نوین تدریس تهران :آییژ.
آقازاده ،محرم .)1384(.راهنمای روش های نوین تدریس ،تهران ،انتشارات آییژ.
اخوست ،آسیه ( .)1388بازی های آموزشی و تثثیرآن بر فرایند یاددهی -یادگیری دانشآمتوزان کتم تتوان ذهنتی آمتوزش
پذیر .مجله تعلیم وتربیت استثنایی.91-102 ،)5(4 ،
اخوست،آسیه؛ بهرامی ،هادی؛ پورمحمدرضای تجریشی ،معصومه و بیگلریان ،اکبر( .)1388تثثیر بازیهای آموزشی بر میزان
یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانشآموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر ،فصلنامه توانبخشی.25-41 ،)3( 2 ،
ادیب نیا ،اسد؛ مهاجر ،یحیی و شتیخ پتور ،ستکینه .) 1392( .مقایسته تتثثیر روش تتدریس حتل مستثله بتا روش تتدریس
کاوشگری بر مهارتهای حل مسثله اجتماعی دانشآموزان دختر در درس علوم اجتماعی پایه پنجم ابتدایی .مجله پتژوهش
در برنامهریزی درسی ،بهار ،شماره  ،9ص .63-78
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ادیب نیا ،اسد؛ مهاجر ،یحیی و شیخپور ،سکینه ( .)1392مقایسه تثثیر روش تدریس حل مسئله با روش تدریس کاوشتگری
بر مهارت های حل مسئله اجتماعی دانش آموزان دختر در درس علتوم اجتمتاعی پایته پتنجم ابتتدایی ،مجلته پتژوهش در
برنامهریزی درسی،10)36(،صص.78-63
اسالمیان ،حسن؛ سعیدی رضوانی ،محمود؛ فاتحی ،یونس .)1393(.مقایسه اثربخشی روش های تتدریس بحتث گروهتی و
سخنرانی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از تدریس .پتژوهش در برنامته ریتزی درستی ،دوره ( ,)2شتماره (,)11
صفحات (.)23-13
انگجی ،لیلی و عسگری ،عزیزه ( .)1385بازی و تثثیر آن بر رشد کودک .چاپ اول .تهران :انتشارات طراحان ایماژ.
بختیار نصرآبادی ،حسنعلی و نوروزی ،علیرضا .)1384( .بررسی میزان تحقتق اهتداف شتناختی درس علتوم بتا روشهتای
سنتی و کاوشگری .فصلنامه تعلیم و تربیت ،شماره  ،84ص .87-107
بختیار نصرآبادی ،حسنعلی و نوروزی ،علیرضا .)1384( .بررسی میزان تحقق اهداف مهارتی درس علوم با روشهای ستنتی
و کاوشگری .مجله علوم انسانی ،شماره  ،62ص .161-183
براون،جورأ-ترجمه رووف،علی .)1383(.تدریس خرد ،انتشارات مدرسه.
بهرنگی ،محمد رضا وآقایاری ،طیبه .)1383(.تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساوزد و منیت سنتی تدریس،
تهران ،نشر شورا.
بیگلری ،سعید ( .)1386تعیین تثثیر آموزش حل مسئله بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانتشآمتوزان پستر کتالس ستوم
راهنمایی منطقه خواجه در سال تحصیلی  ،1385-86پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
پهلوان صادق ،اعظم؛ فرزاد ،ولیاهلل و نادری ،عزت اله ( .)1384ارتباط پیشرفت ریاضی دانتشآمتوزان دختتر و پستر ایرانتی
شرکتکننده در مطالعه تیمز  2003با متغیرهای فردی و خانوادگی .تازه های علوم شناختی،)4(7 ،صص.22-15
تقی پور ظهیر ،علی .)1389(.اصول ومبانی آموزش وپرورش ،انتشارات دانشگاه پیام نور.
تکلوی ،سمیه ( .)1390تثثیر آموزش بازی درمانی متادران بتر مشتکالت رفتتاری کودکتان دارای نتاتوانیهتای یتادگیری .
ناتوانیهای یادگیری،)1(1 ،صص.57-44
جعفری ثانی ،حسین؛ حسینی ،مجتبتی؛ هاشتمی ،فتروزان ستادات؛ لطفتی ،ملیحته .)1393(.بررستی تتاثیر روش تتدریس
کاوشگری علمی بر یادگری .فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری ،دوره  ،2شماره  ،2صص.48-31
جویس ،بوریس؛ ویل ،مارشا؛کالهون ،امیلی )2004(.الگوهای تدریس ،ترجمه محمد رضا بهرنگی )( )1384تهران :انتشارات
کمال تربیت.
جویس ،ب ،کالهون ،امیلی ،هاپکینز ،دیوید.)1384(.لگوهای یادگیری – ابزارهایی برای تتدریس ،ترجمته م .مهرمحمتدی،
تهران ،انتشارات سمت.
جهاندیده ،جواد.)1391( .بررسی مقایسه اثربخشی روش تدریس همیاری با روش کاوشگری بر خلّاقیت دانشآموزان دختتر
در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ  .پایاننامه کارشناسیارشد علتوم تربیتتی ،دانشتگاه عالمته
طباطبایی تهران.
خانیکی ،هادی .)1381( .اصالحات در آموزش و پرورش؛ هتماندیشتی و مصتاحبه بتا صتاحبنظتران و متخصصتان .تهتران.
پژوهشکده تعلیم و تربیت.
ذوالفقاری .حسن .)1381(.راهنمای تدریس کد  51ناشر ک اداره کتل چتاپ وتوزیتع کتتاب هتای درستی.تهران:آموزش و
پرورش.
راسخی ،سکینه .)1397(.تاثیر آموزش خالقیت با استفاده از روش تدریس حل مساله بر پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی:
دانشآموزان مقطع ابتدایی شهرستان تبریز) .نشریه مطالعات کاربردی در مدیریت و توسعه ،شماره،11صص.37-27
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راهبر ،علی؛ حامدی نسب ،صادق؛ بخشی پریخانی ،سمیه .)1396(.تاثیر آموزش روش تدریس بارش مغتزی بتر خالقیتت و
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه هفتم در درس کار و فناوری مدارس متوسطه اول ناحیه سته شهرستتان کترأ در
سال تحصیلی  .1395 -1394فصلنامه خالقیت و نوآوری در علوم انسانی .سال هفتم ،شماره ،27صص.276-251
رحیمی ،مهتاب .)1389( .تثثیر میزان اثر بخشی روش تدریس کاوشگری با روش تدریس سخنرانی در پیشترفت تحصتیلی
درس علوم تجربی دانشآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی منطقه  15شهر تهران  .پایاننامه کارشناسیارشتد علتوم تربیتتی،
دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
رضایی ،علیاصغر.)1389(.تثثیر روش تدریس کاوشگری بر میزان پرورش مهارتهای تفکر فلسفی دانشآموزان پایته پتنجم
دوره ابتدایی شهر بهار .پایاننامه کارشناسیارشد علوم تربیتی ،دانشگاه بوعلی سینای همدان.
رووف ،علی .)1382(.روش ایفای نقش ،ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی.
زارعی ،صغری ( .)1390مقایسه تثثیر روشهای تدریس آزمایشگاهی و حل مسئله بر میزان یادگیری و نگرش دانشآمتوزان
نسبت به یادگیری در درس علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی در شهرستان شیروان در سال تحصیلی  ،1389-90پایتان نامته
کارشناسی ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
سعادتمند ،زهره؛ سیفنراقی ،مریم؛ شریعتمداری ،علی و نادری ،عزتاله  .)1380(.مقایسه تثثیر روش تدریس حل مسئله با
روش تدریس سنتی در درس اجتماعی و ریاضی بتر میتزان پیشترفت تحصتیلی ،نگترشهتای آموزشتی و میتزان یتادآوری
دانشآموزان کالس پنجم دبستان شهر اصفهان ،فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،3)9(،صص.64-37
سلسبیلی ،نادر( .ب  .)1382عوامل تثثیرگذار سیاستی ت اجتمتاعی ،تفتاوت در تثکیتدها و تعتار هتای ارزشتی ،فلستفی و
دیدگاهی در طراحی و تدوین برنامههای درسی (گزارش پژوهش) از مجموعهی مطالعه در مسایل و مباحث اساسی حوزهی
برنامهریزی درسی و روشهای تدریس ،محور اوّل .تهران .پژوهشکده تعلیم و تربیت.
سیف ،علی اکبر .)1395(.روانشناسی مدرن :روانشناسی تربیتی .تهران :انتشارات دوران.
شاکری ،شیرین .)1390( .طراحی الگوی آموزشی مبتنی بر کاوشگری برای تدریس مفهوم گرما در درس علتوم پایته اول .
پایاننامه کارشناسیارشد علوم تربیتی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
شاه ولی ،عباس؛ پاشا ،رضا؛بختیارپور ،سعید؛مکوندی ،بهنام؛حیدری ،علیرضا .)1397(.تاثیر روش تدریس ساختن گرایی بتر
خالقیت در دانش آموزان .فصلنامه سالمت روان کودک ،شماره ،15صص.194-185
شریعتمداری ،علی .)1354( .جامعه و تعلیم و تربیت .اصفهان .انتشارات مشعل.
شعبانی .حسن .)1396(.مهارتهای آموزشی وپرورشی انتشارات سمت.
صفوی  ،امان اهلل .)1367(.کلیات روش ها و فنون تدریس.انتشارات چاپ و نشر ایران.
عباستتی ،محمتتد رضتتا( ،)1379عناصتتر ستتاختاری روش حتتل مستتئله ،مجلتته رشتتد تکنولتتوژی آموزشتتی ،شتتماره.5
قربتتتتتتانی .قربتتتتتتانعلی وهمکتتتتتتاران .)1382(.آمتتتتتتوزش راههتتتتتتای یتتتتتتادگیری.تهران :نشتتتتتتر دانشتتتتتتجو .
موسی ،احمد .)1390(.زبان فارسی در مغرب  :وضعیت ،بررسی و نقد روشهای آموزشی دانشجوی دانشگاه تهران.پایان نامه
کارشناسی ارشد.
عزیزمالیری ،کیومرث.)1390( .تثثیر روشهای تدریس کاوشگری هدایت شده و سنتی و ستبکهتای یتادگیری بتر میتزان
مهارتهای تفکر انتقادی دانشآموزان دبیرستانی .رساله دکتری علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان.
فضلی خانی ،منوچهر .)1385(.راهنمای عملی روش های مشارکتی و فعال در فرآیند تدریس .تهران :نشر آزمون نوین.
قاضیزاده ،ضیا الدین .)1389(.الگوی اسالمی ت ایرانی پیشرفت و نقش نیروهای مسلح .فصلنامة راهبرد دفاعی ،سال هشتم ،
شمارة ،31صص.62-31
کرامتی محمد رضا  .)1382(.نگاهی نو و متفاوت به رویکرد مشارکتی ،چاپ اول .تهران :نشر آئین تربیت.
کرباسی ،منیژه .)1389(.روانشناسی رشد .انتشارات دانشگاه پیام نور.
لوی ،آ.)1378(.مبانی برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی درسی مدارس ،ترجمه ف .مشایخ .تهران ،انتشارات مدرسه.
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محتوای( ) 1آموزش غیر حضوری معلمان پایه ی اول دبستان در راستای همسو سازی با برنامه ی درس ملی
.)1390(.انتشارات دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی آموزش وپرورش.
محمدزاده طوفان ،احمد ( .) 1388بررسی اثربخشی تدریس مبحتث دینامیتک بته روش حتل مستئله بتر درک مفهتومی و
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان سال دوم متوسطه شهر مشهد ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجتایی
تهران.
مرسلی ،آزاده؛ احمدی ،فاطمه و سعادت ،مهدی ( .)1391بررسی تتثثیر روش تتدریس حتل مستئله در یتادگیری فیزیتک،
سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران ،دانشگاه زنجان 1-3 ،شهریور.131-139 ،
معروفی یحیی ,مولودی مظفر .)1394(.تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر پترورش خالقیتت دانتش آمتوزان پایته پتنجم
ابتدایی .پژوهشهای آموزش و یادگیری ،دوره ،22شماره ،96صص.44-31
مقامی ،حمیدرضا  .)1383(.تثثیر آموزش مسئله محور بر افزایش خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسر پایته ستوم
راهنمایی ،پایاننامه کارشناسیارشد ،دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.
نقیب زاده ،میرعبدالحسین .)1387(.نگاهی به فلسفه ی آموزش وپرورش،انتشارات طهوری.
نوبهار ،فائزه (.)1390مقایسه تثثیر دو روش تدریس بحث گروهی و حل مسئله بر میزان یادگیری و یادداری درس تعلیمات
اجتماعی دانش آموزان دختر پایه پنجم شهرستان اسفراین سال  ،1389-90پایتاننامته کارشناستیارشتد ،دانشتگاه عالمته
طباطبایی تهران.
نیک فرجام ،زینب.)1389( .ب ررسی تثثیر روش تدریس کاوشگری در آزمایشگاه برای مفهوم فشار بر روی پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان بوشهر .پایاننامه کارشناسی ارشتد ،دانشتگاه تربیتت دبیتر شتهید رجتایی
تهران.
هایس ،دنیس،ترجمه ی تورانی،حیدر وجانی ،کامبیز.)1388(.برنامه ریزی،تدریس ومدیریت کالس در مدارس ،انتشارات
تزکیه.
الیس،سوزان؛ ویلن ،سوزان .)1387(.آشنایی با یاد گیری از طریق همیاری .مترجم:رستگار ،طاهره  -مجید ملکتان .تهتران:
نشر نی.
Schenkel, B. (2009). The impact of an attitude toward mathematics on mathematics performance a
thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the Degree Master of Arts in
Education at Marietta College.
Pulos, S. & Shneider, C. (1994). Designing and Evaluating Effective Gamesfor Teaching Science
and Mathematics, An Illustration for Coordinate Geometry, Focus on Learning Problems in
Mathematics, 16, 23-42.
Fengfeng, K. & Barba, G. (2007). Gameplaying for maths learning. Journal Educ Technol, 38(2),
249-259.
Mann, R. (2009). About teaching children mathematics. The National Council of Teachers of
Mathematics, Association Drive, Reston.
Ehlers V. Teaching aspects of health care. 2thed. JUTA and company LTD; 2002.
10. Sharma RN, Chandra SS. Advanced Educational Technology. Atlantic publisher and
distributors; 2003.
Richard RD, Deegan BF, Klena JC. The Learning Styles of Orthopedic Residents, Faculty, and
Applicants at an Academic Program. J Surg Educ. 2014; 71(1): 110-8.
Boctor L. Active-learning strategies: The use of a game to reinforce learning in nursing education.
A casestudy. Nurse Educ Pract. 2013; 13(2): 96-100
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