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 چکیده

ی امروزی و اهمیت شوند که با توجه به وضعیت جامعههای نوین تقسیم میهای تاریخی و روشهای تدریس به روشروش

ها پرداخته های هرکدام از آنمحاسن و محدودیت ،دریسوین تهای ننوین در این مقاله به توضیح روش هایاستفاده از روش

( گردش علمی ۶( واحد کار )پروژه( ۵( اکتشافی 0( حل مسئله 3( نمایشی 1( آزمایشی 2های شده است که شامل روش

( الگوی 3( الگوی تدریس ایفای نقش 1ش سازمانده ( الگوی پی2چنین در ادامه آن به الگوهای تدریس که شامل هم .هستند

های نوین تدریس و د اشاره شده است البته تعداد روشیادگیری از طریق همیاری هستن( الگوی تدریس 0تدریس کاوشگری 

یس های نوین تدرهرکدام از روش .های تدریس بیش از این مواردی هستند که در این مقاله به آن ها پرداخته شده استالگو

زیرا در  ؛خود دارند برای اینکه موثر و مفید واقع شوند . . .دانش معلم و  ،زمان ،امکانات ،یتبرای اینکه عملی بشوند نیاز به موقع

 . ی مطلوبی به دنبال نخواهند داشتغیر این صورت نتیجه

 

 .الگو ،تدریس ،آموزش ،روشهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

های الزم برای ر یادگیری مطالب درسی باید مهارتبلکه در کنا ؛انتقال دانش به فراگیران نیستامروزه هدف از تدریس تنها 

حال تحصیل هستند به صورت همه جانبه رشد و طول مدتی که در از مدرسه را نیز فرا بگیرند و درزندگی در جهان خارج 

چنین با توجه هم .س خود بر هیچ کس پوشیده نیستریی تدرای تغییر روش و شیوهی ما ببنابراین نیاز جامعه .یشرفت کنندپ

 .گیرند های تدریس پیشین که متأسفانه در حال حاضر هم مورد استفاده قرار می به شرایط جهان امروز و عدم موفقیت روش

هایی یتدریس در کنار محاسن و محدودهای نوین ت توضیح و بیان کاربرد روش ،تصمیم بر این شد که در این مقاله به تبیین

زیرا  ؛شود های تدریس نیز پرداخته میای تدریس و توضیح تعدادی از الگوگوهها با ال ه به بیان تفاوت آنکه دارند بپردازیم البت

قاله سازی رخ بدهد که در این مدر ابتدا باید به صورت کامل آگاهآمیز عملکرد مطلوب و در نهایت موفقیت برای رسیدن به یک

به این صورت که خواننده با  .های مختلف سعی بر این بوده استها و کتابسایتایی و بهره بردن از ش کتابخانهبا استفاده از رو

 . ها را اجرا کندشود و در مراحل باالتر بتواند آنهای تدریس آشنا بها با الگوهای نوین و تفاوت آنروش

 

 تعریف روش

 ،تردر معنایی کلی .صیف واقعیتتو یا یابی به شناختغیرعقالنی ذهن برای دستقالنی یا عبارت است از فرآیند ع« روش»

نسان را به کشف مجهوالت روش ممکن است به مجموعه طرقی که ا .روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود است

از مجهوالت و فنونی که آدمی را روند و مجموعه ابزار ه هنگام بررسی و پژوهش به کار میمجموعه قواعدی ک ،کندهدایت می

 . (233۵، ساروخانی) داطالق شو ،کندت راهبری میبه معلوما

 

 تدریس

برای ایجاد تغییر در رفتار  ،بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم ،تدریس عبارت است از تعامل با رفتار متقابل معلم و شاگرد

طورکلی انواع تغییراتی را که ههای رفتار و بها و شیوهعادت ،باورها ،هاگرایش ،هاتدریس مفاهیم مختلف مانند: نگرش .شاگرد

 . (2383، )میرزا محمدی  .گیردشاگردان ایجاد کنیم را در برمی خواهیم درمی

 

 الگو

و اصلی های مهم شود که ویژگیشمار گفته میای از اشیای بیمعموالً به نمونة کوچکی از یک شیء بزرگ یا به مجموعهالگو 

 (2381 ،)شعبانی. ء بزرگ یا اشیاء را داشته باشدآن شی

 

 الگوی تدریس

آگاهى از عناصر و آن قابل مطالعه است و شناخت و   اى است که عناصر مهم تدریس در درون  چارچوب ویژه ،الگوى تدریس

 . (2381 ،شعبانی). های مناسب تدریس کمک کند تواند معلم را در اتخاذ روشعوامل مذکور می
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 الگوهای تدریس

 الگوی پیش سازمانده

ط اند قبل از ارائه موزان مربوآهای قبلی دانشی کلی و انتزاعی را که به دانستهاین الگو به این صورت است که معلم مطالبش رو

  .دکننموختن مطالب جدید کمک میآموزان در آاین مطالب به طور غیرمستقیم به دانش .کندبیان می درس

 ار زیادی اطالعات را بهکند تا بتوانند مقداین الگو به معلمان کمک می .است دار کردن یادگیریمهمترین هدف این الگو معنی

و با مسلط گشتن بر  وار را رها کردهتواند یادگیری طوطیا استفاده از این الگو فراگیر میب .دار و مؤثر انتقال دهندطور معنی

کسب اطالعات  ،انر پایداری دانش قبلی فراگیرشناسی خود را استحکام بخشد و در اصل این الگو با افزودن باطالعات ساخت

 (142:23۳8 ،)صفوی. سازدجدید را آسان می

 

 (eloR goiyalpالگوی تدریس بازی نقش یا ایفای نقش )

کنند در این الگو به ی مختلف با نمایشی کوتاه اجرا میهام موضوعی را به روشموزان با راهنمایی معلآدر این الگو دانش

بلکه معلم بنا به موقعیت هدف و موضوع مورد نظر به عنوان یک الگو  ؛انند تئاتر و سینما نیازی نیستهنری م های خاصمهارت

آموز است تا شخصیتی منحصر به فرد بسازد و دانشلگوی تدریس بازی نقش کمک به هدف از اجرای ا .کندن استفاده میآاز 

کند دریس بازی نقش فرصتی را ایجاد میالگوی ت .عملی کند ده استبینی شدر قالب آن چه در مواد درسی پیش این مهم را

آزادمنشانه ای به ویژه یادگیرندگان شیوه .ها به صورت همیار و مشترك فعالیت کنندآن یادگیرندگان در تحصیل موقعیت که در

 (13۵:238۳، )صفوی .آورندهای اجتماعی را به وجود میرای پرداختن به انواعی از واقعیتب

 

 الگوی تدریس كاوشگری

موزان در آری اکتشافی است برای کمک به دانشالگوی تدریس کاوشگری که مترادف با اصطالحات تدریس اکتشافی و یادگی

معلم در  ،ورزندها تاکید میموزش مفاهیم و مهارتآرود این الگو برخالف الگوهایی که بر ارائه مطالب یا به کار میکردن  فکر

این الگو جستجوی  در .کندموزان فراهم میآتگو تعامل را در کالس و بین دانشای طرح و امکان گفمسئله تدریس کاوشگری

-ای هدایت میفرایند تدریس را به گونه ،زمینه فراهم آوردن و معلم با آموزان گذاشته می شودی دانشبه عهده ˝مفاهیم کامال

 ،های فراگیرندگان و محتوای آموزشبراساس فعالیت ،های معلمو راهنمایی مورد نظر را کشف کنندکند که فراگیرندگان مفهوم 

، )صفوی .آموزان استندی دانشی فرایهاهای ذهنی و مهارتهدف نهایی این الگو پرورش فعالیتمتفاوت است بنابراین 

121:238۳) 

 

 وی تدریس یادگیری از طریق همیاریالگ

ر تا پنج نفری مرکب از افراد های چهابه گروه موزان راآدهد سپس دانشزان ارائه میومآاین الگو معلم مطالب را به دانش در

شود به نان محول میآها نیز طبق رهنمودهای معلم و تکالیفی که به کند اعضای گروهمتوسط و ضعیف تقسیم می ،قوی

یا بحث  پرسیدن درس از یکدیگر ،مطالبکمک به یکدیگر در فهم  ،ها شامل مطالعه مطالبپردازند این فعالیتفعالیت می

 .است عالی ذهنی هایفعالیت هدف نهایی از کاربست الگوی تدریس یادگیری از طریق همیاری دستیابی به .گروهی است

 ( 118:238۳ ،صفوی)
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 تفاوت الگو و روش تدریس

 اند از:ها عبارتاین ویژگی .آنها هستندفاقد ها  شهایی دارند که روالگوهای تدریس ویژگی .ها داردتر از روشالگو مفهومی وسیع

 داشتن مبانی نظری 

 بدانندآموزان باید گیری درباره آنچه دانشداشتن دیدگاه و جهت 

 چگونگی یادگیری 

 (2338 ،هایی درباره رفتار معلم )صفویتوصیه . 

 

 روش تدریس

شود و بهترین روش روشی  فی معین انجام میها و مراحل تجربی است که برای نیل به هد فعالیت یهمجموع ،روش تدریس

دهی  تدریس را سازمان .بیشترین بهره و نتیجه را عاید گرداند ،با صرف کمترین مدت و با توجه به امکانات موجوداست که 

است که با توجه به شرایط و امکانات موجود صورت  هایی آموزان تعریف کرده و روش تدریس مجموعه فعالیت یادگیری دانش

 . (23۳4 ،نژاد )شعاری .زش مؤثر و مطلوب فراهم سازدگیرد تا مساعدترین زمینه را برای پرورش و آمو می

 

 های تدریسبندی روشتقسیم

مسئولیت اصلی  ،اطالعاتی ست و معلم به عنوان انتقال دهندهدر این روش فراگیر موجودی انفعالی ا های تاریخی:روش .1

ته سازد و به ها انباشاصول و اصطالحات درس ،مفاهیمکند ذهن فراگیران را با انبوهی از ش میاو تال .وزش را بر عهده داردآم

قابل انعطاف است و معلم و ی درسی غیر برنامه ،ن نوع روش تدریسدر ای .ها را نسبت به قبل تغییر دهداین ترتیب رفتار آن

خود اوست و به عنوان  ،ریسکند که عامل اصلی تدور میمعلم تص .کنندجبار از محتوای مشخصی استفاده میر به افراگی

های معلم محور نیز روش ،هاشگونه الگوها و روبه این ،شاید به همین دلیل .شودلومات در برابر فراگیران ظاهر میی معگنجینه

  .گویندمی

 

کند تا توانایی م تالش میدارد و معل ز توجه قرارهای او در مرکفراگیر و عالیق و توانمندیالگو  در اینهای نوین: روش .1

ز طریق کند و یادگیری مؤثر را اامکانات آموزشی زیادی استفاده میمعلم هنگام تدریس از وسایل و  .فراگیران را تقویت کند

 .دهدمیف و یادگیری مفاهیم درس دخالت آنان را در تحقق اهدا گذارد وی فراگیران میهای متنوع به عهدهها و فعالیتتمرین

کند تا درس را به طور و به او کمک میکند پای فراگیر مسیر آموزشی را طی میای است که پا به کنندهراهنما و هدایت ،معلم

 . (2338 ،)صفوی. عمیق و از روی عالقه یاد بگیرد

 

 روش آزمایشی

ره مفهومی خاص عمال تجربه وصی درباجریان آن فراگیران با به کار بردن وسایل و مواد بخصآزمایش فعالیتی است که در 

گیرد؛ اما نداشتن آزمایشگاه مجهز با وسایل مناسب در مدرسه نباید یش معموال در آزمایشگاه انجام میآزما .کنندکسب می

که ای الزم است وسایل بسیار ساده ،زمایش در کالسادن آبرای انجام د ،در بعضی موارد .دلیلی برای انجام ندادن آزمایش باشد

های عملی زان به جنبهآموگاهی به منظور آشنا کردن دانش ،آزمایش .تواند به آسانی آنها را تهیه کندآموز میی دانشمعلم و حت

گذارد و انتظار آزمایش را در اختیار فراگیران میمعلم دستورالعمل انجام  ،برای این کار .گیردقرار مییک مفهوم مورد استفاده 
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آوردن آزمایش به منظور فراهم ،در موارد دیگر .با استفاده از دستور کار سرانجام به نتیجه یکسانی برسند زانآمودارد که دانش

کند و فراگیان با آن تا در اجرای جهت کلی فعالیت را مشخص می معلم محیطی مناسب برای حل مسئله تلقی و در این صورت

 . ندگیری کنگیری و نتیجهبه طور مستقل تصمیمآزمایش 

 

 چند رهنمود برای آزمایش

 . آموزان آزمایشی را انجام دهید خودتان آن را تمرین کنیدقبل از اینکه بخواهید برای دانش روزچند .2

 . انجام شود وسایل و ابزار الزم را آماده کنید و آنها را به ترتیب روی میز قرار دهیدروزی که قرار است آزمایش  .1

جعبه چوبی استفاده کنید و آن را روی میز بگذارید و  توانند خوب بینند از یکآزمایش را ب آموزان جریانبرای اینکه دانش .3

 . روی جعبه قرار دهید .وسایلی را که با آن آزمایش می کنید

  .آموزان نشودبگذارید تا موجب حواس پرتی دانش ابزار اضافی را داخل جعبهوسایل و  .0

 

 روش آزمایشی محاسن

 ر و مؤثرتر خواهد بودتباثبات ،ارب مستقیم حاصل شده استتج چون یادگیری از طریق . 

 گیرندروش آزمایش کردن را نیز یاد می ،های آموزشیآموزان عالوه بر دست یافتن به هدفدانش . 

 کندگیزه مطالعه و تحقیق را تقویت میهای تدریس مسئله محور در دانش آموزان انروش . 

 نفس می دهد ا می کند و به آنها اعتماد به حس کنجکاری دانش آموزان را ارض . 

 کندآموزان تقویت میاختراع و تفکر علمی را در دانش ،نیروی اکتشاف . 

 حوصله در نتیجه آنان را کمتر خسته و بیو  ،کندجالب و شیرین می آموزاندانش های آموزشی را برایفعالیت ،این روش

 (2381 ،شعبانی ). کندمی

 

 یشیش آزماهای رومحدودیت

 شودریس از نظر اقتصادی گران تمام میهای تدلذا در مقایسه با سایر روش ،احتیاج به وسایل و امکانات فراوان دارد . 

  خود با روش آزمایشی آشنایی داشته باشند نیاز داردبه معلمان آگاه و مجرب که.  

 و دامنه لغات و مفاهیم  ،آموزان قرار دهددانش و معلومات کمتری در اختیار ها ممکن است اطالعاتنسبت به سایر روش

 . آنان را تقویت نکند

 زان تثبیت گرددممکن است به صورت غلط اجرا شود و این روش غلط در رفتار دانش آمو ،در صورت عدم کنترل. 

 (2381 ،شعبانی)

 

 روش نمایشی

ابتدا  .گیرندز طریق مشاهده و دیدن فرا میا راهای خاصی افراد مهارت .اساس مشاهده و دیدن استوار استروش نمایشی بر

 .دهدکار را شخصا تکرار کرده انجام میدهد و آنگاه فراگیران همان یدر برابر چشم فراگیران انجام م معلم عمال جریان کاری را

 ،مهمترین حسن این روش .ئیمتوانیم مهارتی را به تعداد زیادی از افراد و در طی زمانی کوتاه ارائه نمابا استفاده از این روش می
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ده از روش نمایش دادن ما ناچار به استفاده نباید فراموش کرد که برای استفا اموزش به کمک اشیاء واقعی و حقیقی است ضمنا

 . شودنبه عملی و فنی دارند استفاده میهایی که جاز روش نمایشی برای درس ،از روش سخنرانی نیز هستیم

 

 روش نمایشی محاسن

 های عملی استن روش برای مهارتتریسبمنا . 

 توان گام به گام تدریس کردهای پیچیده را میمهارت . 

 شودبین محیط آموزشی و محیط زندگی عمال ارتباط برقرار می ،ی اشیای حقیقی در کالسبا به کارگیر . 

 شودرت از طریق حواس مختلف دریافت میاطالعات و مها . 

  دشوآموزان میانشموجب کسب تجارب مستقیم د . 

   شوندآموزان خسته نمیفعال است و دانشکالس همیشه . 

  (2381 ،شعبانی) .زندگی واقعی کاربرد دارندهای آموخته شده در موضوع 

 

 ش نمایشیی روهامحدودیت

 طلبدنتیجه هزینه بیشتری می به امکانات و تجهیزات آموزشی نیازمند است و در . 

 یادگیری صورت نخواهد گرفت ،زاتدر صورت عدم وجود تجهی . 

 بزرگ باشدهای مگر به صورت کارگاه ،های پرجمعیت غیرقابل اجراستدر کالس . 

 های نظری و عملی دارندمعلمان نیاز به مهارت ،در اجرای تدریس مؤثر . 

 کنداال به ویژه خالقیت را تقویت نمیعمومأ تفکر سطح ب . 

 (2381 ،شعبانی) .ی چندان مناسب نیستکل هایبرای درك و فهم نظریه و دیدگاه . 

 

 روش حل مسئله

در  .دشوبه یک هدف یا یک راه حل منتهی میهایی که حل مسئله فرآیندی است برای کشف توالی و ترتیب صحیح راه 

در  .مشکالتی که بر سر راه رسیدن به هدف وجود دارد غلبه کند ود باید بر موانع یاشروبرو میای موقعیتی که انسان با مسئله

م یک راه حل کدابرای هر معما و مسئله ریاضی که ،مانند ماز ،شودی فرد مربوط میوال به محیط بیرونشناسی مسئله معمروان

رسیدن به راه حل و  عبارت است از کاربرد تجربه قبلی فرد برای ،عامل اصلی در حل مسئله .شودو پاسخ مشخص یافت می

 ،ای که شخص در آن قرار داردحداقل در موقعیت ویژه .نبوده استپاسخی است که پیش از آن برای انسان شناخته شده 

 . شودذشته پیش نیاز حل مسئله محسوب میدانش و مهارت گ ،تجربه

 

 وش حل مسئله محاسن ر

  دارند و هنگام موفقیت و یا شکست یت خاطر بیشتریکنند و رضاشاگردان احساس مسئولیت بیشتری می روشدر این، 

 . نه معلم را  ،دانندخود را مسئول می

 ل اجتماعی و سرانجام ک ،های روانیتمام جنبه ،؛ بنابرایننه محتوا و مفاهیم آموزشی ،در این الگو رشد شاگرد هدف است

 . گیردورد توجه قرار میشخصیت شاگردان م
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 و به هنگام مواجهه با دانند بلکه کاربرد معلومات خود را می ؛گیرندرا برای نمره یاد نمی ردان مطالبدر این روش شاگ

 . توانایی حل آن را دارند ،مسأله جدید

  آوری خواهند بودبه فنفارغ التحصیالن چنین الگویی افرادی خالق و نوآور و پذیرای تغییرات مربوط . 

 

 های روش حل مسئلهمحدودیت

 به معلمان مجرب و پژوهشگر داردز این روش نیا . 

  فضا و امکانات آموزشی مناسب دارداجرای چنین الگویی نیاز به . 

 کافی جود چند نفر در یک کالس توان گفت که و)اگر چه به طور قطع نمی. تعداد شاگردان در هرکالس باید محدود باشد

تعداد  ،طور کلیهای آموزشی دارد( ولی بهها و هدفروش وسایل و ،امکانات مالی ،تعداد بستگی به توانایی معلماین  .است

 . نفر تجاوز کند 14کالس نباید از شاگردان در هر

 

 روش اكتشافی

های ممکنی را برای آن راه حل ،کندی موردنظر را مشخص آموز باید مسئله تشافی فرآیندی است که در آن دانشیادگیری اک

آزمایش به دست آورد  های مناسبی را با توجه به اینگیرینتیجه ،وجه به شواهد آزمایش کندتها را با این راه حل ،در نظر گیرد

 ،روش تدریساز حیث  .جدید به کار گیرد و سرانجام به قوانین کلی و قابل تعمیم برسد هایها را در موفقیتگیریو این نتیجه

د که در آنها شاگرد با راهنمایی محدود معلم و یا بدون های آموزشی اشارت داریادگیری اکتشافی به آن دسته از موقعیت

ای که معلم برای افی عبارت است از میزان راهنماییی روش اکتشویژگی عمده .ورد نظر نایل می آیدراهنمایی او به هدف م

 های زیر باشد:اند در محدودهتومایی معلم به شاگرد میراهن .آوردشاگرد به عمل می

 . صول و راه حل مسئله را برای شاگرد توضیح دهدتواند امعلم می  -2

اما راه حل مسئله را در  ،رود برای شاگرد توضیح دهدکه در یادگیری اکتشافی به کار میتواند فقط اصولی را معلم می  -1

  .اختیار او نگذارد

 . اما راه حل مسئله را تشریح کند ،تواند اصول را تشریح نکندمعلم می -3

ا یادگیری بدون راهنمایی معلم که در این صورت آن ر ،اصول و نه راه حل را در اختیار شاگرد قرار دهد تواند نهمعلم می  -0

ل شود و آخرین مورد که نه اصول و نه راه حاصول و هم راه حل مسئله تشریح میبین نخستین مورد که در آن هم  ،نامیممی

ط و خاطر آوردن اصول مربومعلم در به ،در یادگیری اکتشافی .شودیاکتشافی راهنمایی شده نامیده م یادگیری ،شودارائه می

 ،صفوی) .گویدی راه حل چیزی نمیاما درباره ،دهدمعلم اصول را شرح می ،این معنیدر  .کندکاربرد آنها به شاگرد کمک می

2338 :22۵).  

 

 محاسن روش اكتشافی از دیدگاه برونر 

 وش اکتشافی بر شمرده است: ( محاسن زیر را برای ر2۳31برونر )

 کندآموز را تقویت میدگیری اکتشافی توانایی ذهنی دانشیا . 

  شاگرد به طور خود جوش  ،زیرا در این نوع یادگیری ؛دهدآموز را افزایش میی درونی دانشاکتشافی انگیزهیادگیری

 . های خود اوستعالیتدارد از فکند و پاداشی هم که دریافت میهای آموختن را دنبال میفعالیت
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 آوردبار می زد و او را خالق و کاوشگرآموفنون اکتشاف را به شاگرد می ،یادگیری اکتشافی . 

 داند که دهد و میهایش را سازمان میآموز خود آموختهزیرا دانش ،شودها میی اکتشافی موجب دوام بهتر آموختهیادگیر

 . ( 22۶: 2338 ،فویص) .چه موقع و چگونه آنها را به دست آورد

 

 های روش اكتشافیمحدودیت

ای سازمان یافته به شیوه ،ی از دانش و معلوماتی منسجممجموعهف اساسی تدریس این است که آزوبل معتقد است که هد

تفکر  توانلذا وی معتقد است که نمی ،آموز عرضه گرددضوح تنظیم شود و به وضوع به دانشاین مجموعه باید به و .ارائه شود

؛ شناسی و غیره ( آموختزیست –ریاضی  –ی علمی بخصوصی ) مثل فیزیک خارج از چارچوب و زمینه کلی رشتهاکتشافی را 

مخالفان روش  ،همچنین .های علوم مختلف میسر استز طریق ساختار کلی هریک از رشتهیابی به تفکر اکتشافی ازیرا دست

 ،صفوی) .دانند و معتقدند که این روش به ویژه برای شاگردان جوان مفید نیستگیر میی آن را روش کم اثر و وقتاکتشاف

2338 :223 ) . 

 

 واحد كار )پروژه(

حد کار معموال وا .باشدی ارزش است و متوجه هدف معینی میفعالیتی است که از نظر آموزشی و پرورشی دارا واحد کار

-و اغلب در خارج از مدرسه صورت میمطالعه و انجام کار عملی است  ،آوری اطالعات و یافتن راه حلجمع ،مستلزم بررسی

-آموز با هم همکاری میمعلم و دانش .شودتصنعی کالس از میان برداشته میار روال معمول و در جریان انجام واحد ک .گیرد

محدودیت زمانی برداشته  آید وکالس به صورت کارگاه درمی .گیردهای کالس را میکار فردی و گروهی جای فعالیت ،کنند

 . گرددآموز میب توسعه عالیق شخصی دانشواحد کار موج .شودمی

آموز کار را از کجا شروع ی پایانش منوط به آن است که دانشول ،یابدمی شود که درس خاتمه میار در جایی شروع واحد ک

س عالیق و تمایلشان و پس از آموختن اصول اساآموزش را تشویق کند که برر طول سال تحصیلی معلم باید دانشد .کند

زی در آموانجام دهند؛ مثال ممکن است دانش به طور فردی یا گروهیو « واحد کار»اساسی درس کالس تکلیفی را به صورت 

یا  .شوند و بخواهد خودش در میان سنگ آهک فسیل پیدا کندها در سنگ آهک یافت میمدرسه آموخته باشد که فسیل

گرفتن از  کند و بخواهد با عکسقوسی و از مشرق به مغرب حرکت می ی ممکن است آموخته باشد که ماه بطورمحصل دیگر

معلم می تواند  واحد کار آموزان به انجامبه هر حال برای تشویق دانش .ی مختلف این حرکت را به تصویر درآوردهاآن در زمان

را آموزان مطابق ذوق و عالقه خود موضوعی های کالس تهیه کند تا دانشهای قابل بررسی و مربوط به درسفهرستی از موضوع

 تواند انجام شود:آموزان میهایی که توسط دانشموضوعای است از یر نمونهفهرست ز .انتخاب کنند

 تغییرات روز به روز درجه حرارت در یک هفته . 

 و زاویه ثابت  ای از یک نقطهدقیقه 0های زمانی عکس برداری از ماه در فاصله.  

 جمع آوری فسیل.  

 زندگی لک لک 

 مطالعه یک بنای تاریخی.  
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الزم باشد پیرامون آن به کتب و منابع مراجعه  ،آموز پس از این که موضوع مورد عالقه خود را انتخاب کرد ممکن استدانش

 . (  232: 2338 ،) صفوی ای بسازدربه دست بزند و یا ابزار و وسیلهعمال به تج ،کند

ی سایر کند و آن را در کالس براراجع به نتایج آن گزارشی تهیه میآموز کار مطالعه خود را تمام کرد پس از اینکه دانش

و تصاویر و  آموز هنگام ارائه مطالب از نمودارتر بیان شود دانشمعموال برای اینکه مطالب روشن .دکنآموزان عرضه میدانش

 . ( 231: 2338 ،فوی)ص .کندغیره نیز استفاده می

 

 (پروژه)واحد كارروش حاسن م

 تقویت روحیه خالقیت و نوآوری 

 کمک به یادگیری عمیق موضوع پروژه 

 تمرین کار تیمی و یادگیری اجتماعی 

 

 (پروژه)واحد كارهای روش محدودیت

 هزینه بر بود 

 وقت گیر بودن 

 (233۳ ،ی)عبداله .های گروهیم درگیری همه اعضای تیم در پروژهامکان عد 

 

 گردش علمی یا فعالیت تجربی خارج از كالس روش 

آزمایشگاه یا کتابخانه صورت  ،کاری است عملی که بیرون از کالس ،می یا فعالیت تجربی خارج از کالسردش علگ تعریف: 

 ،مصاحبه ،شنامهپرس ،شاهدهآوری اطالعات از طریق مجمع ،ی یک مسئلهمطالعات مستقیم و دست اول دربارهگیرد و شامل می

تشخیص تغییرات یا درستی و  ،هاز این طریق در مورد اعتبار فرضیهتا ا ،باشدبرداری و سایر فنون تحقیقی مینمونه ،گیریاندازه

 . ها اطمینان حاصل شودصحت شرایط و موقعیت

توانند جای آن را هیچکدام نمینه کالس  ه نه خانه وک ،فضای آزاد و بدون سقف بهترین آزمایشگاه طبیعی برای کودك است 

 ،حیوانات  ،حشرات ،پرندگان .کندق میی ذاتی او تطبییابد که با غریزهط بیرون از کالس کودك چیزهایی میدر محی .بگیرند

 ،جنگل ،عهمزر ،آسمان .ی آنها کنکاش کندتواند دربارههمه موادی هستند که می ،ا و غیرهجویباره ،هاکوه ،هادرخت ،گیاهان

 حس ،دارداو را به شگفتی وامی ،کندت که توجه کودك را به خود جلب میپارك و استخر مملو از چیزهای جالبی اس ،باغچه

دیدار از تواند به طور کلی گردش علمی می .سازد که به اکتشاف بپردازدانگیزد و برایش فرصتی فراهم میکنجکاوی او را بر می

یا از سایر مؤسسات  ،از محیط مدرسه .مزرعه و غیره که در محل سکونت موجود است باشد ،هکارخان ،نمایشگاه ،موزه ،یک شهر

؛ بنابراین الزم نیست که گردش علمی حتما دیدار از نقاط دوردست باشد .توان تجارب دست اول کسب نمودآمورشی نیز می

 .تواند گردش علمی محسوب شودم کند نیز میب آموزشی را فراهجارآموزان که امکان کسب تبلکه مشاهده محیط اطراف دانش

 . (202: 2338 ،صفوی)
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 محاسن روش گردش علمی

 های مدرسه با جامعه پیوند فعالیت 

 کسب تجارب واقعی و فعال بودن شاگردان 

 منه کوه برای آموزان به دا مانند بردن دانش ،گردش علمی روش مفیدی است ،اگر برای مطالعه زمینه خاصی فراهم باشد

 . (23۳4 ،ا )امیدیه آوری و شناخت عینی انواع سنگ معج

 

 های روش گردش علمی محدودیت

 عدم تکافوی امکانات 

 نیاز به زمان بیشتر 

 بهم خوردن برنامه رسمی مدرسه 

 (23۳4 ،د )امیدیکنن را نوعی اتالف وقت تلقی می های علمی مدیریت مدرسه و والدین کودکان اغلب گردش . 

 

 

 گیرینتیجه

آموز محور و کالس دانش معلم محور نباشدکالس های نوین تدریس استفاده کنند و سعی کنند که ه باید معلمان از روشامروز

شوند و موزان میآافزایش یادگیری دانشباعث  تدریسها در روند الگو و هااین روش گیری معلمان با به کاربه طور کلی  .باشد

و  شودموزان میآشارکت فعال و افزایش خالقیت دانشم ،ه باعث ایجاد انگیزهی که گفته شدهایهمچنین تدریس به روش

های نوین تدریس برای هر کدام از روش .آوردآموزان را از انفعال درمیر میکند و دانشآموزان را در موضوع درس درگیدانش

و منجر به یادگیری و وثر و مفید واقع شوند ا متدارند  . . .دانش معلم و  ،زمان ،امکانات ،به موقعیت ینکه عملی بشوند نیازا
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Abstract 

Teaching methods are divided into historical methods and new methods, which according to the current 

community situation and the importance of using new methods in this paper, explaining the new teaching 

methods, merits and limitations of each of them, including experimental methods 1) 2) dramatic 3) problem 

solving 4) exploration 5) unit of work (project) 6) of scientific circulation . 

Furthermore, teaching patterns including 1) preorganization model 2) role playing teaching model 3)exploratory 

teaching model 4) learning teaching pattern through collaboration are mentioned, of course, the number of new 

teaching methods and teaching patterns are more than these that have been discussed in this article. Each of the 

new teaching methods to be implemented requires situation, facilities, time, teacher knowledge, etc. They have 

to be effective and useful in order to be useful, because otherwise they will not have a favorable result . 
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