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 چکیده 

شود و غالبا معلم  که به طور خالصه از وسایل کمک آموزشی کمتری استفاده میهایی هستند  سنتی روشهای تدریس  روش

فعالیت  هایی هستند که در آنها معلم از وسایل آموزشی نوین و همسان با  هایی تدریس نوین روششمحور هستند در مقابل رو

دارد.  به تفکر و خالقیت در یادگیری وا میحسب انگیزه ایجاد شده    را برآموزان  کند و دانشن در کالس استفاده میآموزادانش

روش سنتی  اصالح  تدریس  روشهای  دست  به  آن  جایگزینی  نوین  ی  هاو  دانشتدریس  که  است  شده  انگیزه باعث  آموزان 

آموزان ما نسلی خالق تر  ی دانشسهولت بخشیده است در نهایت جامعهجهت یادگیری پیدا کنند و عمل یادگیری را  بیشتری  

های  روش  رثارا در زمان تحصیل خود در  شکوفا شدن استعداد و عالقه  چرا که فرصت    ؛یابندتر در اجتماع حضور میتوانا  و  

   اند. نوین استفاده نموده تدریس

 

 آموزدانش،  تدریس سنتی، روش تدریس های كلیدی:  واژه
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 مقدمه 

های تدریس سنتی  تدریس سنتی استفاده شده است. روشهای  های متوالی از روشدر نظام آموزش و پرورش کشور ایران سال

شود.  کند و در تدریس از وسایل آموزشی کمتری استفاده مییفا میهایی هستند که در اغلب آنها معلم نقش اصلی را اروش

نتیجه صاحب در  است.  یادگیری شده  به  آموزان  دانش  رغبت  و  میل  کاهش  باعث  زمان  باگذشت  مسئله  نظران جهت همین 

های  جایگزین روشهای نوین آموزشی را صالح را بر آن دیدند که روش، آموز در کالس و میل او به یادگیریافزایش نقش دانش

های سنتی و نوین را تعریف کنیم و با اهمیت و الزم به ذکر است که در این مقاله سعی شده است روش  سنتی نمایند. حائز

های تدریس  تر به روشهای نوین آگاه سازیم و با دید متفاوت و مثبتاز اهمیت روشهای سنتی شما را  بیان اثر اصالح روش

است با خواندن این مقاله و با دید جدید به دست آمده شما بتوانید    زش را به خوبی انجام دهید. امیدنوین بتوانید عمل آمو

 راهی را برای آموزش کارآمد به فرزندان این سرزمین هموار کنید.

 

   سنتیی تدریس  هاروش

-از دیرباز بکار گرفته مىد و  دارن  آموزشیهاى  در نظام   طوالنیهایى هستند که سابقه  هاى تدریس سنتى روشمنظور از روش

هاى  هاى روشهاى مختلف در قالبشود. هرچند ذکر روشکمتر استفاده مى   موزشیآکمک  ها از وسایل  اند. در این روششده

 کند.  رجحان و برترى یک روش را بر روش دیگر مشخص نمى  وجههیچهاى جدید تدریس به سنتى و روش

 با محتوابلکه هر روش در یک موقعیت خاص و  ،  و متداول دلیل برترى یک روش نیست  سنتىهاى تدریس بهروش  بندیتقسیم

هاى آموزشى ترى در نظامطوالنی  هاى تدریس سنتى کاربردداشته باشد. روش  و شاگردانى خاص ممکن است کارآیى خاصى

 https://vista.ir دارند.

 

 عمده شاملهای تدریس سنتی به طور  روش

 روش آزمایشی )آزمایشگاهی(  ✓

 روش ایفای نقش  ✓

 روش بحث گروهی  ✓

 روش پرسش و پاسخ  ✓

 روش حفظ و تکرار  ✓

 روش سخنرانی ✓

 روش گردش علمی  ✓

 علمی( روش نمایشی )نمایش   ✓

 شود  بحث گروهی و پرسش و پاسخ و روش سخنرانی استفاده میها عمدتا از که بین این روش

 

 سنتی های تدریس  معایب و مزایای روش

م عامل اصلی  های تدریس سنتی که مشخصه اصلی آن اقتدار معلم و معلم محور بودن و نیز باور بر این اصل است که معلروش

به دانش آماده پذیرش  انتقال دانش  نیستند.،  آن هستندآموزانی است که  برای آموزشهای همگانی کارآمد مفید    امروزه دیگر 
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ودن آماده  آموز بهستند که آنها را برای نقش دانش  هاییمحصول خانواده،  شوندمتوسطه میهایی که وارد مقطع  امروز نوجوان

 باشند. ی و درسی میآموزان بیشتر در معرض شکست آموزشاند و این دانشننموده

 http://mtby.blogfa.com 5138نوشته شده از چکیده مقاله هوشنگ مرادی 

کننده  آموزان تنها دریافتگرفته و دانشآموز شکل  بطه یکطرفه معلم و دانشاساس راهای ایران بردر مدارس و دانشگاهآموزش  

معلم   حالیمطالب  در  سالهستند  رویکرد  این  ناکارآمدی  سوی  که  به  پیشرفته  کشورهای  و  شده  روشن  دنیا  در  هاست 

 اند. محور رفته آموزرویکردهای دانش

آموز شنونده. مشارکت فعالی  در روش سنتی نظام آموزشی معلم گوینده بود و دانش، گروه دانشگاه ایسکانیوز برنگارارش خبه گز

آموخته دکترای محسن کردلو دانش درسی از سوی معلم بود. کننده مطالبوجود نداشت و تنها دریافت  آموزاناز طرف دانش

ها و  گفت: روش،  که به الگوهای سنتی انتقادهای بسیاری وارد استبا بیان این نیوزایسکا وگو بافلسفه تعلیم و تربیت در گفت

 دهد. ن و دانشجویان را پرورش نمیآموزاتفکر خالق و انتقادی دانش، الگوهای سنتی آموزش

آموز  دانش،  ویهسآموز را به معنای متکلم وحده بودن معلم دانست و گفت: در رابطه یککردلو رابطه یک سویه معلم و دانش 

اد آموزان ایجشود انواع مختلف تفکر به ویژه تفکر خالق و انتقادی در دانشآموز سبب میفقط گیرنده است و فعال نبودن دانش

های ارزشیابی در آموزش سنتی اشاره کرد و گفت: در  های آموزشی ابتدایی به مشکالت روشکارشناس تکنولوژی گروه  نشود.

کردلو  شود.پایان ترم محدود می شود و ارزشیابی به امتحانای یا فرآیندی انجام نمیابی به صورت مرحله های سنتی ارزشیروش

یادگیری –های مختلف یاددهیهای سنتی گامنمیتوان در روش ،  2000کتاب الگوی تدریس سال  همچنین گفت : با توجه به  

 ارائه و ارزشیابی کرد.،  سازیبرای یافتن راهکار را پیادهجو  جست،  داشتن محرک قوی،  برقراری ارتباط بین هدف ،  شامل انگیزه

https://www.iscanews.ir 
 

 های تدریس سنتیمزایای روش

ود که این  به صورت حضوری اشاره نم یادگیری هنگام  آموزان درتوان به همکاری و تعامل دانشمی های آموزش سنتیمزیت از

متو می موضوع موجب تر  عمیق  و  بهتر  را  دانششود مطالب درسی  و درک کنند. همچنین  های خود  پرسش آموزانجه شوند 

چهره را شکل  می  به  مطرح  چهره  اینبه  و  می  کنند  آنها  درک  بردن  باال  سبب  دانمورد  حالت  این  در  را شگردد.  خود  آموز 

 شود.ارتقا سطح یادگیری و بهبود آن میکنند و در نهایت موجب  شرایط را تصور مینماید و  مطرح شده درگیر می سوال با

https://madyar.org 
 

 آموزان یادگیری دانش   های تدریس سنتی برتاثیر روش

آموزش سنتی   شیوه های دهد که درنشان میهای درس انجام گرفته کالس  ها درهایی که در طی سالاندازه گیری مشاهدات و 

درصد وقت کالس را به حرف زدن    50  کند و بطور سنتی معلمیک معلم به تنهایی حدود یک دوم از وقت کالس را صحبت می

نقل  )گال؛    .دهد اختصاص می بیشترروش  .(1388،  از فالحبه  انباشتن ذهن دانش  های تدریس سنتی  به مطالب  برای  آموزان 

تقویت    تکراری همچنین  می«  حافظه» و  ازتالش  و  می  کنند  تفکر  که  خود  اصلی  و هدف  آموزش  در  است.  افتاده  دور  باشد 

باالرفتن شناخت و  کمتری در  پرورش متکی به حافظه که بحث به منظور  ،  گیردآموزان صورت میقدرت درک دانش  کالس 

 در این ( 1395،  )پارسا . استعدادهای ذاتی آنها شکوفا نشودولی ، ها پاسخ صحیح بدهندفراگیران به آزمونممکن است

http://mtby.blogfa.com/
https://madyar.org/Article/134
https://madyar.org/page/test-bank
https://madyar.org/page/test-bank
https://madyar.org/
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از عبارت است  این روش  اجرایی  پذیرنده و غیرفعال است. مراحل  فعال و شاگرد  برای سخنرانی  روش معموال معلم  ،  آمادگی 

نتیجهائه محتوا و جمعرا،  مقدمه این مراحلبندی و  از  را،  گیری. در هریک  ر داد؛ مثال در مرحله باید مورد توجه قرا  مسائلی 

ی سخنرانی ایجاد رابطه بین کامال آماده باشد. در در مقدمه  سخنران باید از نظر تجهیزات و از لحاظ علمی و عاطفی،  آمادگی 

دهنده و گرفتن پیش آزمون بسیار مهم است؛ زیرا استفاده از پیش سازمان،  انگیزشاد  ایج،  جلب توجه شاگردان،  معلم و شاگرد 

سخنران باید به جامع  ،  کند. در مرحله ارائه متن و محتوای سخنرانیشنیدن محتوای سخنرانی فراهم می  زم را برایی الزمینه

ایجاد رابطه بین هدف و محتوا و جلب  ،  طالبهمبستگی تسلسلی م،  رابطه جزء با کل،  بودن محتوا و سازماندهی منطقی آن

جسمی و استفاده از طنز و پرسش و   هایفعالیت  -های مختلفکارگیری محرکتوجه مستمر شاگردان در طول سخنرانی با به  

،  )شعبانی.  باید سعی کند از وجود شاگردان استفاده کند  االمکانمعلم حتی،  بندی سخنرانیتوجه داشته باشد. در جمع  -پاسخ

1389.) 

 

 های تدریس نوین روش

ای فعال تدریس به گونه  های روش  .ن ساختارهای آموزش گروهی استالگوی تدریس به شیوه نوین و فعال مهمترین الگو از میا

-های تفکر را تقویت میهای ذهنی و قابلیتمهارت  هستند که ذهن انسان در آن فعال است و معلم شرایط یادگیری را فراهم و

توضیح و تحلیل ،  سازیمفهوم،  کاوشگریروحیه  ،  حس اعتماد به نفس فردی،  میان گروهی و همکاری تقویت شده  روابط  نماید.

  شود و روح خالقیت و استقالل فرد در وی تقویتکرده و به ردیابی موضوع و تحمل ابهام رهنمون می رشد  آموزمسئله در دانش

 ( 4 : 1384، شود. )سلیمان پورمی

 

 های تدریس نوین یب روشمزایا و معا

شود. در  العمر تبدیل میای مادامآموز به یادگیرندهیادگیری است؛ به طوری که دانشهدف  ،  فعال   های تدریس نوین و روش  در

 های آموزش شامل موارد زیر است: هدف، این روش

علوم زیست و علوم بهداشت ،  نزمی  علوم،  های ضروری )دانش پایه( که شامل چهار قسمت اساسی علوم فیزیکیالف( دانستنی

 است. 

مهارت کسب  ضروب(  مشاهده ،  ریهای  گیری،  همچون:  بینی،  اندازه  ارتباط،  استنباط،  پیش  با ،  برقراری  تحقیق.  طراحی  و 

 خود راحل کند.   ی خود بیفزاید و مشکالتتواند بر دانش پایهآموز میدانش،  هافراگیری این مهارت

هدف  ،  ره؛ به عبارت دیگرحفظ محیط زیست و غی،  کار دسته جمعی،  میل به یادگیری،  نجکاویهایی چون کپ( کسب نگرش

انسانی توانا و مسئول در حل ،  مند به زندگی و حافظ محیط زیست است. بدین طریقتربیت انسانی عالقه،  اساسی این روش

ها را از طبیعت دریافت کند و  نکته،  کند مشاهده  خود را    تواند طبیعتشود. او میمسائل زندگی خود و مسائل جامعه تربیت می

 های متعالی انسانی باشد. حافظ روش

 

 معایب 

زیاد بودن  ،  آموز و یادگیری او و وا داشتن او به تفکری فعال استمحور اصلی دانشهای تدریس نوین  با توجه به اینکه در روش 

شود که معلمان با توجه به شرایط  باعث می  ورمانوزشی کشنظام آمآموزان در کالس و حجم زیاد کتب درسی در  تعداد دانش
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اجرا درروشنتوانند به خوبی مفاد   به  را  نوین  تدریس  به وسیله  آورندهای  نیازمند ی روشچرا که آموزش  نوین    های تدریس 

 شود. یهای تدریس مو کم بودن زمان باعث اختالل در این گونه روش آموز استزمان و اطمینان از یادگیری دانش 

 

 آموزان یادگیری دانش   برثیر روش تدریس نوین أت

ی یاددهی یادگیری است که نقش مهمی در تعلیم و تربیت دارد. هدف نظام آموزشی ایجاد تغییرات آموزش فرآیند دو طرفه 

اندیشه انسان است. به طور کلی روششناخت،  هامثبت در  رفتار  ی  بندی قدیم و جدید تقسیمهای تدریس در دو دستهها و 

،  های آینده نیستهای خود را دارند. امروزه هدف از آموزش فقط انتقال فرهنگ و تجربه به نسلکه هرکدام زیرشاخه ،  اندشده

وظیفه آموزشی  نظام  اندیشهبلکه  در  مطلوب  تغییرات  ایجاد  همینشناخت،  های  به  دارد.  برعهده  را  انسان  رفتار  و  دلیل  ها 

،  پردازیبدیعه،  های تدریس بارش مغزید توجه دیگران را به خود جلب کرده است. روش های نوین تدریس در عصر جدیشیوه 

ها را از هم ین تدریس آنهای نوهایی از فرآیند یاددهی یادگیری جدید هستند. چگونگی استفاده از شیوه حل مسئله و ... نمونه 

می نوینمتمایز  تدریس  روش  ضرورت  به  داریم  قصد  قسمت  این  در  رسانها،  کند.  و  همیت  تدریس  فرآیند  در  آموزشی  های 

 های نوین بپردازیم. شیوه 

 

 ضرورت روش تدریس نوین 

که گفتیم در حال حاضر نظام طور  مد نیستند. همانآهای تدریس قدیمی دیگر کاربا توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی روش  

اندیشه آموزشی وظیفه  در  تغییرات مطلوب  ایجاد  دارد. در روششناخت،  ها ی  عهده  بر  را  انسان  رفتار  و  قدیم  ها  تدریس  های 

آموزان نقشی در فرایند تدریس نداشتند. اما در روش تدریس نوین آموزگاران معلم بیشتر نقش ناظم را به عهده داشت و دانش

های  ی تدریس داشته باشند. زیرا مکانهای یادگیری و الگوهادهنده باید شناخت کافی از نظریهناظر و سازمان،  ن راهنماعنوابه

های  در رابطه با روش،  های درسیروند. یک معلم باید عالوه بر زمینهشمار مینظارت و یادگیری به،  آموزشی محلی برای هدایت

 مهارت و دانش کافی داشته باشد.  ،  یطراحی یاددهی و ارزیابی نیز آگاه 

اند  آموزان است. مطالعات نیز نشان دادهنفس و خودباوری در دانشتماد بهحس اع   ترین ضرورت روش تدریس نوین ایجادمهم

آموزان نقش مؤثری دارند. دبیران پرورش شخصیت و رشد دانش،  رضایت خاطر،  ایجاد انگیزه،  های تدریس درپیشرفتکه روش

آموزان آموزش اد گرفتن را نیز به دانشبلکه باید چگونه فکر کردن و چگونه ی،  های علمی را ندارندی انتقال واقعیتظیفهفقط و

به دانشها تالش میدهند. آن با نقش دادن  تا  تقویت مهارتکنند  بر  ،  گفتن،  دادنهای گوشآموزان در فرایند آموزش عالوه 

تحلیل،  تطبیق،  مقایسه،  استدالل،  نوشتن،  خواندن و  خالقیت،  تجزیه  و  این ،  سازندگی  به  توجه  با  نیز  را  درسی  محتوای 

 های جدید تدریس توجه مسئوالن را نیز به خود جلب کرده است.حاضر روشوضوعات در کالس ارائه دهند. در حالم

 

 های نوین تدریسانواع شیوه

دار سعی در تغییر که مدرس با اجرای طرحی منظم و هدف  شودتدریس در حقیقت به تعامل متقابل معلم و شاگرد گفته می

توانند از وسایل و امکانات آموزشی زیادی برای تدریس استفاده کنند.  های جدید معلمان میآموزان دارد. در روشدانشرفتار  

یک تدریس خوب باید دارای   گذارد. آموزان میی دانشبرعهده،  های دیگراین ابزارها یادگیری مؤثر را از طریق تمرین و فعالیت

طراحی منظم متناسب   فعالیت براساس اهداف معین و از قبل تعیین شده آموزانعلم و دانشباال بودن تعامل بین م چهار ویژگی 
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های نوین تدریس انواع مختلفی دارند که کاربرد هرکدام از باشد. شیوه  ایجاد فرصت برای تسهیل یادگیری  با شرایط و امکانات

دارد.  ها آن  بستگی  تشخیص معلم  و  امکانات کالس  بارش مغزی به  غیر مستقیممشاوره،  حل مسئله،  پردازیبدیعه،  روش  ،  ی 

از جمله شیوه،  گردش علمی ،  ایفای نقش رایانه  از  استفاده  بر کاوشگری و  های جدید آموزشی هستند که هر  تدریس مبتنی 

کال در  اثربخشی  افزایش  برای  خاصی  قواعد  و  اصول  مقالهکدام  در  دارند.  درس  روشس  به  مفصل  صورت  به  بعد  های  های 

 پردازیم. ریس جدید و فرایندهای یادگیری میتد

 

 های آموزشی در فرآیند تدریس اهمیت رسانه

ترین و مؤثرترین لوازم در فرآیند یاددهی یادگیری هستند که باعث ارتقای توانایی و  ابزارها و وسایل آموزشی از جمله کاربردی

دانشو یادگیری  این  آموزان میسعت  البته  در رسانهشوند.  و  تکنولوژی هستند  و  آموزش  فرایند  از  جزئی  تنها  حقیقت  در  ها 

های آموزشی  تلفن همراه و ابزارهای ارتباطی جدید رسانه،  رایانه،  کند. تلویزیونمعلم نقش اصلی در یاددهی را ایفا می،  مدرسه

روش  حساب  در  به  تدریس  نوین  ایمیهای  از  استفاده  با  افراد  کلی  حالت  در  میآیند.  ابزارها  اطالعاتن  و  ،  توانند  رفتارها 

میمهارت صورت  بینایی  طریق حس  از  انسان  در  یادگیری  اعظم  بخش  زیرا  بیاموزند.  کامل  درک  با  را  جدید  در  های  گیرد. 

ار  های آموزشی در فرآیند تدریس عالوه بر آثسانهدر این فرایند تأثیرگذار است. استفاده از ر  %13که حس شنوایی تنها  حالی

ها را  ها و محرومیتشود. همچنین محدودیتآموزان میباعث افزایش توانایی یادگیری و خالقیت در دانش،  تربیتی و اجتماعی

می فراهم  همه  برای  را  یکسانی  آموزشی  شرایط  و  کرده  صرفهبرطرف  زمانکند.  در  انگی،  ها هزینه،  جویی  افزایش  ایجاد  و  زه 

های آموزشی در روند. در نتیجه استفاده از امکانات و رسانهموفقیت این روش به شمار می  کارایی از جمله علل مهم در رشد و

دانشنتیجه  اگر  است.  تأثیرگذار  تدریس  رسانهی  این  با  دبیران  و  امکاناتآموزان  وجود  صورت  در  باشند  داشته  آشنایی  ،  ها 

آسان  میآموزش  زیرساختشوتر  حال حاضر  در  متأسفانه  استفادهد.  شیوه  های  در همهاز  تدریس  نوین  فراهم  های  مناطق  ی 

 نیست و در برخی مدارس مشکالت دبیران با آموزش آنالین بسیار است.

م در امر  آموزان از علم و دانش است. آموزش نیز یکی از ارکان مهی مؤثر دانشاستفاده،  یکی از اهداف آموزش و پرورش  امروزه

کند. البته دبیران باید بدانند که هرکدام  ای نوین تدریس به تسهیل آن کمک زیادی میهگیری از شیوهیادگیری است که بهره 

های نوین مجهز آموزان نیز باید به دانش و مهارتها را باید در شرایط مناسب خود به کار ببرند. از طرف دیگر دانشاز این روش 

شود که در دالیل ضرورت روش تدریس نوین محسوب می  تنگنا قرار نگیرند. هوشمندسازی مدارس یکی از  باشند تا هرگز در

 .  گیری آن در مدارس خواهیم بودهای آینده شاهد همهسال

.https://alavi.ir 

 

  آموزاناثر اصالح تدریس سنتی بر یادگیری دانش 

مستقیم نتایج هر تجربه را به دست تولید مفاهیم شرکت دارند و به طور    در،  ها و یا کسب تجربهفراگیران ضمن انجام فعالیت  -

 آورند. می

نظرات خود را با یکدیگر مقایسه و به تصحیح ،  کنند با هم کار می،  فراگیران با تمام افراد گروه به بحث و گفت و گومی پردازند  -

 رسانند. اشتباهات خود می پردازند و به فراگیری دانش یاری می
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آنها را به ،  های متعدد از فراگیران  کوشد تا با پرسش می،  هاپاسخ مستقیم به پرسش معلم راهنمای یادگیری است و به جای    - 

 ترغیب کند.  های صحیح هدایت و آنها را به اندیشیدنپاسخ

رصت گفت و گو را برای  کنند که قابل بحث باشد و فهایی را مطرح میپرسش ،  دهندای نمیمعلمان به فراگیران پاسخ کلیشه  -

 کند. آموزان ایجاد میدانش

را تشویق می ،  معلم  - از دیگران کمک بگیردهر فراگیر  را ،  های خود وسائلی بسازدبرای نظریه،  کند که  نتیجه  تجربه کند و 

 گزارش دهد. 

 کند. سرگروه و معلم نظارت می غیاب کار و حضور -

 های آنها است.راهنمای فعالیت، د و معلم کننی آموزش فعالیت میفراگیران در صحنه -

 کنند. کنند و معلم در صورت لزوم آنان را به طرح پاسخ صحیح هدایت میشاگردان با اعضا گروه بحث می  در این شیوه -

 شوند. های مادام العمر تبدیل میفراگیران به یادگیرنده ، هدف یادگیری است -

 http://newmethod.blogfa.com باشد.آوری اطالعات میتکالیف جمع -

 

 گیری نتیجه

ت همان از چگونگی و  بودید و  با ما همراه  این مقاله  یادگیری دانشهای تدروشثیر  أ طور که در  بر  نوین  آموزان ریس سنتی و 

وشی و بر حسب شرایط ه  رودجو معلمان عزیز و و والدین دلسوز انتظار میدانش،  نهایت از شما معلمان گرامیدر    واقف هستید

از روشمحیطی دانش اما گفته ما بدان معنا نیست که روشهای تدریس نوین  آموز بیشتر  های سنتی همچون استفاده کنید 

از طور همزمان  تدریسی موفق و پایدار است که به  چرا که  ؛اند فراموش شود. که با نظام آموزشی ما خو گرفتهپرسش و پاسخ و.. 

آموز ما مبادا دچار مالل در تحصیل خود شود و تالش ما بر  تحصیلی استفاده شود که دانشسال    و نوین در  هر دو روش سنتی

 آموزان مشاهده کنیم. کارایی تحصیل را بر دانشانگیزه و این است که 
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Abstract 
Traditional teaching methods are methods that briefly use less educational aids and are often teacher-centered 

versus new teaching methods in which the teacher uses new educational devices similar to the activities of 

students in the classroom and motivates students to think and creativity in learning. Modification of traditional 

teaching methods and replacing them with new teaching methods has made students more motivated to learn and 

facilitates learning practice Finally, the society of our students is a more creative and capable generation in the 

society, because they have used the opportunity to flourish talent and interest during their education due to new 

teaching methods.  
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