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مقدمه
تدریس بخشی از آموزش است و همچون آموزش یک 
را  شده  تعیین  پیش  از  و  هدفدار  منظم،  فعالیت های  سلسله 
در بر می گیرد تدریس هرچه باشد تالشی است چند جانبه که 
شامل اطالع رسانی، پرسش وپاسخ، توضیح دادن، گوش دادن، 
دیگر  فعالیت های  از  مجموعه ای  و  کردن  ترغیب  و  تشویق 
می شود و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری از سوی 
به  که  آموزشی  فعالیت های  از  قسمت  آن  به  است.  مدرس 
وسیله ی رسانه ها و بدون حضور و تعامل مدرس با فراگیران 
آموزش  نمی شود.  تدریس گفته  به هیچ وجه  صورت می گیرد 
معنایی عامتر از تدریس دارد . به عبارت دیگر می توان گفت هر 
تدریسی آموزش است، ولی هر آموزشی ممکن است تدریس 
نباشد. تدریس، تعامل یا رفتار متقابل مدرس و فراگیر، بر اساس 
طراحی منظم و هدفدار مدرس، برای ایجاد تغییر در رفتار فراگیر 
گرایش ها،  نگرش ها،  مانند  مختلف  مفاهیم  تدریس  می باشد. 
باورها، عادت ها و شیوه های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی 
راکه می خواهیم در فراگیران ایجاد کنیم، دربر می گیرد. چهار 
ویژگی 1- وجود تعامل بین مدرس و فراگیران، 2- فعالیت بر 
اساس اهداف معین و از پیش تعیین شده، 3- طراحی منظم با 
توجه به موقعیت و امکانات، ۴- ایجاد فرصت و تسهیل یادگیري 
در تعریف تدریس بایستی مد نظر قرار گیرد. بطور کلی روش 
تدریس، الگوهای رفتاری تکرار پذیر مدرس است که فراگیران را 

به اهداف معین رهنمون می سازد.
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کنفرانس

است و  تحقیق  یک  حضوري  و  شفاهي  گزارش  کنفرانس، 
دارای دو بخش است: 1- محتواي تحقیق، 2- شیوه ارائه تحقیق. 
روش  در  زیرا  دارد؛  تفاوت  سخنراني  با  تدریس،  روش  این 
سخنراني، مدرس مسئول دادن اطالعات به فراگیران است، در 
حالي که در کنفرانس، اطالعات توسط فراگیران جمع آوري و 
ارائه مي شود. این روش مي تواند مشخص کند که فراگیران تا چه 
اندازه اطالعات دارند. کنفرانس، یک موقعیت فعال براي یادگیري 
به وجود مي آورد. نقش مدرس در کنفرانس صرفاً هدایت و اداره 
کردن جلسه و جلوگیري از مباحثاتي است که منجر به انحراف 
از موضوع کنفرانس و روال منطقي آن شود. این روش براي کلیه 
دروس و سنین مختلف کاربرد دارد. رهنمودهایي درباره نحوه 

ارائه یک کنفرانس خوب به شرح زیر است:
1- شناسایي مخاطبان،2- داشتن پیام مشخص، 3- آغازی 
صدر و  سعه  داشتن   -5 چکیده،  بیان   -۴ زیبا،  و  تأثیرگذار 
حسن خلق، ۶- تسلط بر موضوع کنفرانس، 7- آماده سازی و 
امتحان تجهیزات مناسب، ۸- برقراري ارتباط صمیمانه و احترام 
به شخصیت مخاطبین، 9- قدرت بیان و توان انتقال مطلب، 
10- استفاده از نمودار و چارت، 11- مشارکت دادن مخاطبان 
در بحث، 12- پاسخ منطقي به سؤاالت مخاطبین، 13- پرهیز 
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از خواندن مطالب از روي نوشته، 1۴- تبسم در حین ارائه 
مطالب، 15- جمع بندي و ارائه چکیده مطالب و پاسخگویي به 

پرسش هاي احتمالي.

سخنرانی1 
سخنرانی از روش هاي تدریس الگوي پیش سازمان دهنده 
است که مدرس از طریق آن، اصول، حقایق، مفاهیم و اطالعات 
را به صورت شفاهی و توضیحی به فراگیران ارائه می دهد. 
سخنراني به عنوان معمول ترین روش آموزشي استاد محور 
تفاوت هاي فردي،  با وجود  فراگیران  است که در آن همه 
به  یادگیري  قرار مي گیرند.  آموزش  تحت  یکسان  در شرایط 
روش سخنراني، براي همه در برهه ا ي از زمان اجتناب ناپذیر 
است؛ زیرا وسیله مناسبي براي ارائه اطالعات پایه و انتقال 
علوم تجربي و حتي در برخي شرایط، مناسب ترین روش 
تدریس است. در این روش، مدرس بی وقفه صحبت می کند و 
برمی دارند و  یادداشت  و  به سخنان وي گوش داده  فراگیران 
گفتگو  او  با  ولی  بیندیشند؛  مطالب  آن  درباره  است  ممکن 
فراگیران  و  مدرس  بین  است  ممکن  نهایت  در  نمی کنند. 
چند پرسش و پاسخ رد و بدل شود که بیشتر به منظور روشن 
این  از  ندارد.  نظر  تبادل  و  بحث  جنبه  و  است  محتوا  شدن 

1- Lecture of Teaching Method / Oral Presentation Teaching Method 
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نظر سخنراني شیوه اي است یک سویه، براي انتقال اطالعات, 
فراگیر در آن نقش غیر فعالي دارد. سخنرانی ها  که معموالً 
معموال ممکن است یک یا هر سه هدف عمده الف( پوشش 
را شامل شوند.  انگیزه  ایجاد  ج(  و  مطالب  فهم  ب(  مطالب، 
فراگیران با این روش اطالعات زیادي را کسب می کنند ولی 
مهارت هایی مثل حل مساله یا تغییر نگرش را آن طور که 
به  تدریس  روش  این  از  اگر  حال  این  با  نمی آموزند.  باید 
امکانات موجود  تراکم فراگیران و  نیاز و  تناسب هدف، محتوا، 
بدنبال  را  الزم  کارایی  استفاده شود  وسایل و..(  و  فضا  )زمان، 
خواهد داشت . فرآیند سخنرانی شامل چهار مرحله آمادگی، 
مقدماتی، میانی و پایانی است. سخنرانی به تنهایی و بندرت 
موجب تغییر رفتار می شود. این روش همراه با نمایش فیلم و 
کارگاه آموزشی و پرسش و پاسخ  بعنوان روش های مناسب در 

تدریس مطرح شده اند.

سمینار

سمینار، ازجمله روش های بحث گروهي و متشکل از عده اي 
صاحب نظر است که برای گفتگو و یادگیری تکنیک های خاص و 
موضوعات، دور هم جمع  شده و به تبادل نظر می پردازند. 
سمینار، گفتگویي است سنجیده و منظم درباره موضوعي خاص 
است.  بحث  در  شرکت کنندگان  مشترک  عالقه  مورد  که 
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سمینار ممکن است یک هدف یا چند هدف آموزشی، مهارتی، 
انگیزشی و... داشته باشد. حداکثر تعداد فراگیران در سمینار 
15نفري  الي   10 کوچک  گروه هاي  به  که  است  100 نفر 
تقسیم مي شوند. تبادل نظر ابتدا در گروه های کوچک و در 
نهایت کل گروه ها صورت می پذیرید. معموالً در هر سمینار 
چند سخنران اصلی وجود دارد و این سخنران ها، در زمینه ها 
مورد  هستند.  متخصص  خودشان  به  مخصوص  موضوعات  یا 
اخیر، تفاوت اصلی بین سمینار و کارگاه1 است، بدین معنا که 
درگیرند و  آموزشی  موضوعات  با  و  علمی تر  معموالً  سمینارها 
معموالً با حضور یک یا چند متخصص درباره موضوع همراهند؛ 
اما کارگاه ها نسبت به سمینارها به طور معمول کمتر رسمی 
برای کسب  به منظور مشارکت شرکت کنندگان  هستند و 

مهارت های جدیدی تحت راهنمایی مدرس تشکیل می شوند.
در طول سمینار، هر روز بررسی چند موضوع برنامه ریزی 
می شود و شرکت کنندگان معموالً می توانند موضوع خود را 
از بین آن ها انتخاب کنند. موضوعات سمینارها می توانند به 
گوناگونی گروه هایی باشند که در آن شرکت می کنند. سمینار 
دارای انواع مختلفی است؛ ولی اساساً نوعی بحث آزاد برای 
تقویت مهارت های اعضا است. بر اساس تحقیقات انجام شده، 

1- Workshop
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روش تدریس سمینار در آموزش از دیدگاه فراگیران و اساتید 
یک روش فعال و مثبت ارزیابی شده است.

تدریس تعاملی و فعال)گروه های کوچک(

تدریس تعاملی و فعال روشي است که در آن رخداد هاي 
اجتماعي  و  تعامل هاي علمي، عاطفي  به صورت  آموزشي 
اتفاق مي افتد. از ویژگي هاي این روش تدریس، فعال بودن 
مدرس و فراگیران در فضایي کامال اجتماعي و آزاد از نظر بیان 
اندیشه، نقد سازنده و بازسازي تجارب گذشته شخصي است. در 
این روش، بر کسب اطالعات و مهارت ها، به فرایند تفکر و اهداف 
تعاملي،  تدریس  است.  شده  فراوان  تأکید  آموزش  اجتماعي 
خاص  مسأله اي  یا  موضوع  درباره  سنجیده  و  منظم  فعالیتي 
است که فراگیران در تعامل با یکدیگر فعاالنه در فرایند آموزش 
شرکت می کنند تا به هدف مشترک تعیین شده دست یابند. 
انتقال دهنده اطالعات، به  از اشاعه دهنده و  نقش مدرس 
تسهیل کننده روند یادگیري تغییر مي یابد. مسئولیت یادگیري 

از دوش مدرس برداشته و به فراگیر محول مي شود.
تحقیقات نشان می دهد روش های تعاملي در بهبود روابط 
میان گروهي، سیالي کالم، سیال سازي ذهن و عزت نفس، 
تفکر سطح باال، نگرش و انگیزش مؤثر است. بنابراین مي توان 
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نتیجه گرفت که فراگیر تنها زماني چیزي را به طور دروني شده و 
عمیق یاد مي گیرد که به طور خودآگاه و فعاالنه در آن به فعالیت 
ذهني و عیني بپردازد و خود از آن کوشش ها نتیجه گیري کند. 
با روش تدریس مستقیم، کمک  تعاملی درمقایسه  روش های 
مؤثري در باال بردن درصد موفقیت فراگیر و به خصوص باال بردن 
از  یادگیري  شیوه هاي  از  که  مدرسي  و  دارد  امتحان  نمرات 
طریق تعاملی و فعال در آموزش استفاده مي کند، منصف تر و 
محبوب تر از مدرسي است که از این شیوه ها استفاده نمي کند. 
روش تدریس فعال در دستیابی فراگیران به اهداف سطوح 
پایین یادگیری نسبت به روش تدریس سنتی برتری ندارد، اما 
در یادگیری مهارت های ذهنی سطح باال بسیار موثرتر از روش 
تدریس سنتی است. تحقیقات نشان می دهند  استفاده از روش 
اثربخشی  فراگیران و  پیشرفت تحصیلی  فعال موجب  تدریس 
فعال)نسبت  تدریس  روش  بین  این  بر  عالوه  می شود.  درس 
به روش تدریس سخنرانی( با عملکرد تحصیلی فراگیران 
درسطوح و در حوزه های دیگر رابطه مثبت وجود دارد. استفاده 
از روش تدریس فعال بعنوان یک محرک بیرونی موجب ایجاد 
جو خوشایند در محیط آموزشی و ارتباطات واقعی و رو در رو با 

مدرس و رغبت بیشتر در فعالیت یادگیری می شود.
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تدریس مبتنی بر روش همیاری )مشارکتی(

در روش همیاری )مشارکتی(، کلیه فراگیران به جای مدرس، 
در تدریس درس شرکت دارند. ویژگی اصلی این روش، مشارکت 
فراگیران در انتقال مفاهیم و مطالب درسی به سایر فراگیران 
است. در یادگیری از طریق همیاری، تفاوت افراد گروه باعث 
کارآمد شدن یادگیری می شود. یکی از هدف های یادگیری از 
طریق این روش، این است که فراگیران یاد بگیرند با هر کسی 
کار کنند و از این طریق موجب باال رفتن پیشرفت تحصیلی 
فراگیران، ایجاد ارتباط مثبت و انتقال تجاربی به آن ها می شود 
که برای توسعه اجتماعی، روانی و شناختی سالم به آن نیاز 
همیاری  روش  با  مشارکتی،  طریق  از  یادگیری  روش  دارند. 
کاماًل متفاوت است. ترغیب فراگیران به فعالیت در گروه های 
کوچک به منظور کمک به یکدیگر در یادگیری مطالب درسی، 
فصل مشترک تمامی این روش هاست. برای اینکه گروه های 
کند:  رعایت  باید  را  چیز  سه  مدرس  شوند،  موفق  همیار 
1- رفتار همه فراگیران را زیر نظر داشته باشد، 2- نتایج حاصل 
از مهارت های اجتماعی ای را که فراگیران به کار می برند، به 
آنان بگوید، 3- در مواقع مناسب، برای آموزش مهارت های 
ضروری در کارگروه ها مداخله کند. روش تدریس همیاري در 
مقایسه با روش آموزش سنتي، در پیشرفت تحصیلي فراگیران 
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مؤثر بوده و موجب افزایش نگرش مثبت در فراگیران مي شود.
ویژگی های تدریس مبتنی بر روش همیاری )مشارکتی( 
شامل: 1- تشکیل گروه های یادگیری، 2- تشویق فراگیران به 
همکاری،3- آموزش مهارت های اجتماعی، ۴- افزایش انگیزه 
درونی در فراگیران، 5- استفاده از اهداف گروهی، مسئولیت 
پذیری فردی و پاداش های گروهی، ۶- یادگیری مشارکتی،  
7- گروه بندی فراگیران بر اساس توانایی های علمی متفاوت است.

TBL1 یادگیری مبتنی بر تیم

با  مشارکتی  یادگیری  از  نوعی  تیم،  بر  مبتنی  یادگیری 
ساختار مشخص است. در دهه های اخیر، آموزش برای ایجاد 
یافته  گرایش  فعال«  »یادگیری  سمت  به  بیشتر  یکپارچگی 
نوآورانه و  یادگیری  ایجاد تکنیک های  به  تغییرات  این  است. 
شده  تیم TBL منجر  بر  مبتنی  یادگیری  همچون  تعاملی 
است. هدف TBL افزایش مهارت فراگیران در دستیابی به 
فردی  دانش  به کارگیری  با  شناختی  یادگیری  باالتر  سطوح 
در  را  فراگیران  دخالت  روش،  این  است.  تیم  یک  قالب  در 
می دهد.  افزایش  را  یکدیگر  با  آن ها  تعامل  یادگیری و  امر 
عالوه براین، فرصت هایی را برای توسعه مهارت های اجتماعی، 

1- Team Based Learning (TBL)
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ارتباطی و پردازش های گروهی، مهارت حل مسأله، رشد تفکر 
انتقادی و بهبود مهارت های ارتباطی بین فردی مهیا می سازد. 
مطالعه و   -1 است:  شده  تشکیل  اصلی  مرحله  سه  از   TBL

آمادگی قبلی فراگیران نسبت به مطالبی که در جلسه درس 
مورد بحث قرار می گیرد، 2- اندازه گیری دانش فراگیران از 
مطالب مطالعه شده در مرحله اول با انجام آزمون های آمادگی 
گروهی و بحث با استاد و همکالسی ها، 3- یادگیری عمیق تر 
با تشکیل گروه های کوچک و یادگیری TBL با انجام تکالیف 
گروهی. مهم ترین مشخصه TBL، کار گروهی است که منجر 
توسعه  و  متقابل  احترام  گروه،  اعضای  تعامل  و  همکاری  به 
مهارت های رهبری و مهارت های ارتباطی می شود. تحقیقات 
نشان می دهد فراگیرانی که با روش یادگیری مبتنی بر تیم 
بودند.  بهتری  عملکرد  دارای  و  فعال تر  دیده بودند،  آموزش 
تعامل مناسب فرد با هم گروهی ها و حل موفقیت آمیز مسائل 
در کنار آن ها، اعتماد به نفس فراگیران را افزایش و یادگیری 

آن ها را تسهیل می کند.

بحث گروهی

روش بحث گروهی از روش هاي فعال و قدیمي تدریس 
است که براساس گفتگویی سنجیده و منظم درباره موضوعی 
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خاص و مورد عالقه مشترک شرکت کنندگان از طریق تبادل 
افکار و تجزیه وتحلیل مطالب و موضوعات و بسط و گسترش 
بحث و  امکان  فراگیران  روش  این  در  می گیرد.  شکل  آن ها 
این طریق  از  و  به دست مي آورند  را  گفتگو درباره موضوعي 
قدرت کالم، تأمل در افکار دیگران، صحبت کردن مستدل و 
دستیابی به توافق جمعی را تمرین می کنند. از همین رو، این 
روش نقش بسیار ارزنده اي در رشد شخصیت و مهارت هاي 
ارتباطي فراگیر ایفا می کند. فراگیران به طور فعال از طریق 
کاوش  و  جدید  افکار  پیدایش  به  افکار  آزمون  و  ارزیابی 
مفاهیم نو، در فرآیند یاددهی- یادگیري دخالت مي کنند. در 
جریان  ارزشیابی  و  تحلیل  مدرس،  اصلی  وظیفه  روش،  این 
بحث، منطق، سازمان و صحت مطالب گفته شده است. البته 
او می تواند نقش هدایت کننده بحث را داشته باشد و هرجا که 
بحث به بن بست برسد یا از مسیر اصلی خارج شود، آن را به 
مسیر اصلی هدایت کند. همچنین باید مراقب باشد که افراد 
کلی  به طور  ندهند.  اختصاص  خود  به  را  بحث  به خصوصی، 
انتخاب  گروهی شامل:  بحث  روش  در  وظایف مدرس  عمده 
درس،  موضوع  حسب  بر  مناسب  آموزشي  طراحي  و  روش 
کنترل  و  هدایت  فراگیران شرکت کننده،  وظایف  شرح  بیان 
بحث ها و ارزشیابي از پیشرفت کار و انطباق بحث ها با اهداف 
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توسط  گروهي  بحث  روند  که  است  بهتر  است.  طراحی شده 
یک منشي و سخنگو ثبت شود و در پایان، کلیات و جزئیات 
آن مورد بررسي قرار گیرد. در غیر این صورت امکان فراموش 
شدن اهداف اصلي وجود دارد. در این روش، برخالف روش 
حافظه اي، فراگیر بیشتر اوقات سؤال مي کند و مدرس یا سایر 

فراگیران پاسخ مي دهند. 
در روش بحث گروهی، تأکید بیشتر بر یادگیري فراگیران 
است و نه  بر تدریس. از این رو مدرس اغلب نقش راهنما و  
اجراي  هنگام  دارد.  عهده  به  را  یادگیري  امر  کنندة  تسهیل 
روش بحث گروهی، همزمان دو بعد از آموزش یعنی تدریس 
محتوا و تقویت قدرت بالقوه فراگیران تحقق مي یابد. درگیري 
پیشرفت،  انگیزه  افزایش  سبب  یادگیری  فرآیند  در  فراگیر 
تقویت حس کنجکاوي و رغبت بیشتر فراگیر به ادامه بحث و 
با  نیز  افزایش کمیت و کیفیت مطالعه وی می شود. مدرس 
از فراگیران دریافت مي کند،  بازخوردهایي که  توجه به نوع 
براساس نیازهاي فوري آنان به سرعت فعالیت هاي تدریس را 
انعطاف پذیرمي سازد. دراین روش، به دلیل صرف وقت زیاد 
براي نتیجه گیري از بحث هاي گروهي، حجم آموخته ها کم و 

محدود اما عمیق است.
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تدریس در گروه کوچک با رویکرد کاوشگرانه1

از  یکی  کاوشگرانه  رویکرد  با  کوچک  گروه  در  تدریس 
روش های یادگیري فعال و مبتني بر کاویدن و جستجو است. 
در  گروه های بزرگ  از  بهتر  گروه های کوچک  روش،  این  در 
ارتقاء تفکر و توسعه نگرش ها و ارزش ها عمل می کنند. ویژگی 
عمومی این نوع تدریس آن است که در این نوع آموزش، یک 
پیرامون  گروهي  به صورت  فراگیران  از  کمی  تعداد  با  مربی2 
یک موضوع یا حل یک مسأله کار می کنند. مربی، مدرسي 
است که به صورت یک همراه، دوست و یاور، مسئول آموزش 
یا نظارت بر یادگیري در یک گروه کوچک است. در یک گروه 
کوچک، حضور حداقل سه نفر الزامی است. هرچه تعداد اعضا 
در یک گروه کوچک بیشتر شود، منابع ارائه اطالعات افزایش 
می یابد، ولی به همان میزان امکان تبادل نظر و درگیری همه 
اعضا در بحث نیز کاهش می یابد. عماًل در گروه های باالی 
گروه کوچک  در  یادگیری  برای  انتظار  مورد  مزایای  20 نفر، 
حاصل نمي شود. تعداد مطلوب برای یادگیری در گروه کوچک 
گروه های  در  است.  ۸ نفر  تا   ۶ ،بین  کاوشگرانه  رویکرد  با 
کوچک تر، در حد ۴ نفر رهبری بین اعضا تقسیم می شود؛ اما 
در گروه های بیش از 12 نفر، نیاز به رهبری افزایش می یابد. 

1- Inquiry Based Learning (IBL)
2- Tutor
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در گروه های باالی 20 نفر حتماً نیاز به یک رهبر وجود دارد. 
برای توسعه تفکر انتقادی1 و آموزش تصمیم گیری2، سه تا 
چهار نفر بهترین کارایی را دارد؛ اما تشکیل چنین گروه های 
دلیل،  همین  به  نیست.  امکان پذیر  مواقع  اکثر  در  کوچکی 
گروه های کوچک تر  به  در کالس  را  بزرگ  گروه های  گاهی 
تقسیم می کنند. مهارت های اصلی مورد نیاز براي بحث در 
سؤال،  پرسیدن   -1 شامل:  کاوشگرانه  رویکرد  کوچک  گروه 

2- گوش دادن، 3- پاسخ دادن، ۴- توضیح دادن است.

روش تدریس ُخرد3 

مقیاس کوچک  در  تدریس  به عنوان  تدریس خرد  روش 
طراحی شده که به منظور توسعه مهارت های تازه و پاالیش 
مهارت های پیشین مورد استفاده است. گسترش مهارت های 
حرفه ای و تدریس به الگویی متشکل از سه عنصر برنامه ریزی، 
عملکرد و ادراک نیازمند است. در عنصر برنامه ریزی، مدرس 
موضوعات اصلی طرح درس را به اجزای کوچک تقسیم )خرد( 
کرده سپس اهداف را به وضوح مشخص می کند و در ادامه 
شیوه های مناسب را برای تدریس هرکدام انتخاب می کند. در 

1- Critical thinking
2-Decision making
3- Micro Teaching Method
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عنصر عملکرد، مدرس عملکرد را به مهارت هایی که بایستی 
کسب شوند، خرد و تجزیه می کند. این مهارت ها، الگوهایی 
عنصر  در  می سازند.  ممکن  را  تدریس  به  اقدام  که  هستند 
ادراک، مدرس به کنش های متقابل بین خود و فراگیر شامل 
رفتارهای خود در حین تدریس، تأثیرات آن ها بر فراگیران و 
همچنین میزان تغییر در فراگیران توجه می کند. تدریس خرد 
نه با پیچیدگی های تدریس در دروس و موضوعات اختصاصی 
محیط  در  کار  مشکالت  و  مسائل  با  نه  و  می کند  برخورد 

آموزشی و کالس های درس رسمی تالقی دارد.
تدریس ُخرد به سرعت و توسعه کسب مهارت های تدریس 
کمک می کند و خطاهای عمده ناشی از بی مهارتی یا کم مهارتی 
پرورش  فرد  در  را  نفس  به  اعتماد  حس  می کند و  حذف  را 
باید  را  خرد  آموزش  اجرای  می شود  توصیه  می دهد؛ 
گروه های سه یا چهار نفری مدرسان به عهده بگیرند، این امر 
به افراد گروه امکان می دهد در صورت تمایل با دیگر گروه های 
مربوط نیز همکاری کنند. در حالی که یک نفر مشغول تدریس 
فراگیران  مدرس و  مشاهده  به  می توانند  بقیه  می شود، 
کنند.  تدریس  به نوبت  باید  گروه  اعضای  از  هریک  بپردازند. 
گفتگوها در نشست های انتقادی باید دقیقاً و به طور سازنده 
روی مهارت هایی متمرکز شوند که در تمرین مورد نظر بوده 
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است. الزم نیست هر مدرس، تمام برنامه های اجرایی دیگران را 
مشاهده کند، هر فرد می تواند از طریق ضبط تدریس )صوتی و 
ببیند؛  خرد  تدریس  برنامه  در  را  خودش  اجرای  تصویری(، 
سپس به بحث های دوستانه درباره پیشرفت مهارت های خود 
بپردازد. هرگاه مدرس، خود، مشاهده گر تدریس خویش باشد، 
بالقوه ای برای تالش در  نتایجی که به دست می آورد، عامل 
جهت بهبود خواهد شد. مهارت های عرضه کردن درس شامل 
مهارت های شروع و پایان دادن به درس، توضیح مطالب به طور 
ضروری  فراگیران  توجه  جلب  برای  مفید  و  مختصر  واضح، 
است. مدرس از طریق مهارت های گوش دادن و خالصه کردن 

فرایند آموزش را تحلیل کرد و بهبود می بخشید.

گروه های همهمه1

گروه های همهمه معموالً از سه تا چهار یاد گیرنده ای که در 
کنار هم نشسته اند تشکیل می شود و از آنان خواسته می شود 
تا با همفکری یکدیگر در رابطه با یک سؤال، مثال های قابل 
یک  موضوع،  یک  عملی  کاربردهای  مفهوم،  یک  برای  طرح 
شکل یا هر موضوعی که بتواند به عنوان محرکی برای یادگیری 
بهتر مطالب باشد، بحث کنند. نکته مهم این است که این روش 

1- Buzz Group
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بوده و در هر مکانی حتی در  انعطاف پذیر و کاربردی  بسیار 
کالس هایی که تنها به منظور ارائه سخنرانی یا حتی سالن های 
دارد.  اجرا  قابلیت  نیز  است،  کنفرانس طراحی شده  برگزاری 
و  است  3 تا10 دقیقه  روش  این  اجرای  برای  مناسب  زمان 
پاسخ های  نظرات،  روش، جمع آوری  این  مهم ترین هدف 
از یک  آنان  فهم  ارزیابی  فراگیران و  برانگیختن عالقه  متنوع، 
می توانند  همهمه  گروه های  است  ذکر  شایان  است.  موضوع 
این صورت  نیز تشکیل شوند. در  یادگیری  تیم های  به شکل 
فراگیران دوره به گروه های ثابتی تقسیم می شوند و در طول 
جلسات سخنرانی برای انجام کار گروهی، بر روی سؤاالت یا 
تکالیف با کمک سایر اعضای تیم به بررسی موضوع می پردازند. 
در این چارچوب، مدت زمان محدودیتی ندارد و هدف اصلی 
فراگیران،  بین  ارتباطات  ارتقاء  یادگیری  تیم های  تشکیل 
افزایش اعتماد به نفس آنان برای مشارکت در بحث های 

تیمی است.

طوفان مغزی )بارش افکار(1

روش طوفان مغزی یعنی توجه به یک مسأله از جهات مختلف، 
به صورت همزمان و تالش برای یافتن ایده های مناسب و خالق 

1- Brain Stroming
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برای حل آن مسأله است. هدف اصلی از این جلسات این است 
که براساس قانون همبستگی اندیشه ها، تفکر یک فرد براساس 
تفکر فرد دیگر برانگیخته شده و ایده های جدید ارائه دهد. در این 
روش همه نظریات در جمع بندي مورد استفاده قرار مي گیرند. 

طوفان مغزي بر دو اصل و چهار قاعده اساسي استوار است:
اصل اول مبتني بر تنوع نظرات است و اصل دوم کمیت، 

فزاینده کیفیت است. 
است:  موارد  این  شامل  مغزي  طوفان  قاعده  چهار 
1- انتقاد ممنوع، 2- پرواز در رویا ) اظهار نظرآزاد و بي واسطه(، 
3- تعداد نظرات بیشتر بهتر، ۴- تکوین ایده ها )تلفیق و بهبود 

ایده ها(. توجه به موارد زیر دارای اهمیت است.
الف( مي توان از شرکت کنندگان خواست ایده هاي خود را 

روي برگه هاي کاغذ بنویسند و به شما بدهند.
فقط  نکنید.  ابراز شده  نظرهاي  درباره  قضاوتي  هیچ  ب( 
شنیدن  از  پس  افراد،  نظر  دریافت صحیح  از  اطمینان  براي 
تخته  روي  بود  موافق  فرد  اگر  و  آورید  زبان  بر  را  آن  ایده، 

یادداشت کنید.
ج( حتي اگر به نظر مي رسد که ایده مطرح شده تکراري 
است، ولي فرد معتقد است که نکته خاصي در نظرش نهان 

است، آن را یادداشت کنید.
د( ثبت ایده ها را تا جایي ادامه دهید که هیچ فردي نظر 
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تازه اي نداشته باشد.
با طرح چند  ناکافي هستند،  و  پاسخ ها محدود  اگر  هـ( 

سؤال حاشیه اي، دوباره نظرخواهي کنید.
با کمک خود  از شکل گیري فهرست نظرها،  و( پس 
شرکت کنندگان بررسي آن ها را آغاز کنید. موارد تکراري 

یا نامربوط را با نظر شرکت کنندگان کنار بگذارید.
ز( دستاوردهاي طوفان مغزي را خالصه و براساس میزان 

اهمیت، دسته بندي کنید. 
مهم ترین جنبه فن طوفان مغزي، فراهم شدن شرایط ابراز 
عقیده افراد است. قضاوت نکردن مربي در حین جمع آوري 
ایده ها سبب مي شود که افراد کم رو و خجالتي از ترس 

غلط بودن نظر خود، از اظهار عقیده خودداري نکنند.

در  اشتراک گذاری  به  دو نفره،  تفکر  تفکر انفرادی، 
گروه بزرگ 1

گروه  در  اشتراک گذاری  به  دونفره،  تفکر  انفرادی،  تفکر 
بزرگ، سه مرحله دارد. ابتدا فراگیران به صورت انفرادی روی 
یک سؤال یا سناریو فکر می کنند؛ سپس با افراد کنار دستی 
خود در مورد نظرات و تفکرات خود بحث می کنند و در نهایت 

1- Think-Pair-Share
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به صورت تصادفی تعدادی از گروه ها نظرات خود را در کالس 
مطرح می کنند. نکته مهم این است که تفکر انفرادی این فرصت 
را فراهم می کند تا همه فراگیران بر موضوع متمرکز شوند و 
را مورد  به موضوع  نگاه خود  سپس در گروه، نظرات و نحوه 
برای  روش ها  بهترین  از  یکی  روش  این  قرار دهند.  ارزیابی 
فراگیران دارای اعتماد به نفس پایین است که می تواند در اوایل 
دوره آموزش به خوبی مورد استفاده قرار بگیرد. زمان مناسب 
برای اجرای این روش حدود 5 تا 15 دقیقه است و هدف این 
روش جمع آوری نظرات، پاسخ های متنوع، برانگیختن عالقه 
فراگیر، ارتقاء اعتماد به نفس فراگیر برای ارائه نظرات خود و 

افزایش مشارکت فراگیران در کالس است.

آموزش مسأله محور1 )حل مسأله(

روش هاي فعال  از  یکی  مسأله،  حل  یا  مسأله محور  آموزش 
مدرس،  از طرف  سؤاالتی  ارائه  با  که  است  )مشارکتی(  تدریس 
روش  این  در  می گیرند.  قرار  مسأله دار  موقعیتی  در  فراگیران 
فراگیران حقایق مرتبط با یک مشکل مطرح شده را تعیین مي کنند. 
سپس بر پایه این حقایق و در مرحله تفکر انتقادي با بارش افکار، 
ایده می پردازند.  در مورد ماهیت مشکل مطرح شده به تولید 

1- Problem Based Learning(PBL)
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این ایده ها مي تواند برحسب بیشترین احتمال تا کمترین 
گروه  که  است  آن  نشان دهنده  و  شود  اولویت بندي  احتمال 
درباره مسأله مورد نظر فکر کرده است. همچنین این ایده ها 
کمک مي کند که فراگیران به نقایص و نیازهاي اطالعاتي خود 
براي درک مطلب پي ببرند. کشف حقایق جدید بر پایه محتواي 
منابع به کاررفته براي یادگیري، مي تواند براي ارزیابي ایده ها و 
اصالح تفکر گروهي در مورد مشکل به کار رود. از طریق بحث 
پیدا کرده و  تسلط  یادگیري  نیازهاي  بر  فراگیران  گروهي، 
در  روش،  این  در  توسعه مي دهند.  را  خود  فردي  دانش  پایه 
برنامه ریزي  محتواي  به عنوان  یادگیري  نیازهاي  حقیقت 
آموزشي به کار مي رود. همچنین تفکر در مورد راه حل مسأله 
مطرح شده، به عنوان نقطه شروع فرایند یادگیري در نظر گرفته 
می شود و فراگیران اهداف آموزشي خود را در گروه تعیین 
مي کنند که در نهایت، سبب پیشرفت عملکرد و انسجام  دانش 

در فراگیران می شود.
انجام می شود و  پژوهش  بستر  در  آموزش  روش  این  در 
منجر به یادگیری اصیل و عمیق و پایدار در فراگیران می شود. 
در  فرآیندی  به صورت  می توان  را  مسأله  تدریس حل  روش 
نظر گرفت که به وسیله آن، فراگیر ترکیبی از قواعد پیش تر 
به  رسیدن  برای  می تواند  و  می کند  کشف  را  آموخته شده 
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در  و  بهره گیرد  آن ها  از  جدید  موقعیت  یک  برای  راه حلی 
موضوع  این  شود.  نایل  جدید  یادگیری  به  فرایند  این  طی 
تازه آموخته شده، یک قاعده با قانون رده باالتر است که فراگیر 
نوع را حل کند. گرچه  این  از  قادر می سازد سایر مسائل  را 
سازگار  انفرادي  الگوي  با  بیشتر  را  تدریس  روش  این  برخی 
روش  این  کاربرد  که  نشان می دهد  تجربه  ولی  دانسته اند، 
این  انفرادي آن است. در  الگوي  از  به صورت گروهی مؤثرتر 
روش حل مسأله فرآیندي است براي کشف، توالی و ترتیب 
می شوند.  منتهی  راه حل  یک  یا  هدف  یک  به  که  راه هایی 
اگر مدرس در روش تدریس حل مسأله به درستي عمل کند، 
منجر به روش تدریس طوفان مغزی نیز مي شود. به کارگیری 
مناسب  زمینه  آموزش دهندگان،  توسط  مسأله  حل  روش 
بالقوه خالقیت  زمینه هاي  تقویت  و  راستای شکوفایی  در  را 
فراگیران فراهم می آورد. باید توجه داشت که در فرایند حل 
مسأله، فقط جواب اهمیت ندارد، بلکه فرایند رسیدن به آن 
نیز مورد توجه است. لذا در این روش تدریس عالوه بر  تجارب 
بایستی  براي فراخوان آن ها  ایجاد شرایطی  قبلی فراگیران و 

به راه حل هایی که قبال براي فرد ناشناخته بوده توجه نمود.
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روش گلوله برفی1

روش گلوله برفی فرآیندی است که تک تک افراد ایده ها و 
همه  مي توان  طریق  این  از  مي کنند.  ثبت  را  افکارشان 
روش  این  نامگذاري  علت  داد.  شرکت  بحث  در  را  فراگیران 
آن است که مانند گلوله برفي که از یک تپه سرازیر مي شود و 
یا  افراد  افکار  و  ایده ها  افزایش مي یابد،  اندازه آن  به تدریج 
گروه هاي کوچک به یکدیگر مي پیوندند و به تدریج در کل 
گروه مطرح مي شود. استفاده از این روش در صورتي مطلوب 
است که شرکت کنندگان قادر به حرکت دادن صندلي هایشان 

باشند. این روش شامل مراحل زیر است:
1- مدت کوتاهي را براي تفکر انفرادي به فراگیران بدهید. در 
این مدت مي توانید از آنان بخواهید نظراتشان را یادداشت کنند.

2- فراگیران را به گروه هاي دونفره تقسیم کنید. از هر 
گروه دو نفره بخواهید نظراتشان را با هم مبادله کنند و به 

نتیجه مشترکي برسند.
3- گروه هاي دو نفره مجاور هم را در هم ادغام کنید. از 
هر گروه چهار نفره بخواهید با هم بحث کنند و ایده هاي خود 

را جمع بندي کنند.
۴- این کار را تا آنجا ادامه دهید که کل شرکت کنندگان 

1- Snow Ball Method
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در دو گروه قرار بگیرند. در این مرحله نماینده هر گروه، نتیجه 
بحث با هم گروه هایشان را به اطالع گروه دیگر خواهد رساند.

5- از گروه ها بخواهید نظرات گروه دیگر را نقد کنند.

ژورنال کالب1

توانایی  افزایش  جهت  آموزشی  برنامه  یک  ژورنال کالب 
ارزیابی انتقادی بر مبنای شواهد است. ژورنال کالب جلسات 
آموزشی دوره ای هستند که در آن افراد طبق برنامه مشخص و 
منظم، مقاالت اخیراً منتشر شده در متون علمی را نقادانه 
ارزیابی می کنند. ژورنال کالب یکی از روش های مقبول جهت 
ارتقاء دانش با مرور و بحث متون حوزه مربوطه است و امروزه 
نقش مهمی در تربیت فراگیران دوره های تخصصی دارد. 
در این روش یادگیری، با ایجاد تعامل با شنوندگان و بحث 

گروهی، محتوای ارائه شده یک تحقیق، ارزیابی می شود.
اهداف ژورنال کالب عبارتند از:

1- ایجاد تعامالت اجتماعی؛
2- ارائه مطالب مبتنی بر شواهد؛

3- بحث براساس مشکالت؛
۴- توسعه مهارت ارزیابی نقادانه؛

1- Journal Club
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 5- محلی برای آموزش، روش شناسی تحقیق، نحوه 
ارائه و آمار؛

۶- ارائه مطالب جدید و به روز.
برخی از راهکارهای داشتن ژورنال کالب موفق عبارتند از:

1- وجود یک سرپرست مشخص و ثابت؛
2- تشکیل تیم ژورنال کالب از اعضای یک رشته یا دارای 

عالقه های مشترک یک زمینه تخصصی؛
3- تعیین یک هدف مورد توافق و جامع برای درازمدت؛

۴- یادگیری مکرر هدف تعیین شده و مورد توافق قرار دادن 
مجدد آن؛

5- تعیین هدف هر جلسه ژورنال کالب و ارتباط دادن آن 
به مقاله مرورشده یا مهارتی که قرار است کسب شود؛

۶- اجباری بودن حضور افراد در جلسات؛
7- برگزاری جلسات در فواصل زمانی مشخص؛

۸- انتخاب زمان مناسب در روز؛
9- تدریس رسمی مهارت های نقادی مقاله؛

10- پرهیز از بررسی تعداد مقاالت؛
11- پرهیز از مقاالت مروری یا گزارش موردی؛
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روش تدریس بدیعه پردازی1 )افزایش تفکر خالقیت(

روش تدریس بدیعه پردازی یکی از روش هاي نوین تدریس 
روابط  ایجاد  و  فراگیران  خالقیت  ظرفیت  توسعه  که  است 
طرح  ،با  روش  این  دارد.  به دنبال  را  آن ها  بین  در  اجتماعی 
نظریات جدید در مورد خالقیت اعتقادات سنتی مبنی بر ذاتی 
بودن خالقیت را رد کرد و خالقیت را قابل یاد دادن و یاد 
گرفتن معرفی کرد. در روش تدریس بدیعه پردازی، تأکید بر 
فعالیت هاي گروهی به عنوان بهترین راه هاي پرورش خالقیت 
شده است. بنابراین هدف این روش، افزایش تفکر خالق و حل 
فراگیران  در  اجتماعی  و  فردی  افق های  گسترش  و  مشکل 
است. مدرس سؤاالتی از فراگیران می کند، ولی پاسخ فراگیران 
در راستای بسط تفکر و رشد خالقیت کاماًل باز طراحی شده 
است. این روش تدریس داراي شش مرحله است که عبارتند از:

فراگیران  مرحله،  این  در  موجود:  شرایط  توصیف   -1
نظر  مورد  موقعیت  و  می پردازند  خود  دیده هاي  توصیف  به 
براي آن ها به طور کامل واضح می شود )ممکن است توصیف 

وضعیت جدید به کمک مدرس انجام شود(.
تصورات  فراگیران  مرحله،  این  در  مستقیم:  قیاس   -2
با یک  را  آن  و  پدیده مطرح می کنند  مورد یک  در  را  خود 

1- Innovative Method 
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پدیده یا مفهوم دیگر مقایسه می کنند )مانند مقایسه جامعه 
با ماشین(. پس از ارائه قیاس ها یکی از آن ها توسط گروه ها 

انتخاب می شود.
3- قیاس شخصی: در این مرحله، فراگیر خود را به جای 
آن مفهوم یا چیز قرار می دهد و احساسات خود را بیان می کند و 
اغلب این کار با جان بخشی به اشیاء صورت می گیرد. البته این 
قیاس با توجه به قیاس مستقیم انتخاب شده در مرحله قبل 
صورت می گیرد )مدرس فراگیران را به قیاس مستقیم )شدن( 

ترغیب می کند(.
قیاس ها  مقایسه  مرحله،  این  در  فشرده:  تعارض   -4
توسط فراگیران از طریق قیاس هاي شخصی و مستقیمی 
صورت می پذیرد که در آن از مفاهیم متضاد بهره گرفته شده 
بینش  به وسعت دادن  بهترین کمک  تعارض فشرده  است. 

فراگیران است و انعطاف ذهنی آن ها را باال می برد.
به  توجه  با  مرحله،  این  در  5- کانون قیاس مستقیم: 

مراحل قبلی، قیاس مستقیم دیگري انجام می شود.
6- بررسی مجدد وظیفه اولیه: فراگیران در این مرحله 
نظر  مورد  مفهوم  به  اکتشاف  به منظور  مدرس  راهنمایی  با 
ارزیابی  به  انجام شده،  قیاس هاي  به  توجه  با  و  برمی گردند 
درمورد  فراگیران  مرحله،  این  در  اغلب  و  می پردازند  مفهوم 

موضوع درس به نوشتن انشا می پردازند.
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آموزش به شیوه همتاي نزدیک1

این شیوه داراي دو الگوي استفاده از همتایان نزدیک 
یا همتایان شریک در امر آموزش است. همتایان نزدیک، 
فراگیراني هستند که همیشه در سطح باالتري قرار دارند یا 
به عبارتي از لحاظ آکادمیک و سوابق تجربه بالیني، یک سال یا 
بیشتر از فراگیراني که به آن ها سپرده مي شوند، باالتر هستند. 
همتایان نزدیک ممکن است به عنوان مربي و سرمشق، مدرس 
خصوصي، یا مدرس در گروه هاي کوچک مشارکت داده شوند.

اعتقاد بر این است که چون همتایان، قباًل درسطح فراگیران 
بهتر  آشناترند و  آن ها  آموزشي  نیازهاي  با  بوده اند،  فعلي 
مي توانند مشکالت آموزشي فراگیران را درک و به یادگیري 
آن ها کمک کنند. در آموزش به شیوه همتایان، عالوه بر اینکه 
فراگیران در فرآیند یادگیري به یکدیگر کمک مي کنند، 
احساس راحتي بیشتری با همتا خواهند داشت و این امر 
باعث تعمیق یادگیري در یادگیرندگان خواهد شد. افزایش 
عزت نفس، ارتقاء مهارت هاي ارتباطي، پیوستگي و کار تیمي، 
افزایش اطمینان به خود و حمایت اجتماعي میان فراگیران، 
امکان مشاهده بهتر و دادن بازخورد، حمایت عاطفي بیشتر و 
مزایایي  ازجمله  بین همتایان،  توان بحث گروهي در  توسعه 

1- Near-Peer
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است.  شده  ذکر  همتایان  طریق  از  آموزش  براي  که  است 
همچنین اعتقاد بر این است که آموزش از طریق همتا نه تنها 
براي یادگیرندگان، بلکه براي یاددهندگان نیز ارزشمند است؛ 
زیرا همتا در این روش میزان توانایي خود را ارزیابي مي کند، 
تجارب جدیدي در زمینه آموزش کسب مي کند و با تکرار و 
براي  را  خود  توانایي  آموخته شده،  مطالب  توسعه  و  تقویت 

ایفاي نقش آموزشي گسترش مي دهد.
یادگیری می شود و  تسهیل  باعث  نزدیک  روش  همتاي 
فراگیراني که نقش یاددهنده دارند، در حوزه عاطفي مهارت 
کسب می کنند. مطالعات نشان مي دهند که آموزش به شیوه 
باعث  مي تواند  باالتر،  سال  فراگیران  توسط  نزدیک  همتاي 
تقویت  عملکرد،  و  یادگیري  ارتقاء  آموزشي،  محیط  بهبود 
فراگیران و  نفس  به  اعتماد  افزایش  و  تدریس  مهارت هاي 

همتایان نزدیک شود. 

روش جیگ ساو1

روش جیگ ساو به عنوان یک ساختار قدرتمند، فراگیران 
تعیین  در  را  فعالیتی  که  قادر می سازد  مشارکتی  کار  در  را 

اهداف و مراحل یادگیری خود داشته باشند.

1- Jig saw
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در این روش افراد، تیم های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت 
از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می دهند و این 
امر فرصت ویژه ای را برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر 
مهارت های اجتماعی فراهم می آورد. در روش جیگ ساو فراگیران 
به  یاد بگیرند و  بهتر  که  می کنند  همکاری  افتخاری  به صورت 
دیگران کمک کنند. با این الگو، فراگیران در بخشي از موضوعات 
درسي که موظف به یادگیري آن هستند، مهارت کامل به دست 
مي آورند و سپس آموخته هاي خود را به سایر اعضاي گروه 

خود مي آموزند.
در روش جیگ ساو، فراگیران به گروه هاي چهار تا پنج نفره 
به  نتایج تحقیقات، بسته  به  توجه  با  امروزه  تقسیم مي شوند. 
شرایط، تعداد اعضاي گروه فرق مي کند. کلیه فراگیران یک 
مي کنند.  مطالعه  را  کتاب  فصل  یک  نظیر  مشترک  مطلب 
مورد  در  تا  خواسته مي شود  فراگیر  هر  از  حال  عین  در 
مطالعه  خاص(،  بخش  نظر)یک  مورد  مطلب  عناوین  از  یکي 
عمیق تري به عمل آورد. آن دسته از فراگیراني که در مورد 
تخصصي  گروه هاي  مطالعه مي کنند،  مشترک  عنوان  یک 
موضوع  آن  مورد  در  را  خود  یادگیري  تشکیل مي دهند و 
عمیق تر ساخته و بعد به منظور تدریس آموخته هاي خود 
به سایر اعضاي گروه، به تیم هاي خود بازمي گردند. سرانجام 
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مي کنند و  شرکت  انفرادي  آزمون هاي  در  فراگیران  همه 
گروه  آن  اعضاي  نمرات  میانگین  براساس  گروه  هر  نمره 
به حد نصاب معین رسیده  مشخص مي شود و گروه هایي که 
باشند، موفق به اخذ گواهینامه یا پاداش مي شوند. این روش در 
خصوص مطالبي که اساس یادگیري آن ها مطالعه درسي است، 
کاربرد دارد. مزیت الگوي جیگ ساو این است که اگرچه نتایج 
حاصل از تالش فراگیران با همدیگر متفاوت است، ولي به همه 
فراگیران با توانایي هاي متفاوت، به طور یکسان مسئولیت الزم 
را اعطا مي کند. در الگوي جیگ ساو به طور معمول، فراگیران 
مي شوند.  گروه بندي  درسي  ازکتاب  فصل  یک  مطالعه  براي 
پس از آن هرکدام از اعضاي گروه ها، یک قسمت از این فصل 
را مطالعه مي کند و مسئول آموزش آن قسمت به سایر اعضاي 
گروه خود مي شود. در کالس هاي مبتني بر الگوي جیگ ساو، 
از الگوي یادگیري مشارکتي استفاده مي شود. این الگو دقیقاً 
مانند پازل )جورچین( است. در جیگ ساو نیز شرکت هریک 
از فراگیران مانند هر تکه از یک پازل براي تکمیل کردن و 
فهمیدن کامل ماحصل و نتیجه نهایي ضروري است. اگر نقش 
هر فراگیر بنیادي باشد، پس وجود هر فراگیر نیز ضروري است و 
این به طور دقیق همان چیزي است که سبب مؤثر واقع شدن 
این استراتژي شده است. گونه دیگري از روش جیگ ساو درون 
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تیمي وجود دارد که در آن، گروه اصلي یادگیري جمعي، خود 
به گروه هاي دونفري تقسیم مي شوند که با هم کار مي کنند. 
این جفت ها جایگزین گروه هاي متمرکز موقت مي شوند. هر 
بگیرند،  یاد  بوده  الزم  که  را  بخشي  دیگر،  دو نفر  به  دو نفر، 
به  محدود  درون تیمي  ساو  جیگ  اگرچه  آموزش مي دهند. 
مسائل دوبخشي است، ولي آسان تر از جیگ ساو چهاربخشي 

به مرحله عمل درمي آید. 

روش تدریس 5 گام
1- ارتباط برقرار کردن1

در این مرحله مدرس تالش می کند با فراهم کردن یک 
موقعیت واقعی یا دیداری، شنیداری، ذهن و عواطف فراگیر 
را نسبت به مفهوم یا مهارت )قباًل باید در طراحی مفاهیم و 
به قدری  موردنظر  باشد(  شده  استخراج  درس  مهارت های 
مبهم  موقعیت  یک  با  را  فراگیر  به گونه ای  یا  کند  حساس 
حیاتی روبه رو کند که فراگیر به شدت درگیر شده و اراده حل 
کردن موقعیت و مسأله را پیدا کند؛ یعنی مدرس با پیدا کردن 
وجه کاربردی درس در زندگی روزمره فراگیر )پیامدها(، انگیزه 
او را نسبت به وجود مسأله ای مهم و قابل جستجو تحریک 

1- Relating
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کرده باشد. محتوای این مرحله باید در ارتباط با زندگی روزمره 
فراگیر باشد، برخاسته از مسائلی که فراگیر با آن روبه رو است.

2- تجربه کردن1 
شدن  ایجاد  و  پیدایش  و  فراگیر  شدن  درگیر  از  پس 
سؤاالتی در ذهن فراگیر، در این مرحله مدرس باید موقعیتی 
قبلی خود و  تجربیات  از  استفاده  با  فراگیر  که  ببیند  تدارک 
از  لحظه  در  کردن  تجربه  گاهی  یا  و  دوستان هم گروهش 
بیابد.  را  خود  پرسش های  پاسخ  کاوش،  پژوهش و  طریق 
را تشکیل می دهند و  یادگیری مفهومی  قلب  فعالیت ها  این 
این  باشند.  آزمایش  و  تجربه  قابل  باید  مرحله  این  مفاهیم 
مرحله عالوه بر گامی در درک بهتر مفهوم و مهارت، به فراگیر 

کمک کند تا با خالقیت های خود کشف و شناسایی کند.
3- به کارگرفتن2

در این مرحله، مدرس باید منابع )کتاب، کاربرگ، تصاویر، 
و  دیجیتالی  منابع  برای  رایانه  از  استفاده  امکان  کلیپ ها، 
جمع آوری اطالعات برخط( و موقعیت هایی را تدارک ببیند 
ارائه ایده های نوین، ارتباط  با  تا در ضمن آن، فراگیر بتواند 
بین تئوری و عمل برقرار کند و تصوراتی در ارتباط با مسأله 
مفاهیم و اطالعاتی که نهادینه شده است، به دست آورد. این 

1- Experiencing
2- Applying
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آینده  یک  تصور  به  را  فراگیر  می تواند  مواردی  در  مرحله 
مجازی یا حل مسأله از طریق ایده نوین هدایت کند.

4- به اشتراک گذاشتن1
در این مرحله فراگیران در قالب گروه های کوچک، یافته های 
مرحله قبل خود را با دیگران مطرح می کنند و در یک فرایند 
تجزیه وتحلیل  و  بازنگری  به  مشارکتی،  یادگیری  و  تعاملی 
اطالعات جمع آوری شده به صورت گروهی می پردازند که این 
یادگیری مشارکتی و تعاملی، مقدمه یادگیری مفهومی پایدار 
است و در این مرحله مدرس نیز اطالعات و یافته های خود را 
با فراگیران به اشتراک می گذارد و در واقع بحث ارزشیابی و 

تکمیل اطالعات در این مرحله اتفاق می افتد.
5- انتقال به موقعیت جدید2

در این مرحله مدرس با طرح سؤال یا نشان دادن یک 
موقعیت متفاوت یا درخواست یک فعالیت متفاوت، از فراگیران 
می خواهد تا پیش بینی کنند که چگونه می توانند از نتایج 
آموخته ها استفاده کنند و آن را در موقعیت ها یا قالب جدیدی 

به کار ببندند.

1- Sharing
2- Transferring
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OMP 1 روش درک یک دقیقه ای

رویکرد  ازنوع  دقیقه ای،  درک  به معنی   OMP روش 
سازنده گرایی است. روش OMP فرصت استفاده حداکثری و 
بهینه از زمان را برای آموزش عملی فراهم می کند و به عنوان 
الگوی آموزشی کارآمد و مؤثر معرفی شده است. در این روش، 
واژه دقیقه ای در واقع نشان دهنده استفاده مؤثر از زمان است. 
بنابراین، عبارت دقیقه ای به معناي محدودیت زماني نیست، 
که  هنگامی  به ویژه  است؛  کارآمد  بسیار  رویکرد  یک  بلکه 
زمان آموزش محدود است. به بیان دیگر OMP عبارت است 
از مجموعه اقدام های عملی مدرس که با توجه به نیازهای 

فراگیران قابل ارائه در شرایط مختلف است.
این روش دارای پنج خرده مهارت به شرح زیر است:

1- متعهد سازی2: در این مرحله، مدرس فراگیر را تشویق 
می کند تا مشکل را تشخیص داده و بیان کند و فراگیر نیز با 
پردازش اطالعات خود، فرایند حل مسأله را آغاز می کند. در 
این مرحله از پرسش هایی مانند شما اکنون چه فکر می کنید 
یا قصد انجام چه کاری را دارید؟ می توان استفاده کرد. گاهی 
الزم است در آغاز، پرسش های هدایت کننده ای مانند دلیل 

1- One Minute Perception
2- Get a Commitment
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باشد، مطرح شود.  بروز مسأله چه چیزی می تواند  احتمالی 
مدرس پاسخ های فراگیر )درست یا نادرست( را بدون هرگونه 
فرصت  به عنوان  نادرست  پاسخ های  از  و  پذیرفته  سوگیری 
تدریس استفاده می کند. در این مرحله، هدف این است که 
فراگیران فعاالنه از دانش خود در ارتباط با پرسش و موضوع 
این  فراگیران در  به عبارت دیگر،  استفاده کنند.  مطرح شده، 
مرحله برای پاسخگویی به پرسش، با کمک گرفتن از دانش 
موجود در ذهن خود، تحریک می شوند. از این خرده مهارت 

برای تشخیص دانش و درک فراگیران استفاده می شود.
 2- کاوش شواهد حمایت کننده1: پس از تعهدسازی، 
مدرس با پردازش داده ها و فرآیندهای تفکر فراگیر به بیان 
شواهد و دالیلی که منجر به تصمیم گیری درمورد تشخیص 
مسأله شده، می پردازد. البته مدرس پیش از داوری در مورد 
پاسخ فراگیران، باید از فراگیران بخواهد تا سبب پاسخ خود 
و  عمق  مدرس  تا  می شود  موجب  امر  این  دهند.  توضیح  را 
در  و  شناسایی  را  فراگیران  استدالل های  و  اطالعات  دامنه 
نهایت تقویت کند. حتی اگر پاسخ فراگیران تقریباً تا حدودی 
یا به کلی اشتباه باشد، مدرس باید روی بخش درست پاسخ 
فراگیر تأکید کند. در این مرحله، با طرح پرسش هایی مانند 

1- Probing for Supporting Evidence
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چرا این گونه فکر کردی یا تصمیم گرفتی؟ می توان فراگیر را 
به فکر کردن با صدای بلند تشویق کرد و با توجه دقیق به 
را  او، سطح دانش و مهارت تصمیم گیری وی  استدالل های 

بررسی و ارزیابی کرد.
ارتباط  قطع  در صورت  قاعده های کلی1:  3- آموزش 
فراگیر با موضوع یا انجام ارزیابی های نادرست، مدرس با بیان 
اطالعات درست یا قاعده های کلی، منبع های اطالعاتی موجود 
را در دسترس فراگیر قرار خواهد داد. چنانچه فراگیر اطالعات 
درست را به طور کامل ارائه دهد، این مرحله پیش حذف است. 
گاهی مدرسان تازه کار تالش می کنند همه قاعده ها مربوط به 
یک موقعیت را به طور کامل توضیح دهند، در حالی که فراگیران 
تنها بر موردهای کمی می توانند تمرکز داشته باشند و برای 
هر موقعیت، تنها باید بر نکته های پایه ای و مهم تأکید کرد. 
شکاف اطالعات و اشتباه های فراگیران در استدالل هایشان 
اگر توسط مدرس، بدون داوری شناسایی شود، فرصت مناسبی 
را برای تدریس قاعده های کلی برای مدرس فراهم می آورد. 
مدرس باید با هدف کمک به فراگیران آنچه را که آنان باید در 

شرایط خاص و یا دیگر شرایط یاد بگیرند، انتقال دهد. 
مثبت  بازخورد  دادن  درست2:  موردهای  تقویت   -4
برای آنچه فراگیر درست انجام داده، به ایجاد اعتماد به نفس و 
1- Teaching a General Rule
2- Reinforcing What Was Done Right
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تکرار عملکرد صحیح وی منجر می شود. بازخورد باید فوری، 
اختصاصی، متناسب با موضوع خاص و با تمرکز بر رفتار درست 
باشد. البته می توان بازخورد را پس از گام اول هم برای کاهش 
فراگیران  به  مناسب  بازخورد  ارائه  داد.  انجام  فراگیر  نگرانی 
نشان  از خود  که  توانمندی هایی  یا  رفتارهای درست  درباره 
مثبت  یادگیری  ایجاد یک محیط  برای  زمینه الزم  داده اند، 
به منظور تشویق فراگیران برای حل مسأله های مورد نظر و 
تقویت رفتارها و توانمندی های مناسب آنان را فراهم می آورد.

5- اصالح اشتباه ها1: این مرحله ممکن است در ابتدا 
آن  از  پس  و  شده  آغاز  فراگیر  نادرست  عملکرد  از  انتقاد  با 
پیشنهاد ها برای بهبود وضعیت ارائه شوند. گاهی این مرحله 
همراه با بازخوردهای سریع مدرس بی درنگ پس از انجام عمل 
از  این است که هدف  نکته مهم  فراگیر رخ می دهد.  توسط 
درست کردن اشتباه ها، پیشگیری از تکرار آن در موقعیت های 
همسان در آینده است. در واقع، مدرس باید فرصتی برای 
تدریس قاعده های کلی یا نکته های کلیدی در هنگام پرسش 
برای فراگیر فراهم کند تا به این ترتیب در آینده، هنگامی که 
فراگیر در موقعیت های همسانی قرار گرفت، بتواند آنچه را که 

از مدرس آموخته است، اعمال کند. 

1- Correcting Errors
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ایفای نقش1

این روش برای تجسم عینی موضوعاتی که مناسب نمایش 
هستند، اجرا می شود و در آن فرد یا افرادی از بین فراگیران 
می کنند.  اجرا  و  تنظیم  نمایشنامه  به صورت  را  موضوعی 
اجرای این روش به مهارت های خاص هنری مانند بازیگری 
نیاز ندارد و مدرس بنا به موقعیت، هدف و موضوع آموزش، از 
ارتباط عاطفی  با برقراری  این روش  آن استفاده می کند. در 
و احساس هم ذات پنداری  ایفاگران نقش ها  و  فراگیران  بین 
با  و  منتقل می شود  آموزش  اجرا می شود، محتوای  آنچه  با 
توجه به تمرکز باال و ارتباط عاطفی در آن، یادگیری بهتر و 
مؤثرتر صورت می گیرد و موجب تکوین شخصیت فردي و 
اجتماعی فراگیران می شود. استفاده از این روش، تنها براي 
ایفاکنندگان آموزنده نیست، بلکه فراگیران )بینندگان( همه 
به  بود مشروط  اطالعات خواهند  یادگیري و کسب  در حال 

آنکه از ابتدا به طور فعال در کار دخالت داده شوند.
اگر فراگیران، مهارت هاي زندگی کردن را کسب کنند، 
در تمام شئون زندگی با موفقیت بیشتري زندگی می کنند. 
نقش هاي  خویش،  عالیق  براساس  فراگیران  روش،  این  در 
مورد نظر را انتخاب می کنند و با نظارت مدرس و همکاري 

1- Role Playing, Role Modeling
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همکالسان، به ایفاي نقش می پردازند. از این طریق، آموزش 
قوانین و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه، بهتر انجام می شود و 
ضمن  فراگیران  زیرا  می انجامد؛  کارآمد  مؤثر و  یادگیري  به 
می پردازند و  آن ها  تحلیل  به  اجتماعی،  هنجارهاي  شناخت 
در حین ایفاي نقش، نگرش خود را تثبیت می کنند و نوعی 
ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران برقرار می سازند. ایفاي 
نقش به مثابه یک روش تدریس، ریشه در دو بُعد شخصی و 
اجتماعی فرد دارد. این روش تدریس، فراگیران را در تحلیل 
فعال  مشترک  و  همیار  به صورت  اجتماعی  موقعیت هاي 
می سازد. این روش تدریس موجب می شود که فراگیران 
احساسات خود را بروز دهند، از بینش خود در نگرش ها و 
برداشت ها سود جویند، نگرش ها و مهارت هاي حل مسائل را 
گسترش دهند و مواد درسی را از طریق گوناگون بررسی کنند. 
این روش موجب رشد همدلی با دیگران و بررسی مسائل و 
افتتاح  و  است  در عمل  اجتماعی  ارزش هاي  از  و  واقعیت ها 
زندگی  در  آن ها  اثر  چگونگی  و  ارزش ها  درباره  گفتگو  باب 
روزانه است. در روش ایفای نقش، سه دسته از افراد شرکت 
مدیریت  نمایش،  اصلی  کارگردان  به عنوان  مدرس  دارند: 
اجرایي و فراهم کننده مقدمات ایفای نقش. ایفاگران نقش ها 
به عنوان بخشی از فراگیران که به صورت داوطلبانه یا انتخابی 
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فراگیران  سایر  که  تماشاگران  می کنند.  شرکت  برنامه  در 
هستند و به راحتی رفتار بازیگران را می بینند و گفتگوهایشان 
ایفای  و  نمایش  صحنه  در  فراگیران  حضور  می شنوند.  را 
نقش تعیین شده خود به همراه تبادل گفتگوهای از پیش 

تمرین شده، رکن اصلی اجرای این روش آموزشی است.
در  بالیني  مهارت های  ایجاد  برای  روشی  نقش،  ایفاي 
گروه های کوچک است. در این روش آموزش، مشکالت و مسائلی 
که عنوان می شود و مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، معموالً 
برای فراگیران مبهم و سؤال برانگیز است. در این روش، فراگیران 
اجرای  و  نمایش  روش  در  که  درحالی  می کنند،  ایفا  را  نقش 

تمرین عملی، این مربی است که ایفای نقش را به عهده دارد.

شبیه سازي1

شبیه سازي نسخه اي از بعضي وسایل حقیقي یا موقعیت هاي 
کاري است که تالش دارد تا بعضي جنبه هاي رفتاري یک 
سیستم فیزیکي یا انتزاعي را به وسیله رفتار سیستم دیگري 
نمایش دهد که بیشتر در سیستم هاي طبیعي و سیستم هاي 
انساني کاربرد دارد. همچنین شبیه سازي نمایش مجدد یا خلق 
این  است.  موقعیت  یک  یا  واقعي  موضوع  یا  یک شئ  مجدد 

1- Simulation
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تکنیک همانند آینه، واقعیات را همانندسازي مي کند. افزون 
بر این، احتمال وارد آوردن صدمه یا آسیب به شرکت کنندگان 

وجود ندارد.
در شبیه سازي، یک مسأله فرضي که شبیه واقعیت هاي 
زندگي واقعي باشد، براي فراگیران طرح مي شود و سپس از 
فراگیر خواسته مي شود که با به کار بردن بعضي قواعد براي 
به کار  شبیه سازي  که  مواردي  در  کند.  چاره جویي  مسأله، 
را مورد  راه حل هاي گوناگوني  غالباً  فراگیر  برده مي شود، 
نظر قرار مي دهد و با مقایسه نسبي آن ها، راه حل خاصي را 

توصیه مي کند.
در شبیه سازي سعي بر این است که حتي االمکان شرایط 
واقعي به گونه اي شبیه سازي شود که مفاهیم فراگرفته شده و 
راه حل هاي مشخص شده براي مسائل، قابلیت انتقال به جهان 
واقعي را داشته و به درک و اجراي وظایف مرتبط با محتواي 
انجام  در  پیشرفت  براي  فراگیران  کمک کند.  شبیه سازي 
مهارت هاي ضروري  و  مفاهیم  باید  تکالیف شبیه سازي شده، 
خود  در  را  نظر  مورد  زمینه هاي  در  نقش  ایفاي  براي 

پرورش دهند.
نکته مهم: استفاده مؤثر از الگوي شبیه سازي در کالس 
درس به این امر بستگي دارد که چگونه مدرس، شبیه سازي از 
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پیش تعیین شده را در درون برنامه درسي جاي مي دهد و نکات 
آموزنده را برجسته کرده و تقویت می کند. در شبیه سازي هم 
توانایي فراگیران و هم ویژگي هاي خودآموزي شبیه ساز ها از 

اهمیتي حیاتي برخوردارند.
اهداف و مقاصد شبیه سازي به شرح زیر است:

1-  ایجاد تغییر نگرش؛
2- تغییر بعضي از رفتارهاي خاص؛

جدید  نقش هاي  فراگیري  فراگیران جهت  آمادگي   -3
براي آینده؛

۴- کمک به فراگیر در فهمیدن نقش و وظیفه خود؛
5- تبدیل و تغییر مسائل یا موقعیت ها به اجزاء و عناصر 

قابل اداره یا کنترل؛
۶- نمایش نقش هایي تأثیرگذار بر فراگیران )نقش هایي 

که فراگیر فرصت مواجه با آن ها را پیدا نکرده است(؛
7- افزایش انگیزه و عالقه در فراگیران؛

۸- ایجاد فرآیندهاي تجزیه وتحلیل در فراگیران؛
9- حساس سازي و آگاه سازي فراگیران از نقش هاي زندگي 

سایر افراد.

تدریس کاوشگري1
1 Inquiry Instruction Method
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تدریس کاوشگري براي آموزش فرآیند جستجو و توضیح 
با فرآیندهاي  فراگیران  پدیده ها و رویارو ساختن مستقیم 
آموزش  روش  شد.  تدوین  ساچمن1  ریچارد  به وسیله  علمی 
می شود.  آغاز  پیچیده  نسبتاً  مفهوم  یک  ارائه  با  کاوشگري 
در این الگو از طریق مشارکت فعال فراگیران و وارد ساختن 
مستقیم آنان در فرآیند تفکر علمي با بهره گیری از تمرین های 
بسیار کوتاه فشرده، زمینه استقالل در یادگیري، افزایش درک 
دریافت و  براي  مهارت هایي  و  خالق  تفکر  بهره وری  علوم، 
کاوشگري  تدریس  الگوي  می شود.  فراهم  اطالعات  تحلیل 
براي کمک به فراگیران در فکر کردن بهکار می رود. مدرس 
در تدریس کاوشگري، مسئله اي طرح کرده و امکان گفتگو و 
تعامل را در کالس و بین فراگیران فراهم مي کند. منظور از 
آموزش کاوشگري، وارد ساختن مستقیم فراگیران در فرآیند 
را  علمي  فرآیند  که  است  تمرین هایي  طریق  از  علمي  تفکر 
در زماني بسیار کوتاه، به صورت فشرده بیان می سازد. کاربرد 
این روش، مستلزم فعالیت به صورت کاوشگري علمی است و 
ایجاد  در  فراگیران  به  کمک  کاوشگري،  آموزش  کلی  هدف 
سؤال و  طرح  و  تحقیق  براي  الزم  مهارت هاي  و  عقلي  نظم 
است.  آن ها  خود  کنجکاوي  بر  مبتني  پاسخ هایي  یافتن 

1- Richard Suchma
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به عبارت دیگر درتدریس کاوشگري، فراگیران باید مهارت ها و 
توانمندي هایي را در زمینه جستجو و آماده سازي اطالعات 
به دست آورند و تا حدودي اصول مربوط به منطق و علت و 
معلول را دریابند. در این روش، فراگیران به دنبال یک سؤال یا 
تأیید و رد فرضیه به صورت یک فرآیند نظام دار یا سیستماتیک 
پرورش  روش،  این  به کارگیري  از  نهایي  هدف  هستند. 
فراگیرندگان محقق و متکي به خود و تقویت فرآیندهاي تفکر 
استقرایي و استدالل علمي است. استفاده از روش کاوشگری 
مهارت هاي  و  تفکر خالق  علوم،  فهم  و  درک  افزایش  سبب 
کسب شده و تجزیه و تحلیل اطالعات مي شود. در این روش 
برخالف الگوهاي تدریس مستقیم )سخنراني(، نقش مدرس از 
انتقال و ارائه مطالب در راستای ارتقاء فراگیران به نقش راهنما 
تغییر یافته است. اساس نظریه ساچمن درباره روش تدریس 

کاوشگري به ترتیب زیر است:
به  روبه رو می شوند،  با مسأله اي  که  آنگاه  فراگیران،   -1

کاوش دست می زنند.
2- آنان می توانند راهبردهاي تفکر را یاد بگیرند و از نقش 

آن ها در فرآیند کاوشگري آگاه شوند.
به  مستقیم  به طور  می توان  را  تفکري  راهبردهاي   -3

فراگیران آموخت.
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۴- کاوشگري از طریق همیاري بر غناي تفکر می افزاید و 
اندیشه  روش ها  ماهیت  درباره  تا  می کند  یاري  را  فراگیران 

کنند.
را  مفاهیم  باید  کاوشگري  شیوه  به  تدریس  فرآیند  در 
به مفهوم آن   نتوانند نسبت  فراگیران  ارائه کرد که  به نحوي 
از  با مسأله،  از روبه رو شدن  فراگیران پس  باشند.  بی تفاوت 
مدرس می پرسند. در این بین، مدرس باید با زیرکی خود را 
از دادن پاسخ تشریحی به سؤال برهاند. پاسخ هاي مدرس باید 
بیشتر »بله« یا »خیر« باشد. در این حالت، ضروري است که به 
فراگیران گفته شود که از مدرس توضیح مفاهیم را نخواهند، 
سازمان دهی  و  اطالعات  جستجوي  در  اول  درجه  در  بلکه 

آن ها باشند.

مراحل اجراي روش تدریس کاوشگري

این  مرحله اول: مواجه کردن فراگیران با مسأله: در 
مرحله تالش می شود مسأله اي را به فراگیران ارائه داد. هدف 
اساسی از این مرحله، کمک به فراگیرندگان است تا به تولید 
دانش یا اطالعات بپردازند. شیوه رفتار مدرس در این مرحله با 

فراگیران متعامل خواهد بود.
مرحله دوم: برانگیختن فراگیران براي گردآوري اطالعات: 
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در واقع مرحله دوم، بررسی است. در این فرآیند، فراگیران به 
گردآوري اطالعات می پردازند. الزم است به فراگیران اجازه داد 
جواب  به  دستیابی  براي  می کنند  فکر  که  را  اطالعاتی  تا 

کمکشان خواهد کرد،گردآوري کنند.
گردآوري شده:  اطالعات  به کارگرفتن  سوم:  مرحله 
را  آن ها  باید  اطالعات  گردآوري  از  پس  مرحله  این  در 
به کار گرفت. پس باید تالش شود فراگیران را به استفاده از 

راهکارهاي ذهنی پدید آورنده ترغیب کرد.
مرحله چهارم: قاعده سازي: در این مرحله فراگیران سعی 
خواهند کرد مسائل را به خوبی قاعده مند کنند. این مرحله در 
فرآیند کاوشگري، حیاتی است و منجر به سازمان دهی اطالعات 

در ذهن و تحکیم ساخت شناختی می شود.
مرحله پنجم: نگاهی به فرآیند کاوشگري: در این مرحله، 
خاتمه فعالیت کاوشگري است. در مرحله حاضر تالش می شود 
با ارائه تکلیفی به فراگیران، آنان را وادار کرد تا مراحل فکري و 

کاوشگري ذهنی خویش را روشن سازند.
یادگیري به شیوه کاوشگري، یک نوع یادگیري عمدي است 
که از طریق حل مسأله با نظارت مدرستحقق ميیابد و در این 
به مطالعه و  تا فراگیران  آماده ميسازد  را  روش مدرس مواد 
شکلگیري یادگیري خودشان بپردازند. در این روش، یادگیري 
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که  مي گیرند  یاد  فراگیران  و  می شود  عمیق تر  و  معني دارتر 
با  با موضوعات و مسائل درگیر شده و فعاالنه  به صورت فعال 
آن ها برخورد کنند. زماني که فراگیران به صورت فعال درگیر 
به موضوع  نهایت  کارهاي کالسي و مسائل درسي شوند، در 
این  به  منجر  امر  این  و  مي یابند  تسلط  حدي  به  نظر  مورد 
لذا  بزنند.  دست  چالش برانگیزتر  مسائل  حل  به  تا  مي شود 
روش کاوشگري مردم ساالري فراگیران را پرورش داده و قدرت 
صبر و تحمل آنان را افزایش ميدهد. روش تدریس کاوشگري 
از  انتقالي،  رویکرد  به  نسبت  نگرش  و  یادگیري  افزایش  در 

اثربخشي بیشتري برخوردار بوده است.
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