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دکتر لیال سلیقه دار
مدرس دانشگاه فرهنگیان

اشاره
از جملـه شیـوه هایی کـه یادگیـری دانش آمـوزان را تقویت می کنند، بهره منـدی از روش های اکتـشافی است. روش های اکتشافی بر این اصل 
استـوارند که وقتی دانش آموزان پی می برند دانش بشری جنبة آزمایشی و غیرقطعی دارد و ممکن است دانش جدید جایگزین شود، برداشت 
و یادگیری بهتری از درس به دست می آورند و در مسیر یادگیری به کشف و دریافت های بیشتری می رسند. به این منظور شیوه ها و فنون 
گوناگونی قابل تصورند که می توانند بخشی از فرایند یاددهیـ  یادگیری را به سمت و سوی اکتشافی بکشانند و تجربه ای ماندگار از یادگیری 
را برای دانش آموزان فراهم آورند. از آنجا که این روش ها در آموزش مجازی نیز بیشتر از سایر الگوها در جلب و جذب دانش آموزان مؤثرند، 

توجه معلم برای استفاده از آن ها ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها: طراحی آموزشی، روش تدریس، اکتشافی، فرایند یاددهیـ  یادگیری

نگاهی به شیوه های اکتشافی تدریس

  اکتشاف و یادگیری
برای شیوه های اکتشافی در آموزش و یادگیری تعریف های گوناگونی 
ارائه شده اند که برخی از آن ها صرفًا بر روش های تدریس تمرکز دارند 
و برخـی دیگـر به فنـون و مهارت ها اشاره می کنند. به صورت کلی، 
مقصود از روش  اکتشافی در تدریس و یادگیری، هرگونه موقعیت و 
فرصتی است که معلم ایجاد می کند و طبق آن دانش آموزان به صورت 
فردی یا گروهی و با کمک مراحل کشف موضوع یا حـل مسئله، در 

فرایند یادگیری شرکت می کنند.
در روش های اکتشافی، ایجاد زمینة یادگیرِی دانش آموز هدف است؛ 
به شکلی که تا حد ممکن زمینة یادگیری مستقل او فراهم شود، بتواند 
سهم عمـده ای در یادگیـری به دست آورد و مفهـوم، اصـول، مراحـل 

و فرایند یا دیگـر مقاصد موضـوع آموزشـی را کشف و درک کند.

  انواع شیوه های یادگیری اکتشافی
به صـورت کلـی، دو نـوع شیوة یادگیـری اکتشافی در کالس درس 

قابل استفاده اند.
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الف. روش تدریس اکتشافی8
روش های تدریس همان مراحل، الگو و گام هایی هستند که معلم 
مطابق با آن ها درس جدید را آموزش می دهد. بر این اساس، الزم 
است معلم با مراحل روش تـدریس آشنا باشد و بتواند شیـوه و فرایند 
یاددهیـ  یادگیـری را مطابق با روش تدریـس انتخـابی خود طراحی 
کند. در این میان، برخی از روش های تدریس در دستـه بندی اکتشافی 
قرار دارند که از آن جمله می توان به روش های تـدریس »کـاوشگری، 

دریافت مفهوم، حل مسئله و تفکر استقرایی« اشاره کرد.
یکی از دالیل اعتنای کمتر برخی معلمان به استفاده از روش های 
تدریس اکتشافـی ایـن اسـت که طـراحی شیـوة تدریس مطابق با 
روش های تدریس اکتشافی، به حرفه مندی نیازمند است و گاه ممکن 

است پیچیدگی ناشی از آن مانعی برای بهره مندی الزم شود.

 نمای کلی در روش های تدریس اکتشافی
هرچند هر یک از روش های اکتشافی تدریس مراحلی منحصر به 
خود دارند و هر روش می تواند برای دانش آموزان جذابیت و شگفتی 
خاص خود را داشته باشد، اما به صورت کلی، تمام روش های تدریس 
اصول و نمای مشترکی دارند که در آن ها دستیابی مستقل دانش آموز 

به یادگیری موردنظر مقصود است.

مشخص کردن 
مسئله مورد نظر

ارائه راه حل هایی 
برای حل مسئله یا 

تحلیل موضوع

آزمایش و بررسی 
راه حل های پیشنهادی
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پاسخ مسئله را پیدا می کنند.
ممکـن است یک موضـوع از میـان اصـول پنـج گانة مشترک در 
روش های اکتشافی تدریس، قابلیِت تعمیم نداشته  باشد، ولی در سایر 
اصول، اشتراک قابل مشاهده است. به همین دلیل می توانیم با تکیه 

بر این مسیر، روش تدریس اکتشافی را اجرا کنیم.
ب. فنون هدایتگری اکتشافی

در کنار روش های تدریس، فنونی هستند که می توانند زمینة انجام 
فعالیت اکتشافی را برای دانش آموزان فراهم آورند و لزومًا یک جلسة 
آموزشی منطبق با آن ها طراحی نمی شود، بلکه برخی فعالیت ها مطابق 
با دریافت و یادگیرِی مستقل دانش آموزان و اکتشاف آن ها در کالس 

مورد استفاده قرار می گیرند.
در مجمـوع، فعالیت هـایی کـه به نوعـی بر یادگیری اکتشافی مبتنی 

هستند، به چهار دسته تقسیم می شوند:

برای مثـال، در روش تدریـس کاوشگـری، مشـخص  کردن مسئله 
با اجرای مرحلـة »برهم زدن تعادل« انجام می شـود و از ایـن طـریق 
دانش آمـوزان با موضوعی مواجه می شوند که با پیش بینی های منطقی 
ذهنی شان مطابق نیست. به همین دلیل با موضوع درگیر می شوند و 
در مراحل بعدی با راهنمایی معلم، مطابق با الگو و مراحل تدریس، 

 بیان اصول و راه حل های مسئله
در ایـن بخـش کـه غالبـًا از آن برای یادگیری موضوعات پیچیده 
یا زمانی که سطح یادگیری مخاطب باال نیست، استفاده می شود، 
فعالیـت ها به گونـه ای طراحـی و ارائـه می شـوند که مطابـق آن 
دانش آموزان راه حـل ها و اصـول حـل مسئـله را در اختیـار دارند و 
تنها الزم است پاسخ مسئله را مطابق با راهنمای اصول و راه حل ها 
پیدا کنند. بنابراین، زمانی که دانش آموز مشابه آنچه پیش از این در 
اختیار داشته است به حل مسئله اقدام می کند یا موقعیتی آزمایشی را 
طراحی می کند، به نوعی روش اکتشافی را در ساده ترین شکل خود 

تجربه کرده است.

یک مثال: معلم مسئـله ای را همراه با شیـوة حـل آن در اختیار 
دانش آموز قـرار مـی دهـد. حاال دانـش آموز بایـد از میـان راه حل ها، 

مناسب ترین را انتخاب کند. او در نهایت به پاسخ می رسد.

 بیان اصول
در این شکل از فعالیت های یادگیری، معلم اصول مربوط به حل 
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و راه حل ها را پیـدا کنند. زمانـی این فعالیت ها اثرگـذارند که موضوع 
انتخابی پیچیدگـی چنـدانی نداشتـه یا با میـزان توانایی و اطالعات 
دانش آموزان تناسب داشته  باشد. در این حالت، حدس ها، پیش بینی ها، 

آزمون و خطا و تجربة دانش آموزان در یادگیری بیشتر دخیل اند.

مثال اول: معلم به دانش آمـوزان مـی گوید مـی خواهیم در کالس 
اردویی برگزار کنیم که به یادگیری بهتر ریاضی کمک کند. پیشنهاد ها 

و دالیل خود را برای آن بگویید.

مثال دوم: چگونه می توانید با ساده ترین ابزار و وسایل، شکل های 
گوناگونی از مخلوط را نشان دهید.

 جمع بندی
به صورت کلی، روش های اکتشافی یادگیری، جذابیت و ماندگاری 
بیشتر یادگیری را برای دانش آموزان در پی دارند. هرچه دانش آموزان 
تالش  کنند به صورت مستقـل مسیـری از یادگیـری را بپیماینـد، به 
توانایی های یادگیری خود تکیه می کنند. به همین سبب، رضایت از 
یادگیری افزایش می یابد. برخی از محتـواهای آمـوزشی برای تدریس 
از طریق روش هـای اکتشـافی امکان بیشتـری دارند و در سایر موارد 
توصیه می شود معلمان از فنون هدایتگـری اکتشافـی استفاده کنند تا 
دانش آموزان دست کم قسمتی از مسیر یادگیری را به صورت اکتشافی 

تجربه کنند.

یک مسئـله را در اختیار دانش آمـوز قرار می دهد و او تـالش مـی کند 
راه حل ها را مطابق با آن اصول پیدا کند و پاسخ را به دست آورد. این 
مرحله برای دانش آموز نسبت به نمونة قبلی یک درجه پیچیده تر است.

یک مثال: معلم از دانش آموزان می خواهد صرفًا با کمک وسایلی 
که از قبل برای این آزمایش تعیین شده است، آزمایشی طراحی کنند 
که نشـان دهد گرمـا بر اندازة مـواد تأثیر دارد. دانش آموزان قبل از 
انجام آزمایش با چگونگی تأثیر دما بر مواد آشنا شده اند. در این حالت 

راه های گوناگون یافتن پاسخ را امتحان می کنند.

 بیان راه حل
در این نمونه، معلم صرفًا راه حل هایی را در اختیار دانش آموزان قرار 
می دهد. دانش آمـوزان الزم است مطابق با آن ها، اصول مسئلة مورد 
نظر را پیدا کنند و بتوانند به پاسخ برسند و در نهایت در موقعیت های 

مشابه مراحل را دنبال کنند.

یک مثـال: معلـم برای پیـدا کـردن شیـوة محاسبـة مساحت 
متـوازی االضـالع، از شـکل های مثلث، لـوزی و ... استفاده می کند 
و نشان می دهـد مـی توانیم از طـریق شکل های در اختیـار، مساحت 
متـوازی االضالع را هم محـاسبه کنیم. دانش آمـوزان با مشاهدة این 

راه حل ها به اصول مربوط به مساحت متوازی االضالع پی می برند.

 یادگیری بدون راهنمایی
در این بخش از فعـالیت های یادگیری، دانش آموزان در محیط هایی 
آزادتـر و بدون چارچـوب های خـاص قـرار مـی گیرند. آن ها می توانند 
تجربه های بیشتری را براساس دریافت خود به دست آورند و اصول 
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