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                                                                                اشاره                                                                                                                                                                               
فرايند ياددهيـ  يادگيري پيچيدگي هايي دارد. به همين دليل، براي حركت درست در مسير ياددهيـ  يادگيري، نيازمند طراحي آموزشي 
هستيم تا با كمترين نقص بتوان از آن براي تحقق هدف هاي آموزشي و پرورشي بهره گرفت. لذا، معلم به عنوان طراح آموزشي، براي انتخاب 
شــيوة خود در اين فرايند بايد تحليل هاي گوناگوني را دربارة مؤلفه هاي آن به عمل آورد. از جملة مهم ترين اين تحليل و انتخاب ها،  تعيين 
شيوة تدريس است. در اين راستا ضروري است معلم تعيين كند در انتخاب روش تدريس بايد به چه مواردي توجه كند؟ آيا صرفاً نوين بودن 
روش تدريس مي تواند تضميني براي مؤثر بودن آن در يادگيري هر درس  باشد؟ مالك هاي انتخاب روش تدريس مناسب كدام اند؟ پاسخ به 

اين پرسش ها مقصود از اين نوشته است.

 كليدواژه ها:     طراحي آموزشي،  روش تدريس،  فرايند ياددهيـ  يادگيري                                                                                                        

طراحي و توليد
ليال سليقه دار (دكتراي برنامه ريزي آموزشي)

دنياي روش هاي تدريس
در سير تحول فرايند ياددهي - يادگيري، شيوه هاي 
متنوعــي از تدريس پا به ميان گذاشــتند كه در حال 
حاضر مي توان آن هــا را با توجه به معيارهاي گوناگوني 
طبقه بنــدي كرد. بــراي مثال، مي تــوان از روش هاي 
تدريس نوين در مقابل روش هاي تدريس سنتي نام برد. 
در اين قبيل دسته بندي ها ، كه با شرح معايب و محاسن 
هر دسته همراه است، نمي توانيم صرفاً به استناد اينكه 
روشي به عنوان شــيوة نوين تدريس طبقه بندي شده 
است يا در روزگار گذشته تأثيرات فراواني داشته است، 
آن را مؤثر و ســازنده تلقي كنيم. انتخاب روش تدريس 
در طراحي آموزشي جايگاه و اهميت بسزايي دارد و براي 
معلم شايســتگي و مهارتي ارزشمند محسوب مي شود. 
معلم به عنوان طراح آموزشــي الزم است از ديدگاه هاي 
گوناگون آگاه باشــد و با بررســي مؤلفه هاي گوناگون 
دســت به انتخاب روش تدريس متناســب با يادگيري 
دانش آموزان بزند. براي اين منظور نيازمند طي مراحل 

و گام هايي است:

گام هاي ششگانه
مراحل انتخاب روش تدريس مناســب را مي توان 
با تكيه بر مهم ترين مؤلفه هاي مرتبط با آن، در شــش 
گام زير خالصــه كرد. معلم در هــر گام بايد به يكي 
از مهم ترين شــاخص ها و گزاره هــاي مرتبط با فرايند 

ـ يادگيري توجه  كند.  ياددهي 

  هدف چه مي گويد؟
گام اول: روشن كردن هدف تدريس

از جمله مراحل نوشــتن طــرح درس، تعيين 
هدف يا اهداف تدريس است. اين اهداف مي توانند به 
صورت اهداف دانشي، مهارتي و نگرشي نوشته شوند 
كه هر كدام با محتواي درس وابسته و مرتبط است. 
منظور از اهداف دانشــي آن دسته از انتظاراتي 
هســتند كه توانايي هاي ذهني يادگيرنده را تحت 
پوشش قرار مي دهند. در نوشتن اين دسته از اهداف، 
فعل هايي انتخاب مي شــوند كه فرايندهاي ذهني 
را نشــانه گيري كرده اند. براي مثال، تفســيركردن، 

انتخاب روش تدريس 
 گامي مهم

  در طراحي آموزشي

انتخاب انتخاب انتخاب 

  در طراحي آموزشي  در طراحي آموزشي
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برآوردكردن، تعريف كردن، آمــاده كردن و به ياد 
آوردن از اين نوع هستند. 

اهداف مهارتي بيشــتر به عملكردهاي مهارتي 
دانش آموزان توجه دارند و مستلزم وجود هماهنگي 
رواني- حركتي هســتند. نمونه هايي از اين فعل ها 
شامل بريدن، شروع كردن، تنظيم كردن،  رنگ كردن 

و تهيه كردن مي شوند. 
اهداف نگرشي زمينة بروز نگرش دانش آموزان 
را فراهــم مي ســازند. ايــن اهداف به شناســايي 
برداشت هاي دروني و هيجان و احساس مخاطبان 
در هر مورد معطوف اســت. نمونه فعل هايي كه در 
بيان اين گونه اهداف اســتفاده مي شود، عبارت اند 
از: اعتــراض كــردن، تقدير كردن، انتقــاد كردن، 
مشاركت كردن، سازمان دهي كردن و توجيه كردن. 
براي انتخــاب روش تدريس مطلوب، هر كدام 
از اهداف آموزشــى بايد يك به يك تشريح شود تا 
بر اســاس وجوه دانشي، نگرشــي و مهارتي، روش 

تدريس غالب و برتر انتخاب شود.

  دنبال چه هستيم؟
گام دوم: مشخص كردن عملكرد مورد انتظار

اهــداف معموالً نشــان دهندة عملكــرد مورد 
انتظار اســت. منظور از عملكرد، خروجي رفتاري و 
نتايجي است كه مرتبط با اهداف، انتظار مي رود در 
دانش آموزان رخ دهد. با بررســي اهداف مي توانيم 
بخشــي از عملكرد در نظر گرفته شده را مشخص 

كنيــم. اين كار موجب مي شــود معيار عملكرد نيز 
تعيين شــود و از اين طريق براي دانش آموز و معلم 
روشــن شــود در چه موارد و زمينه هايي مي توانيم 
اطمينان حاصل كنيم كه بــه عملكرد مورد انتظار 
دســت يافته ايم يا با آن چه فاصله اي داريم. از سوي 
ديگر، تعييــن عملكرد مي تواند بــه انتخاب روش 
تدريس مناســب كمك كند؛ روش تدريســي كه 
زمينه هاي بروز و حصول عملكرد مورد نظر را فراهم 

آورد. 

  براي چه كساني؟
گام سوم: تأكيد بر ويژگي هاي دانش آموزان

ويژگي هاي دانش آموزان گســترة وسيعي دارد. 
معلمان معموالً در آغاز ســال تحصيلي بسياري از 
ويژگي هاي كلي و عمومي آن ها را بررسي مي كنند. 
در عين حال، الزم اســت براي هر بار انتخاب روش 
تدريــس، بــه ســؤاالتي در خصــوص ويژگي هاي 

دانش آموزان خود نيز پاسخ دهند.
كلــي  و  عمومــي  ويژگي هــاي  جملــه  از 
دانش آموزان، مشخصات سني و رشدي آن هاست. 
پيش از ورود به كالس درس، كســب آگاهي هاي 
الزم در اين باره ضروري اســت، زيرا اين ويژگي ها 
بــا انتخــاب  روش تدريس معلم ارتباط بســياري 
دارد. در عين حال، ساير ويژگي هاي دانش آموزان، 
مانند ويژگي هاي شخصيتي و سبك هاي يادگيري 
آن ها، مورد توجه است و مي تواند در انتخاب روش 

تدريس مؤثر باشد. 
  برخي پرســش ها به دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص دانش آمــوزان و انتخاب روش تدريس 
مناســبت تر كمك مي كنند؛ ســؤاالتي مانند: «چه 
شــيوه هايي موجب ترغيب و جلــب توجه آن ها به 
يادگيري مي شــود؟»، «توانايي و مهارت هاي غالب 
دانش آموزان در كالس چيســت و بــه چه ميزان 
است؟»، «دانش آموزان به چه سطح و چه نوع دانش، 
مهارت و نگرشــى نياز دارند؟» و «دانش آموزان چه 

تجربه ها و پيش دانسته هايي با خود دارند؟» 

  كدام روش ها؟
گام چهارم: تهية فهرستي از روش هاي تدريس

از آنجــا كه ماهيت موضوعات درســي متفاوت 
اســت و هر درس نيز جنبه هاي يادگيري گوناگون 
دارد، معلــم ناگزير به كاربرد روش هــاي گوناگون 
تدريس در هر جلســة آموزشــي است كه گاهي به 

تلفيق چند روش تدريس با هم نيز منجر مي شود. 
معلمان براي دستيابي به فهرستي از روش هاي 

توجه به هدف 
تدريس و نيز 
ماهيت آنچه 
انتظار مي رود به 
يادگيري منجر 
شود، در انتخاب 
روش تدريس 
ضروري است
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ســودمند تدريس، بايد از فهرست جامع روش هاي 
تدريس، تعدادي را انتخاب و تالش كنند بيشترين 
تســلط را بر اجــراي آن ها به دســت آورند. به اين 
ترتيب، در طراحي آموزشــي مي توانند با سرعت و 
دقت بيشتري به انتخاب روش تدريس مناسب دست 

بزنند. 

  در چه شرايطي؟
گام پنجم: در نظر گرفتن شرايط عمل

الزم است هنگام انتخاب روش تدريس، امكان 
استفاده از آن بررسي شود. شرايط اجراي هر روش 
تدريس، بر انتخاب آن روش تأثيرگذار اســت. براي 
مثال، اگر روش تدريس ديداري- شــنيداري براي 
آموزش برگزيده مي شــود، بايد توجه داشت كه آيا 
ابزار الزم و شــرايط محيطي مناســب براي اجراي 
الگــوي تدريس انتخابي مهيا ســت؟ يــا در مثال 
ديگر، اگر از روش تدريس«اعضاي گروه» اســتفاده 
مي شود، آيا فضاي الزم براي جابه جايي و قرارگيري 

در گروه هاي مختلف در اختيار است؟

  چه دارم؟
گام ششم: توانايي و شرايط معلم

از ديگر مؤلفه هــاي مؤثر در اجرا و ارائة روش 
تدريس، قابليت و توانايي هاي خاص معلم اســت. 
خودآگاهي معلمان موجب مي شــود به شــرايط 
خود محدود نباشند و به طور مستمر تالش كنند 

خودآگاهي معلم 
و نيز آشنايي با 
يادگيرندگان از 
عوامل مهم در 
انتخاب روش 

تدريس هستند

توانايي هــاي الزم و ضروري خــود را در خصوص 
ارتباط در كالس درس و تدريس بهبود بخشــند. 
در عين حال، الزم اســت براي تصميم گيري هاي 
اجرايــي، به توان غالــب خود نيز توجه داشــته 
باشــند تا بهترين تدريس ممكــن را ارائه دهند. 
براي مثال، در برخــي از روش هاي تدريس مانند 
«پيش ســازمان دهنده»، الزم است معلم از توانايي 
ســازمان دهي و بيان مناســب برخوردار باشد. در 
صورتي كــه معلــم در مراحل تمرين وگســترش 
مهــارت بياني اســت، اولويــت انتخاب با ســاير 
روش هاي تدريس اســت. زماني انتخاب اين روش 
و مشــابه آن توصيه مي شود كه مهارت بيان معلم 
در حد قابل توجهي رشد يافته باشد تا موجب هرز 

رفتن زمان و فرصت يادگيري نشود.  

شرايط معلم

شرايط عمل عملكرد مورد انتظار

فهرست روش هاي
 تدريس

هدف تدريس

ويژگي هاي 
دانش آموزان

 نمودار 1   گام هاي ششگانة انتخاب روش هاي تدريس                

كوتاه سخن
انتخاب روش تدريس مناسب نيازمند توجه معلم 
به مؤلفه هاي گوناگون، اعم از شــرايط روش تدريس، 
ويژگي هــاي معلم و مشــخصات دانش آموزان اســت. 
اين همه در كنار ماهيت محتواي آموزشــي مورد نظر 
مي تواند راهنماي مناسبي براي انتخاب روش تدريس 
باشــد. با اين نگاه، تنها نو بودن روش تدريس، مالك 
انتخاب معلم نيســت و الزم است در طراحي آموزشي ، 
تناسب و ارتباط روش با مقصود يادگيري از جنبه هاي 
گوناگون مورد توجه و بررســي قرار گيرد. تأني و تأمل 
معلــم در مرحلــة انتخاب روش تدريــس مي تواند به 
شــكل گيري تجربه اي مؤثر و غنــي از يادگيري براي 

دانش آموزان منجر شود. 


