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 چکیده

یادگیری خود را در اختیار دارند و معلمان  باید به هنگام تدریس از فنونی بهره ببرند که توجه، و دانش آموزان کلیدهای  
دقت و مشارکت دانش آموزان را در برداشته باشد. تحرک و ایجاد انگیزه در دانش آموزان یکی از مهم ترین عوامل تدریس 

ی نداشته باشند بندرت یاد خواهند گرفت و اطالعات الزم را محسوب می شود. زیرا اگر دانش آموزان انگیزه ای برای یادگیر
کسب خواهند کرد. روش های تدریس و یادگیری متداول در اکثر نظام های آموزشی و توسط بعضی از معلمان، بر گوش 

ه ها، معلم دادن و بیان لفظی و حفظ کردن مطالب درسی استوار است. به جای تبادل نظر و تفکر و بحث در بارۀ امور و پدید
مطالب را بیان می کند و شاگردان گوش می کنند)یا گوش نمی کنند!( و سپس آن را تکرار می نمایند. ولی معلمان اثرگذار ، 
راهبردهای خوبی برای کمک به خودانگیزی در یادگیری دارند و آنها با فراهم کردن موقعیت های یادگیری، دنیای واقعی را 

ر نموده و انگیزه یادگیری را در فراگیران بیشتر ایجاد می کنند. پژوهش فوق راهکارهایی برای برای دانش آموزان ملموس ت
است که به کار گیری آن موجب ایجاد تفکر و پویایی دانش آموزان در « همیاری در آموختن»ایجاد انگیزه و یادگیری از طریق

کالس دهم کلیه رشته های متوسطه دوره دوم به اجرا  در 96-97فرایند تدریس می شود.  این شیوه تدریس در سالتحصیلی 
درآمده است که پژوهشگر از روش های مختلف تدریس فعال که حاصل مطالعات و پژوهش ها و تلفیق آنها با هم و یا 

سی تجربیات چندین ساله تدریس بوده، بهره برده است.  به کارگیری این روش در تمام درس ها، از جمله علوم و فنون و فار
کلیه پایه ها و رشته های متوسطه قابل اجرا می باشد و محدود به درس نگارش  نمی باشد. امید است که مورد استفادۀ تمام 

 معلمانی که به تدریس عشق می ورزند، قرار گیرد.

 همیاری در آموختن، تفکر انتقادی، انگیزه یادگیری، دانش آموزان، نگارش  کلیدواژه: 

 

 مقدمه
 مِنَ النَّاسِ أَنْفُسِهِمْ ما خَلَقَ اللَّهُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إاِلَّ بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ إِنَّ کَثیراً أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فی

آنان با خود نیندیشیدند که خداوند، آسمان ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق و  / ؛هِمْ لَکافِرُونبِلِقاءِ رَبِّ

 (8.)روم،آیهرستاخیز و( لقاى پروردگارشان را منکرند)براى زمان معیّنى نیافریده است؟! ولى بسیارى از مردم 
 موارد زیر تشویق و تقویت نماییم:ای کاش ما معلمان می توانستیم محصالن خود را در 

 عشق به زندگی سالم 

 کنجکاوی منطقی 

 تفکر انتقادی یا جرأت اندیشیدن انتقادی و متفاوت 

 اشتیاق به یادگیری فعال 

  مهارت استدالل کالمی 

 همیاری و مشارکت 

 بدون اینکه نیاز خودمان به آن خصایص را فراموش کنیم.
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 همخوانی داشت.ای کاش بارنامه مان با بارمان 
هدف هر نظام آموزشی کمک به ایجاد یادگیری در یادگیرندگان است. برای ایجاد یادگیری در یادگیرندگان روش 

های مختلفی وجود دارد که معلمان و متخصصان آموزشی با توجه به اهداف، مخاطبان، و موضوع آموزش از آنها 
 استفاده می کنند.

توانایی کاربرد آنها در کالس درس، بُعدی مهم از صالحیتهای معلمی را تشکیل شناخت انواع روشهای تدریس و 

می دهد. زیرا معلمان از طریق الگوهای مناسب تدریس اطالعات علمی و آموزشی، مهارت های فنی و عملی و 
ند. ارزشهای عاطفی و معنوی را در قالب هدفهای شناختی، عاطفی و روان حرکتی به نسل جوان انتقال می ده

روشهای تدریس تا آنجا در امر آموزش اهمیت دارد که گروهی از علمای تعلیم و تربیت تسلط بر آنها را مهم تر از 
دانش و اطالعات علمی معلم دانسته اند و تجربه نشان داده است معلمانی که به روشهای تدریس مسلط بوده اند از 

 اشته اند موفق تر بوده اند.دیگر همکاران خود که تنها به اطالعات علمی تکیه د

یادگیری با معنا زمانی صورت می گیرد که تدریس پویا، خالق و منجر به ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار دانش 
آموز شود و زمینه های خود توسعه یافتگی دانش آموزان را فراهم کند. تدریس وقتی پویا و خالق تلقی می گردد که 

به امر یادگیری شود. در این حالت با ایجاد داربست های فکری، این تعهدات  موجب ایجاد تعهد یادگیرندگان

درونی گشته و توسط خود فرد کنترل گردیده و سرانجام به خود راهبری فرد منجر می گردد)خورشیدی و غندالی و 
 (142: 1380فهرجی،

 و درسی برنامه های» کید شده است:تربیتی درسند تحول بنیادین تأ و درسی های برنامه بر ناظر این مهم در اصول

 یادگیری، و تربیتی محیط غنی سازی برتعلیم، تزکیه تقدم برای تربیتی هدایت در معلم مرجعیت نقش به باید تربیتی

نماید.  توجه مستمر یادگیری به نسبت آنان ترغیب پذیری و تربیت و یادگیری فرآیند در آموزان دانش سازی فعال

یکی از برنامه های .سازد فراهم را معلم تخصصی و ای های اعتقادی،اخالقی،حرفه صالحیت ارتقاء ی زمینه همچنین
 (10: 1391مبانی نظری تحول بنیادین،«.)پیش روی تمام معلمین بهره گیری از روشهای فعال آموزشی می باشد

پرورش استعدادهای فکری یکی از مشکالت فعلی نظام آموزش و پرورش ما این است که معلمان به جای تکیه بر 

و تقویت توانایی های ذهنی، بر یادگیری اطالعات و محتویات کتاب های درسی توجّه می کنند. همین امر موجب 
شده که  بعضی از دانش آموزان ما موقع تدریس از مهارتهای تفکر تحلیلی، استدالل، عمیق ، وسیع، نسبتاً جامع و 

س معلمان باید به گونه ای باشد که توسعه دهنده اندیشه دانش آموزان باشد؛ به واقع بینانه برخوردار نباشند. تدری

جای آن که به دانش آموزان بگوید به چه چیزی بیندیشند الزم است به آنان کمک کند تا روش های خودشان را 
گیری و زندگی برای فهم معانی پیدا کنند. در آن صورت پرورش مهارت های تفکر به آنان کمک می کند تا از یاد

 چیزهای زیادتری کسب نمایند.

یکی از معروف ترین و جذاب ترین روش های آموزش و یادگیری مطرح میان متخصصان آموزش، پرورش روش 
است. در روش همیاری در آموختن دانش آموزان کالس به گروه های دو یا چها نفری تقسیم « همیاری در آموختن»

 (15: 1390موضوعات مختلف کارمی کنند)ژاکوب و پاور، می شده و به صورت گروهی بر روی
با افزایش پیچیدگی جوامع بشری و ارتباط گسترده میان فرهنگ ها و جوامع مختلف به واسطۀ وجود رسانه ها ی 
مختلف ارتباط جمعی و شبکۀ جهانی اطالعات نیاز به مهارت های اجتماعی مختلف برای مواجه موفق با این 

ینه احساس مسئولیت نموده و به فرصت و چالش پیش رو بیشتر احساس می شود. نظام های آموزشی در این زم
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دنبال روش هایی هستند که از طریق آن ها بتوان چنین مهارت هایی را در مخاطبان خود ایجاد کنند. یکی از روش 
 های بسیار مؤثر برای ایجاد مهارت های اجتمای و ارتباطی روش یادگیری از طریق همیاری است.

ؤثر و کارآمد موضوعات آموزشی به مهارت ها و توانمندی های در این روش یادگیرندگان عالوه بر یادگیری م

دیگری نیز دست می یابند. در واقع در این روش آموزش عالوه بر اهداف مستقیم آموزشی می توان به اهداف 
ضمنی تربیتی بسیاری دست یافت از قبیل: مهارت گوش دادن، مهارت انجام دادن کارهای گروهی، مسئولیت پذیری 

 . تفکر انتقادیدیگران، وابستگی متقابل مثبت، احترام به نظرات مخالف و استقبال از آنها و از همه مهم تردر قبال 

باید بدانیم و بفهمیم تا معتقد شویم؛ باید معتقد شویم تا عمل کنیم؛ که عمل، مظهر اعتقاد است. این زمانی 

 کند؛ و این هم مهارتس است آموختنی.باشد یا معلم، معنادارش « معنادار»میسر است که متن آموختنی
یکی از تواناییهای فکری ارزنده ای که دانش آموزان باید در مدارس کسب کنند این است که شنیده ها، و خوانده 

ها، خوانده ها، اندیشه ها، و اعتقادهای مختلفی را که در زندگی با آنها روبه رو می شوند ارزشیابی کنند و در بارۀ 
 نام دارد. 1منطقی بگیرند. این توانایی ارزنده تفکر انتقادی)تفکر نقادانه( آنها تصمیماتی

دیگر توجیه آموزش تفکر این است که اگر دانش آموزان از محرکات و چالش های صحیح عقالنی برخوردار شوند، 
آنها احساس شعف و شادی می کنند و از آموزش لذت می برنند  و در آن صورت ایجاد انگیزۀ یادگیری در 

ایجاد انگیزۀ یکی از کلیدی ترین راه های ترغیب دانش آموزان به تفکر انتقادی در موضوعات »برانگیخته می شود. 

 (.322: 1388آقازاده،«)گوناگون درس است
علم روانشناسی تدریس می گوید، باید در فراگیران انگیزۀ یادگیری را ایجاد کرد و افراد بدون داشتن انگیزه برای 

ی اقدام جدی نمی کنند، ولی این که این کار چگونه انجام گیرد و با چه روشی عالقه افراد به یادگیری یادگیر

 (23: 1378تحریک گردد یک کار هنری است.)مرتضوی زاده،
انگیزه به عنوان نیروی ایجاد کننده، نگه دارنده و هدایت کنندۀ رفتار، نیرویی درونی و اساسی در انسان برای 

رکت است. این نیرو می تواند از منابع گونا گونی تأمین کرد. تأیید کالمی و جایزه و... از جمله راه پیشرفت و ح

های ایجاد انگیزه به خصوص انگیزه بیرونی هستند. زمانی که زمینه های یادگیری برای یادگیرنده مهیا باشد و 
و شناخت از خود و دیگران و محیط اطراف یادگیرنده از یادگیری لذت ببرد و میل به یادگیری و تمایل به درک 

 (23: 1388پاپ،-برای ایجاد ارتباط، مهیا شود انگیره به انگیزه دورنی تغییر می یابد. )مک کومبز
پرورش ذهن به کمک چالش های عقالنی نه فقط وسیله ای برای لذت بردن و موفقیت در دنیای شدیداً رو به  

قابلیت های اخالقی و فضایل نیز منجر گردد. فضایل اخالقی را می توان تغییر است، بلکه می تواند به پرورش 

، جرأت عقالنی و پشتکار در زمینۀ جستجوی حقیقت، 2مجموعه ای پیچیده از صفاتی مانند کنجکاوی، اندیشه ورزی
گران و تمایل به استدالل و تجزیه و تحلیل، قضاوت و خوداصالحی، داشتن گشاده دلی  در برابر دیدگاه های دی

 دیگر عناصر، خودپروری از طریق تمرین دانست.

 

 :اشاره کلی به موضوع

 مطرح نخواهد شد. چون:« تفکر انتقادی»بدیهی است که درسی به نام 

                                                           
1
 -critical thinking 

2-Thoughtfulness  
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تفکر، فرایندی است طبیعی نه آموختنی و در سراسر زندگی انسان، مطرح است و معموالً کودکان و نوجوانان از  
 می گیرند که در بارۀ چه چیزهایی بیندیشند.والدین و معلمان خود یاد 

همچنین، از ایشان می آموزند که چگونه و در چه مواردی، متفاوت و انتقادی بیندیشند؛ و جرأت این فرایندها را در 

 خویشتن رشد و گسترش دهند.
به اشکال مختلف در برگیرنده انواع اندیشه های مرتبط با یکدیگر است که در جوامع معاصر «تفکر انتقادی»واژه

از عوامل کلیدی زندگی موفقیت آمیز و شرط « انتقادی اندیشیدن»مطرح می شود. بسیاری بر این باورند که توانایی
 (1389الزم بر استقالل فردی است.)وینچ،

وۀ تفکر، شیوه ای برای معنادار کردن رویدادها، مفاهیم، اصول، اشیا و ... است. تفکر انتقادی اندیشیدن دربارۀشی

فکرکردن خودمان است تا آنکه نظر خویش را، آنگاه که برای دست یابی به اهداف، تصمیم گیری و حل مسأیل 
 ( 231: 1388دریابیم می توانیم در هر موقعیتی به صورت مؤثری بیندیشیم.)آقازاده،

ویارویی با موقعیت وقتی به صورت انتقادی می اندیشیم، به نحوی فعال توانایی ها، دانش و هوش خود را برای ر

عالی »های خاص ذهنی و عینی )زندگی( به کار می بریم. باور بر این است که تفکر انتقادی یکی از شاخص های 
 یا تفکر سطح باالست.«ترین نوع تفکر

پژوهش ها نشان می دهند برای پرورش تفکر انتقادی و آموختن موضوعات تدریس باید آنها را با واقعیت های 

ون ارتباط داد. گفته می شود، موضوعات درسی را از چشم انداز تفکر انتقادی هر زمان که ممکن باشد، محیط پیرام

هرگاه، رویدادهای محیط زندگی واقعی با موضوعات درسی در هم آمیخته شوند تدریس کنید. تصور می شود 

. در کالسی که فضای مطلوبی برای سؤال کردن، چالش، می توان دانش آموزان را برای تفکر انتقادی ترغیب کرد

زیر سؤال بردن راه حل ها، برهان خواهی، توجیه عملیات وجود داشته باشد، زمینه برای تفکر انتقادی و یادگیری از 

آموزان سؤاالتی بپرسندکه آنان را وادارد تا به  راه تفکر انتقادی فراهم شده است. شایسته است که معلمان از دانش
 ارزشیابی، بازبینی و عمل بر روی تفکر خویش بپردازند. 

یکی از روش های فعال یادگیری است که «همیاری در آموختن»با توجه به نکات مطرح شده می توان گفت، روش
 . تربیت می کند.یادگیرندگان را مسئله گشا، مسئولیت پذیر، انتقادپذیر و انتقادگر،..

 

 :نحوه برخورد با مسأله

مهارت های تفکر، امروزه، جز مهارت های بنیادی زندگی به شمار می آید. به گونه ای که، اگر کتاب های درسی 

دانش آموزان فاقد عناصری از مهارت های تفکر باشند باید آن ها را در زمرۀ کتاب های منسوخ تلقی کرد. به هر 
نظام های آموزشی از جمله نظام آموزشی ما علی رغم اهمیتی که به تفکر قائل هستند هنوز روی، بسیاری از 

( هنوز 6-3-3نتوانسته اند در برنامه های درسی و محتوای آن مهارت را وارد کنند. یا اگر هم وارد شده)نظام جدید
 د. معلمان نمی توانند مهارت های تفکر را به صورت تلفیقی در تدریس به کار ببرن

-3-3کتاب های جدیدالتألیف زبان و ادبیات فارسی  به همراه اولین گروه نظام آموزشی ) 95-96از سال تحصیلی 

(آخرین کتاب های جدیدالتألیف دوازدهم وارد نظام آموزشی ما  97-98(  وارد دورۀمتوسطۀ دوم  شدند و امسال)6
)تخصصی 1و2و3ومی( و علوم و فنون)عم1و2و3)عمومی( نگارش1و2و3شدند. کتاب های جدید شامل فارسی 

رشته انسانی( می باشد. با ساختاری جدید و نگاهی نو و تازه به متون فارسی. با نگاهی به پیش گفتار هریک از این 
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؛ بنابراین، رویکرد فعّالیّت بنیاد و مشارکتی استکتابها، به نکته مشترکی برمی خوریم : رویکرد آموزشی کتاب، 

طراحی و به کارگیری شیوه های آموزشی متنوع و روش همیاری و گفت و گو توصیه می شود. حضور فعال دانش 

آموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیری، کالس را سرزنده، با نشاط و آموزش را پویاتر می سازد و به یادگیری، ژرفای 
 (.8بخشد.) نوشته شده در پیشگفتارتمامی کتاب های فوق: بیشتری می 

دانش آموزان  روش های فعّال و تقویت روحیۀ مشارکت پذیریدر آموزش این کتاب ها، تأکید بر بهره گیری از  

 (8: 1و2و3است.)فارسی، علوم و فنون، نگارش 

 

 :انگیزه پژوهش

در آغاز سال تحصیلی و روزهای آغازین درس نگارش خیلی زود فهمیدم بعضی از دانش آموزان به همکالسی های 
خود بیشتر توجه دارند تا به چیزهایی که من سعی داشتم آنها را درس بدهم. به جای نگاه کردن به تخته به کتاب یا 

جای سؤال از من، دوست داشتند از همکالسی شان بپرسند. بنابراین دفتر کناردستی شان نگاه می کردند و یا به 

، توجه آن ها را به همتایان خود به «همیاری در آموختن»تصمیم گرفتم با فعالیت های گروهی و استفاده از روش
همتایان  صورت منبعی برای یادگیری استفاده کنم. استفاده از این شیوه در تدریس، شاگردان را تشویق می کند که به

خود به صورت منبع یادگیری، یا همکاری، یا کاوشگری در جستجوی دانش و ایجاد تفکر و شناخت بنگرند. در 
عین حال، کار فردی و رقابت نیز جای خود را دارد به ویژه وقتی فراگیران را برای دنیای بیرون از مدرسه آماده می 

 کنیم.

 

 اهداف تحقیق:
 فرایند یاددهی و یادگیری برای ایجاد انگیزه  .مشارکت دانش آموزان در -1
 ایجاد تحرک و پویایی و تفکر انتقادی در دانش آموزان در فرایند تدریس و یادگیری.-2

آشنایی معلمان با روش های مختلف تدریس، آنان را در انتخاب روش تدریس، مناسب با اهداف، رویکردها و -3
 محتوای دروس مختلف کمک می نماید.

ارتقاء کیفیت تدریس معلمان، کیفیت آموزشی ارتقا می یابد و در نهایت پایه های علمی کشورمان مستحکم تر  با-4

 می گردد.
 تحقق اهداف آموزشی و پرورشی و در نتیجه پرورش نوجوانان باانگیزه و باسواد علمی برای کشور عزیزما.-5
 به که است ای ریشه و عمیق موزش و پرورش که تحولیو باالخره قدم نهادن در مسیر سند تحول بنیادین  در آ -6

 نوع بنیادین تحول در .شد خواهد منجر رویکردها و کارکردها و ها نقش و فرایندها، روندها نظری، مفاهیم در تحول

 بیند می قله در را معلم نگاه، این .شد خواهد دگرگون آموز دانش ویژه به و کالس درس مدرسه، کتاب، معلم، به نگاه

 و علم انسانیت، های قله به دستیابی جهت معلم به آموز دانش تأسی و پذیری برای الگو را امکانات و شرایط همه و

 های فناوری و نوین های روش از مندی بهره نوآوری، و خالقیت و تعقل، تفکر .آورد می فراهم اخالق و ادب

 آموزان دانش تربیت خدمت در همه و همه داشتنی، دوست برپایی مدرسه شاداب، و نشاط با محیطی جدید،ایجاد

  .باشند الهی می قرب و طیبه حیات از مراتبی به دستیابی برای
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 «همیاری در آموختن»یادگیری از روش-1

کاربرد آموزشی گروه های »( همیاری در آموختن را چنین تعریف کرده اند:1993جانسون، جانسون و هولوبک)

فراگیران با هم کار کنند تا یادگیری خود و یکدیگر را به حداکثر برسانند)ژاکوب و کوچک به شیوه ای که 
 (22: 1390پاور،

همیاری در مقام ارزش به این معنا است که دانش آموزان تشویق شوند کمک متقابل را هدفی واال ببینند و بشناسند؛ 

ران را همیاران بالقوه ببینند؛ و همواره همیاری را و تالش و تکاپو برای دست یافتن به آن را ارزشمند بدانند؛ و دیگ
 به صورت جایگزینی عملی و ارزشمند در برابر رقابت و کار انفرادی برگزینند.

 

 مزایای همیاری در آموختن: -1-1
 پیشرفت تحصیلی 

  فردی.شرکت فعال تر فراگیران در جریان یادگیری، صرفنظر از میزان پیشرفت قبلی یا نیازهای یادگیری 

 انگیزش بیشتر برای یادگیری 

 مسئولیت پذیری بیشتر برای آموختن و یادگیری خویش 

  کوتاه شدن زمان انجام تکالیف 

  پرورش مهارت های همکاری 

 عالقمندی بیشتر به درس و مدرسه 

 پرورش نگرش مثبت به یادگرفتن و آموختن، مدرسه، همدرسان و خویش 

 آموزان را به همیاری در آموختن تشویق می کند:چند نمونه از گفته هایی که دانش 

 همیاری در کالس درس 1-1جدول

 تشویق همیاری سرکوب همیاری

برای اینکه از همدرس ها یاد بگیرید و به آنها کمک کنید، و در  چشم از برگۀ خود بر ندارید.

 ایده ها با هم سهیم شوید ببینید آنها چه کار می کنند.

برای تبادل نظر و اندیشه یا بحث یا پیشنهاد یا سؤال، با  نکنید.با همدرس ها صحبت 

 کناردستی های خود صحبت کنید.

فقط به کار خود بپردازید تا دیگران هم 

 به کارشان برسند.

با دیگران همکاری کنید تا نتیجه بهتر از مجموع چند کار فردی 

 باشد.

در صورت لزوم فقط از معلم کمک 
 بخواهید.

کمک نیاز داریدابتدا از هم گروهی ها و دیگران وقتی به 
 بخواهید، آنگاه از معلم کمک بخواهید.

بر سر جلب توجه معلم با هم رقابت 
 کنید.

 به همه فرصتی بدهید، سخنگوی گروه شوند.

 
بسیار همیاری کردن، به دانش آموزان راه رسم دوستی کردن و کار با افراد گوناگون را می آموزد و یادگیری را 

 خوشایندتر می کند.



 297/   و باالبردن تفکر انتقادی دانش آموزان در درس نگارش « همیاری در آموختن»کاربرد شیوۀ                                                   

 آرایش کالس برای همیاری در آموختن: -2-1
در سازماندهی کالس درس برای همیاری باید به نکات بسیار زیادی توجه کرد. دانش آموزان هرگروه باید نزدیک 

یکدیگر بهره یکدیگر بنشینند؛ هرقدر نزدیکتر بنشینند همان قدر راحت تر می توانند در استفاده از نظرات و عقاید 
 ببرند و صدای آن ها برای سایر گروه ها مزاحمت ایجاد نکند.

 طرز نشستن مؤثر اعضای گروه-1-2شکل
 
 

 
 

 در سراسر کالس به منظور سرزدن به همه گروه هافضای الزم برای گردش معلم -3-1

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

روش همیاری در آموختن فرصتهای مهمی برای یادگیری محتوا فراهم می سازد. دانش آموزان می توانند به صورت 
همیار برای تحقق عناوین، نوشتن گزارش و برنامه ریزی و اجرای مباحث کالسی، بحثها و میزگردها و گروه های 

 فرصتهای یادگیری مهیجی در اختیار داشته باشند.

 

 چگونه گروه ها را سازماندهی کنیم: -1-2
از چند روش می توان دانش آموزان را یاری داد تا گروه ها را تشکیل دهند. برای «روش همیاری در آموختن»در 

مثال اگر دانش آموزان گروه، مدت کوتاهی را به گفتگوهای خودمانی می گذرانند، نباید ایراد بگیریم ؛ زیرا همین 
 ی کند. گفتگوها است که در گروه ، جو آرامش و اعتماد را ایجاد م

مسئله دیگر این است که با دانش آموزانی که به هر دلیل از قبیل پیش فعالی یا زورگویی از همکالسی های خود 
منزوی شده اند، چه باید کرد. ممکن است سایر دانش آموزانی که در برقراری رابطه با دیگران مشکالت فراوان 

ود. کاری که در این موقعیت می توانیم انجام دهیم دارند، گروه در عمکرد خود با مشکل و دشواری مواجه ش
شناسایی دانش آموزانی است که در برخورد و کارکردن با این قبیل افراد مهارت و توانایی دارند، و از آنان به 

 صورت خصوصی کمک بخواهیم، رهنمودهایی به آنان بدهیم، و هدایت گروه را در نظر بگیریم.
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2 
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4 
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 فنون مناسب گروه سازی برای یادگیری بهتر در روش همیاری  -2-2
اجرای راه حل »در زیر به سه فن از فنون مناسب برای گروه سازی و بسیاری مقاصد از دیگر اشاره می شود که در 

 در کالس انجام گرفته است: « ها

(یکی از فنون مناسب برای گروه سازی و    2-4این فن همیاری در آموختن)شکل حلقۀ مصاحبه: -1-2-2 

 (.4یا 3یا 2یا1بسیاری مقاصد دیگر یادگیری کالسی است. هر عضو از هرگروه چهارنفری، شماره ای دارد)

 می کنند.مصاحبه 4با دانش آموز شماره 3و دانش آموز شماره  2با دانش آموز شماره  1دانش آموزشماره  گام اول:

 مصاحبه می کنند.4با 3و   1با2سپس نقش ها وارونه می شوند: یعنی گام دوم:

 مصاحبه گران به نوبت آنچه را که در جریان مصاحبه دریافته اند،گزارش می دهندگام سوم:

 )مصاحبه ها می تواند در مورد زندگی شخصی و عالیق و رویدادهای مهم زندگی باشد(
مصاحبه به دانش آموزان کمک می کند یکدیگر را بهتر بشناسند. همراه با افزایش توجه اعضای به کار گیری حلقۀ 

گروه نسبت به زندگی یکدیگر و پیداشدن واکنش  مثبت به اطالعات مطرح شده، احساس اعتماد در میان آنها رشد 
در درس ها و رشته های گوناگون کند.کاربرد دیگر حلقۀ مصاحبه، نظیر تمام فنون در آموختن این است که می توان 

و در هر جای درس، به کار برد. برای مثال می توان در شروع هر درس برای مطرح شدن دانسته های قبلی دانش 
 آموزان در زمینه های مختلف درسی؛ یا آغاز هر جلسه برای بررسی آموخته های جلسۀ قبل آن را به کار برد.

 حلقۀ مصاحبه-1-4شکل

 گام اول:
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 گام دوم:
 
 

 
 

 

 

 

اطالعاااااااا   

ح صاااااا  ا  

  2شم ره

 ب 4

ره شم 

3 

مص حبه 

 می کند

 
اطالعاااااااا   

ح صاااااا  ا  

  2شم ره

 ب 3

ره شم 

مص ح4

می به 

 کند

 

 ب 1

ره شم 

2 

مص حبه 

 می کند

 

 ب 2

ره شم 

1 

مص حبه 

 می کند

 

سؤا   سؤا  ه ، سؤا  ه ،

  ،،...ه 

 

 

پ سخ ه  ، پ سخ ه ، پ سخ 

 ه ،...

 

 سؤا  ه ، سؤا  ه ،
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3 
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اطالعاااااااا   
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 1شم ره
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مص ح4
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 ب 1

ره شم 

2 

مص حبه 

 می کند

 

 ب 2

ره شم 

1 

مص حبه 

 می کند

 

پ سخ ه  ، پ سخ ه ، پ سخ 

 ه ،...

 

 سؤا  ه ، سؤا  ه ،

 ،،...سؤا  ه 

 سؤا  ه ، سؤا  ه ،

 ،،...سؤا  ه 
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 گام سوم:

 

 

 

 

 

 

 

 (1،1993گلوله برفی پیشرو)کرنی-2-2-2
زیرا روش مناسبی برای گردآوری هرچه  -(ناهمگنی گروه ها را روشن می کند2-5این فن از همیاری درآموختن)

 بیشتر اندیشه ها و اطالعات است.

 هر عضو گروه ، خودش فهرستی از اندیشه ها و اطالعات را تهیه می کند.گام اول: 

می دهد؛ سپس باهم فهرست های تلفیقی می  هر جفت دانش آموز فهرست خود را برای دیگری توضیح گام دوم:

 ایده های تکراری حذف می شود. -سازند

ایده های تکراری حذف  -دو جفت هر گروه ِچهار نفری فهرست های خود را با یکدیگر ترکیب می کنندگام سوم:

 می شود.

مفید است، زیرا شاهد بسیار « همیاری در آموختن»فن گلوله برفی پیشرو برای یادگیری بهتر و باکیفیت در روش
بارزی از این واقعیت است که فکر دو نفر )یا بیشتر(بهتر از یک فکر است. کاربرد گلولۀ برفی در تمامی درس ها 

 )ریاضی ، فیزیک، شیمی، علوم وفنون ، نگارش ، ادبیات و....( کاربرد فراوان دارد.

 

 (فن گلوله برفی پیشرو1-5شکل)

 

 گام اول

 

 
 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 گام دوم                          

 

 

 
 

 
 
 

 

 گام سوم

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 (1993گلولۀ برفی معکوس)کرنی،-3-2-2 

-6در گلوله برفی پیشرو فهرست ایده های گروه ها، بزرگ و بزرگتر می شود. در فن گلوله برفی معکوس)شکل
 (این فهرست کوچک و کوچکتر می شود.2

 فهرستی از اندیشه ها و اطالعات تهیه می کند.:هر عضو، خودش گام اول

فهرست های خود را برای دیگری توضیح می دهد و آنگاه تنها یک فهرست از  گروه دونفری هر عضوگام دوم: 

 موارد مشترک یا فهرست بهترین اقالم را تهیه می کنند.

 دو جفت دانش آموز همین فرایند را با هم تکرار می کنند. گام سوم:

 اجرا می باشد.کاربرد های فن گلوله برفی معکوس نیز در تمامی درس ها)پایه و عمومی( قابل 

 گام اول       
 
 
 

 
 

 پرتق  

 سیب

-ان ر

 خی ر

 

 

 ر

 

 سیب

 پرتق  

 خی ر

 هلو

اقالمی را   1 2 

ا  فهرس  

تهیه شده 

اض فه  2توسط

 می کند

4 3 

سیب 

خی ر  

پرتق    

ان ر    

لیمو  

 هلو

 

 

 ر

 

اقالمی را   2 1

ا  فهرس  

تهیه شده 

 4و3توسط

 اض فه می کند

3 4 

3          

تک 

 نویس

 

4        

تک 

 نویس

 

2         

تک 

 نویس

 

1         

تک 

 نویس

 

 سیب
 پرتق   

 مو 

گالبی 

ن رنگی 

 پیت ا

مو  

پرتق   

لیمو    

سیب    

انگور   

ن رنگی   

کشمش 

 کلم سی ه

سیب  

مو    

کیوی   

 ردالو   

انگور   

انبه     

سی ه کلم 

 شلغم

سیب  

مو   

لیمو  

کیوی  

گالبی  

ن رنگی  

انگور  

 ردالو  

 ریواس
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 گام دوم
 
 

 
 
 

 
 

 

 گام سوم
 
 

 
 
 

 
 
 

به کار گیری شیوه های فوق عالوه بر درگیرکردن دانش آموزان با یادگیری و ایجاد محیط مشوق مشارکت، ایجاد 
 کند. حس داشتن هدف های مشترک در صدر فهرست عواملی جای می گیرد که انسجام گروهی را تقویت می

 

 «همیاری در آموزش»فنون اختصاصی تدریس در-3-2

  یادگیری از روش بدیعه پردازی و نو آفرینی -1-3-2

این الگو را ویلیام گوردون و همکارانش تدریس و ارائه کرده اند. این روش قوۀ خالقیت دانش آموزان را افزایش 
ابعاد گوناگون موضوع ترغیب می کند و در هر  می دهد. زیرا راهبردهای آن، ذهن آن ها را به تفکر در زمینۀ

موقعیتی، تولید ایده های جدید و درک ارتباط بین مفاهیم می پردازد. در این روش ، برای دریافت مفاهیم جدید و 
: 1384کاربرد متعدد آن ها مشابه سازی می گردد و فعالیت ها از طریق قیاس های گوناگون دنبال می شود.)آقازاده، 

392) 

این روش ، شخص مفهوم آشنایی را با موقعیت های گوناگون به موارد دیگر تشبیه و بین آنها ارتباط برقرار می  در
کند. در جریان این الگو، نقش معلم هدایت دانش آموزان برای قیاس های مستقیم و شخصی است. یکی از 

زیرا آنان رویدادها را از زوایای  دستاوردهای مهم این روش، تقویت مهارت حل مسآله در فراگیرندگان است.
 گوناگون مشاهده می کنند و برای مقابله با مشکالت، قدرت خالقانه بدست می آورند.

3           

 

4        

حذف عن صر 

غیر مشترک 

 برای هر دو 

 

2          

 

1         

حذف عن صر 

غیر مشترک 

 برای هردو

 

 سیب
 پرتق   

 مو 

گالبی 

ن رنگی 

 پیت ا

مو     

انبه  

کیوی   

سیب    

انگور   

کلم سی ه  

 شلغم

مو   

پرتق   

لیمو  

انگور   

سیب    

کلم سی ه 

ن رنگی 

 کشمش

سیب  

مو   

لیمو  

کیوی  

گالبی  

ن رنگی  

انگور  

  ردالو  

3           

 

1         

 

تهیه          2

فهرس  جدیدی 

ا  اقالم مشترک 

 برای هردو

 

 سیب
 پرتق   

 مو 

گالبی 

ن رنگی 

شلغم 

 انبه

مو     

انبه  

کیوی   

سیب    

انگور   

لیمو 

ریواس 

 ن رنگی

مو   

 سیب    

4           
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 روش بدیعه پردازی مزایایی دارد که در زیر به چند مورد آن اشاره می شود:
  های بیشتری بپردازند.فراگیران با انواع قیاس ها کار می کنند تا با آرامشی که پیدا می کنند به مقایسه 

 .فرصتی ایجاد می شودتا فراگیرنده راه های نوین را درک و فهم اشیا ، مسائل، رخدادها و... را دریابد 

 .بر غنای اندیشه ها و ایده ها می افزاید 

 .برای افزایش خالقیت به صورت مستقیم بهره برد 

 

 یادگیری به روش دریافت مفاهیم -2-3-2
هدایت دانش آموزان به یک مفهوم تدوین می شود. در این روش از دانش آموزان خواسته می الگوی مذبور برای 

 شود تا با مقایسه و مقابله مثال هایی که شامل ویژگی های خاصی می باشند و مفاهیمی را در برنمی گیرد بپردازند.
 

 یادگیری به روش ایفای نقش-3-3-2
ایفای نقش به اجرا در آوردن نقش نیست . بلکه در جریان ایفای نقش افراد یا دانش آموزان موقعیت ها یا ایده ها و 

مهارت هایی را بررسی کرده  و به کسب و فهم آن ها اقدام می کنند که سبب فراگیری مهارت های نوین، تحریک 
( در حقیقت روش ایفای نقش ، نمونه های کوچکی 181: 1385اویسی،–خالقیت، بهبود ارتباطات می شود)یوسفی 

 از ایفای نقش های زندگی است و بهتراز بقیه نقش ها ، فراگیرندگان را در عرصه زندگی می آزماید.

 مزایای استفاده از این روش :
  فراگیران با همیاری یکدیگر می توانند احساسات، نگرش ها، ارزش ها و راهبردهای حل مسأله را

 دریابند.

 .ایفای نقش پلی بین حرف و عمل است 

 فراگیران به کشف روابط بین انسانی نایل می شوند 

 .فراگیران می توانند به تحلیل موقعیت های اجتماعی بپردازند 

 .برای تجسم عینی موضوعات و درس هایی که برای نمایش مناسب هستند به کار می رود 
را در کالس اجرا نماییم نیاز به همکاری و همیاری دانش آموزان داریم چرا که بتوانیم راهکارهای باال  برای این که

بدون آنها مراحل باال قابل اجرا نخواهد بود. و این مهم را از یاد نبریم که ایجاد انگیزه در دانش آموزان ستون و پایه 
ته باشد ولی نتواند انگیزه اصلی در اجرای روش های تدریس است. اگر معلم بهترین روش های تدریس را هم داش

 را در دانش آموزان ایجاد نکند، به کارگیری روش های تدریس فعال در دانش آموزان بی فایده است.

روابط مبتنی برمحبت ، احترام و اعتماد متقابل میان معلم و دانش آموز، هم موجب می شود تا دانش آموز به معلم  
(بنابراین در ابتدا در آنها ایجاد انگیزه نمود 146: 1382افزایش دهد)بیابانگرد،وابسته نشود و هم انگیزۀ تحصیلی او را 

 . 
 یادگیری از راه ایجاد انگیزه-2

در مدارس امروز، تالش برای برقراری ارتباط با دانش آموزانی که عالقه شان را به یادگیری از دست داده اند، یا 
دانش آموزانی که بنا به دالیلی، دچار شکست تحصیلی یا ترک تحصیل شده اند، برای تمامی معلمان تجربه ای 

اسی از احتیاجات و تمایالت شاگردان باشد و به مأیوس کننده و بسیار معمولی است. اگر هدف های تربیتی انعک
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طور مشخص و واضح بیان شود، در آن صورت معلم و شاگرد می دانند که غرض از فعالیت های آموزشی در یک 
 مقطع زمانی چه چیزی است و انگیزه یادگیری چیست؟

نحوۀ خوب یادگرفتن دانش آموزان تأثیر شیوه ای که معلمان بنا به آن، نقش تعلیمی خود را ایفا می کنند ، نه تنها بر 

 (41: 1388پاپ،-معنا داری دارد، بلکه انگیزۀ فراگیری را نیز در آنها به وجود می آورد)مک کومبز
بسیاری از روانشناسان و مربیان عقیده دارند که افزایش درونی سازی و انگیزۀ درونی همگام با باال رفتن سن دانش 

ما محققان متوجه شدند که دانش آموزان وقتی از دورۀ ابتدایی وارد دورۀ متوسطه می آموزان، بسیار مهم است . ا
شوند. انگیزۀ درونی آنها کاهش می یابد. در مطالعۀ دیگری هم دانش آموزان در حین باال رفتن سال های تحصیلی ، 

شرایط و محیط مدرسه را از خسته کننده بودن مدرسه و بی ربط بودن درس ها شکایت می کردند. برخی هم تغییر 

( بدیهی است که دورۀ دبیرستان بی روح تر، رسمی تر، 490: 1387عامل پیدایش این نوع تغییر می دانند.) سانتراک ،
سنجیده تر و رقابت انگیزتر از دورۀ ابتدایی است. دانش آموزان دبیرستانی، بیشتر از گذشته خود را با دیگران مقایسه 

بیشتر از گذشته برایشان مطرح می شود. برخی از محققان ، مفهوم تناسب میان شخص و  می کنند و ارزش نمره ،

محیط را مطرح می کنند و چنین عقیده دارند که در مقطع متوسطه، چنین تناسبی وجود ندارد و مدرسه به طور 
 شود.)همان( مناسب نیازهای نوجوانان را در نظر نمی گیردو در نتیجه دید آنان نسبت به مدرسه منفی می

به منظور تقویت انگیزش، معلمان باید انتظارات خود را به روشنی بیان کنند، اهداف یادگیری را تنظیم کرده و برای 

زمانی که معلمان از آگاهی دانش آموزان نسبت به اهداف تحصیلی خود »عملکرد، معیارهای مشخصی در نظر گیرند. 
از فعالیت های تحصیلی خود چه انتظاراتی دارند، انگیزۀ یادگیری آنها افزایش اطمینان یابند و دانش آموزان بدانند که 

 (.118: 1393هاروی و وولف،«)می یابد
برای بهبود در این محیط ها الزم است رابطۀ صمیمی تری میان دانش آموزان و معلمان وجود داشته باشد و آنان ، 

ش گردد که دانش آموزان و فراگیران بتوانند یادگیری را همدیگر را بهتر بشناسند و در محیط کالس و مدرسه تال

آنطور هضم کنند که معنا و مفهوم آن را به خودشان، زندگی شان، شهرشان، مردم و جامعه شان پیوند دهند نه تنها 
د شد مطالب را آن طور یاد می گیرند که هرگز فراموش نکنند بلکه میزان عالقه شان به یادگیری بیشتر و بیشتر خواه

 و به جستجوی اطالعات بیشتر خواهند رفت.

 راهکارهای ایجاد انگیزه در شاگردان:
 در کالس درس جوی حاکم نمایید که دانش آموزان احساس کنند که مورد حمایت قرار دارند.-1 

به دانش آموزان یادآوری کنید که مطالعه و تالش و آموزش آنها چگونه در حال و وضعیت آنها تأثیر -2 

 دارد

سعی کنیم احساس نیاز در شاگردان شکل گیرد. با بهره گرفتن از راهکارهای متعدد از جمله سؤال کردن ، -3   

تعادل عاطفی و دانشی شاگردان را برهم بزنید. این برهم خوردگی در دانش آموز احساس نیاز را به وجود می آورد. 
 رغبت عامل تالش می شود.                                      به وجود آمدن احساس نیاز، رغبت را به آنها بر می گرداند،
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سرزنده نگه دارید زیرا که سرزندگی کالس عاملی است که از افت  نحوه اداره کالس را با روح و-3 
 انگیزه کالس جلوگیری به عمل می آورد.

نحوه فعالیت شاگردان را کامالً تشریح نمایید، اگر دانش آموزان به طور دقیق بدانند که چه کارهایی -4 

کند. بنابراین برای فعال باید انجام دهند و دیگر دچار سردر گمی نمی شوند و انگیزه آنان افت نمی 
کردن دانش آموزان در کالس و ایجاد انگیزه در یادگیری،  می توان نمایشگاهی از کارهای دستی دانش 
آموزان پرپا نمود و هر دانش آموزی که در زمینه نگارش کاردستی )کارعملی که ضرب المثل را نشان 

مثبتی در نمره مستمراول نگارش دهد( و یا گزین گفته ها و... کاری را ارائه دهد تأثیر 
 (1قرارداد..)پیوست

انگیزش یک حالت درونی روانشناختی است و هنگامی حاصل می شود که انسان خودرا دارای کفایت -5 

و خود مختار ادراک کند. پس نگاه مثبت دانش آموزان را بر توانمندی هایشان مثبت نمایید.)دانش 
 کالس تشویق نمایید(.آموزانی که فعالیتشان بیشتر است را در 

برای اینکه اعتماد کالس را بدست آوردید به روز باشید مطالعه مطالب آموزشی، جدی بودن در کار، -6 
استفاده از تکنیک های صحیح آموزشی، همدلی و احترام به شاگردان در رأس کار باشد)اسم همه 

 زنید.( دانش آموزان را یاد بگیرید و آنها را با پیشوند خانم یا آقا صدا ب

می دانید که نحوه و کیفیت ارائه مطالب درسی در حفظ انگیزه دانش آموزان مؤثر است بنابراین با -7 
 مطالعه شیوه های تدریس و تلفیق آنها با تجربیات شیوه جدیدی را پیش بگیرید.

بهره گیری از کلیپ های آموزشی و بخش فیلم در راستای اهداف آموزش ، قویترین وسیله ایجاد -8 

انگیزه است که درکالس می توان از آنها بهره می برد )از سایت های مختلف آموزشی کلیپ هایی که 
 (2ریشه های ضرب المثل های فارسی داشت را دانلود کنید و در کالس به نمایش بگذارید .)پیوست 

 

 :در کالس« همیاری در آموزش »مراحل اجرای شیوه 

 مرحله اول به کار گیری فن مصاحبه:
  به گروه های چهارنفری  تقسیم نمود.)پیوست «فنون گروه سازی»ابتدا دانش آموزان را بر اساس

 (3شماره 

 .از آنها بخواهیم با هم مصاحبه کنند و در مورد عالیق و سالیق و ... سؤال نمایند 

 شاگرد

احساس 
 نیاز

تحقق 
اهداف 
 آموزشی

تالش و 
 کوشش

ایجاد 
رغبت و 

 نیاز



 305/   و باالبردن تفکر انتقادی دانش آموزان در درس نگارش « همیاری در آموختن»کاربرد شیوۀ                                                   

  ًمراقب دانش آموزان گوشه گیر و کم حرف باشید و گهگاهی آنها را زیر نظر بگیرید که احیانا

 خود را از گروه کنار نکشند.

  از گروه ها بخواهید تا در برخورد از عقاید دیگران و دفاع عقاید خود از روی منطق و عقل عمل

 کنند، نه از روی هیجانات و احساسات.

  در آغاز همیاری ، موضوعات آشنا و محبوب دانش آموزان را به میان بیاورید تا در نتیجه آنها

 ینداحساس راحتی بیشتر نما

از آنجایی که دانش آموزان با قدرت و مسئولیتی که همیاری به آنها می دهد آشنایی ندارند ممکن است در اوایل 
کار، از قدرت خود سوءاستفاده کنند یا از قبول مسئولیت روی گردان شوند. چه بسا شکیبایی و پایداری برای غلبه 

 برای غلبه براین اکراه آغازین ضروری است.

 

 دوم: به کار گیری فن گلوله برفی پیشرو و معکوس:مرحله  
درس دوم و سوم نگارش که مربوط به نوشته های عینی و ذهنی می باشد. با توجه به بازخورد تدریس این  

احساس بوجود می آید که دانش آموزان خیلی زود درس را یادگرفته اند. ولی بعد از دادن متن و پیدا کردن عبارت 
خیلی زود متوجه می شوید که برخی از دانش آموزان هنوز قادر به تشخیص واژه های عینی و  های عینی و دهنی

 ذهنی نیستند چه برسد به متن و یا جمالت عینی و ذهنی.
  از گروه بخواهید هر عضو گروه فهرستی از واژه های قابل دیدن هستند را تهیه کنند)مثالً کالس ، کیف

فهرست خود را برای دیگری توضیح دهد و سپس واژه ها را با هم ، خودکار، و...( و هر جفت گروه 

تلفیق کنند و واژه های تکراری را حذف نمایند. و در پایان دو جفت هر گروه چهار نفری واژه های 
 خود را با هم ترکیب می کنند و واژه های تکراری حذف می شود.

 ز اعضا برای خود بنویسد و مانند باال هر در مرحله بعدی بخواهید واژه های عینی و ذهنی را هر یک ا

 دو جفت واژه ای عینی و دهنی را جدا کنند و تکاری را حذف نمایند و ...

  در مراحل بعد گزین گفته ها را به این شیوه بهتر آموزش دهید، زیرا که دامنۀ اطالعات دانش آموزان در
ه و آیات قرآنی و بیت شعر و...( خیلی مورد گزین گفته ها)ضرب المثل ها ، سخنان ناب بزرگان و ائم

کم است. از دانش آموزان بخواهید فهرستی از گزینه گفته های معروف را برای خود جمع آوری کنند و 
در گروه برای دوستانشان بخوانند و و موارد تکاراری را مانند باال حذف نمایند.مطمئن باشید که آنان 

 ات بعد با فهرستی از گزین گفته می آیند.برای آن که در گروه خود نشان دهند جلس

به کار گیری این شیوه ها کمی از بی حوصلگی و بی انگیزگی و سختی های کالس را کم می کند به جای آن که  
معلم پس از یک هفته دوباره به گذشته برگردد و درس را مروری کند  و یا برای دانش آموزی که غایب بوده چند 

ش آموز برای دانش آموز توضیح می دهد. غیر از این دانش آموزان زبان دوست شان را بهتر بار توضیح بدهد ، دان
را باید چگونه تهیه کنند و آن ها را با توجه « گزین گفته ها» می فهمیدند و درک می کردند و تازه می فهمیدند که 

رند و یا چگونه باید شعر و حکایت و به موضوعات برای خود طبقه بندی کنند تا در مواقع مناسب از آن ها بهره بب

ضرب المثل  را بخوانند و درک و دریافت خود را بنویسند. چون همکالسی ها به زبان ساده تری آن را بیان می 
 (4نمودند.)پیوست



 1397المللی آموزش زبان فارسی بهمن  سومین همایش بین/      306

 :روش بدیعه پردازی و نو آفرینی و دریافت مفاهیم مرحلۀ سوم:یادگیری از 

نوشته »و«ناسازی معنایی»و «سنجش و مقایسه»و «جانشین سازی»ذهنیقسمت دوم  کتاب نگارش که با نوشته های 

می باشد؛ را با شیوه های جدید تری که موجب ایجاد تفکر و فعالیت در کالس می شود ، به اجرا « های داستان گونه
دهد درآوردید. در ابتدا به صورت داوطلبانه از اعضای هر گروه ، یک نفر خودش را جای یک شی یا شخصی قرار 

و از زبان او حرف بزند و یا ماجرایی را بیان نمایند و بعد توسط سایر گروه های دیگر نقد و بررسی صورت گیرد . 

بکارگیری این شیوه ها باعث برانگیخته شدن قوۀ تخیل و تفکر در آنها می شد و مهارت تفکر که یکی از فنون 
نمود همین که دانش آموز با صدای بلند برای دانش است را در دانش آموزان تقویت می « همیاری در آموختن»

 آموزان صحبت می کرد موجب باال رفتن اعتماد به نفس و در نتیجه ایجاد انگیزه یادگیری می شد.
از این شیوه در آموزش بعضی از قسمت های کتاب بهره می توان برد. از آن جایی که پایه کتاب نگارش دهم بر 

درک و فهم از بیت شعر بود ؛ اگر دانش آموزان می توانستند بین این موارد )باز  حکایت نگاری و مثل نویسی و

آفرینی، بازنویسی و...( تشخیص قائل شوند؛ نوشتن آنها برایشان آسان می شد)چرا که طی صحبتی که با بعضی از 
نند و در کجا بازنویسی و دانش آموزان داشتم، نمی دانستند که باید چگونه شروع کنند و در کجا باید باز آفرینی ک

اصال چه تفاوتی بین آنها وجود دارد(. و این مهم بر عهده خود اعضای گروه بود هر جا که یکی اشتباه پاسخ می داد 

 دیگر اعضای گروه اشتباهش اصالح می نمود.

داستان ها برای تنوع بخشیدن به یادگیری و ایجاد انگیزه از روش ایفای نقش برای ضرب المثل هاو حکایات و 

. در این شیوه از دانش آموزان می خواهید و... ) باز آفرینی و بازنویسی( و جانشین سازی ، می توان استفاده نمود

که یک گروه نمایش برای خود تشکیل دهند یکی از ضرب المثل ها  و یا حکایات قدیمی را بصورت نمایش 

 ( 5خجالت در دانش آموزان می شود.)پیوست اجراکنند. استفاده از این شیوه باعث کاهش کم رویی و 
 

 :نتیجه گیری

معلمی نوعی هنر است محسوب می شود که از این طریق معلم با دانش آموزان ارتباط مطلوب برقرار می نماید، 
آگاهی معلم از مهارت ها، الگوها و روش های مختلف تدریس و همچنین شیوه های مدیریت کالس، کیفیت 

 یادگیری را افزایش می دهد. -یاددهیفعالیت های 
کالس درس جای انرژی است. جایی که می تواند شگفت انگیز و هیجان آور باشد؛ جایی که در آن زندگی شکل 
می گیرد . امّا کالس با انرژی و شور و هیجان فی البداهه به وجود نمی آید. چنین کالسی حاصل تالش و 

است. در کالس درس اتفاقات زیادی رخ می دهد و برای معلم نیز راه  تصمیمات سنجیدۀ معلمان ماهر و متخصص
 های بسیاری برای حل این رخ دادها وجود دارد. 

معلّمان راهبردهای خوبی برای کمک به دانش آموزان در نیل به خود انگیزشی در یادگیری دارند. روانشناسان تربیتی 
که با فراهم کردن موقعیت های یادگیری دنیای واقعی که برای دانش به طور فزاینده ای به این اعتقاد روی می آورند 

آموزان مناسب ترین درجۀ دشواری و نوآوری را داشته باشد، بهتر می توان به این مقصود دست یافت . معلم های 

ته می کارآمد می دانند که وقتی دانش آموزان بتوانند انتخاب هایی طبق عالیق شخصی خود بکنند، بیشتر برانگیخ
 شوند. چنین معلمانی به آنان فرصت هایی برای تفکر خالق و عمیق دربارۀ اهدافشان می دهند.
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و بهتر یاد »، « چگونه یاد بگیرد»نقش ما مربیان و پدران و مادران این است  که به کودک و نوجوانان یاد بدهیم
 تا قادر باشد تغییرات مفید و مطلوب در خود به وجود آورد.« بگیرد

 1نیامین فرانکلین، دانشمند، مخترع و نویسندۀ قرن هجدهم می گوید:ب

         Tell me and I forget          اگر به من بگویی، فراموش می کنم.                                      

 Teach me and I rememberاگر یادم بدهی، به خاطر می آورم .                                  

 Involve me and I learnامّا، اگر درگیرم کنی، یاد می گیرم .                                       

 (37: 1378نامید.)رؤف،« آموزش » و تالشهایی از این قبیل را نمی توان« شرح دادن»، «تذکردادن»، «گفتن»
 کودک را درمان کند.« تب»نمی تواند « نوازش»که گفتن، نیازهای کودک و نوجوان را برآورد نمی کند؛ همچنان 

و « کوته بینی»آموزشها و یاددادنها که به تفکر تلنگر نزنند و میل به یادگیری را تحریک نکنند، یادگیری را به 
 (38سوق می دهند.)همان:« سطحی نگری»

نوجوانان می شود و جرأت یادگیری بدون انگیزه و تفکر مانع کشف استعدادها و نهاده های درونی کودکان و 

را از آنها می گیرد. در نتیجه، رفتاری که از آنها سر می زند، با آنچه که یاد گرفته اند، همخوانی ندارد و « عمل»
 منطبق نمی شود.

 

 :پیشنهادات

 قلب یادگیری فعال است.« انگیزه»قلب آموزش ـ پرورش)تربیت( و « یادگیری فعال»یادمان باشد که -1 

طوری آموزش دهیم که خالق باشند، بتوانند با چیزهای تازه روبرو شوند، بدیهه سازی کنند.  دانش آموزان-2 
 از تغییر نترسند و از آن استقبال کنند.

فاصله گرفتن از شیوه تدریس سنتی به خصوص شیوه سخنرانی و روی آوردن به شیوه های تدریس -3 
 مشارکتی .

 ش دهند تا بتوانند آن را به دانش آموزان، آموزش دهند.همکاران زمینه تحقیق و پژوهش را در خود پرور-4 

تشویق و ترغیب دانش آموزان به انجام کارهای پژوهشی و عملی و اختصاص دادن بخشی از نمره مستمر -5 
 به فعالیت های دانش آموزان موجب ایجاد انگیزه در آنها می شود.

 بازسازی در شیوه تدریس و رفتاری خودمان را فراموش نکنیم.-6 

 استفاده از شیوه های تدریس فعال، تلفیقی مشارکتی و ... در کالس درس و توصیه آن به دیگر همکاران.-7 
 بصری در کالس آموزش را عمیق تر می نماید.–استفاده از وسایل سمیعی -8 

بخوانید اما همواره به علم روز مجهّز باشید، گذشته ها را بخوانید، اما در گذشته نمانید.کتابها و مقاله ها را -9 

در آن نمانیدکه نوشته های هر عصر، طبعاً گویای مسائل آن عصر خواهند بود. و هر زمان، مسائل ویژۀ خود 
را دارد، و مسائل هر زمان، طبعاً زبان و منطق خاص خود را . و نمی توان مسائل نو را به روشهای قدیمی 

 حل کرد. حل مسائل نو، مستلزم راه حل های نو است.

 
 

                                                           
1
 Benjamin Franklin 
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 :منابع

 قرآن کریم
 (،راهنمای روش های نوین تدریس، تهران: آییژ.1384آقازاده، محرم) -1
(، راهبرد های تدریس، ترجمه: دکترسیامک رضا مهجور و دکتر پروین غیاثی، 1379اورلیج، دونالدسی و دیگران) -2

 شیراز: نشر ساسان.

 تحصیلی، چاپ سوم، تهران:آرین(، روش های پیشگیری از افت 1382بیابانگرد، اسماعیل) -3
(، تهران: 1381(.الگوهای تدریس. ترجمه محمدرضا بهرنگی )2000جویس، بروس، ویل، مارشا، کالهون، امیلی) -4

 انتشارات کمال تربیت.
 (روشهای نوین تدریس، انتشارات پسین.1380حسینی فهرجی،محمد)-غندالی،شهاب الدین-خورشیدی،عباس -5
 اددادن برای یادگرفتن. تهران : مؤسسه فرهنگی مدرسه)انتشارات مدرسه(.( ی1387رؤف، علی) -6

(همیاری در آموختن، ترجمه: سید حسن مرتضوی نصیری، محمدرضا 1390پاور،مایکل.ا ) -ژاکوب،جورج م  -7
 وحدانی اسدی، تهران:رشد.

تهران: سازمان مطالعه و (مهارتهای آموزشی و پرورشی)روشها و فنون تدریس(،چاپ اول، 1384شعبانی, حسن) -8

 تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها)سمت(.

 (، روانشناسی تربیتی،مترجمان:دانش فر، شاهده سعیدی، مهشیدعراقچی، تهران:رسا.1387سانتراک،جان دبلیو) -9

 (. اندازه گیری،سنجش و ارزشیابی آموزشی، نشر داوران.1371سیف،علی اکبر) -10

، وزرارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی 110201دهم متوسطه، کد(، پایه 1395)1فارسی -11
 آموزشی

 (، راهنمای فنون تدریس)فنون و مهارت ها(،چاپ پنجم، تهران:عابد.1392مرتضوی زاده، سید حشمت اله)-12

 .1390مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران ،آذرماه -13
مک کومبز،باربارا و پاپ،جیمز، پرورش انگیزه در دانش آموزان، ترجمه دکتر صغری ابراهیمی قوام، چاپ سوم  -14

 ، آرین.1388پاییز 
 (، مهارت های اساسی تدریس، زنجان : نیکان کتاب.1382ملکی، حسن)قاسم() -15

رش، سازمان پژوهش و برنامه ریزی ، وزرارت آموزش و پرو110202(، پایه دهم متوسطه، کد1395)1نگارش -16

 آموزشی
 (الگوهای نوین یاددهی و یادگیری.قزوین: حدیث امروز1385یوسفی، نصرت اهلل، اویسی، حسین) -17
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