
 
 هاي خالق تدريس فيزيك روش

 فخرالسادات عابدينيان
 خانه رياضيات يزد و دبير شهرستان صدوق 

  
هاي باز  هاي خالي را به ذهن ذهن وظيفه آموزش اين است كه. هاي خالق تدريس گذرا به روش آنچه در اين مقاله خواهد آمد نگاهي است كوتاه و :چكيده

هاي عملي پرورش  هاي يادگيري خالق به روشبررسي الگو آموزشي و يله پس از بحث در باره خالقيت به عنوان رويكرددر اين مقا .هاي پر تبديل كند نه ذهن
ينجا روش طوفان مغزي و روش در ا  .تدريس واقعي آموزش نحوه يادگيري به شاگردان است .كنيم نظريات دانشمندان را بيان مي خالقيت اشاره كرده و

هاي  دن سنتز همگشايي در امور خاص بر مشكل هدف اساسي روش بديعه پردازي افزايش تفكر خالق و. دهيم توضيح مي را E5دريس پردازي والگوي ت بديعه
سپس نتيجه گيري بعمل آمده  .اي انجام شده است اين مقاله توصيفي است و به روش كتابخانه .آموزان است اجتماعي در دانش هاي فردي و متداول وگسترش افق

  .ايان پيشنهاداتي ارائه مي شودودر پ
  .طوفان مغزي ،بديعه پردازيهاي تدريس، روشهاي تدريس خالقيت،  روشخالقيت،  :كلمات كليدي

.
  مقدمه. 1

زندگي پيچيده امروزي، هرلحظه در حال نوشدن است و        
انسان . زندگي فعال ضرورت استمرار خالقيت و نوآوري،

گي نيازمند نوآوري و ابتكار براي خلق نشاط و پويايي در زند
جامعه انساني . طلبي خود را ارضاع كند  تا انگيزه تنوع است

تايي به تحول و مرگ و ايس براي زنده ماندن و گريز از
 نابودي در انتظار شماست(( امروز شعار . نوآوري نياز دارد

   )مگر اينكه خالق و نوآور باشيد
هايي  فعاليت ي تدريس به مجموعه :تعريف تدريس       

پذيرد  دار است و آگاهانه صورت مي شود كه هدف اطالق مي
هايي كه تدريس را  فعاليت. ي تصادفي نيست و به گونه
 شوند بر اثر تعامل سه ركن اساسي يعني معلم، موجب مي

  .شاگرد ومواد درسي استوار است
كم و بيش  يادگيري يعني ايجادتغييرات: تعريف يادگيري       

ي يادگيرنده به شرطي كه اين تعبير در  در رفتار بالقوهدائمي 
  .اثر تجربه باشد

  الگوي تدريس چيست؟

الگوي تدريس، چهارچوب ويژه اي است كه عناصر        
انتخاب يك . مهم تدريس در درون آن قابل مطالعه است

الگوي تدريس، بستگي به نوع آگاهي معلم از فلسفه و 
  .هد داشتنگرشهاي تعليم و تربيت خوا

تدريس يك فرآيند است و فعاليتي است كه در داخل        
يك الگو صورت مي پذيرد، الگوهاي تدريس متعددي توسط 
صاحبنظران معرفي شده اند كه به مهمترين آنها اشاره خواهيم 

  كرد
  1الگو ي عمومي تدريس .1.1

مطرح  1961در سال  "رابرت گليزر"اين الگو، توسط        
بسط داده  "رابينسون"و  "راجرز"توسط  1971 شد كه در

  .شد
  : شود در اين الگو، فرآيند تدريس به پنج مرحله تقسيم مي

تعيين ) 2 اي رفتاريه هاي تدريس و هدف تعيين هدف) 1
ها و وسايل  تعيين شيوه) 3رفتار ورودي و ارزشيابي تشخيصي 

) 5 سازماندهي شرايط و موقعيت آموزشي) 4تدريس 
  : و سنجش عملكردارزشيابي 
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به مجموعه تدابير منظمي كه براي  :هاي تدريس تعريف روش
شود  رسيدن به هدف، با توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي

     .گويند "روش تدريس
  هاي تدريس بندي روش تقسيم. 2.1

و ) روش مكتبي - روش سقراطي (ينظر تاريخ از -الف       
  هاي جديد روش
 ):هاي محوري روش(عال و دو سويه هاي ف روش - 1       
كند  هايي كه معلم و فراگيران را به نحو مطلوب فعال مي روش

 .يابد يادگيري با ارتباطات دو سويه ادامه مي- و فرايند ياددهي
زشي با فعاليت معلم و ها ،مطالب و مفاهيم آمو در اين روش

و يادگيري به صورت كامل در شود  آموزان كشف مي دانش
  .افتد موزش به صورت كامل اتفاق مييان آجر

هاي مشاركتي از نوع  روش: هاي مشاركتي روش - 2       
ي همكاري  تنها تفاوت آن، مساله. هاي فعال است روش
روش  :مانند. آموزان در رسيدن به هدف است فكري دانش وهم

حل   پردازي، تدريس تفكر استقرايي، بارش فكري، بديعه
  ... .و  مساله، اكتشافي، همياري

  )غير محوري(هاي غير فعال و يك سويه  روش - 3       
آموزان منفعل  ي كه در آنها  معلم فعال  و دانشهاي روش

  .باشند هستند روش هاي تدريس غير محوري مي
هاي  ي روش ديدگاه صاحب نظران تعليم تربيت درباره

  :تدريس فعال
ال فع هاي جزو اولين اشخاصي است كه به روش سقراط       

: ي معروف او مبني بر جمله.در تدريس اشاره كرده است
من هم ماماي دانش هستم و  است، همان طور كه مادرم ماما(

حاكي از ) رون بكشمكنم دانش را از درون افراد بي سعي مي
. آموز براي اكتشاف است و دانش ي معلم تالش دو جانبه
موزان را آ ق سئوال كردن اطالعات دروني دانشسقراط از طري
 معلم هر دو فراگير و و در جريان آموزش، كرد دريافت مي
  .فعال بودند

اند و دبير  روش هاي تدريس فعال بسيار متعدد و متنوع        
بنا به تشخيص خود نسبت به زمان ومكان و موضوع درس و 

سطح علمي فرگيران ، يك يا چند شيوه را در فرآيند تدريس 
بهترين انتخاب آن است كه با توجه  .كند  انتخاب و اجرا مي

هاي علمي  يافته مكان و موضوع درس و پيش به زمان و
، دبير خالقانه تلفيقي از چند شيوه را انتخاب و آموزان دانش

اجرا نمايد مسلما نبوغ دبير مانع از آن خواهد شد كه اين 
، كه بعدي عينا تكرار شود هاي تها و يا ساع تلفيق در كالس

هاي  بعضي شيوه. خود ناسخ آفرينشگري است اين تكرار
ياران در –بحث گروهي –تدريس فعال مانند طوفان فكري 

تفكر  - ايفاي نقش - حل مسئله -محاكم قضايي -يادگيري
خودگراني در  -عقل رشد يابنده - بديعه پردازي - استقراري

ها روش تدريس فعال و تلفيقي از آن ها  يادگيري و ده
  .ده همكاران خوب قرار گيرداستفا تواند مورد مي
  
  خالقيت .2

  :2تعريف و توصيف خالقيت .2.1
آمريكا  ، كه مفهوم آن در1950واژة خالقيت در واقع از سال 

خالقيت از  .موضوع تحقيقات مهمي قرار گرفت معمول شد
همانطور كه از  ،خالق. آيد، خالق هم همينطور خَلق مي

تواند خلق كند، به  يگويند كه م به كسي مي آيد ادبياتش برمي
در ادبيات انگليسي هم همينطور است . يندفروجود بياورد، بيا

creative ).از ) خالقcreate خلق كردن، به  به معنيآيد و  مي
تواند از عدم  ميآنكه ! اشتباه نشود. است يدنفروجود آوردن، آ

خالق، آن . وجود بياورد و از هيچ خلق كند، خالق است به
هاي موجود وتغيير يا  ايده تلفيقتواند از  كسي است كه مي

به وجود بياورد و يا مثال، از كند و را اي  تازهتعديل آنها ايده 
تغيير يا تعديل  وهاي موجود براي حل يك مساله  كاو در راه

  .اي براي همان مساله ارائه دهد راه حل تازه آنها
و  ريف هاي متعددي از خالقيتعصاحب نظران، ت        

برخي از تعاريف مهم را  در اينجا. اند به عمل آوردهآوري نو
ا به معناي خالقيت ر ، ) 1991(استيفن رابينز . كنيم بررسي مي
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ها و نظرات در يك روش منحصر به  توانايي تركيب انديشه
  . كند ايجاد پيوستگي بين آنان بيان ميفرد با 
هاي  خالقيت به كارگيري توانائي ،)1374(رضائيان        

نوآوري به . ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است
هاي جديد ناشي از خالقيت است كه  كارگيري انديشه

تواند يك محصول جديد يا راه حل جديد انجام كارها  مي
  .باشد

به وجود آوردن تلفيقي از  خالقيت را ،)1992( تومانز       
در يك روش ها  هاي افراد و يا گروه ها و رهيافت انديشه

  .جديد، تعريف كرده است
خالقيت و نوآوري و وجه تمايز آنان  ،)1987(البرشت        

را به اين صورت مطرح كرده كه خالقيت يك فعاليت ذهني و 
نوآوري . ي جديد استا عقالني براي به وجود آوردن انديشه

  .ي نو به عمل و يا نتيجه است تبديل خالقيت انديشه
   ي پرورش خالقيتهاي عمل روش .2.2

  :هاي عملي پرورش خالقيت عبارتند از روش       
نويسي و  حال شرح -2نويسي گويي و قصه داستان  - 1

بيان شرح حال  -4 امور هنري از قبيل نقاشي - 3نويسي  انشاء
متنوع   تدريس  روشهاي  از  استفاده -5  و زندگي بزرگان

ق تشوي- 7 ايجاد فرصت براي يادگيري اكتشافي - 6
   .آموزان دانشدستاوردهاي خالق 

  عوامل خالقيت . 2.3
 - 2معلم بايد به رشته خود مسلط باشد : معلم  - 1       
بسيار  آموز توانايي، عالئق و سبك يادگيري دانش: آموز دانش

آموز آموخت كه به سبك يادگيري  دانشبايد به . اساسي است
رسي و ه دبرنام: برنامه درسي  - 3.مختص به خود آگاه باشد

منظور از ساختار رشته، اين . ساختار رشته نيز مهم هستند
  است كه به افراد نشان بدهيم، آن رشته انسجام خاصي دارد 

  روشهاي پرورش خالقيت. 2.4
والگوي تدريس  پردازي روش بارش مغزي و روش بديعه

E5 هستند.  

  
  بارش مغزي -3

  مقدمه. 1.3
ي  هاي بالقوه مينهنظام آموزشي در جهت تقويت ز        

يك از مسيرهاي ساخت اين . كند خالقيت، نقش مهمي ايفا مي
يكي از . زاست هاي تدريس خالقيت كارگيري روش زمينه، به

فراگيرندگان، بارش  ي خالق در ههاي تقويت روحي روش
  .فكري يا مغزي است

 هدف آموزش از طريق بارش فكري، افزايش: هدف       

هاي  افراد و ايجاد عقايد و انديشه توانايي حل مسئله در
هاي  آموزاني كه دوره دانش. است آموزان آفريننده در دانش

از  گذرانند، حل مسائل به روش بارش فكري را ميمربوط به 
هاي آفرينندگي  در آزمون گذرانند، كساني كه اين دوره را نمي

  .گيرند تري مي هاي بيش نمره
نكه معلم سوالي را مطرح عني اي، ي"بارش مغزي"روش        
كليه نظراتي را كه به  دهد تا آموزان اجازه مي كند و به دانش مي

نظرات آنها به هيچ ) . خوب يا بد ( آيد، بيان كنند  ذهنشان مي
هاي آنها  در نهايت ، پاسخ. گيرد  وجه مورد ارزيابي قرار نمي

گردد، معلم با  آوري مي نوشته شده، جمع A4كه روي برگه 
گزينند و از اين  را بر مي ها ، بهترين پاسخ حل راهيسه تمام مقا

  .شود  طريق، ذهن به سمت سيال شدن سوق داده مي
هاي  ترين شيوه شده يكي از شناخته 3بارش مغزي

فكري و مشاوره بوده و كاربرد جهاني  جلسات هم برگزاري
رد هايي منحصر به ف اين روش داراي مزايا و ويژگي. دارد
هاي ديگر منشعب از اين  روشواقع بسياري از در . است

در اينجا ضمن معرفي كوتاهي از تاريخچه و . روش است
. پردازيم تعريف بارش مغزي به بررسي قواعد اين روش مي

شود و پس آن روند  اعضا و گروه مشخص مي آنگاه تركيب
 در نهايت. گردد زاري يك جلسه بارش مغزي ارايه ميبرگ

ران و روساي شود تا دبي روش معرفي مي مزايا و معايب اين

                                                 
3 BRAIN STORMING 



ي كاربرد آن را ارزيابي كرده و در جاي  جلسات بتوانند دامنه
 .خود از آن استفاده كنند

معرفي  1988اين روش توسط الكس اسبورن در سال 
در آن زمان بنياد فرهنگي اسبورن اين روش را در . گرديد

اي حل چندين شركت تحقيقاتي، بازرگاني، علمي و فني بر
موفقيت اين روش . مشكالت و مسايل مديريت به كار گرفت

در كمك به حل مسايل آن چنان بود كه ظرف مدت كوتاهي 
 .به عنوان روشي كارآمد شناخته شد

تعريف بارش مغزي را چنين  "وبستر "فرهنگ لغت 
برگزاري يك كنفرانس كه در آن سعي  روش: دارد  بيان مي

مشخصي را بيابد، در اين روش  گروه بر اين است تا راه حل
. گيرند ر جمع بندي مورد استفاده قرار ميي نظرات د همه

هاي  ترين روش بارش مغزي امروزه يكي از متداول روش
گيري گروهي است و موجب گسترش و تحول  تصميم

دانشمندان . ده استهاي مرتبط و مشابه گردي بسياري از روش
ران، بوچارد، گچكا و اسبورن، كال و همكا: زيادي از جمله

همكاران، دلبگ و همكاران، لوئس، و نگاندي و سيج در 
اند و جهت ارتقا آن  هاي خود به اين روش پرداخته كتاب

  .اند كوشيده
 قواعـد بارش مغــزي .2.3

دارد پيشنهاد ايجاد شده در ذهن يك  اسبورن عنوان مي
 برابر پيشنهاد ايجاد شده در حالت 2فرد عادي در گروه، 

در صورتي كه قواعد و مقررات مشخصي براي . انفرادي است
جلسات بارش مغزي در نظر گرفته و رعايت گردد، اين روش 

بارش مغزي بر دو اصل و چهار . بسيار كارآمدتر خواهد شد
اصل اول مبتني بر تنوع نظرات . ي اساسي استوار است قاعده
مربوط  تنواع نظرات، آن بخش از مغز را كه به خالقيت. است

. خود فايق آيد 4است فعال تر مي كند تا بر تفكر قضاوتي
ها و نظرات تكميلي  تفكر قضاوتي در واقع به معني ارزيابي

به اين منظور بعد از آنكه . نسبت به مطلب مطرح شده است
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رسي و ارزيابي آوري گرديد؛ بر تمامي پيشنهادات جمع
ده كيفيت اصل دوم كميت، فزاين. گيرد پيشنهادات صورت مي

يعني هر چه تعداد پيشنهادات بيشتر شود، احتمال . است
  .يابد يدن به يك راه حل بهتر افزايش ميرس

 چهار قاعــده اساسي بارش مغــزي .3.3

. 3 اظهار نظر آزاد و بي واسطه. 2 انتقال ممنوع. 1
  تلفيق و بهبود پيشنهادات . 4 تأكيد بر كميت

 هــاي مشابــه روش .4.3

. هاي گوناگوني مشتق شده است مغزي روشاز بارش 
گويد بهتر است شركت كنندگان پيش از  مثالً يك روش مي

د به جلسه پيشنهادات خود را كتباً در اختيار رييس جلسه وور
براي  قرار دهند، رييس جلسه پيشنهادات را بدون اعالم منبع

اين روش كه براي از بين . كند همه شركت كنندگان قرائت مي
گيرد، بارش  مورد استفاده قرار مي 3و  2دهاي معايب بنبردن 

هاي ديگري نيز وجود دارد، به  شيوه. نام دارد 5مغزي گمنام
شود، تا نظرات خود  عنوان مثال از شركت كنندگان خواسته مي

اين روش . را در مدتي كوتاه به رشته تحرير درآورند
 .خوانده مي شود 6افكارنويسي

ي و بارش مغزي نيز وجود دارد كه به نويس تلفيقي از افكار
اين روش را جورج مولر . مشهور است Triggerروش 

در اين روش شركت . كارشناس شركت فورد موتور ابداع كرد
كلمات مرتبط به مسأله را كنندگان هر كدام شخصاً فهرستي از 

مزيت اين روش بر روش بارش مغزي در اين . كنند تهيه مي
ويليام . گسترش پيشنهادات را دارداست كه قابليت بسط و 

گوردن به منظور غلبه بر برخي مشكالت بارش مغزي شيوه 
رييس : است كه  رويه آن بدين گونه. جديدي را ابداع كرد
خواهد تا به مفهوم با اصول مسأله پرداخته  جلسه، از گروه مي

و مسأله را ريشه اي مورد بررسي قرار دهند، رفته رفته، با 
كرده  ظرات متفاوت، افراد اطالعات بيشتري پيدامطرح شدن ن

مزيت عمده اين روش . كنند و پيشنهادات جديدي مطرح مي
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امكان بررسي ساير پيشنهادات و عدم تمركز بر يك پيشنهاد 
ري ناپخته در فرآيند در نتيجه اين روش مانع تصميم گي. است

 .گردد حل مسأله مي

ز وجود دارد كه به تلفيقي از افكار نويسي و بارش مغزي ني
اين روش را جوج مولر . مشهور است  Triggerروش 

 .كارشناس شركت فورد موتور ابداع كرد

  گونه ديگر بارش مغزي شيوه
integeration of Problem Elements= Sil Succesive  

كسوپ از مؤسسه باتل اين روش به وسيله هلموت اشلي. است
آزاد و روابط  در اين روش عناصر جلسات .ابداع گرديد

شوند تا اين كه گروه به راه  ده تركيب ميناجباري به طور فزاي
توفان فكري عبارت است . حل نهايي مورد توافق دست يابد

كتبي بوده و  SILاز بيان تفكرهاي متنوع، در حالي كه روش 
  .تفكر چه متنوع، چه مشابه اصل است

   7الگوي بديعه پردازي يا نوآفريني -4
  مقدمه .1.4

ت كه ي خالقيت اين تصور وجود داش درگذشته درباره
توان آن را آموزش داد و  خالقيت امري ذاتي است و نمي

نظر ولي بنابر . خالقيت ويژه خلق آثار بزرگ هنري است
توان شرح داد و پرده از  جريان خالقيت را مي» گوردون«

سرارآميز مراحل آن برداشت و خالقيت فعاليت پوشيده و ا
هاي  دارد كه خالقيت را در فعاليت ي چنين اظهار ميو. نيست

روزانه را خالقانه  هاي توان فعاليت توان ديد و مي روزانه مي
  . كرد

واري را به وجود آورده است هاي حاضر نيز اين اميد ديدگاه
  . توان خالقيت را ياد گرفت و ياد داد كه مي

د كستن سد قواعهدف اساسي نوآفريني يا بديعه پردازي ش
اين . باشد هاي جديد براي حل مسائل مي مرسوم و ايجاد راه

روش به منظور كمك به افراد براي شكستن زمينه هاي ذهني 
نديشيدن به طرز جديد قبلي و پيداكردن راهي مناسب براي ا
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، بديعه پردازي "، منظور از روش  ".باشد به موضوع مي
  .باشد  وط ميوند بين امور به ظاهر نامرببرقراري ارتباط و پي

هدف اين الگو افزايش تفكر خالق و مشكل گشايي در مواقع 
هاي  هاي متداول و گسترش افق بر هم زدن سنت ،خاص

ذوق و شوقي كه به . آموزان است فردي و اجتماعي در دانش
دهد از  پردازي دست مي معلم در هنگام اجراي الگوي بديعه

ز اين الگو براي استفاده ا. ي الگوهاي ديگر بيشتر است  همه
شود چون  بخش مي شاگردان موجب احساس لذتي حيات
گوردون . گيرند فرا مي شاگردان با لذت و شوق و ذوق آن را

توان  نه ميهاي روزا دارد كه خالقيت را در فعاليت اظهار مي
عوامل . هاي روزانه را خالقانه كرد  توان فعاليت ديد و مي

. فكر آفريننده و خالق دخالت دارندزيادي در پرورش ت
شرايط نقش اساسي در خالقيت اطالعات زياد ، عواطف و

  . دارند
ولي پاسخ  ،نمايد تي از دانش آموزان ميمعلم سواال

آموزان كامالً باز است و معلم بايستي كمك كند تا  دانش
شاگردان تفكر خود را بسط دهند اين الگو باعث رشد 

ها  بستگي گروه و بر هم زدن سنتهم ،خالقيت و نوع آوري
  .شود در نزد انظار مي

  :مراحل تدريس الگو عبارتند .2.4
   توصيف وضعيت جديد به كمك معلم - 1
( نحوي كه معلم قياس مستقيم  قياس مستقيم به - 2

را پيشنهاد و از ) مقايسه ساده از دو موجود يا دو مفهوم
   .خواهد آنها را توصيف كنند شاگردان مي

علم شاگردان را به قياس اس شخصي به نحويكه مقي - 3
  .كند ترقيب مي) شدن(مستقيم 

  هـــا از طــــــريق شاگردان مقايسه قياس - 4
  تــوضيح تفاوتها به كمك شاگــردان  - 5
قياس زايي،  - 7اكتشاف به كمك شاگــردان  - 6

شاگردان مجدد به بيان شباهتها و تفاوتهاي قياس مي 
  .پردازند



 )بر اساس ساخت گرايي(E5 تدريس الگوي  .5

  مقدمه .1.5
هاي  گرايي جزو روش بندي، روش ساخت از نظر طبقه

كنترل و تعميم دانش تأكيد  فعال و اكتشافي است كه بر توليد،
   .مي كند

ي امكانات تسهيل  گرايي معلم و همه در فرآيند تدريس ساخت
. آيند د و جزو خدمات آموزشي به حساب ميكننده هستن

   .كند ابراين، در اين روش، دانش آموز نقش اساسي را ايفا ميبن
هاي  االنه فراگيرندگان ازطريق فعاليتجستجوي فع: هدف

ها، مفاهيم، اصول و قوانين، يكي  حل گوناگون براي كشف راه
ي كاوشگري  داشتن روحيه. مهم در اين روش است  از اهداف

ت آوردن براي ايجاد سؤال، طراحي، اجرا، ابداع وبه دس
اين الگوي  .جواب، يكي از ويژگي هاي ساخت گرايي است

تدريس ازپوياترين و كارآمدترين، الگوهاي تدريس است كه 
  .در بسياري از كالس هاي دنيا با موفقيت در حال اجرا است

  مراحل اجراي الگوي تدريس . 2.5
مرحله  5حاضر در  مراحل اجراي الگوي تدريس

  :د؛ مراحل مورد نظر عبارت اند ازشو ريزي واجرا مي برنامه
 

شرح و بسط  -4 10توصيف - 3 9كاوش - 82 درگير گردن - 1
   12ارزشيابي - 5 11گسترش

، E5دليل نام گذاري الگوي تدريس ساخت گرايي به الگوي 
درگير : رحله اولم. ستا E آغازشدن هر مرحله با حرف

اين مرحله براي جلب توجه كالس به موضوع مورد  ،شدن
ايجاد هيجان وانگيزش در فراگيران طراحي شده آموزش و 

رحله كه مطالعه بعد از در اين م ،كاوش: حله دوممر. است
خواهد تا به مشاهده  ها مي باشد معلم از گروه انگيزه مي
  .در تمام لحظات گروه يادداشت برداري مي كند. بپردازند
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در واقع ايجاد و تقويت هماهنگي مغز و دست در حين كسب 
اين مرحله به دانش . از اهداف مهم اين مرحله استتجربه 

ي براي تشكيل آموزان در ايجاد يك قالب وچهارچوب فكر
  .دكن مفاهيم جديد كمك مي

 ،توصيف: مرحله سوم .دارد در اين مرحله معلم نقش راهنما
آموزان  ي كار را به دست دانش در اين مرحله معلم بايد رشته

 بچه ها خوشحال هستند و ،شرح و بسط: مرحله چهارم بدهد
اند اطالعات زيادي به دست  دهچون با انگيزه كار را شروع كر

ها، نرم  هاي مختلف، دائرة المعارف آنها به كتاب. اند آورده
ها  معلم فقط به بچه. كنند مراجعه مي... ارهاي كامپيوتري و افز

دهد كه  دهد و نشان مي آوري اطالعات را ياد مي راه جمع
در اين . ت را حل كنندتوانند خودشان مشكال يچگونه م

هاي اضافي و موارد بيشتري درباره مفاهيم اصلي  مرحله مثال
شود تا از  گردد و از دانش آموزان خواسته مي درس ارائه مي

ها و يادگيري هاي قبلي براي گسترش و بسط و تعميم  آموخته
 ،ارزشيابي: به ديگر مفاهيم استفاده كنند مرحله پنجم

مستمر در طول انجام فعاليت و از مرحله اول آغاز  ارزشيابي
تواند  له براي ارزشيابي پاياني معلم ميدر اين مرح. شده است

هر  از يك روش بسيار جالب استفاده كند به اين صورت كه از
توصيف ... گروه بخواهد گزارش كاملي از رفتار، ساختمان و 

   .كنند
يگر يا حتي كالس سپس گزارش را در اختيار گروه د

 تر باشد ديگر قرار دهد مسلم است كه هر چه توصيف دقيق
در افزايش  E5كامل تر است و به طور كلي الگوي نقاشي هم

سواد علمي در درس علوم و رياضي و دروس ديگر كاربرد 
  دارد و بسيار موفق بوده است

  گيري بندي و نتيجه جمع .6 
رش تقويت و گست كار آمد، و يادگيري مؤثر

توانستن  ،طرز تفكر يعني دانستن فيزيكي و هاي ذهني، مهارت
هرگاه به اين سه ). مهارت نگرش، دانش،( و خواستن است

اين صورت  در .شود يادگيري محقق مي مقوله توجه گردد،
  .مفيد است و )كاربردي(يادگيري پايدار،قابل استفاده



تحول اساسي و پايدار در هر جامعه در گرو متحول 
نظام تعليم و تربيت آن جامعه است و محور اصلي شدن 

ي نظام تعليم و تربيت بهبود كيفيت كار معلم،  تحول و توسعه
  باشد هاي آنها مي شناخت و ويژگي

هاي جديد  يافته امروزه هر فرد بشر ناچار از استفاده 
از آنجا كه در مدارس ما نيز دانش آموزان براي آينده . است

ها نيز  ساله مطالب و محتواهاي كتابشوند و هر  تربيت مي
 از شيوه هاي نو، يابد اين ضرورت يعني استفاده تغيير مي

هاي  شنايي با روش شود آ جديد و كارا بسيار احساس مي
اي جهت بر خورد متقابل و  تواند زمينه مختلف تدريس مي

منطقي با دانش آموزان از يك مجراي ارتباطي صحيح مهيا كند 
گفته آلبرت . ره تفكر منطقي داشته باشد بطوري كه هموا

انيشتن افراد انساني را نبايد همچون ابزارهايي بي جان در نظر 
هاي متعادل و موزون  ي شخصيت گرفت و جوانان را به مثابه
كه  نظران پوشيده نيست بر صاحب. بايد به جامعه تحويل داد

 هاي هاي گوناگون آموزشي و اتكاي آن بر پايه پويايي روش

استوار علمي و حساب شده، در جريان رشد يادگيري و 
آموختگان، تأثير عمده دارد و اين  سطح فراگيري دانش ارتقاي
نيازمند تالش متخصصان و كارشناسان اين حوزه در  مسئله

  هاي نوين است طراحي و به كارگيري شيوه تدوين و
ي يك  پس معلمان بايستي نقش خود را از ارائه كننده       

واين محقق  گر آموزش تغيير دهند؛ ويه اطالعات به تسهيلس
ي آنها روش  هاي مورد استفاده كه روشنخواهد شد مگر اين 

  .هاي فعال باشد
كند تا نظرها و عقايد  بارش مغزي فرصتي فراهم مي       

و افراد بدون انتقاد، پذيرفته شود و مورد احترام قرار گيرد 
 اينكه: دهد هاي زندگي مي ارتاطالعات مهمي به آموزگار مه

ن موضوع نگرند، از آ كودكان چگونه به يك مطلب خاص مي
 كنند نه به زبان خود مطلب را توصيف ميدانند و چگو چه مي

 )افـــزايش تفكــــر خالق(ردازي پــــ الگـــوي بدايع
هدف اين الگو افزايش تفكر خالق و مشكل گشايي در مواقع 

هاي  اي متداول و گسترش افقه بر هم زدن سنت ،خاص

تي از معلم سواال. فردي و اجتماعي در دانش آموزان است
آموزان كامالً باز است  ولي پاسخ دانش ،نمايد آموزان مي دانش

. تا شاگردان تفكر خود را بسط دهندو معلم بايستي كمك كند 
همبستگي گروه و , اين الگو باعث رشد خالقيت و نوع آوري

الگوي  هدف .شود ها در نزد انظار مي بر هم زدن سنت
االنه جستجوي فع) گرايي بر اساس ساخت( E5 تدريس 

هاي گوناگون براي كشف راه  فراگيرندگان ازطريق فعاليت
هم در اين  ها، مفاهيم، اصول و قوانين، يكي از اهداف حل

ي كاوشگري براي ايجاد سؤال،  داشتن روحيه. روش است
ست آوردن جواب، يكي از به دطراحي، اجرا، ابداع و

اين الگوي تدريس  .گرايي است هاي ساخت ويژگي
ازپوياترين و كارآمدترين، الگوهاي تدريس است به طور كلي 

در افزايش سواد علمي در درس علوم و رياضي و   E5الگوي
  .دروس ديگر كاربرد دارد و بسيار موفق بوده است

  
  پيشنهادات .7
موزش و اهداف نظام آآموزشي و راهبردهاي  سيستم - 1

تأكيد كنند و براي  ،آموزش و پرورش، بر نوآوري و ابتكار
تحقق اين موضوع، ساختار نظام آموزشي، محتواي آموزشي، 

 تدريس و راهبرد آموزش، متناسب با آن طراحي گردند روش
. 
پذيري، پويايي و  نظام آموزش بايد از خاصيت انعطاف  - 2

ها بايد  فضاي آموزشي كالس. باشد  خالقيت الزم برخوردار
كند و در حين  گيرندگان، توفان ذهني بر پا بتواند براي آموزش

آموز، نبايد صرفا شنونده محض باشد؛  درس، دانشجو و دانش
هاي تدريس به  هاي كالس درس و روش برنامه بلكه بايد

پيش آورد و دامنه  اي باشد كه در ذهن فراگيران ، سؤال گونه
 هايي را به بگستراند و هم زمان ، در آنها پاسخانديشه آنها را 

 . وجود آورد و آنها را به انديشيدن و آفريدن برانگيزاند

سيستم آموزشي، بايد دست معلم به اندازه كافي باز  - 3
علم را محدود به گذاشته شود، ساختار نظام آموزشي نبايد م

، بايد امكانات مناسبي به منظور پرورش ارائه درس نمايد



هاي كودكان ارايه داده شود و معلم اجازه مانور  القيتخ
داشته باشد تا به منظور پرورش خالقيت، از حداقل زمان، 

امه از در اين زمينه، فعاليتهاي فوق برن. حداكثر استفاده را ببرد
  .باشند  اهميت بسزايي برخوردار مي

يد با يكديگر ارتباط با) ، دانش آموز و برنام درسي معلم(  - 4
دانش ؛ چون تعامل بين آنها موجب خالقيت داشته باشند

  .شود مي آموزان
اي طراحي  هاي تدريس خود را به شيوه بايد روش معلم - 5

هاي فراواني براي ارتباط دروس با  موقعيت كند كه در آن
  .بيني شود زندگي پيش

دي و  آموزشي از قبيل فيلم و سي از وسايل كمكاستفاده  - 6
 .بسيار مؤثر است 000است واساليد و نوار ك

ن و استادان از آخرين و اال بردن سطح علمي معلما - 7
  . و فرهنگ ترين اطالعات در حوزه زبان و ادبيات تازه

علمان جهت ارتقاي سطح دانش آموزان و بهتر ياد دادن م - 8
  هاي جديد تدريس استفاده كنند  از روش اين زبان

ريس با شركت فعال ي الگوهاي فعال تد جراي جشنوارها - 9
  ي معلمان وحضور گسترده

هاي تدريس نوين به معلمان   معرفي  كتابهاي روش - 10
  وبرگزاري مسابقات كتابخواني

در پايان از خداوند متعال مي خواهيم كه به معلمان ما        
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