
تدريس بـه روش
 بيـان فكـر

سيد علي عبداللهي حسيني، علي لطفي

كارشناسان ارشد برنامه ريزي آموزشي و تكنولوژي آموزشي

ش
موز

آ

اشاره 
در ادامه ي آشنا ساختن معلمان با روش هاي نوين تدريس، در اين مقاله «تدريس به روش بيان فكر» را به 
مثابه راه بردي اثرگذار در فرايند ياددهي ـ يادگيري معرفي كرده ايم. بي شك آشنا شدن آموزگاران با گستره ي 
گسترده اي از روش هاي نوين تدريس كه اكنون تعداد آن ها رو به فزوني گذاشته و بالغ بر 300 مورد شده است، 

در قدرت و استقالل عمل آن ها در كالس هاي درس تأثير خواهد گذاشت.

«مينه سوتا» معتقد است: «سروصداي خوب به معناي يادگيري است. 
سروصداي بد، يعني بچه ها از كنترل خارج شده اند. نبود سروصدا، يعني 
اين كه بزرگ ساالن از جمله معلمان، طبيعت بچه ها را درك نمي كنند» 

[رابرت دي، 1388].
ــند ديدگاه هاي خود را ابراز  ــته باش 2. اگر دانش آموزان اجازه داش
ــؤال هاي بسيار زيادي پاسخ دهند [آقازاده،  كنند، قادر خواهند بود به س

.[260 :1385
ــس فعال با عنوان  ــي ديگر از روش هاي تدري ــن مقاله، يك در اي
«تدريس مبتني بر بيان فكر» را معرفي مي كنيم. نمودار مراحل اجراي 

الگوي تدريس مبتني بر بيان فكر چنين است: 

ــي مي شويم كه معلم محترم آن، پس از اجراي  با هم وارد كالس
مراحل مقدماتي تدريس، با استفاده از اين الگو مي خواهد فرايند ياددهي 

و يادگيري را هدايت كند.

سرآغاز
ــان پرورشي و ديگر صاحب نظران،  در سال هاي اخير، روان شناس
از تأكيد زياد مدارس بر انتقال دانش و اطالعات به دانش آموزان انتقاد 
ــيدن در  ــرده و در عوض معلمان را بيش تر به پروردن مهارت انديش ك

.[Dembo, 1994] .يادگيرندگان سفارش كرده اند
ــويق مي كنيم، به  ــوًال وقتي كودك خود را به فكر كردن تش معم
ــاً جوابش را پيدا مي كني.» خوب  ــم: «خوب فكر كن، حتم او مي گويي
ــد: «چه جوري فكر كنم؟»،  فكر كن يعني چه؟ اگر كودك از ما بپرس
ــايد بگوييم: «يعني اين كه خوب دقت  چه جوابي به او خواهيم داد؟ ش

كن.»
خوب دقت كردن، خود مستلزم دانستن روش هايي است تا كودك 
ــد؛ صرفاً تشويق دانش آموزان به دقت كردن  به نتيجه ي مطلوبي برس
ــت و حتي گاهي اوقات خسته كننده نيز  و خوب فكر كردن كافي نيس

مي شود [اميني، 1382: 6].
ــوزگاران را از واداركردن  ــروف، آم ــناس مع ژان پيـاژه، روان ش
دانش آموزان به حفظ طوطي وار مطالب و انباشتن ذهن بر حذر مي دارد 
ــيف، 1383:  و بر فعاليت و تجربه اندوزي دانش آموز تأكيد مي كند [س
215]. او مي گويد: «... كودك براي يادگيري به تجربه ي مستقيم نياز 
دارد تا آموزش رسمي. كودك بايد شيوه هاي تفكر با تجربه را بياموزد تا 

بتواند خوب ياد بگيرد» [پيشين].
براي اين كه آموزگاران بتوانند از روش بيان فكر بهره بگيرند، انتظار 

مي رود دو قاعده ي اساسي را در مديريت كالس درس بپذيرند: 
ــروصداي زيادي در كالس ايجاد شود، ولي  1. ممكن است س

نتيجه ي آن مي تواند فعاليتي سازنده باشد.
ــگاه  ــن زمينه، دكتر هارلن هنسـن از دانش در اي

ارزش يابي از عملكرد                                   4       

استفاده از طرح در عمل                                                           3

شيوه ي حل مسئله                                                                                             2

تشخيص مسئله                                                                                                                            1
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طراحي آموزشي 
نام درس: رياضي 

موضوع درس: محاسبات ذهني 
پايه: چهارم 

گام اول: تشخيص مسئله 
در اين مرحله مي كوشيم به دانش آموزان كمك كنيم كه مسئله ي 
ارائه شده را مشخص كنند. منظور از مشخص كردن مسئله، ايجاد اين 
ــت كه باور كند «مسئله اي كه پيش رو دارم،  احساس در يادگيرنده اس
ــي حل كردن آن را به  ــت، نه آن كه از بيرون، كس مربوط به خودم اس
من تحميل كرده باشد.» با شخصي شدن مسئله، دانش آموز با بيان اين 

جمله ي سؤالي كه: «مسئله ي من چيست؟» شروع به كار مي كند.
ــع اعداد دو  ــته، «جم ــال هاي گذش آموزگار: خب بچه ها! در س
ــما مي خواهم روي اين مطلب  ــه از ش رقمي» را آموختيد. در اين جلس
خوب فكر كنيد كه چگونه مي توان جمع دو عدد مثًال 45+73 را به طور 

ذهني انجام داد؟

گام دوم: شيوه ي حل مسئله 
ــد:  در مرحله ي حاضر، يادگيرنده را تحريك مي كنيم از خود بپرس
ــكل مي توانم مسئله ي حاضر را حل كنم؟» با پرسيدن اين  «به چه ش
سؤال، يادگيرنده به جست وجوي راه حل يا ارائه ي طرح براي حل مسئله 
مي پردازد. هنگامي كه دانش آموزان عمل «بيان فكر» را به طور مستقل 
ــان  انجام مي دهند، بايد آنان را آزاد گذارد تا طرح هايي را كه به ذهنش
ــه، بر روش فكر كردن  ــد، آزمايش كنند. آموزگار در اين مرحل مي رس

دانش آموزان هم نظارت مي كند.

به چند نمونه طرز فكر دانش آموزان توجه كنيد: 
� ابتدا يكي ها و بعد ده تايي هاي دو عدد را با هم جمع مي كنم. در پايان 

حساب مي كنم كه چند ده تايي و چند يكي شد؟
ــدد اول را با يكي هاي عدد دوم جمع مي كنم. حاصل را با ده تايي  � ع
ــت  عدد دوم جمع مي كنم. به اين ترتيب، حاصل جمع دو عدد به دس

خواهد آمد.
ــد يكي هاي دو عدد را با هم جمع مي كنم و در  ــدا ده تايي ها و بع � ابت

پايان حساب مي كنم كه چند ده تايي و چند يكي شد.
� در ذهن خود دو عدد را به صورت ستوني مي نويسم. ابتدا 3 و 5 را با 

هم جمع مي كنم و بعد 7 و 4 را با هم جمع مي كنم.

به دليل اهميت اين مرحله، آموزگار مي تواند 10 دقيقه 
زمان براي دانش آموزان در نظر بگيرد.

نمونه ي برگ خودسنجي 
تاريخ ارزش يابي:  نام و نام خانوادگي دانش آموز:   

خيربليفهرست انتظاراترديف

در مدت زمان تعيين شده، جمع دو عدد را به طور ذهني محاسبه كردم.1

براي ارزش يابي از محاسبه ي ذهني خود، فرايند حل مسئله را بازنگري كردم.2

براي جمع دو عدد داده شده، حداقل از دو روش محاسبه را انجام دادم.3

گام سوم: استفاده از طرح در عمل
ــخ دهيم كه: «آيا از  ــؤال پاس ــيم به اين س در اين مرحله مي كوش
ــؤال، اگر پاسخي داشته باشد، به  ــتفاده مي كنم؟» اين س طرح خود اس
ــدارك مي بيند. دريافت چنين  ــع گونه اي بازخورد براي يادگيرنده ت واق
ــوردي، به اندازه ي ارزش يابي دروني و بيروني اهميت دارد. افزون  بازخ
ــش و پاسخ گويي به اين سؤال، گونه اي آگاهي فراشناختي  بر اين، پرس

به بار مي آورد.
آموزگار: خب بچه ها! زمان فكر كردن شما به پايان رسيد. حاال از 
شما انتظار دارم كه طرز فكرهاي خود را عمًال اجرا كنيد (براي انجام 

اين مرحله هم هفت دقيقه فرصت داريد.)
دانش آموزان: حاصل جمع دو عدد داده شده را به روش هايي كه 

فكر كرده بودند، به دست مي آورند و روي كاغذ مي نويسند.

گام چهارم: ارزش يابي از عملكرد 
ــراي ارزش يابي عملكرد، بايد نگاهي به عقب انداخت. همان كه  ب
جرج پوليا آن را نگاه به عقب يا پس نگري مي نامد. منظور آن است 
كه فرايند حل مسئله مورد بازنگري قرار گيرد و عمليات از نظر كمي و 

كيفي ارزش يابي شود.
آموزگار: دانش آموزان! در اين مرحله بايد يك بار با دقت حاصل 
ــتباهي وجود داشت، اصالح كنيد  جمع را بازبيني كنيد تا اگر احياناً اش
(براي انجـام اين مرحله هم پنج دقيقه فرصت داريد.) در 
پايان نيز يك برگ خودسنجي در اختيار شما قرار مي دهم تا با توجه به 

ميزان فعاليت خود، آن را كامل كنيد.
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