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 تأکید بر نظریه سازنده گرایی با درکالس های چند پایه تدریسهای راهبردترین  مناسب
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 چکیده:

به تدريس مؤثر در كالس هاي چندپايه، در گرو ابتكار و مهارت هاي حرفه اي معلمان است. كيفيت تدريس در اين كالس ها به تفاوت هاي فردي، 

روش ها و رويكردهاي تدريسي كه در كالس هاي  .بستگي دارد تدريس اوويژه سبك هاي يادگيري دانش آموزان، آموزش معلم و ســبك هاي 

اما مقاله حاضر با هدف شناسايي مؤثرترين روش هاي تدريس كه براي رفع مشكالت آموزگاران كم تجربه . قابليت استفاده دارند، متنوع اندچندپايه 

توصيفي از نوع تحليل محتواي اسنادي است و جامعه آن تمامي اسناد پزوهش  و روش كميرويكرد مقاله حاضر مفيد باشد انجام شده است. 

تقسيم دانش آموزان به گروه كتب ( راجع به تدريس در كالس هاي چند پايه است. نتايج نشان داد مجموعه اي از روش هاي نوين شامل) شامل)مقاالت،

يادگيري انفرادي مبتني بر حمايت  پژوهش)تفحص( گروهي، روش باهم آموزي، روش جورچين، ،تيمي در قالب بازي هاي روش مسابقه هاي موفقيت،

( كه بيشتر تدريس مبتني بر بازي و و نوشتن مشاركتي، كارآموزي شناختي، داربست زدن، پرسش و پاسخ، تدريس مبتني بر كاوشگريتيمي، خواندن 

 رويكرد مشاركتي و بر مبناي نظري سازنده گرايي است مناسب ترين راهبرد هاي تدريس در كالس هاي چند پايه است.  آنها مبتني بر

 ، آموزش ابتدايييه، راهبرد تدريس، تدريس چند پايه، سازنده گراييكالس چند پاکلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
دكتري تخصصي برنامه ريزي درسي و مسئول نظارت دانشگاه فرهنگيان استان كردستان.1   

 دكتري تخصصي برنامه ريزي درسي و كارشناس مسئول پزوهش فرهنگيان استان كردستان 2

  د پاهی و تلفیقیژپوهش رد کالس اهی چن

بهار و اتبستان 1( شماره 1401)2دوره 

 3:، شماره متوالی  1401
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 بیان مسئله:مقدمه و 

وفي منظور از روش يا راهبرد، مجموعه تدابير منظمي است كه براي رسيدن به هدف، با توجه به شرايط و امكانات اتخاذ مي شود)يوسف زاده و معر   

عوامل زيادي از قبيل؛ سازماندهي سطح باالي دانش آموزان، سازماندهي معلمان، ساختار و كيفيت برنامه هاي كيفيت يادگيري و تدريس به (. 1393،

بسته درسي، كيفيت و كميت مواد يادگيري و آموزش، محتوا و كيفيت سيستم هاي آماده سازي معلم، ساختار، محتوا و كيفيت سيستم هاي ارزشيابي وا

درسي مبتني بر ساختار يك پايه واحد، نياز به سازگاري براي پاسخگويي به كالس هاي چند پايه دارد. اين انطباق بايد  (. برنامه هاي2005، 1است)ليتل

 (.2،2008به طور مشترک بين معلمان، كار حمايتي و راهنمايي كارشناسان برنامه درسي در سطح ملي انجام گيرد)پاگدن

تفاوت هاي فردي،  تكار و مهارت هاي حرفه اي معلمان است و كيفيت تدريس در اين كالس ها بهتدريس مؤثر در كالس هاي چند پايه، در گرو اب

ايه از راهبر هاي پبويژه سبك هاي يادگيري دانش آموزان و آموزش معلم و سبك هاي تدريس او بستگي دارد، لذا اگر در اداره ي كالسهاي چند 

 (.1392افزايش مي يابد)عزيزي و حسين پناهي، د، اثربخشي آنيادگيري استفاده شو -مناسب ياددهي

ر گذار و آموزگاران كه در مورد معلمان اثربخش و بررسي ميزان اختالف ميان كسب موفقيت با حضور آموزگاران تأثي 2004در تحقيات ني در سال 

وفقيت در معلمان و بويژه افزايش اثرگذاري و كسب مكم اثر يا بدون تأثير انجام شده است، نتايج مطالعات به روشني مبين اين مطلب است كه الزمه 

اي آموزشي كه هآموزگاران اتخاذ خط مشي مناسب و تغيير در سياست ها و خط مشي هاي آموزشي موجود است. يكي از اين خط مشي ها و سياست 

لمان متخصص و اثربخش د براي تربيت و پرورش معدر نتايج ني به آن اشاره شده است، آموزشِ شيوه هاي تدريس فعال و اثربخش به عنوان يك راهبر

 (.1394است)نوه ابراهيم، 

 است اما گرفته خود به مختلفي اشكال گرايي سازنده اگرچه است. آورده ارمغان به را تدريس و يادگيري از جديدي مفاهيم گرايي سازنده انقالب

 سازمان و منسجم دانش ساخت دنبال به فعال حسي با يادگيرندگان آن، در كه است فعال فرايندي يادگيري كه است اين نظريه اين اساسي فرض

( و 1983)5(، ژان پياژه1933)4جان ديويي يادگيري هاي نظريه به بازگشت با توان مي را گرايي سازنده اساسي اصول (.2004، 3ماير (مي باشند يافته

 زيادي حد تا يادگيري كه داد توسعه را ديدگاه اين ( مي باشد. او1961)7ويگوتسكي نظريه، اين ديگر پيشگامان از .كرد ( دنبال1961)6برونر جروم

 س هاي كال در ارتباط و زبان اجتماعي، تعامل (. اهميت8،2008وود وست يابد) افزايش مي همكاري و اجتماعي تعامالت و ارتباطات وسيله ي به

 (شود مي تشويق ها كالس اين در يادگيري مشاركتي و بحث گروهي، فعاليت بنابراين و است شده شناخته رسميت به گرايي سازنده درس

 (. 2004ماير،

، كالس هايي است كه در طول سال تحصيلي، دانش آموزان با سن، توانايي، مهارت و همچنين پايه تحصيلي متفاوت، همه در يك هاي چندپايه كالس 

اقتصادي  در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و همچنين در كشورهايي كه هنوز توسعه  كالس هاي چند پايه اتاق و توسط يك معلم آموزش مي بينند.

  (.9،2005و اجتماعي خود را به پايان نرسانده اند، روشي نسبتاً گسترده است)جيووانه

حرفه اي محدود هستند، معلماني     صالحيت تجربه و   داراياز معلماني كه در كالس هاي چند پايه تدريس مي كنند، آموزگاران جوان و  تعداد زيادي

كرده اند يادگيري در مدارس را تجربه  -همچون تدريس و انتخاب راهبرد مناسب ياددهي مسائليكه تازه استخدام شده اند و مشكالتي را در زمينه ي 

                                                 
1 . Little 
2 . Pagden 
3 . Mayer 
4 . John Dewey 
5 . Jean Piaget  
6 . Jerome Bruner 
7 . Vygotsky 
8 . Westwood 
9. Juvane 
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تدريس و آموزش  ياطالعات كافي و آموزش مناسب در مورد شيوه ها در مطالعات و پژوهش هاي انجام شده اظهار داشته اند كهاكثر اين معلمان  و

 (.1،2005يلديزات نكرده اند)در كالس هاي چند پايه و چگونگي مديريت اين كالس ها را درياف

شرايط و اقتضائات  با وجود اين واقعيت كه كالس هاي چند پايه با كالس هاي تك پايه متفاوت است و كالس هاي چند پايه در هر كشوري با توجه به

براي وقوع آموزش و يادگيري در اين مدارس آغاز گردد. گام اول  و گام هاي مهمي خاص آن كشور هميشه وجود خواهند داشت، الزم است تغييرات

ساير كشورها ري حوزه آموزش و يادگيلت ها با نوآوري هاي براي اين مهم، بهبود يادگيري و آموزش در مدارس چند پايه از طريق آشنا كردن دو

ادگيري و تدريس در كالس هاي چند پايه و ايجاد يك كرسي براي برنامه هاي عملي، خالقانه و نوآورانه در زمينه كيفيت ي طراحي، و گام دوم است

 (.2،2015جلب مشاركت ملي وسيع در اين زمينه مي باشد)ديوان

ليل احاطه ي الگوي فعلي دمورد توجه مسئوالن نيست. به نظر مي سد اين بي مهري به  شواهد تجربي نشان مي دهد كه در ايران آموزش چند پايه چندان

ود و زمام امور را به عنوان آموزش ابتدايي)كالس هاي تك پايه( است. در صورتي اگر قرار باشد؛ آموزش چند پايه از قيد و بند هاي نظام فعلي آزاد ش

 شناختي، گرايي ازندهنظريه س ظهور از پس واقع، در(. 1389تغيير الگوست)سليماني و حداديان،  معتبر در دست بگيرد، نيازمند يكيك روش آموزش 

محورهاي  رب تدريس مقابل در و يافته كاهش سخنراني بر مبتني تدريس شده است؛ آموزشي ه هاي حوز وارد تدريس روشهاي از جديدي قلمرو

 منصوري و عمران صالحي است)ايزدي، گرفته را تدريس سنتي جاي مشاركتي هاي فعاليت و محوري مسأله فعال، تدريس روش گرايي، سازنده

مبتني بر يادگيري  (. با تكيه بر نظريه سازنده گرايي در تدريس و شرايط خاص كالس هاس چند پايه، در اين فصل راهبردهاي تدريس1391 بككي،

 است. پرداخته شده به آنها به تشريح ومشاركتي و فعاليت هاي گروهي كه بيشترين تناسب را با كالس هاي چند پايه دارد، اشاره 

 روش پژوهش:

باشد؛ در  كاوي مي اي و متن حليلي و روش گردآوري اطالعات، كتابخانهت-حاضر، روش مورد استفاده، توصيفي هبه ويژگي و ماهيت مطالع ا توجّهب

تدريس مؤثر در  يپژوهشي حاصل از جستجوي راهبردها التمقا ه يهمين راستا پژوهش ادبيات و سوابق موضوع تحقيق در اين مرحله، شناسايي هم

نين پايگاههاي فارسي زبان همچ والزوير ، اسكوپوس المللي ساينس دايركت  ، عاتي بينالبعد در پايگاههاي اط ه و و در مرحل كالس هاي چندپايه بود.

ه تعداد مقاالت جستجو نجاك، سيويليكا و نورمگز جستجو شدند. از آ(علمي جهاد دانشگاهي مطالعاتمركز اس، آي ،دي )، (اطالعات علمي ايران)گنج 

 مقاالتيكراري و همچنين ت مقاالتمرور شد و پس از حذف  مقاالتباكيفيت و مناسـب، عنـاوين  مقاالتشده بسيار زياد بود، در ابتدا براي رسيدن به 

غربالگري شـدند. در اين  هوارد مرحل و بررسي مقاالتچندپايه نداشت، ساير كالس هايكه عـناوين آنهـا ارتباطي با راهبردهاي مديريت و سازماندهي 

يستگي و ارزيابي كيفيت تعيين شا هكه با معيارهاي ورود تناسب داشت، غربال و براي ورود به مرحلـ مقاالتي، مقاالتاين ه چكيد همرحلـه پـس از مطالعـ

زيابي در هر منبـع شـامل عنـوان ، ابعاد مورد ارمقاالترزيابي دانلود و مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين مرحله جهت ا مقاالتشدند، سپس متن كامل اين 

 .ها و اصول نگارشي بود و چكيده، مقدمه و بيان مسئله، روش، يافته
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 یافته ها:

 1یادگیری مشارکتی-1
 هسازند نظريه بر گروهي مبتني يادگيري هاي (. روش2،2010دكايپر (باشند مي گروهي يادگيري حوزه در كليدي مفاهيم از همكاري و مشاركت

 .(2011، 4سانتراکتأكيد مي كند)  فهميدن و دانستن به رسيدن براي همديگر با فراگيران همكاري بر كه(، 2014 3وكاسيم كااليان)هستند گرايي

 يادگيري در تا دهند، مي سازمان كوچك گروههاي در را آموزان دانش معلمان آن در كه كند مي اشاره آموزشي هاي روش به مشاركتي يادگيري

روش هاي متفاوتي براي يادگيري مشاركتي تشخيص داده  (. 2011 )اسالوين، رسانند ياري امر اين در را يكديگر و كنند كار هم با تحصيلي محتواي

متفاوتي  انواع( اين روش ها را به 2009)5مي باشند. جانسون و جانسون شده است كه هر كدام از اين روش ها داراي ويژگي ها و مزيت هاي خاص خود

 تقسيم و دسته بندي كرده اند، اما در ادامه به برخي از آنها كه در كالس هاي چند پايه كاربرد بيشتري دارد پرداخته مي شود.

 6)پیشرفت(به گروه های موفقیت دانش آموزانتقسیم  1-1

 ها هزمين اينارند. د تفاوت هم با اساسي زمينه چهار در لها مد اين از يك هر كه استشده  ارائه مهم مدل چند مشاركتي يادگيري براي تاكنون

 مد اين(. 1991اسالوين، ) گروهي رقابت از استفاده و ها گروه در  افراد مسئوليت نحوة تشويقات، نوع هها، گرو تركيب و ساختار نحوة :از عبارتند

 تقسيم روش بخش اين در .آورد در اجرا به آموز، دانش اختيار در كامالً تا معلم توسط شده كنترل نسبتاً از وسيع، اي ه گستر در توان مى را لها

 .تشريح مي گرددمشاركتي يادگيري   هاي ه شيو ازموفقيت به عنوان يكي  هاي ه گرو     دانش آموزان در بندي

  STAD  دانش ، اين يك استراتژي يادگيري مشترک است كه در آن گروه هاي كوچكي از است تيم هاي دانش آموزي تقسيم موفقيتمخفف

با سطوح مختلف توانايي براي دستيابي به يك هدف يادگيري مشترک با يكديگر همكاري مي كنند. اين طرح توسط رابرت اسالوين و  آموزان

تقسيم مي شوند  چهار يا پنج نفره يادگيري هاي به تيم دانش آموزان .(9200،  7آموزشيهمكارانش در دانشگاه جان هاپكينز ابداع شده است )نوآوري 

. معلم مطالب درسي مختلط انتخاب مي شوند شيوهبه ، جنسيت و قوميت )كارايي(عملكرد يا گروه هاي يادگيري از حيث سطح  اين تيم ها ياعضا كه

سپس  هايي را بر اساس مطالب ارائه شده، در اختيار گروه قرار دهد تا مطالعه كنند.هنگام تدريس به ساير پايه ها مي تواند كاربرگ ، و ارائه مي دهد

تسلط ارائه شده درس به محتوا و كه تمام اعضاي تيم اطمينان حاصل مي كنند يكديگر  و همكاري با با نظارت بر عملكرد اعضاي گروه دانش آموزان

، درسي انجام مي دهند را در مورد مطالب اي آزمونهاي جداگانه اما، د و درس را با هم مي خوانندتيم ها كه مسائل را با هم حل مي كننپيدا كرده اند. 

رتبه ، و امتيازها بر اساس يانگين گذشته آنها مقايسه مي شودممكن است به يكديگر كمك نكنند. نمرات امتحان دانش آموزان با مبرگزاري آزمون در 

يعني در واقع نمره فردي هر عضو  رد مي شوند. ارتقا مي يابند و قبول مي شوند و يايا  كسب كرده اندقبلي خود  كه دانش آموزان از عملكرد و درجه اي

مطابق  براي تشكيل نمرات تيمي و نمرات سپس اين امتيازها مي گذارد، به پيشرفت آن عضو مربوط مي شود نه نمره مطلق گروه. كه روي نمره تيم اثر 

 STAD روش .كسب كنند ، مي توانند گواهي يا جوايزيكنندمي  كسبخاصي را  شوند و تيم هايي كه معيارها و امتياز هاي ع ميجم (1شكل شماره )

، مهارت هاي جغرافيايي و نقشه و ضي، استفاده از زبان ، مانند محاسبات و برنامه هاي رياعريف شده با جواب هاي درست منفردبراي آموزش اهداف ت

 (.2009)اديسوجي، مي مناسب ترين استق و مفاهيم علحقاي

                                                 
1 . Cooperative learning 
2 . Decuyper 
3 . Kalaian, Kasim 
4 . Santrock 
5 . Johnson & Johnson 
6.Student Teams-Achievement Division 
7 . Innovative Learning 
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 با هم یادبگیریم  .1ید             استفاده کن ی. از امتحانات فرد 2.جمع نمرات گروه                 3

 (STAD) دانش آموزی یمدستاورد ت یماتتقس یک. تکن1شکل

 

 1تیمی در قالب بازی های روش مسابقه 1-2

قسيم دانش آموزان به گروه تش همانند اند. اين رو ( اين روش را ابداع كرده و توسعه داده 1991اسالوين)(و 1974)محققاني از قبيل دوريس و ادوارد 

 مسابقاتاند. اين  ن شدهجايگزين تست و امتحا  مسابقهباشد با اين تفاوت كه در اين روش تدريس  مي ،كه در قسمت قبل توضيح داده شد هاي موفقيت

 املي كه اين روش بين گروهاند. همينطور سيستم ارزشيابي و نيز نوع تع شده گيري سطح دانش فراگيران طراحي باشند جهت اندازه بازي مي قالبكه در 

 ين گروهي باقي نميكه روش قبلي جايي براي رقابت ب د. درحاليسازمتمايز مي ،كند اين روش را از روش قبلي كه توضيح داده شد ها ايجاد مي

بپردازد. به عبارت  كه ازنظر سطح دانش در يك سطح هستند به اين امر كالسهاي  كند با ايجاد رقابت بين اعضاي گروه سعي مي اين روش ،گذاشت

هايي به تمام  ين فرصتها نيز رقابت داشته باشد. دادن چن بايد با اعضاي باهوش ساير گروه كالسعضو باهوش گروه اول  مثالً ديگر، در اين روش 

 د.شان نقش ايفا نماين ر موفقيت گروهكند تا به سهم خود بتوانند د به آنها كمك مي ،اه اعضاي گروه

  :شوند شامل مراحل زير است كه توسط اين روش تدريس اداره مي كالس هاييتدريس در  فرايند  

 ارائه درس مربوطه توسط معلم -1 

 مطالعه و كار گروهي -2

 كالسدر سطح  مسابقه قالبرقابت در -3 

به يكديگر و امتحان  چهار نفره شروع به مطالعه و تمرين و بحث و گفتمان و كمك كردن معموالًبعد از ارائه درس توسط معلم، گروههاي ناهمگن 

 چون اعضاي گروه كالس هاين اتضمين كنند. در  ،باشند بازي مي قالبكه در  مسابقاتينمايند تا بتوانند موفقيت گروه خود را در  گرفتن از يكديگر مي

در  .د نيز كمك كنندهاي خو شده توسط هم گروهي بر ارتقاي دانش خود به يادگيري مطالب ارائه عالوهكنند تا  ها سرنوشت مشتركي دارند سعي مي

  :ميپرداز شود مي به آن پرداخته مي كالس هااي از تورنومنت هايي كه در اين  به ارائه نمونه ادامه

 .كند ارائه مي كالسرا انتخاب كرده و به  (سازه ثالًم)معلم يك موضوع -1

را روي قطعات كوچك  هايي شماره سؤاالتكند و سپس به تعداد  گذاري مي راجع به موضوع تهيه كرده و آنها را شماره سؤاالتمعلم يك سري  -2 

نويسد.  را مي 15تا  1ي از هاي تكه كاغذ شماره 15سؤال وجود داشته باشد، او روي  15مثال اگر  عنوان گذارد. به كاغذ نوشته و آنها را در ظرفي مي

ؤال مربوط به آن شماره دارد كه بايد به س مي صورت اتفاقي يك شماره را بر دهد و هر يك از اعضا به ها مي ها را به گروه بعد ظرف حاوي شماره

اش را در يك ظرف ديگر  ارهدانند شم خواهد تا در مرحله بعد پاسخ به هر سؤالي را كه نمي ن ميپاسخ دهد. نكته اينكه در اين مرحله معلم از شاگردا

 .بگذارند تا او در فرصت مناسب مطلب مربوطه را دوباره تدريس نمايد

نظر  مرور مطلب مورد ظرف بهخواهد با انتخاب يك شماره از  دهد و از آنان مي هاي يك تا پنج نفره ناهمگن قرار مي معلم شاگردان را در گروه-3 

 گذارد و اعضاي آن را شماره سپس او بر روي هر گروه يك اسم مي باشندها به يك اندازه  بپردازند. معلم بايد توجه داشته باشد كه اعضاي تمام گروه

كند پاسخ دهد. اگر  را كه انتخاب مي يدر اين مرحله است كه هر عضو بايد سؤال مربوط به شمارهاي .(1گروه آ عضو شماره  )مثالًكند. گذاري مي

                                                 
1. Teams-Games-Tournaments(TGT) 
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دهد. اما اگر هيچكس پاسخ به  داند شماره مربوطه را گرفته و به آن سؤال پاسخ مي عضوي نتواند سؤالي را پاسخ دهد عضو ديگري كه پاسخ آن را مي

كند مطلب  ح دهد. در اين مرحله هر عضو سعي ميگذارند تا بعد معلم راجع به آن توضي سؤالي را نداند شماره مربوط به آن را در ظرفي جداگانه مي

 .مربوطه را به ساير اعضا تفهيم كند و يا درس دهد

 د آن را تمرين ميهاي پايه خو آيند و در بازي قبل كه در گروه گروههاي جديد گرد هم ميدر ،كالسهاي  در اين مرحله اعضاي همسطح گروه-4

  .كنند دهند يك امتياز كسب مي كه درست پاسخ ميپردازند. براي هر سؤال  كردند، به رقابت مي

گروه  ،ها هايت معلم با مقايسه گروهاند شمارش كرده و درن گردند و امتيازاتي را كه كسب كرده مي هاي پايه اشان بر در اين مرحله اعضا به گروه -5 

  . كند برتر را مشخص مي

رحله معلم به گروهي كه مشود. در اين  دهند و معدل آنها در آن امتحان مشخص مي امتحان ميها يك  گروه است، پاياني كه مرحله در اين مرحله-6

 .دهد بهترين عملكرد را نسبت به امتحان قبلي داشته باشد بيشترين نمره را مي

سطحشان در ساير  به رقباي هم ها با توجه به عملكردشان نسبت در ارتباط با سيستم ارزشيابي اين روش تدريس همانطور كه مشخص است اعضا گروه 

هرچند اين نوع سيستم ارزشيابي بر آن است تا تعامل مثبت بين د، ده ها را تشكيل مي و حاصل جمع نمرات اعضا، نمره گروه، گيرند ها امتياز مي گروه

و ليندا  2015و همكاران،  1، عبداالسالم0102)حسيني، د.كن پذيري اعضا را تقويت مي اعضا را افزايش دهد، اما اين نوع ارزيابي بيشتر حس مسئوليت

 (.2017، و همكاران 2جويتا

  3)جیگسا(روش جورچین1-3

 كه است اين اين روش در كليدي نكته دادند. ارائه را سا جيگ روش آمريكا كاليفرنياي دانشگاه در 1978 سال در اولين بار همكاران و ارنسون   

 و دانش كسب براي فراگيران در ابهامات اين كه اي وسوسه از و آورد وجود به فراگيران دانش در ابهاماتي تدريس فرايند طول در بايد معلم

 فراگيران كردن درگير براي را الي ايده شرايط اطالعاتي ابهامات اين .بپردازد جديد مطالب ارائه به و كرده استفاده كند مي ايجاد جديد اطالعات

 نوع اين خلق براي است. مؤثر بسيار زبان هاي كالس در ويژه به كه آورند وجود مي به فراگيران بين در آراء تبادل و گفتگو و يادگيري فرايند در

 با گفتگو و تعامل به تشويق ها آن صورت اين به تا ندهند گروهي يا فراگير هيچ به را اطالعات كامل كه باشند داشته توجه بايد معلمان ابهامات

 مي كاري هم باهم و دهند مي گوش يكديگر به دقت به دارند يكديگر اطالعات به نياز احساس شاگردان تعامالتي چون چنين در شوند. سايرين

 (.4،2007و برگرهانر ) .بگيرد بر در را مرحله پنج بايد سا جيگ كالس يك است مشخص زير شكل در طوركه همان كنند.

 
 به قسمت ها ينا شوند، مي تقسيم متفاوت هاي قسمت به شوند آموخته است قرار كه مواردي اينكه از بعد كالس، سطح در اول)خواندن(:مرحله 

 گروه اعضاي بين ها اين قسمت سپس شوند. مي  ارائه اند شده بندي دسته معلم توسط و باشند مي نفر چهار تا معموالً كه اصلي هاي گروه اعضاي

 .شود مي كار كل از قسمت يك مسئول گروه از عضو هر شوند. مي تقسيم ها

                                                 
1. Abdus Salam 
2 .Linda Juwita 
3 . jigsaw 
4.Hanze& Berger 
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 مطالعه به ات آيند مي هم گرد خود هاي اصلي گروه از جدا تخصصي هاي گروه در در اين مرحله دانش آموزان مرحله دوم)بحث در گروه ها(:

 اعضاي لمثا عنوان به بپردازند. خود اصلي هاي گروه در آن نحوه ارائه و تدريس شيوه مورد در نظر تبادل به نيز و خاص مطلب آن پيرامون بحث و

 كار كل از ب بخش ها گروه تمام يك شماره اعضاي و گيرند مي عهده به و مطالعه سيربر جهت را كار كل الف قسمت ها گروه تمام 1 شماره

 و آيند مي هم ردگ شود مي ناميده الف تخصصي گروه كه جديد گروه يك در ها گروه تمام 2 شماره اعضاي بعد . ... ،و گيرند مي  عهده بر را

 .پردازند مي خود اصلي هاي گروه اعضاي به آن ارائه نحوه و تدريس شيوه مورد در نظر تبادل به نيز و خاص مطلب آن پيرامون بحث به

 به اند كرده پيدا تسلط موردنظر مطالب به همگي كه شوند مطمئن تخصصي هاي گروه اعضاي تمام بعدازاينكه مرحله سوم)گزارش گروه(:

 .دهند مي  ارائه خود هاي گروهي هم به را مطالب آن و گردند برمي خود اوليه هاي گروه

 تا دهند يم گوش خودشان گروه در دوستانشان ساير ارائه به خود اصلي هاي گروه به برگشته اعضاي بعد مرحله در مرحله چهارم)آزمون(:

 معلم موردنظر مطالب تمام اصلي گروه در گروه اعضاي تمام كه است صورت اين به و فراگيرند را معلم توسط شده ارائه مطلب كل صورت بدين

 موردنظر مطالب از را ودخ فهم و ها يافته ها گروه مرحله اين از بعد. شود مي كامل پازل همان يا و سا جيگ درواقع صورت اين به و آموزند مي را

 .ندده مي شده ارائه مطالب از امتحان يك فراگيران تمام مرحله اين پايان در .گذارند مي گفتگو و بحث به كالس سطح در معلم

 به كه امتحاناتي در اعضايشان نمرات جمع حاصل واسطه به ها گروه ،جيگسا روش ارزشيابي سيستم با ارتباط در مرحله پنجم)ارزیابی گروه(:

 كردن ارزشيابي سيستم نوع اين .شوند مي اعالم برنده نيز دهند نشان را پيشرفت بيشترين كه هايي گروه .شوند مي ارزيابي اند داده انفرادي صورت

 به اطالعاتي ابهام خلق وراي فلسفه نيز و گروه بهترين كردن معرفي استراتژي اما .دهد مي افزايش را ها گروه اعضاي پذيري مسئوليت حس بيشتر

 (.1،2003)هاردنانجامد مي ها گروه اعضاي بين در مثبت تعامالت ارتقاي

(همکارانهروش باهم آموزی)یادگیری 1-4  

گران با يكديگر كار مي يادگيري همكارانه استفاده نظامند از گروه هاي كوچك است به طوري كه دانش آموزان براي بيشينه كردن يادگيري خود و دي

 (.1393، يوسف زاده و معروفيبه نقل از  1987، كنند) جانسون و همكاران

شود، فراگيران در جريان  مي       يادگيري همكارانه درست اجرا مي شود، يك راهبرد آموزشي كامالً ساختار يافته شكل مي گيرد، كه باعث وقتي كه 

 ا همكاري در گروه، دستدر اين روش، از دانش آموزان خواسته مي شود ب(. 1393، يوسف زاده و معروفيتعامل با همساالن شان  بهتر ياد مي گيرند)

ه ها هستند. در اين روش به توليد محصول مشترک بزنند، سپس آن را به داوري مي گذارند. داور يا ارزشيابي كننده محصول، معلم و اعضاي ساير گرو

رانه يادگيري همكا دريس به شيوهتدر واقع  (.1393كوشش هاي انفرادي يادگيرندگان را نمي سنجند، بلكه كارگروهي ارزشيابي مي شود)آقازاده، 

ي شود. در اين شيوه مروشي است كه در آن به طور نظامدار سهيم شدن در يادگيري گروهي فراهم مي آيد و به شاگردان در يادگيري مسئوليت داده 

تعامل با ر مي رود ضمن معلم دانش آموزان را مكلف مي نمايد در گروه هاي كوچك با يكديگر همكاري داشته باشند. در اين شيوه از شاگردان انتظا

اركت نمايند و در مدت ايده ها و منابع سهيم باشند و از يادگيري همديگرحمايت نمايند و به صورت فعال در يادگيري اهداف آموزشي مشيكديگر در

منظم از ارتباط  زمان كوتاهي اهداف را درک كنند. يادگيري همكارانه روشي منظم مي باشد كه در آن اعضاي گروه هاي كوچك از راه برقراري

  (.1385، ملكييكديگر ياد مي گيرند. )

 2گروهی )تفحص(پژوهش 1-5

 تدريسِ الگوي اين پيدايش موجب ديويي جان ديدگاههاي كه است تفحّص گروهي اجتماعي، الگوي خانواده ي در اصلي تدريس روشهاي از يكي

 مردم ي حل مسئله گروههاي در پردازند، مي علمي مسايل بررسي به كه شاگرداني تدريس روش اين در است. گسترده، شده كاربرد با كارساز

 مردم اجراي نهضتِ .گيرند فرامي را تفحّص و علمي، پژوهش روشهاي و ساالر مردم فرايندهاي پيشرفت، حين در و شوند مي سازماندهي ساالر

                                                 
1 . Harden 
2. group Investigation 
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 و است داشته همراه به را فراواني انتقادي واكنشهاي و است بوده امريكا تربيت و تعليم در اصالحيِ مهم تالشِ نخستين درس، كالس در ساالري

 تأخير به را آموزان دانش علمي پيشرفت اجتماعي، اهداف بر حد از بيش تأكيد آيا" سؤال براي كننده قانع پاسخي تا داشت آن بر را مدافعان اين امر

 (.1391همكاران، و جويس(بيابند اندازد؟ نمي

 تدريس راهبردِ يك در هم با را علمي كاوشگريِ فرايند و ساالر مردم فرايند هاي پويايي و شكل تا است آن بر روش اين ،كه بود آن مدافعانپاسخ 

 و عقلي نظمِ  ايجاد شامل كه علمي كاوشگريِ تدريسِ  روش اهداف گروهي، تفحّصِ تدريس روش كه گردد مي آشكار بنابراين كند؛ تركيب

مردم  و اجتماعي اهداف با را، است پيچيدگي تحمّل و منطقي تفكر ،)تحقيق فرايند( آنها به پاسخ براي تحقيق و سؤال طرح براي الزم مهارتهاي

برنامه  به كه است تشكيل شده گروه هايي از روش كند. اين تركيب فردي است، بين روابطِ  ارتقا و گروهي مديريتِ همياري، شاملِ كه ساالرانه

 .(1،2007لي شاران، تان،(مي دهند ارائه كالس در و مي كنند تركيب يكديگر با را يافته هايشان مي پردازند و جست وجو و تحقيق اجراي ريزي،

 چهار( مهم جز چهار شامل روش اين آگاه كند. باشد، مفيد تحقيق در مي تواند كه منابعي به نسبت را دانش آموزان تا است اين معلم اصلي نقش

 .6دروني انگيزه ي و5تفسير ،4تعامل  ،3جوگريستج و تفحّص است: )2آي

اطالعات  جمع آوري به درحاليكه و مي كنند تمركز موضوع، مورد در جست وجوگري فرايند روي گروه ها بر كه دارد امر اين به اشاره تفحّص، 

 يادگيري به كمك و ها ايده كشف منظور آموزان به دانش تمامي براي نيز تعامل مي كنند. جست وجو آنها ميان در و بررسي را آنها مي پردازند،

 تفسير . است اعضا ميان تعامل داشتن گروهي تفحص تدريس روش جمله از هاي مشاركتي گروه اصلي ي مشخصه زيرا است ضروري افراد، ديگر

 ي انگيزه .پردازند مي افزايش درک، منظور به گروه، عضوِ هر از آمده دست به هاي يافته تفصيل و شرح به ها گروه كه شود مي هنگامي ايجاد نيز

 مي اعطا فردي بررسي در الزم استقالل آموزان دانش تحقيق به فرايند در كه شود مي ايجاد تدريس روش اين در زماني هم دروني

  (.7،2008)زينگاروگردد

 مرحله ي اولين كه است مرحله شش داراي گروهي تفحص ( اجراي1994شاران) و شاران و( 2008)همكاران و (، تان1980) 8شاران بر اساس نظر

باشد؛  واقعي تجربه ي يك يا شفاهي به صورت مي تواند مواجهه اين كه مي شود آغاز مهيّج مسئله ي با يك دانش آموزان مواجهه ي طريق از آن

 جلب موضوع به نسبت دانش آموزان راواكنشِ  توجه و معلم ،دوم مرحله در شود. مطرح معلم به وسيله ي يا دهد، رخ طبيعي به طور است ممكن

 بيان و تدوين سمت به را آموزان دانش معلم ،مرحله سوم دردارند؟ احساسي چه و كنند؟ مي درک چه شود؟ مي اتخاذ مواضعي چه اينكه كند، مي

 و زنند مي اقدام به دست و كنند مي سازماندهي را خود و تحليل را نياز مورد هاي نقش آموزان دانش مرحله چهارم تدريس .كند مي هدايت مسأله

 قرار ارزيابي مورد اوليه، اهداف پرتو در را خود هايِ حل راه هم يا ششم آخر ي مرحلهدر  كنند مي گزارش را خود اقداماتِ نتايجدر مرحله پنجم 

 كالس در روابط . شود مي تكرار است، پژوهش خودِ از برخاسته كه اي مسئله يا جديد، اي مسئله با شدن رو روبه طريق از يا فرايند، اين .دهند مي

 نقش، در تفاوت جز به آموزان دانش و معلم و است برخوردار معلم توسط بيروني دهي ساخت حداقل از كه صورتي به است؛ ساالرانه مردم درس،

 (.2008، 9استوارت و هولدر مونتگمري، ميتچل،(هستند برابري وضع داراي

                                                 
1. Tan, Sharan, Lee 
2 . 4 I 
3 . investigation 
4 . interaction 
5 . interpretation 
6.intrinsic motivation  
7 . Zingaro 
8. sharan 
9 . Mitchell, Montgomery, Holder, Stuart 
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دانش  راهم مي كند،ف را كاوشگري براي نياز مورد وسايل دارد، را گروهي فرايندِ تسهيلگرِ نقشِ گروهي تفحّص  تدريس روش در معلم حاليكه در

 اين ي نمايد.م كمك آزمون قابلِ فرضيه هاي در ساختن آنها به و مي دهد ياري اطالعات تجزيه وتحليل و گردآوري روش هاي در را آموزان

 چندگانه اطالعاتي منابع از استفاده مستلزم روش

 دهد قرار دانش آموزان راختيا در رسانه هاي مختلف طريق از را ديدگاه ها و اطالعات كه باشند مجهز كتابخانه اي به بايد مدارس به طوريكه است؛

؛ 2008همكاران، و ميتچل(است موضوعات از گستردهاي طيف در كاربرد قابل الگو، همچنين اين آورد. فراهم را بيروني منابع به دسترسي امكان نيز و

 (.1391جويس و همكاران، 
 1-6یادگیری انفرادی مبتنی بر حمایت تیمی1

شته باشند طلوب دامهايي كه عملكرد  هاي چهار نفره دانش آموزان كه در سطوح كارآيي متفاوت هستند تشكيل مي شود و به تيم درا ين روش تيم

يشين آموزش دانش آموزان پ. براي نمونه در دو روش وش با روشهاي قبل به چشم مي خوردهايي ميان اين ر حال تفاوت. با اين گواهينامه اعطا مي شود

بلي براي تدريس به صورت جمعي و يكسان ارائه مي شود. ولي در اين روش يادگيري مشاركتي با آموزش فردي در مي آميزد به عالوه دو روش ق

 .تر طراحي شده استه ها مناسب مي باشد در صورتي كه روش فوق مختص آموزش رياضيات در پايه هاي دوم تا باالبسياري از موضوعات در اغلب پاي

 شوند مي مشغول يفراگير به خود يادگيري سرعت با مطابق سپس و شوند مي بندي رتبه جايايي آزمون يك براساس آموزان دانش حاضر روش در    

مه به پاسخنا  برگة زا استفاده با ها تيم هم شود مي مشغول گوناگون مباحث ياگيري و مطالعه به يك هر تيم يك اعضاي كه گفت توان مي مجموع در

ها  آنها را سرگروه ها پاسخ داده مي شود و كنترل كار و كمك به حل مشكالت يكديگر مي پردازند . آزمونهاي نهايي هر مبحث بدون كمك هم تيم

د آزمونهاي برگزار شده هفته تعدادي از بخشهاي مطالعه شده ي دانش آموزان هر تيم را محاسبه مي كنند و براساس تعداتصحيح مي كنند معلمان هر 

ا جوائز گروهي ديگر اعطا هايي كه در باالترين سطح قرار مي گيرند گواهينامه ي امتيازات كسب شده و امتيازات اضافي مربوط به تكاليف شب به تيم

ند بيشتر وقت معلم مي توا كه دانش آموزان مسئوليت كنترل فعاليت هاي يكديگر و هدايت فرايند پيشروي مطالب را بر عهده دارند، از آنجامي كنند .

مگي روي يك مبحث كالس را به ارائه دروس به گروه هاي كوچكي از دانش آموزان كه اعضاي آنها از ميان تيم هاي مختلف انتخاب شده اند و ه

و پس از ارائه درس،  كنند، اختصاص دهد. براي مثال معلم مي تواند دانش آموزاني را كه روي مبحث اعشار كار مي كنند گردآوردهرياضي كار مي 

 (.1371؛ فقيهي، 1393)آقازاده، به تيم هاي مربوطه بازگرداند.

 خواندن و نوشتن مشارکتی 7-1

ادگيري مشاركتي به ينگارش در سالهاي آخر دوره ابتدايي است جديدترين شيوه  اين روش كه در حقيقت برنامه اي جامع براي آموزش قرائت و  

ا به تيمهاي مختلف كه از رشمار مي رود در اين روش معلمان به شيوه ي برنامه هاي سنتي از تشكيل گروههاي قرائت استفاده مي كنند و دانش آموزان 

ه يك سلسله فعاليتهاي بي كه معلم به آموزش يكي از تيم ها اشتغال دارد تيم هاي ديگر دو جفت دانش آموز تشكيل شده است تقسيم مي كنند. هنگام

ت معني مشغول مي صه كردن داستان ، امالء كلمه ها و لغ،خال داستان يك نگارش شناختي نظير قرائت در حضور همديگر، بحث در مورد چگونگي 

ان يادگيري با ممكن نباشد همه دانش آموزان كالس به منزله يك تيم واحد در جريشوند در صورتي كه تقسيم كالس به گروههاي قرائت همگن 

ثار يكديگر و تهيه مقدمات يكديگر مشاركت مي كنند . در طول ساعتهاي تدريس زبان دانش آموزان به فعاليتهايي از قبيل نگارش اصالح و ويراستاري آ

 . ر كتاب از سوي تيم مشغول مي شوندانتشا

مونهاي مربوط به آن را نيز اليتهاي روش مذكور دانش آموزان درس را كه معلم ارائه كرده است به صورت تيمي مطالعه كرده و تمرينها و آزدر اكثر فع

قرار نخواهد گرفت.  به صورت تيمي انجام مي دهند اين بدان معناست كه تا زمان اعالم آمادگي همه ي اعضاي يك تيم دانش آموزان مورد آزمايش

 (.1390)فضلي، هينامه نيز براساس ميانگين عملكرد همه ي اعضاي تيم در دروس قرائت و نگارش اعطاء مي شودگوا

                                                 
1 . Individually learning-based team Assistance 
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 1کارآموزی شناختی -2

، آموزش روشن يا هدف .آورد مي فراهم را اصيل تجارب يادگيرنده، اكتشاف نه ي ردي آموزشي است كه جهت گسترش دامكارآموزي شناختي، راهب

 .كنند مي  استفادها هن براي انجام وظايف پيچيده از آنكه متخصصافرايندهائي است 

مسائل مختلف و  معلم، دهد. به عبارتي ديگر پيش روي يادگيرندگان قرار مي ، معلم با حل مسائل مشابه الگوئي براي حل مسئلهدر ابتداي آموزش    

، معلم معني كه در مراحل بعديآورد. بدين  فراهم مي . سپس وي چارچوب حل مسئله را براي يادگيرندگان كند آنها را حل ميو مشابه را بيان كرده 

 (.2005،  2كاراكيورگي )كند . و حل آن را به يادگيرندگان واگذار ميكند به جاي اينكه به حل مسائل بپردازد تنها ابعاد و چارچوب مسئله را روشن مي

 با به كار گيري روش هايي از جمله موارد زير قابل اجراست:روش كارآموزش شناختي     

)حمايت زدن داربست)هدايت جنبه هاي خاصي از كنش دانش آموزان(، آماده سازی)نشان دادن نحوه انجام كار به دانش آموزان(، سرمشق دهی

رداشتن حمايت تا دانش بخواهد بود(، حذف كردن يا از ميان و كمك كردن به دانش آموزان در انجام تكاليفي كه بدون ارائه كمك، براي آنها مشكل 

 (.1390، آموزان تا حد امكان خود مسئوليت حل مسئله و يادگيري را به عهده بگيرند و انديشيدن و بيان كردن را تجربه كنند)فضلي

دهد. يعني  دگيري تغيير ميده وهموار كننده فرايند ياي منطقه تقريبي رشد استوار است. كه نقش معلم را به هدايت كنن كارآموزي شناختي بر نظريه 

افتد. اين موقعيت  اگرد ميشود تا جائيكه كنترل آموزش بدست ش در فرايند آموزش به مرور از نقش معلم كاسته و بر نقش فعال بودن شاگرد افزوده مي

 تفاده آنان آگاهي يابنددرک كنند و از دانش مورد اس ،شوند ه ميآنان مواج باهاي مختلف  را كه متخصصان زمينه مشكالتيكند تا  به آنها كمك مي

 (.2005كاراكيورگي ، )

 (3)داربست آموزشیداربست زدن -3

يباني داربست زني فرآيندي است كه از طريق آن يادگيرنده از يك موقعيت يادگيري، كه شروع يادگيري و انجام دادن تكاليف در آن با حمايت و پشت

به آن يادگيري حمايت شده گويند، به سوي يادگيري مستقل يعني موقعيتي كه در آن يادگيرنده بدون كمك معلم  اصطالحگيرد و در  معلم صورت مي

 پژوهشگران داربست زني را با مفهوم  1980در ابتداي دهه (. 4،2000)لنتلفاست حركت داده مي شود  يقادر به انجام دادن تكاليف يادگيري به تنهاي

گردد كه در آن  مي بر( 1976) 9، برونر8و راس 7ت وودمطالعا به زني داربست واژه يارتباط دادند. ريشه (1974( 6ويگوتسكي 5رشد تقريبيقه ي منط

به اين منظور آموزگاران بايد اجزاي تشكيل دهنده  .تواند يادگيري دانش آموزان را بهبود بخشد مطالعات پيشنهاد گرديد كه داربست زني آموزشي مي

حيطه  تكاليف يادگيري را كه فراتر از گنجايش يادگيري است، كنترل كنند و به يادگيرنده امكان مطالعه و تكميل اجزايي از درس را بدهند كه در

شتيباني سازي تكاليف مطابق سطحي كه يادگيرنده توان مديريت داشته باشد از يادگيرنده پ توانشان است؛ به عبارت ديگر معلمان بايد از طريق ساده

همكالسي با  كنند. در اين روش معلم با استفاده از روشهاي گوناگون، فضايي امن براي يادگيرندگان فراهم مي آورد تا آنها را تشويق كند كه با تعامل

گذارد،  از مهمترين متغيرهايي كه بر يادگيري و عملكرد افراد تاثير مي (.2010و همكاران، 10كلوسكي كم)و معلم خود به يادگيري مشغول شوند ها

 (.11،2011مِيِر و الكساندر)هاي فراشناختي، سطح انگيزش پيشرفت و دانش پيشين يادگيرنده است مهارت

                                                 
1 . Cognitive apprenticeship 
2. Karagiorgi 
3.scaffolding  
4. Lantolf 
5. Instructional scaffolding strategies 
6. Vygotsky  
7. Wood   
8. Ross  
9. Bruner  
10. McCloskey  
11. Alexander  
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شود  ادگيرنده انجام مييري مستقل در هاي تفكر و يادگي بايد توجه داشت كه داربست زني آموزشي به عنوان پشتيباني موقت و به منظور رشد توانايي

ز معلم به يادگيرنده منتقل شود و بدين ترتيب مسئوليت مديريت تكاليف و يادگيري ا و با كم شدن نياز به پشتيباني در يادگيرنده، به تدريج حذف مي

مسئوليت را به عهده  دهد سهم عمده اي از ياري ميبتدا معلم يا شخص ديگري كه يادگيرنده را اشود. به عبارت ديگر در داربست زني آموزشي  مي

 (.1390)سيف، مسئوليت به يادگيرنده واگذار مي شود  رود دارد اما به تدريج كه يادگيري پيش مي

شده  ادگيري تعريفييادگيري خود و كسب مهارت در مديريت  به منظور طور كلي آموزشي داربست زني فرآيند ايجاد نقش فعال براي يادگيرنده به

 :گروه طبقه بندي كرده است 5راهبردهاي داربست زني آموزشي را در ( 2010)هيولينگ وو (.1985)برونر،است

  .دهد وضيح ميهاي دشوار را ت و واژه اصطالحاتدهد يا معناي  داربست زني شناختي: مثالً هشدارهايي كه معلم به يادگيرنده مي -1

ي مناسبي براي نيل به اهداف راهبرد ها يادگيرنده تا بتواند بر فرآيندهاي يادگيري خود نظارت و داربست زني فراشناختي: حمايتهاي معلم از   -2

  .كند ب ميجل رسزمينه ي ديادگيري انتخاب كند، مانند سؤالهاي معلم ضمن تدريس كه توجه يادگيرنده را به نقاط قوت وضعف خود در 

آورند. مانند تبيين  دست ها و ارزش كار را به ، تواناييعاليقداربست زني انگيزشي: حمايت معلم از دانش آموزان تا شناخت بهتري از   -3

  .هاي درس در محيط كار و زندگي كاربرد عملي آموخته

ن يادگيري كمك ميكند. ابع موجود در جرياداربست زني فني: در اين نوع داربست زني معلم به دانش آموزان براي استفاده از ابزار و من  -4

يش يا تهيه وسيله اي دادن آزمابراي مثال كمك معلم به دانش آموزان در آزمايشگاه يا كارگاه براي چگونگي استفاده از وسايل و انجام 

  ص.خا

جهت انجام دادن  ردهاي يادگيريداربست زني رويه اي: در اين نوع داربست زني معلم به دانش آموزان براي شناخت فرآيندها و راهب  -5

 را امكان العاتاطسازي  اي شناسايي روابط ميان مفاهيم و مرتب داربست زني رويه . كند تكليف و دستيابي به هدف يادگيري كمك مي

 .سازد پذير مي

را با انديشه است و يادگيرنده شده  فاده براي يادگيرنده يادگيرنده و است آموزشي هاي از داربست تفكر فرآيند پردازي الگو ها براي در برخي از پژوهش

 مي شكل آنها هاي تجربه و عقايد حول كه ها ايده طرح وسيله ي هاي آموزشي، يادگيرندگان به  در موقعيت فرايند هاي مهم مواجه كرده است. ها و

 (.1،2004كانوكا و گريسونمي شوند) درگير يكديگر با فعال طور به خود فهم گذاري اشتراک به و شخصي معناهاي ساخت براي و گيرد

 نمي گوش شده ارائه اتاطالع به منفعل طور به يادگيرنده .كند مي يادگيري درگير فرآيند را يادگيرنده كه است اين زني داربست فوايد اولين از

 هاي دشواري بر راًظاه مدت كوتاه در و نخست نگاه در دهد. مي    شكل را جديدش دانش قبلي، دانش اساس بر معلم هاي راهنمايي با بلكه كند،

 شامل ادگيريي هاي محيط براي مطلوب زني داربست .شود مي يادگيرنده براي مولد يادگيري ايجاد سبب درنهايت اما شود، مي افزوده مطالب

 هاي ارتمه اساس بر زني داربست شامل نياز، پيش زني داربست .است مشكل حل محيط نوع اساس بر زني داربست و نياز پيش زني داربست

 براي داربستها ناي .است يادگيرنده انگيزش سطح اساس بر زني داربست و يادگيرنده پيشين دانش اساس بر زني داربست يادگيرنده، فراشناختي

 پرسشهاي شامل كه ديد تدارک را فراشناختي زني داربست بايد ابتدا باشد الزم فراشناختي مهارتهاي فاقد يادگيرنده چنانچه .اند ضروري يادگيري

 چنانچه .كرد ادهاستف شناختي هاي داربست از يادگيري ابتداي بايد باشد پيشين مطلوب دانش فاقد يادگيرنده كه درصورتي .است كننده تحريك

 به نيازي يادگيرنده اينكه از اطمينان از پس .بگيريم نظر در او براي را انگيزشي داربستهاي ابتدا بايد باشد الزم تحصيلي انگيزش فاقد يادگيرنده

 نظر در او براي را يادگيري محيط اساس بر زني داربست ندارد، نياز پيش زني داربست

 مطلب هر زيرا شود، مي موضوع به آموز دانش بيشتر توجه سبب كه است آماده كارتهاي و تكميلي مثالهاي شده، حل مثالهاي شامل كه گيريم مي

 دانش سوي از آن تكميل و كامل نيمه هاي نقشه مانند مفهومي هاي نقشه .شود مي بندي تقسيم شده نوشته كارت هر روي كه خاص موضوعاتي به

 توضيح كار، يك براي شده نوشته دستورالعمل و دقيق اطالعات و توضيحات و چيزي دادن نشان براي واقعي اشياي و تصاوير ها، نمونه آموز،

                                                 
1. Garrison & Kanuka 
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 آموزان دانش توجه جلب براي كمتر جزئياتي با البته محتواست، به مربوط اطالعات شامل كه شده آماده جزوات و كار روند چگونگي از كالمي

  (.1392رحيميدوست،(

پرسش و پاسخ -4  
ا بيان مطلبي تشويق يمفهومي جديد دربارة  ا به تفكرر شاگرد آن وسيله ي و پاسخ يا ديالكتيك سقراطي ّروشي است كه معلم به تدريس پرسش روش

قراط معتقد بود دانش ساند.  كوشد با كوششهاي ذهني از معلوم به مجهول حركت كند. اين روش را سقراطي نيز گفته كند. در اين روش، شاگرد مي مي

سد. سقراط در جلسات بحث دانش موردنظر بر در طبيعت افراد وجود دارد، كافي است كه معلم زمينه را مساعد كند و به شاگرد كمك كند تا او خود به

داشت و آنان  تفكر وا مي افراد را به پرداخت، بلكه از راه پرسش ّهاي متوالي، اي نمي يا پاسخ به سؤال يا مسئله اطالعاتبا شاگردانش، درابتدا، به انتقال 

 (.1387)شعباني،كرد تا خود جواب درست را كشف كنند گام هدايت مي بهرا گام

د، بلكه با طرح سؤالهاي پرداز توجه شاگرد به مطلب يا درس جديد و تدريس آن، مستقيماً به بيان مطلب نمي پاسخ، هنگام جلب و معلم در روش پرسش 

جديد را دشان مفاهيم ً كند تا خو دهد و آن را هدايت مي هاي ذهني شاگردان را در مسير مطالب و مفاهيم جديد قرار مي شده، فعاليت ريزي برنامه

رس دارند و براي پرورش دآموخته شده است يا براي ارزشيابي ميزان ادراكي كه شاگردان از مفهوم  قبالًدرک كنند. اين روش براي مرور مطالبي كه 

 .آنان روشي بسيار مؤثر است استداللقدرت تفكر و 

 :اين روش بر سه اصل متكي است

 .ذهني كند تالشاي كه كنجكاوي شاگردان را برانگيزد و آنان را وادار به  وجود سؤال يا مسئله-1

 .هاي متوالي براي تداوم فعاليتهاي ذهني طرح سؤال-2

  د.دانش منجر شوب كس و فكري خالقيت به آني  هنتيج طوريكه به مسئله آگاهانه يذهن براي كشف  تالشهدايت -3

 از تجارب و دانسته ، سنجش و قضاوت استفادهاستدالل، تقويت قدرت عاليقها و  تفكر، تواناييپاسخ تشخيص و تحريك  و هدف از روش پرسش

 (.1397)سعدي پور،نفس در شاگرد است  به هاي گذشته و ايجاد اعتماد
 5- تدریس مبتنی بر کاوشگری1

تدريس  لگويا آيند. شمار به آموزشي اهداف ارتقاي به نيل جهت در مفيد ابزارهايي توانند مي جمله كاوشگري، از تدريس فعال هاي روش

 رود. مي كار به كردن فكر در آموزان دانش به كمك براي كاوشگري،

 آموزش (.1392)صفوي،كند مي فراهم  آموزان دانش بين و كالس در را تعامل و گفتگو امكان و كرده طرح اي كاوشگري، مسئله تدريس در معلم 

 سازماندهي در انديشمندان ي استفاده مورد منظم هاي انواع روش درون به را شاگردان الگو اين شد، مطرح 2ساكمن ريچارد وسيله به كاوشگري

 هايي تمرين طريق از علمي تفكر فرآيند در شاگردان مستقيم ساختن وارد كاوشگري آموزش از تدوين منظور .سازد مي وارد اصول تدوين و دانش

 بهره علوم، درک افزايش به كاوشگري منجر آموزش كه كند مي بيان 3شلنكر سازد. مي فشرده كوتاه بسيار زماني در را علمي فرآيند است كه

 (.1385كالهون،  و ويل شود)جويس، اطالعات مي تحليل و دريافت براي هايي مهارت و خالق تفكر وري

 اوشگريك در شاگردان فعال مشاركت بر آن مبتني روش كه است يادگيري در مستقل فردي ساختن آماده به معتقد اصل در كاوشگري آموزش

 به را ها آن ياكتشاف و طبيعي توان كاوشگري آموزش و باشند مي خود نمو و رشد و مشتاق بوده كنجكاو ذاتي بطور آموزان دانش است. علمي

 آموزش كلي دفه .فراهم سازد آنها براي نمايند، كشف را جديدي هاي زمينه بتوانند بهتر آنها واسطه به كه خاصي هاي و جهت گيرد مي كار

 خود كنجكاوي بر مبتني كه هايي پاسخ يافتن و سؤال طرح و براي تحقيق الزم هاي مهارت و عقلي نظم ايجاد در شاگردان به كمك كاوشگري،

  (.1390عليزاده، و پور قاسم اي، باشد)اكبري شلدره مي است، آنها

                                                 
1.Inquiry instruction pattern  
2.Richard Suchman   
3 . Schlenker 
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رانگيز جهت برانگيختن بآموزش كاوشگري سه مرحله اساسي دارد كه در مرحله اول، اهداف آموزشي تعيين و در مرحله دوم يك موقعيت يا مسئله معما 

 عاتاطالبه جمع آوري  يادگيرندگان براي حل موقعيت معماگونه .مي پرسد سؤاالتيكنجكاوي يادگيرندگان طرح و معلم درباره موقعيت از فراگيران 

ار مي دهند. در مرحله سوم و سپس فرضيه سازي مي پردازند و نهايتا فراگيران با كمك و هدايت مربي فرايندهاي فكري خود را مورد تجزيه و تحليل قر

 (.1392)عشوندي و همكاران،به آنان ارائه مي شود الزمفعاليت هاي يادگيرندگان ارزشيابي و بر اساس نتايج حاصل، بازخورد 

 پنج مرحله اساسي زير را بيان مي كنند:  كاوشگريكانيان و همكاران نيز براي روش   

 ا تشكيل مي دهند.مربوط به ماهيت آنها، محور فعاليت ر اطالعاتمرحله اول: جهت دهي، در اين مرحله موضوع و حيطه مورد كاوش، متغيرها و 

تغيرها به شيوه هاي مختلف ممطرح شده و آگاهي هاي بدست آمده در مرحله قبل، رابطه بين مرحله دوم: فرضيه سازي، در اين مرحله با توجه به مساله  

 مورد بررسي قرار مي گيرد.

 .ي گيردمآزمون فرضيه، در اين مرحله انواع روابط پيش بيني شده بر اساس شواهد مختلف به تفكيك مورد بررسي قرار   :مرحله سوم 

ر اساس بينش بدست آمده مي گردد و ب  مرحله بر اساس ارائه مستندات، روابط و شيوه تعامل بين متغيرها مشخص مرحله چهارم: نتيجه گيري، در اين 

 نتيجه حاصل از تعامل متغيرها بيان مي گردد. 

تقدم و تاخر و جابجايي له، مرحله پنجم: انتظام بخشي، كه خود شامل فعاليت هاي نظارت و ارزشيابي است. در اين مرحله نظم و ترتيب حاكم بر هر مرح

وسف زاده، معروفي و ي)براي كاوش بعدي فراهم مي شود الزممي گيرد و بستر   مراحل كاوش، ميزان تناسب نتايج با سوال و هدف مورد بررسي قرار

 (.1390همكاران،

فرآيند تدريس ايفا مي  الگوهاي تدريس مستقيم، نقش معلم انتقال و ارائه مطالب درست نيست. بلكه نقش راهنما را در خالفدر الگوي كاوشگري بر 

جاد موقعيت مسأله دار، در كند. او به جاي انتقال مستقيم اطالعات و واقعيت هاي علمي، روش كسب اطالعات را به دانش آموزان مي آموزد. او ضمن اي

االت مناسب حركت كاوشگرانه اوشگري دانش آموزان داوري مي كند، منابع الزم را در اختيار آنان قرار مي دهد و با تمركز بر طرح سومورد شيوه هاي ك

برنامه سهيم و شريك  دانش آموزان را استمرار مي بخشد. دانش آموزان نيز دريافت كننده و پذيرنده محض نيستند بلكه فعاالنه در طرح و اجراي

 (.1392ديب نيا و همكاران،)اهستند

 بازی)بر مبنای اصول سازنده گرایی(تدریس مبتنی بر -6
 انگيزه افزايش به تواند مي آموزش در بازيها از بهره گيري .است برخوردار كودكان براي بسيار جذابيت از كه است بخش لذت فعاليتي كردن بازي

 رو ازاين است، درس كالس در مناسب چالش و جذابيت نبود آموزشي مشكالت از يكي .بينجامد آنها بهتر نتيجه يادگيري در و آموزان دانش در

 كنند مي ( بيان2006)1موريسون و بريجلند، ديلوليو .است يادگيرندگان انگيزگي بي و پويايي عدم شود مي  درس كالسهاي به كه نقدهايي يكي از

 اصلي دليل كه اند كردگان گفته تحصيل ترک از نيمي به نزديك واقع در ،شود مي زده  بودن كننده خسته برچسب سنتي كالسهاي به اغلب كه

 و درس جذب و نداشتند سخت انگيزه كارهاي دادن انجام براي آنها كه اند داشته بيان % 75 و است بوده كالس نبودن جذاب تحصيل آنها ترک

 شدند. نمي كالس

 جاي بدهد، قرار موردتوجه را انگيزش يادگيرندگان موضوع در چالش ايجاد با كه كرد طراحي آموزشي بازي يك بايد چگونه كه نكته اين

 هاي مؤلفه از يكي تواند مي كه بازي اند يافته دست نتيجه اين به تربيتي پژوهشگران و مربيان از اي عده اخير سالهاي در دارد. بررسي و پژوهش

 به ها بازي  21اند.در ابتداي قرن  شده تبديل تحقيق و مطالعه براي دفاع قابل حيطه اي  به بازيها رو ازاين باشد؛ غيررسمي و رسمي تربيت در مهم

 (.2،2007د)مورسانان شده تبديل تربيتي و آموزشي طراحي مباحث و آموزشي تكنولوژي رشته در جذاب عنواني

                                                 
1 . Bridgeland, Dilulio, & Morison 
2 . Moursund 
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 اين مسائل از يكي درواقع .است آموزشي هدفهاي با بازيويژگي هاي  تلفيق ،شده طراحي آموزشي بازي هاي زمينه در موجود چالشهاي از يكي

 .(2014و همكاران، 1آموزشي)كورداكي هدفهاي به توجه و آموزش بُعد هم و باشد داشته سرگرمي بُعد هم شود كه طراحي بازي يك چگونه كه است

 اين به دستيابي .دانند مي آموزشي بعد و سرگرمي بازي و قابليت ميان تعادل برقراري را آموزشي هاي بازي مهم مسئله ( نيز0201) 2كليمن و پيتر

 درپي بازي پژوهشگران بسياري كه است مسائلي از تعادل برقراري و همپوشي

در  كه دارد آموزشي و يادگيري هاي نظريه توجه به با مطلوب آموزشي بازي ويژگيهاي ارائه و مناسب آموزشي طراحي به نياز امر اين .هستند آن

 به آن پرداخته مي شود.ادامه 

 بازيهاي نبايد آيا ندارند؟ زمينه رسالتي اين در آيا دهند مي اختصاص خود به را كودک يك زمان از بسياري ساعتهاي مدارس به اينكه توجه با

 چگونه ايدب مناسب بازي يك طراحي بپردازد؟ آموزان دانش گروهي و مهارت هاي اجتماعي عاطفي، بعد به مدارس درسي كالسهاي در آموزشي

درشرح و توضيح اين  ؟شود يادگيري افزايش درنتيجه و ديگران با يادگيرنده بهتر ارتباط سبب مطلوب صورتي به كه باشد مراحلي داشته چه و باشد

 مي شود. تأكيد آموزان ابتدايي دانش براي غيرديجيتال آموزشي بازيهاي به كارگيري بر روش تدريس

- يادگيرنده موضوع ( و2012همكاران، و 3يادگيري است)فروسايث و تدريس براي خالقانه و پربار رويكردي محور -يادگيرنده بازي طراحي روش

( 1988( و مي هاي)2002فلر) و . داكتدارند تأكيد آن بر تربيت و تعليم متخصصان كه است مواردي از گرايي يكي سازنده رويكرد كاربرد و محوري

 استفاده ( بر2014همكاران) و كند. كورداكي مي فراهم براي يادگيرندگان را اجتماعي گرايي سازنده محيط در يادگيري شرايط بازي كنند مي بيان

 براي انگيزه و مسئله ايجاد مانند اصول سازنده گرايي كنند و بيان مي كنند كه بازي مي تأكيد آموزشي بازيهاي در طراحي گرايي سازنده ديدگاه از

 فهم براساس توانند مي يادگيرندگان كه گيرد برمي در را اي ويژه زمينه موقعيت، به و توجه گفتگو و معنادار مشاركت شرايط يجادا يادگيري،

 .بپردازند مسئله به محيط با تعامل با خودشان و

 يادگيري فعاليتهاي درگير كامل طور به سازد مي قادر را بازيكنان بازي طراحي در يادگيري سازنده گرا ديدگاه هاي و سازنده گرايي كارگيري به

 (.4،2010ويلكاكس و آورند)زملينسكي دست به تجربي يادگيري و خود بيان مشكل، حل براي و فرصت شوند

 كالس دمتخ در تواند مي فعال راهبرد يك منزلة به شوند طراحي آموزشي اصول طراحي و يادگيري هاي نظريه طبق آموزشي بازي هاي اگر

 طراحان دهاستفا بازي گونه مورد يادگيري محيطهاي طراحي جهت فعال رويكردي تواند مي سازنده گرايي ديدگاه همچنين .گيرد قرار درس

 مي قرار مدنظر ار محوري -يادگيرنده و محوري -مسئله مذاكرات اجتماعي، اصيل، تكاليف مشاركت، چون اصولي كه چرا بگيرد، قرار آموزشي

 اصول و بازي ويژگي هاي از تركيبي كه شده بيان موارد طبق آموزشي بازي طراحي براي شود. مي يادگيري شدن محيط بهتر چه هر سبب و دهد

 .بگيرد توجه قرار مورد بايد زير موارد است گرايي سازنده ديدگاه يادگيري محيط هاي طراحي

 همة شود. مي خصمش يادگيرندگان براي آن مسئله حل كار فضاي و شود مي ارائه مسئله شود، مي آغاز سؤال و چالش با بازي محوری: -مسئله

 شرايطي بايد .برسد نهايي مسئله حل و بازي نهايي هدف به يادگيرنده آنها حل با كه هايي باشند مسئله نوعي به يك هر بايد بازي مراحل خرده

 كه شود توجه و )دفه بر مبتني ويدئو، سناريوهاي چالش، و داستان يك يا و مشكل يك با مسئله ارائه( شود فراهم مسئله بازنمايي مناسب براي

 .است ادگيريي هدف يا مسئله به نسبت تملك احساس معنادار، يادگيري كليد زيرا كننده باشد درگير و آموز دانش به مربوط جالب، مسئله

 و بوده يادگيري بر تأثيرگذار هاي مؤلفه از مشاركت گروهي و است گروهي همكاري و مشاركت نيازمند بازي، از بهره گيري بودن: مشارکتی

 موقعيتي مي بازي يك چگونه اينكه خاص طور به است، پيچيده و انگيز بر چالش كاري تربيتي گرفتن مباحث نظر در با مشاركت ايجاد چگونگي

 مشاركتي هستند. براي بازي يك اساسي عناصر بازي از اطالعات ماهيت و كيفيت و بازي در شده گنجانده مشاركتي و هميارانه يادگيري نوع شود،

                                                 
1 . Kordaki 
2 . Peter & Kleemann 
3. Forsyth 
4. Zemliansky & Wilcox 
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 كمك يكديگر به مسئله حل  و بازي رساندن پايان به براي گروه هر اعضاي و كنيم مي تقسيم نفره 3-5گروه هاي  به را آموزان كالس دانش كردن

 پيشرفت مسئول خودشان يادگيرندگان كنند. مي مذاكره و بحث با يكديگر آن حل براي يادگيرندگان كه شود مي طراحي طوري بازي كنند. مي

 به و گروهي صورت بازيكنان، به ميان گفتگو فرصت ايجاد همچنين .كنند مي بازي درگروه هايشان را مهمي و نقش فعال و هستند گروه شان

 (.2010كولي، و ادواردسن)شود مي آنان در يادگيري تثبيت سبب كالسي صورت

 ميان از را گروه ها سر معلم كه شود مي اما توصيه بگيرند، قرار نظرشان مورد گروه در كه شود داده اجازه بازيكنان به محوری: -یادگیرنده

 بهتر آموزان دانش يانم در يكديگر از يادگيري مسئله واقع در و ببرند بهره توانمند از افراد گروه ها همه كه كند انتخاب تر قوي آموزان دانش

 توانايي و عالئق به توجه با بازيكنان تقسيم نقش هاي و بازي براي بازيكنان داوطلبانه حضور زمينه اين در راهكارها از يكي همچنين صورت بپذيرد.

 .دارد كننده تعيين نقشي و باشد تأثيرگذار تواند مي كند كه احساس بايد يادگيرنده .است خودشان ديد از آنها

 براي آنچه واقع در باشند. مرتبط اصيل فعاليتهاي واقعي و دنياي به كه شوند طراحي طوري بايد بازي داخل مراحل خرده و مسئله اصیل: فعالیت

 درموقعيتهاي را آنها گانيادگيرند است قرار كه باشد نيازي مورد مهارتهاي شامل بايد بودن جذاب عالوه بر دهند مي انجام مسائل حل و بازي انجام

 تفكر و كاوشگري سوي هب را آنان كه شود طرح آموزان براي دانش فعاليتهايي بايد بگيرند. كار به بازي و مدرسه و كالس از خارج دنياي و واقعي

  .دهد سوق

 در ادگيرندگاني كه امتيازهايي ثبت بازي، شده براي وضع قوانين از مراقبت و توضيح مدرس، بازخوردهاي پشتیبانی: نقش و راهنمایی ارائه

 و شود مي روبهرو اي مسئله با بازي در بازيكني كه وقتي است. بازي راهنماي نقشهاي اطالعاتي از منابع ساختن فراهم و گيرند مي بازي حين

 و شناختي ابزارهاي اطالعاتي، از منابع استفاده براي راهنمايي بازي، در اي انگيزه راهبردهاي ايجاد همچنين پرسد. مي راهنما از داند نمي را قانوني

 .دارد حضور بازي جريان در فعال طور كه به راهنماست نقشهاي از تعامل و همكاري شرايط سازي فراهم

 همچنين .شود مي داده نياز پيش فعاليتهاي آنها به شود و مي شناخته دارند ضعف بازي انجام در كه آموزاني دانش نقص بازخورد ارائه با بازخورد:

 (.1،2014) آيينده.دهند نشان بهتر عملكردي راهنما كمك با و شوند تر آگاه خودشان وضعيت از شود يادگيرندگان مي سبب بازي درون امتيازبنديهاي
 

 

 (1393، عابديني)گرايي سازنده اصول اساس بر آموزشي بازي طراحي مراحل :1 شماره شكل

 بحث و نتیجه گیری:

 است آنها نظريه سازنده گرايي يكي از جديدترين جديد يادگيري در تدريس مي باشد.استفاده از نظريه هاي  نوين در آموزش، ز رويكردهايكي اي

بر اساس تفسير هاي مختلف از چگونگي  انوع زيادي از سازنده گرايي، خود معطوف نموده است. اين نظريه امروزه توجه صاحبنظران و معلمان را به

                                                 
1. Ayinde 
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 هاي تعامل-2در ساختن دانش خودشان فعال هستند،و فراگيران-1دو فكر مركزي توافق دارند:در  ها نظريه اين .ساخت دانش انساني به وجود آمده است

 گرايي، يكي از مشهور ترين نظريه هاي سازنده يادگيري فقط در يك متن يا زمينه معين رخ مي دهد. اجتماعي در فرايند ساخت دانش مهم هستند.

 تعامل است.بنابراين دانش در يكبافت اجتماعي وجود دارد و در ميان افراد مشترک گويداست.اين نظريه مي  سازنده گرايي اجتماعي ويگوتسكي

-2جتماعي دارد،ا يادگيري ماهيت-1چهار اصل مهم سازنده گرايي اجتماعي عبارتنداز :.دانش است افراد جامعه،كليد ساختن اجتماعي يا ارتباط ميان

 آموزشي زيادي هاي داللت اين اصول.كنيد داربست سازي براي يادگيري-4دروي مي دهد،ويادگيري درمنطقه مجاور رش-3يادگيري موقعيتي است،

اصل .هاي اصيل و واقعي كه موجب انتقال يادگيري مي شود تاكيد دارد به يادگيري در موقعيت دومي اولي تاكيد بر يادگيري مشاركتي دارد، دربردارند.

تكاليف چالش برانگيز توصيه  بدين منظور تدريس را با سطح بالقوه رشد فراگيران هماهنگ كنيد، براي كمك به يادگيري دانش آموزان، سوم مي گويد

 انجام تكليف را شامل مي شود. راهنمايي در مراحل آغازين نيز ارائه اصل چهارم شده اند و براي كمك به انجام آنها،

انجام شده است.اين رويكرد تقريبا در همه  به كالس درس، ازنده نگراجتماعيانديشه س براي وارد ساختن كمي بررسي ها نشان داد، تاكنون كوششهاي

از بسترهاي اجتماعي غني كالس براي كمك به يادگيري  سازنده نگر اجتماعي، هاي فرصتهايي فراهم مي كند. دركالس جنبه هاي زندگي آموزشگاهي،

 هاي چالش انگيز با معلمان و همكالسي ها شركت مي كنند و همراه با آنها بهكالسها،كودكان در انواع فعاليت كودكاناستفاده مي كنند. در اين

فرصتهايي فراهم مي كند كه دانش آموز در  كسب آگاهي مي پردازند.كالسهاي سازنده نگر اجتماعي نتايج مثبتي را به بار مي آورند. ارتباط با ديگران،

را ارزيابي و تصحيح كنند.كودكان از كاركردن با يكديگر راهبردهايي كسب  جمعي،درک خودروياروي با تفكر ديگران و مشاركت در خلقادراک 

گرچه  هانشان داده اند، گري در كالس خود مي شوند و از لحاظ رشد شناختي و اجتماعي پيشرفت مي كنند.پژوهش مي كنند،واعضاي شايسته و ياري

پختگي  برخوردار هستند.پيشرفت در تفكر نقاد، دارند،كالسهاي سازه نگر از امتيازاتي ديگري اندكي بيشتر كودكان ابتدايي در كالسهاي سنتي پيشرفت

درمورد اثر بخشي تدريس مبتني بر سازنده نگري در درس  پژوهش.هاست كالس اجتماعي و اخالقي بيشتر، نگرش مثبت تر به مدرسه از نتايج اين

 دارد متداول، نمره هاي مشابه با دانش آموزاني كه به روش هاي معمول درس ميدر آزمون هاي استان آموزان نشان دادكه،دانش حساب

آنها همچنين ذهن مستقل .نشان دادند درک باالتري از منطق اعمال رياضي،از خود سازنده نگر اجتماعي ولي دانش آموزان خواندند به دست آوردند،

در انجام تكاليف دشوار به طور مستقل، موفق تر  آنها پشتيبان هاي موثري بودند، مانومعل تري داشتند.در چند تحقيق، معلوم شدكودكاني كه والدين

 برنامه ريزي و حل وقتي كه شريك آنها همسال ماهر و يا بزرگسال باشد، كه كودكان حين كاركردن روي تكاليف، پژوهش ديگري نشان داد بودند.

افزايش مي يابد،يعني بحث  اجتماعي تعامل و ارتباطات يادگيري تا حد زيادي با مشاركت، كه دادند ها نشان بررسي مسئله آنها بيشتر بهبود مي يابد.

در كالسهاي سازه نگر اهميت تعامل اجتماعي، زبان،و ارتباطات مشخص .دارند كردن، بازخورد وبه اشتراک گذاشتن ايده ها، تاثير نيرومندي بريادگيري

 ارتباط با ديگران فرصتهايي فراهم مي كند كه دانش.بحث ويادگيري مشاركتيتشويق مي شود گروهي زياد، بنابراين فعاليت.شده است

در زمينه هاي اجتماعي، سازوكاري  كنند.تجربه ارزيابي وتصحيح با تفكر ديگران و مشاركت در خلق ادراک جمعي،درک خود را آموز دررويارويي

را با مقتضيات واقعي زندگي مرتبط سازيم.رويكرد سازنده نگر از روشهاي  كند كه تدريس ما كمك مي مهم براي رشدفكري است.كاربرد اين نظريه به

 ادگيرندگان در كسب اطالعات و توسعه مفاهيم و مهارتها، متمركز هستند.در كالسهاي سازهت يايفاي نقش فعالي تدريسي طرفداري ميكند كه عمدتا بر

 .كننده است نقش معلم،به جاي آموزش دهنده،تسهيل گر وحمايت.زندنگردانش آموزان ترغيب مي شوند دانش خود را بسا

آموزشي زيادي داشته وبراي همه جنبه هاي  مزاياي مشخص گرديد كه اين نظريه در نتيجه تشريح داللتهاي نظريه سازنده گرايي اجتماعي براي آموزش،

هاي سازنده نگر اجتماعي و ويژگيهاي  مي توان به كالس آموزشي اين نظريه هاي داللت از جمله.آورد هايي فراهم مي يادگيري آموزشگاهي فرصت

آموزان  يادگيري و تدريس ازجمله يادگيري مشاركتي واكتشاف هدايت شده، اشاره كرد.همچنين نقش معلمان و دانش منحصر به فرد آن؛ راهبرد هاي

 عملي ارائه گرديد. پيشنهادهايي در كالس سازنده نگرمشخص گرديده و
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The most appropriate teaching strategies in multi-grade classes with an emphasis on 

constructivism theory 

Shahriar Haidari 

Solayman Avari 

Abstract: 

Effective teaching in multi-level classes depends on the initiative and professional skills of teachers. 

The quality of teaching in these classes depends on individual differences, especially students' 

learning styles, teacher training and his teaching styles. Teaching methods and approaches that can 

be used in multi-level classes are diverse. But this article is done with the aim of identifying the 

most effective teaching methods that are useful for solving the problems of less experienced 

teachers. The present article's approach is quantitative and its research method is descriptive of 

document content analysis, and its community includes all documents (articles, books) about 

teaching in multi-grade classes. The results showed a set of new methods including (dividing 

students into success groups, competition method in the form of team games, sorting method, co-

learning method, group research (investigation), individual learning based on team support, reading 

and writing. Participatory, cognitive training, scaffolding, question and answer, exploration-based 

teaching and game-based teaching), most of which are based on a collaborative approach and on the 

theoretical basis of constructivism, are the most appropriate teaching strategies in multi-grade 

classes. 

Keywords: multi-grade class, teaching strategy, multi-grade teaching, constructivism, elementary 

education 

 


