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 مقدمه

                و يـا عنـاوين     «                      هـا و فنـون تـدريس      روش »             اند کـه درس                      ن کشورمان تشخیص داده             نظران و مسئوال         هاست صاحب   سال

                 های مختلف علـوم                    که دانشجويان گرايش       بطوری                        سراسر کشور اضافه گردد                                     مشابه آن به دروس دانشگاهی دانشجويان 

               و دکتری برخـی                                        کارشناسی و حتی در مقطع کارشناسی ارشد     مقطع              های مختلف در               های دبیری رشته   ايش    ، گر      تربیتی

      هـای                                                     ها و مقاطع ديگر الزم است واحـدهايی را در مـورد روش            ها و گرايش                                  های علوم تربیتی و بسیاری از رشته     گرايش

                              نوعی با مقولة تـدريس در هـر                  را هر کس که به   زي   ؛                                    ضرورت اين امر نیز بر کسی پوشیده نیست      ً قطعاً                تدريس بگذرانند. 

                    وانـد در بهبـود و    ت              های تدريس مـی    روش      نسبت    به     تر          های افزون                 داند که کسب آگاهی                 کار داشته باشد می        سطحی سرو

       میلـر    ؛     1368                          ترجمه احمد سلطانی و رهبر،                     )فولی و اسمیالنسكی،                        نقش چشمگیری داشته باشد     او               اثربخشی تدريس 

                                                                                (، و توانايی خوب سخنرانی کردن، همانند خوب صـحبت کـردن، يـك مهـارت اکتسـابی          1368   ی،                  و میلر، ترجمه میر

1و         است )آندر
                              ها و فنون تـدريس بـه رشـته       روش                                 بوده است که کتب متعددی در زمینة          همین علت  به       شايد    . (    1969  ،  

         موضوع به             دربارة اين       همی را      ً        غالباً مطالب م  و     اند                                                            تحرير درآمده است که هر کدام از منظری به موضوع مذکور نگريسته

   .    اند       نوشته            رشته تحرير

و  نیمعلم نیهمچن ند،بی یآموزش م یهدف نیچن یدارد و برا یدر هر سطح  یآن کس که قصد معلم

خود به شدت  یاثربخش شیبهبود و افزا برای در سطوح مختلف اشتغال دارند  سیکه به تدر تادانیاس

 تابک نی. اباشند یم ستدری فنون و ها در عرصه روش شیات خوبه معلوم دنیوسعت و عمق بخش ازمندین

 یبر آگاه ی                    کامال  ملموس و کاربرد یدر آمده است که بتواند به صورت ریبه رشته تحر یهدف نیبا چن

 اتیجزئ لیو تحل حیتشر تیمجموعه حاضر با محور ،یهدف نی. به منظور تحقق چندیفزایب یافراد نگونهیا

. اند هدیگرد میتنظ یدر هشت فصل کل آن  و  مطالب سخ نوشته شده پرسش و پا و یسخنران سیروش تدر

 شده حیبهتر آن تشر یبه همراه فنون  اجرا یسخنران سیفصل ششم روش تدر انیفصل اول تا پا یاز ابتدا

دو روش مذکور از  قیاست که تلف افتهیپرسش و پاسخ اختصاص  ستدری روش شرح به هفتم فصل. است

                                    نقاط قوت خود در سراسر جهان و خصوصا   طهکه بواس دآی¬یبه شمار م سیتدر یروشها نیتر متداول

 های¬فشرده روش حیو تشر یفصل کتاب به بررس نیآخر پرکاربرد می باشد.   اریبس  رانیکشورمان ا

ذکر شده  نکات  تیداشته باشند و رعا ییاستفاده و کاربرد باال توانند یپردازد که بالنسبه م یم یگرید سیتدر

 قرارند:  نیذکر شده در فصل مذکور از ا های¬. روشدیفزایاستفاده آنها ب تیبر قابل تواند یم

تدریس حل مسئله )تدریس براساس الگوی حل مسئله(، روش تدریس بحث گروهی، روش تدریس  روش

 ریستد روش ،(نقش ایفای) ایگروهی ) تدریس مبتنی بر مشارکت گروهی(، روش تدریس نمایشنامه

 .علمی، روش تدریس آزمایشی )آزمایشگاهی( و کارگاهی گردش تدریس روش نمایشی،

                                              
1
 -Andrews 



چاپ اول این کتاب توسط انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان صورت گرفت و تمامی کتب منتشر شده به 

ها، در حد  های ادبی الزم، رفع اغالط تایپی، رعایت حدود نقل قول فروش رسید. در چاپ دوم ویرایش

امکان صورت گرفت و در عین حال، یک فصل کلی و وسیع به عنوان فصل آخر کتاب در خصوص 

 و این چاپ و ویرایش جدید با هماهنگی با اداره چاپ فنون تدریس به کتاب اضافه گردید.ها و  روش

ت را که در اینجا فرص وزین آوای نور در تهران واگذار شد؛انتشارات دانشگاه شهید باهنر به انتشارات 

 ازمیرحسینی و سید مصطفی مغتنم شمرده از مدیریت فرهیخته و فاضل انتشارات آوای نور جناب آقای 

نی نهایت                                                                  دست اندرکاران شایسته و محترم این انتشارات، خصوصا  جناب آقای فراها و سایر مسئولین

 دارم.  خویش را ابراز می سپاس و قدردانی

نمایم که بدون هدایت و دعای نثار پیشگاه مقدس پدر و مادرم میترین مراتب سپاس و قدردانی را عالی

بهمین ترتیب، خدای متعال را شاکر و سپاسگزارم که                                                  خیرشان قطعا  توفیق انجام هیچ کار خوبی را نداشتم. 

به من برادر، خواهران، همسر و فرزندانی عنایت فرمود که براستی دیدارشان مرا در انجام کارهای علمی و 

همچنین حمد و سپاس خدای تعالی را که به من دانشجویانی عطا بخشد. ی توان و قدرتی دیگر میفرهنگ

فرمود که احساسم در کالس درس در مقابل آنان یادآور احساسم در هنگام قرائت قرآن و خواندن نماز 

ی، بدون آر گویم.است. خداوند را بواسطه داشتن همکاران صالح و شایسته دانشگاهی شکر و سپاس می

گردد و ها به او باز می                                                  ها حقیقتا  ذات احدیت را سزاست که اعطاء تمامی توفیقتردید همه شکرها و سپاس

 هلل رب العالمین.گویم: و آخر دعوینا ان الحمدلذا خاضعانه و خاشعانه می

 سيد حميدرضا علوي

 


