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  فلسفه آموزش علوم تجربی

و كشف « دانستن»است كه از دوران كودكی تا پایان عمر، او را به « كنجكاوی»یكی از ویژگی های بارز انسان 

و گریز « علم»این نیروی درونی، تكاپوی انسان را برای كسب  .ز مجهوالت سوق می دهدحقایق و پرده برداری ا

 .افزون می كند« جهل»از 

های گوناگون، در دسترس ماست، حاصل تالش انسان های مختلف و رشتهچه امروز از دانش بشری، در شاخه آن

كنجكاو آینده بسیاری از مطالبی را  بی تردید نسل های .های گذشته و همین نیروی درونی خدادادی آنهاست

بخشی از دانش امروز بشر كه حاصل مطالعه و جستجوی او  .كه اكنون برای ما مجهول است، كشف خواهند كرد

 .نام دارد« علوم تجربی»در جهت شناخت جهان مادی و نظام ها و قوانین آن است، 

به همین  .ارهای حسی خود استفاده می كندابز از ˝بشر برای كشف و شناخت اسرار این جهان مادی، عمدتا

براین اساس، انسان برای  .در این حوزه بسیار اساسی و تكیه بر آن بسیار ضروری است« تجربه»دلیل، نقش 

  .عمل خود، به ساخت دستگاه های گوناگون و دقیق دست زده استۀ توسعه و تقویت حوز

برای كشف رازهای جهان و طبیعت باال می برد و زندگی او را  ساخت و تولید ابزارهای گوناگون، توانایی انسان را

استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری، در بعضی جهات، رفاه نسبی به همراه می آورد و به  .متحول می سازد

انسان كمك می كند تا كارهایی را كه در گذشته با رنج و سختی و صرف وقت زیاد انجام می داده است، بسیار 

  .تر و سریع تر انجام دهدراحت 

دانش آموزی كه به مدرسه وارد می شود، دارای نیروی خدادادی كنجكاوی است؛ نیرویی كه هر لحظه او را به 

از سوی دیگر، او باید برای زندگی در دنیای  .سوی دانشی تازه و پاسخی برای پرسش های بی شمار می كشاند

به این ترتیب، نظام آموزشی باید به گونه ای برنامه ریزی شود  .شودآماده  -كه دنیای علم و فناوری است -فردا

جستجوگری را در دانش آموزان شكوفا كند و دانستن و كشف مجهوالت را برای آنها لذت بخش و ۀ كه هم قو

  .نشاط آور سازد و هم آنچه را برای زندگی در دنیای امروز و فردا به آن نیازمندند، به آنها بیاموزد

خود باید ۀ لوم تجربی كه یكی از درس های اصلی دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی است، به نوبدرس ع

در این درس، محتوا و روش باید به گونه ای طراحی شود كه از یك سو  .بتواند به هر دو هدف یادشده دست یابد

در پی بردن به شگفتی های جهان شناخت محیط پاسخ گوید، به آنان ۀ به نیازهای فطری دانش آموزان در زمین

كمك كند و معرفت آنان را نسبت به خالق جهان افزایش دهد و از سوی دیگر، آنها را با دانش و بینش مورد نیاز 

  .زندگی حال و آینده آشنا سازد

  .است كه در ادامه، آن را تا حد امكان معرفی خواهیم كرد« فناورانه -سواد علمی»پس هدف نهایی، رسیدن به 

  .بنابراین، هماهنگی با تحوالت دنیای در حال تغییر و دگرگونی، یكی از نگرانی های انسان روزگار ماست
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ندیشمندان، سیاستمداران، برنامه ریزان آموزشی، معلمان، پدران و مادران در سراسر دنیا تالش می كنند تا ا

را برای زیستن در دنیای غیر قابل پیش بینی فردا  شیوه هایی بیابند كه بتوان با استفاده از آنها، كودكان امروز

در چنین وضعیتی، كارشناسان تربیتی بر این باورند كه تحمیل كوله بار سنگینی از دانش و اطالعات  .آماده كرد

  .آنان نیستۀ به كودكان، به تنهایی كارگشای مسائل زندگی آیند

وزش شیوه های یادگیری و پرورش مهارت هایی است امروزه، مهم ترین وظیفه و نقش آموزش در مدرسه ها آم

  .است« آموختن برای زیستن»این  .كه فرد را قادر می سازند، خود راه های حل مسائل و كشف مجهوالت را بیابد

فردا ۀ اصلی جامعۀ آموزان امروز كه پیكراگر كیفیت آموزش علوم در جامعه وضعیت مطلوبی داشته باشد، دانش

مانند و ۀ علمی و صنعتی دور نمیآموزش، پیشرفت، هماهنگی و همگامی با توسعۀ ند، از چرخرا تشكیل می ده

به روز كنند ، جهانی علم و صنعت، معلومات خود را توسعه دهندۀ توانایی آن را پیدا می كنند كه پابه پای توسع

 .باشند« در حال تغییرۀ جامع»و در نهایت، شهروندانی سازگار با 

 

 علوم تجربی محتوای

مهارت ، دانستنی های ضروری: اصلی و اساسی، به شرح زیر در نظر گرفتۀ آموزش علوم را می توان در سه حیط

 .نگرش های ضروریو  های ضروری

 نی هاتدانس

اصول و قوانین چهار ۀ هر مفهوم و موضوع جدید دانش بشری، مستلزم داشتن اطالعاتی دربارۀ یادگیری دربار

  .اصلی علوم تجربی استۀ زمین

ماده، انرژی، تغییرات مواد و برهم كنش ۀ ت، بیش تر به بحث درباركه شامل فیزیك و شیمی اس علوم فیزیکی،

  .های ماده و انرژی می پردازد

  .محیط زنده را مورد بحث قرار می دهد ،علوم زیستی

  .محیط غیرزنده را بررسی می كند ،علوم زمین

  .به بدن آدمی و بهداشت آن می پردازد ،علم بهداشت

ناسی، شزش عمومی مجموعه ای كافی از اصول و قوانین فیزیك، شیمی، زیست آموۀ دانش آموزان باید در دور

این اصول و قوانین دانستنی های مورد نیاز خود را فرا ۀ زمین شناسی و بهداشت را بیاموزند تا بتوانند بر پای

نمی تواند آشنا نباشد، هرگز « الكتریسیته و مغناطیس»برای مثال اگر دانش آموزی با مفاهیم اساسی  .گیرند

اصول كار یك دستگاه برقی را دریابد و از آن به صورت صحیح استفاده كند؛ بنابراین، می توان گفت آنچه كه در 

  .تدوین كتاب ها مورد نظر بوده، از این قرار است
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  باید تا حد امكان موضوعات انتزاعی را كاهش داد و مطالب را متناسب با سن دانش آموزان تنظیم كرد. -1

نباید به ساختار دانش مقید بوده و در صورت ضرورت و مفید بودن، می توان تقدم و تأخر مطالب  اًالزام -2

  را بر هم زد.

  ان به صورت تلفیقی بیان شود.كمطالب باید تا حد ام -3

  عكس ها و تصویرها تا حد امكان ایرانی باشند. -4

  شود.در پایان هر فصل، زمینه های شغلی مربوط به مطالب آن فصل آورده  -5

 كسب دانش پایه، شرط الزم، اما نه كافی، برای یادگیری های بعدی است. -6

 مهارتهای ضروری 

آن چه در این قسمت تحت عنوان مهارت ها آمده است، در واقع به توانایی هایی اشاره دارد كه در زمینۀ علم 

راه »ید واقع شوند؛ به عبارت دیگر، پرورش مهارت ها در دانش آموزان، به منزلۀ آموختن آموزی می توانند مف

كشورهاست، لزوم پرورش  ۀآن چه هم اكنون مورد قبول متخصصان آموزش علوم در هم به آنان است.« یادگیری

مهارت ها، دانش  به اعتقاد متخصصان، ایجاد و پرورش این .چند نوع مهارت یا توانایی در دانش آموزان است

آموزان را در پیمودن مراحل روش علمی تواناتر می سازد و به آنها امكان می دهد تا یادگیری های جدید را از 

 این مهارتها عبارتند از: .طریق به كارگیری این مهارت ها به راحتی انجام دهند

 مشاهده -1

رۀ پدیده ها یا اشیاست. مشاهده، اساسی ترین به معنی به كارگیری حواس و به منظور جمع آوری اطالعات دربا

و بنیادی ترین مهارت یادگیری است. موفقیت در زندگی و به دست آوردن شغل در آینده، به مهارت دانش 

  آموزان در مشاهده بستگی دارد.

مشاهده  حواسشان در ۀمشاهده فقط دیدن نیست بلكه معلم باید به دانش آموزان بیاموزد كه تا حد امكان، از هم

یكی از دخالت دهند. هم  را عالوه بر حس بینایی، حسهای شنوایی، بویایی، چشایی و المسه و استفاده كنند

معلم باید دانش آموزان را به دقت در مشاهده ترغیب كند  .صحیح، دقت در مشاهده است ۀنكات اساسی مشاهد

  .توجه خاصی نشان دهند ،تا به جزئیات

معرفی و  .دقت دانش آموزان را درمشاهده باال می برند -....ند ذره بین، میكروسكوپ ومان -ابزارهای كمك حسی

  .كاربرد ابزارهای كمك حسی، فعالیت كالسی را جذاب و فرصت های جدیدی برای یادگیری فراهم می كند

دو چیز  ۀیسدانش آموزان برای مقا .مشاهده به قصد جمع آوری اطالعات، مقایسه و طبقه بندی انجام می گیرد

در بین اعضای یك مجموعه، معموالً یافتن شباهت ها از یافتن  .باید به شباهت ها و تفاوت های آنها توجه كنند

تفاوت ها مشكل تر است؛ زیرا دانش آموزان باید خصوصیات مشترك را در تمام اعضای مجموعه جست و جو 

http://science-dept.talif.sch.ir/004
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ی متنوع و براساس یك یا چند ویژگی مشترك )رنگ، دانش آموزان باید بتوانند طبقه بندی را به روش ها .كنند

معلم نیز باید دانش آموزان را به طبقه بندی بر اساس مالك های ابتكاری و  .( انجام دهند...اندازه، شكل و 

فردی، باید به دانش آموزان فرصت داد تا از طریق مشاهده، در یادگیری  ۀدر پایان مشاهد .خالقانه تشویق كنند

  .دمشاركت كنن

  .، یكی از راه های تقویت مهارت مشاهده استنیز گردش ها و بازدیدهای علمی

 جمع آوری اطالعات -2

 ۀمهارت در كسب و جمع آوری اطالعات الزم در مورد یك پدیده از منابع یا مراجع مناسب از طریق مطالع

ز تمام شبكه های اطالع رسانی ع، استفاده از رسانه ها، گفت وگو و مصاحبه باافراد متخصص و بهره گیری ابمنا

دانش آموزان باید  .در عصر انفجار اطالعات، این مهارت در مقایسه با گذشته اهمیت بیشتری یافته است .است

معلم نیز باید  .دریابند كه عالوه بر معلم و كتاب درسی، منابع اطالعاتی دیگری نیز در اطرافشان وجود دارد

  .ن، آنها را به سمت جمع آوری اطالعات هدف دار هدایت كندضمن ایجاد انگیزه در دانش آموزا

یكی از روش های ایجاد رغبت در دانش آموزان، عالقه و توجه نشان دادن به نتایج اطالعاتی است كه آنها جمع 

در ضمن، معلم باید عالوه بر فراهم آوردن زمینه برای دانش آموزان جهت جمع آوری اطالعات  .آوری كرده اند

ورت انفرادی، فرصت هایی را هم برای جمع آوری اطالعات به صورت گروهی برای آنان فراهم سازد و دانش به ص

 در و بسپارد آنان از كیه یب را ها فعالیت از بخش هر ˝آموزان را به انجام دادن فعالیت های گروهی وا دارد؛ مثال

 پایان، در .برسند واحدی ۀنتیج به آموزان شدان ۀهم ها، یافته بندی جمع با كه آورد فراهم شرایطی نهایت،

 .كنند تنظیم یادگیری قابل و منسجم ای گونه به را شده آوری جمع اطالعات باید آموزان دانش

دعوت از افراد مطلع و كارشناسان به كالس یا بردن دانش آموزان نزد متخصصان، در واقع، به معنی معرفی منابع 

 .است و عالوه بر آموزنده بودن، به متنوع شدن فضای كالس كمك می كنداطالعاتی جدید به دانش آموزان 

استفاده از كتاب و كتابخانه به عنوان یكی از منابع اطالعاتی مهم برای مدرسه، كتابخانه ها را به محیطی شاد و 

  .زنده تبدیل می كند

 برقراری ارتباط -3

افته ها از راه های گوناگون مانند: صحبت كردن، به معنی مهارت پیداكردن در انتقال و دریافت اطالعات و ی

 ....دیواری، نمایش دادن و  ۀجدول و چارت، روزنام ۀنوشتن، گزارش كردن، رسم منحنی، نقاشی كردن، تهی

مهارت برقراری ارتباط، دانش آموزان را قادر می سازد تا آن چه را آموخته اند یا فكر می كنند به گونه ای  .است

در واقع، برقراری ارتباط به معنی انتقال مؤثر اندیشه های خود  .پركشش به دیگران انتقال دهد مناسب، جذاب و

  .به دیگران است
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ی، استفاده از نقاشی، نمایش، رسم ببرقراری ارتباط به روش های گوناگون از قبیل گزارش شفاهی، گزارش كت

انش آموزان باید كم كم یاد بگیرند كه در نوشتار و گفتار در تمام این موارد، د .، امكان پذیر است ...انواع نمودار و

  .خود از واژگان علمی استفاده كنند

توجه به پرورش مهارت برقراری ارتباط، فرصت های گرانبهایی را برای ایجاد ارتباط عاطفی عمیق بین معلم و 

  .دانش آموزان و هم چنین، دانش آموزان با یك دیگر فراهم می آورد

گزارش ها، در  ۀبرقراری ارتباط، تشویق كردن دانش آموزان به استفاده از روش های ابتكاری در ارائ در مهارت

داری در حین فعالیت برنین باید اهمیت یادداشتهم چ .نهایت به ایجاد و پرورش خالقیت در آنها منجر می شود

   .تر استرنگز فرهنگ شفاهی كممتأسفانه فرهنگ مكتوب در كشور ما، ا .آموزان روشن كنیمرا برای دانش

برای  ...ی می توان از تمامی امكانات مدرسه، دیوارها، درخت ها و شبا سازمان دهی مناسب یك محیط آموز

 .استفاده كرد ...های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی وانتقال پیام

معلم باید مراقب  .باشند در كالس ها ممكن است بعضی از دانش آموزان در برقراری ارتباط مشكالتی داشته

 .برقراری ارتباط خارج نشوند ۀباشد تا دانش آموزان از گردون

 اندازه گیری -4

به معنی مقایسۀ یك خاصیت یا كمیت با واحد آن كمیت است. اندازه گیری در یادگیری علوم نقش اساسی 

وظایف ضرورت دارد؛ بنابراین، دارد. در بسیاری از مشاغل، داشتن مهارت اندازه گیری برای انجام دادن مطلوب 

 الزم است دانش آموزان این مهارت را كسب كنند.

اندازه گیری باید دقیق باشد و دانش آموزان باید چگونگی استفاده از واحد مناسب برای اندازه گیری هر كمیت را 

ت كاربرد ابزار در ساختن وسایل اندازه گیری، عالوه بر جلب عالقۀ دانش آموزان، سبب پرورش مهار بیاموزند.

  آنان می شود.

استفاده از جدول و نمودار برای ثبت اطالعات حاصل از اندازه گیری و نشان دادن این اطالعات ضروری است و 

همان طور كه گفته شد، در اندازه گیری و ثبت نتایج، به كارگیری یكاها و واحدهای مناسب ضرورت دارد. 

  ندارد هستند.واحدها گاهی خودساخته و گاهی استا

 کاربرد ابزار -5

مهارت در كاربرد ابزار یك توانایی پایه ای مورد نیاز  به معنی مهارت یافتن در استفاده از ابزارها و وسایل است.

برای زندگی عادی، زندگی شغلی و زندگی علمی هر شهروند است. كار با اشیای واقعی و ابزارها سبب رشد ذهنی 

د هماهنگی بین اعضای بدن آنها می شود و به كارگیری دقیق حواس گوناگون را و عقلی دانش آموزان و ایجا

  ممكن می سازد.
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استفاده از ابزار در كالس علوم، به منظور مشاهدۀ دقیق تر و بهتر، مقایسۀ دقیق تر، اندازه گیری دقیق تر و انجام 

زار، باید سن دانش آموزان و سطح آزمایش های گوناگون صورت می پذیرد. در فعالیت های مربوط به ساخت اب

  توانایی آنها را در نظر گرفت.

  ساختن ابزارهای مناسب در خانه تكلیفی مثبت و سازنده برای دانش آموزان است.

فعالیت های كاربرد ابزار، زمینه را برای به وجود آمدن یك تعامل عاطفی عمیق بین معلم و دانش آموزان فراهم 

  می آورد.

اشت كه آموزش نكات ایمنی در حین انجام فعالیت ها ضروری است. از موانع كاربرد ابزار در كالس باید توجه د

دار بودن یا ثابت بودن آنها( و ونیز نامناسب بودن محیط آزمایشگاه های كنونی، نامناسب بودن نیمكت ها )شیب

ود مانند حیاط مدرسه، نمازخانه و برای تدریس است . در صورت وجود این موانع، می توان از سایر فضاهای موج

  غیره استفاده كرد.

از جمله نكاتی كه باید مورد توجه مدیران قرار گیرد، این است كه در كنار وسایل ساده ای كه خود دانش آموزان 

می سازند، مدرسه نیز باید وسایلی را به عنوان وسایل مورد نیاز درس علوم تهیه كند و در اختیار دانش آموزان 

 . رار دهد؛ مانند نیروسنج، دماسنج، میكروسكوپ و ...ق

 پیش بینی و فرضیه سازی -6

پیش بینی به معنای بیان یك واقعیت یا رویداد، قبل از رخ دادن آن است و فرضیه سازی به معنای كوشش در 

  جهت ارائۀ یك یا چند راه حل برای یك مسئله است.

 هر. پذیرد می انجام شده كشف پیش از معلولی و علت ابطۀر و ذهنی فرضیۀ یك اساس بر بینی پیش˝معموال

 استدالل با همواره و باشد استوار آموخته پیش از علمی قواعد و اصول بر منطقی، طور به باید خوب بینی پیش

  .شود بیان

روشن  فرضیه ها و پیش بینی های دانش آموزان باید قابل آزمایش باشند تا آزمایش، درستی یا نادرستی آنها را

كند. فرضیه سازی و پیش بینی دو مهارت زمینه ساز تحقیق هستند. معلم باید دانش آموزانی را كه فرضیه ها و 

 راه حل های ابتكاری و خالقانه ارائه می دهند، تشویق كند.

گاهی فرضیه سازی به معنای ارائۀ توضیحی احتمالی در مورد یك پدیده است. معلم باید حتی فرضیه های غلط 

را هم به اندازۀ فرضیه های درست مورد توجه قرار دهد و مهم تلقی كند. هنگام ارائۀ فرضیه ها و پیش بینی ها، 

  اتكا به نفس و قدرت دفاع از نظریات خود، در دانش آموزان و پرورش می یابد.
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م، معلم باید با برخورد نكتۀ آخر این كه گاهی پیش بینی ها بر پایۀ الگوهای غلط قبلی ارائه می شود. دراین هنگا

مثبت با این نظریات و انجام دادن فعالیت ها و آزمایش های مناسب، راه را برای دست یابی به نتایج صحیح و 

  علمی هموار سازد.

 تفسیر یافته ها و نتیجه گیری -7

انش آموز از نتیجه گیری و تفسیر یافته ها به معنای ارائۀ یك توضیح كلی در مورد مجموعۀ اطالعاتی است كه د

راه های گوناگون در مورد یك موضوع جمع آوری كرده است. تفسیر یافته ها یعنی كشف الگوها، روابط، قاعده 

 .ها، قانون ها و مفاهیم كلی

فرایند یادگیری گاهی با یك مشاهده، مقایسه، طبقه بندی، جمع آوری اطالعات و حتی اندازه گیری یك موضوع 

یافته ها و نتیجه گیری از آنها پایان می پذیرد. پس تفسیر یافته ها در واقع نقطۀ نهایی آغاز می شود و با تفسیر 

 فرایند یادگیری و تشكیل مفهوم در ذهن دانش آموزان است.

در بسیاری از فعالیت ها، كشف رابطۀ موجود بین یك متغیر با متغیرهای دیگر سبب پرورش مهارت تفسیر یافته 

  ود.ها در دانش آموزان می ش

انش آموزان باید بیاموزند كه در نتیجه گیری ها و تصمیم گیری های خود از عجله كردن بپرهیزند و همواره د

 نتیجۀ آزمایش خود را با آزمایش های جدید تأیید كنند.

ری، باید نتایج به دست آمده را با احتیاط تعمیم دهیم و این با احتیاط گی نتیجه و ها یافته تفسیر در ˝اصوال

 عمل كردن را به دانش آموزان نیز بیاموزیم.

ك نتیجه گیری مناسب، بسیار مهم است. معلم نباید طرز تفكر خود ه ینقش معلم در دست یابی دانش آموزان ب

بلكه باید اجازه دهد تا ذهن دانش آموزان در تفسیر یافته ها فعال شود. در واقع،  ،را به دانش آموزان القا كند

 ید فقط آن طور كه معلم می خواهد، فكر كنند.دانش آموزان نبا

 پاسخ ˝مستقیما خود و كند رد را غلط نتایج معلم هم چنین در مواجهه با تفسیر یافته های غلط، نباید فوراً

سب، دانش آموزان را به سمت نتایج صحیح هدایت كند و منا های پرسش طرح با باید بلكه دهد ارائه را صحیح

در تفسیر یافته هایی كه دانش آموزان ارائه می دهند، به اختالف سطح آنها در كالس و نیز باالخره، معلم باید 

 اختالف آنها در پایه های تحصیلی توجه كند.

 طراحی تحقیق -8

 به معنی درگیرشدن در مراحل یك مسئله به منظور یافتن پرسش است.

گاهی یافتن مسئله از حل آن مهم تر مهارت طراحی تحقیق مستلزم به كارگیری همۀ مهارت های دیگر است. 

 است. پس دانش آموزان باید نسبت به محیط اطراف خود و مسائل آن حساس باشند.



9 
 

 :مراحل پنج گانۀ طراحی تحقیق عبارت اند از

 فهم دقیق مسئله؛ -1

 جمع آوری اطالعات دربارۀ موضوع؛ -2

 پیش بینی یك یا چند راه حل؛ -3

 آزمودن راه حل یا راه حل ها؛ -4

 ی و تفسیر نتایج.نتیجه گیر -5

توجه جدی به كنترل متغیرها یكی از مالك های اعتبار یا عدم اعتبار نتایج یك تحقیق است. كنترل متغیرها 

یعنی توجه به این كه در یك تحقیق، چه عواملی را باید ثابت نگه داریم و چه عواملی را باید تغییر دهیم. در هر 

  مل مؤثر در مسئله را تغییر داد و به نتیجۀ آن توجه كرد.بار انجام آزمایش، تنها باید یكی از عوا

  معلم در ترغیب دانش آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای مواجهه با مسائل اطراف و حل آنها نقش مهمی دارد.

نكتۀ آخر این كه در ارائۀ مسائل به دانش آموزان، باید به سن و سطح توانایی های جسم و ذهنی آنها توجه 

  شت.دا

 نگرش های ضروری

در واقع، آموزش را باید وسیله ای برای نیل به ارزش ها  .ارزش ها در آموزش و پرورش اهمیت بسیار زیادی دارند

اما شخصیت و نگرش هایش  ،اگر ما بتوانیم تمامی سواد علمی مورد نیاز هر فرد را در اختیار او بگذاریم .دانست

مشكلی از مشكالت جهان امروز حل نخواهد شد؛ بنابراین، باید در كنار را در مسیر درست قرار ندهیم، هیچ 

 ۀنگرشی جنب اهدافالبته بیش تر  .دانش پایه و مهارت ها، به هدف های نگرشی نیز توجه كامل داشته باشیم

 د.عمومی دارند و خاص درس علوم تجربی نیستن

شاید  .كشورها قرار می گیرند ۀم در همهدف های مشترك آموزش علو ۀبسیاری از هدف های نگرشی در زمر

تدوین هدف های آموزشی نیز  ۀ، حتی در عرص«جهانی فكر كنید و منطقه ای عمل كنید»بتوان گفت كه شعار 

به هر حال، هدف هایی هم چون توجه به قانونمندی و نظم موجود در پدیده های طبیعت و پی  .معنا یافته است

ی از مواهب طبیعی به عنوان نعمت های الهی، تمایل به همكاری گروهی، صبر و بردن به وجود خالق آنها، قدردان

حوصله، مسئولیت پذیری، درستكاری و راست گویی، تصمیم گیری مسئوالنه، احترام گذاشتن به عقاید دیگران، 

القمندی اعتماد به نفس، انعطاف پذیری در اندیشیدن، دوری از تعصب نابجا، تمایل به یادگیری ، كنجكاوی، ع

به كار و تالش، حساسیت نسبت به حفظ بهداشت جسم و حفظ محیط زیست، میل به صرفه جویی در عصر 

  .بودن تفكر نقاد و خالق، هدف های مهم نگرشی اند ماده و انرژی و دارا



11 
 

 ما ۀنگرش های ما باورهای عمیقی هستند كه در اندیش .نگرش به معنای تمایل به اقدام در مسیری معین است

 بی اطالعات .كنیم آماده دارد، تفاوت امروز زندگی با ˝اید كودكان را برای زندگی فردا كه قطعا. شجای گرفته اند

  .اما چیزی كه اساس ذهن، فكر و رفتار انسان را می سازد، نگرش اوست ،نیاید فردا نسل كار به شاید امروز شمار

وم، تنها دانایی بود اما پس از مدتی به توانایی هم توجه ر گذشته های دور و تا چند دهه پیش، هدف آموزش علد

شد و امروزه، عالوه بر دانستنی ها و مهارت ها، به نگرش ها نیز به عنوان جزئی مكمل و ضروری پرداخته می 

چون در  - لب درسی فراموش شوند اما نگرش هاپس از پایان دوران تحصیل، احتمال دارد بسیاری از مطا .شود

 .تا پایان عمر باقی می مانند -ود ما جای دارنداعماق وج

ما درصدد ایجاد و تقویت نگرش های خاص در دانش  .اهمیت نگرش ها از دانستنی ها و مهارت ها بیش تر است

همچنین  .نگرش ها، نوع نگاه و عملكرد ما را نسبت به افراد و محیط پیرامونمان تعیین می كنند .آموزان هستیم

معینی سخن  ۀوامی دارند تا در شرایط پیش بینی نشده، به طرز خاصی عمل كنند، به گوندانش آموزان را 

 .بگویند، از برخی چیزها به وجد آیند و از بعضی چیزها ناراحت و حتی متنفر شوند

و  س، انعطاف پذیری در اندیشه و عملتصمیم گیری مسئوالنه، احترام گذاشتن به عقاید دیگران، اعتماد به نف

گروهی از نگرش ها  .درس ها وجود دارند ۀاز تنگ نظری و تعصب، از نگرش های پایه هستند كه در كلیدوری 

این نگرش ها كه تا پایان  .كنجكاوی، خالقیت و عالقه به یادگیری مانندبه شخصیت انسان ها مربوط می شوند؛ 

  .ده باقی بماندعمر هم در انسان باقی می مانند، باعث می شوند كه انسان همواره یادگیرن

تمایل به یادگیری و كنجكاوی نسبت به مسائل محیطی و زیست محیطی و رعایت نكات ایمنی از جمله نگرش 

نقاط مدرسه آموزش  ۀنگرش ها را می توان در هم .درس ها گنجانده شوند ۀهای عمومی هستند و باید در هم

 .به آن نگرش رسیده باشدبرای ایجاد یك نگرش در دانش آموزان، معلم خود باید  .داد

دانش آموز باید نقش خود و نقش مدرسه را بشناسد؛ یعنی بداند و معتقد شود كه خود می تواند یاد بگیرد و از 

 .او همچنین باید مدرسه را جایی بداند كه می تواند در آن یادگیری بهتری داشته باشد .این راه خود را پربار كند

ود چه انتظاری دارد و خود را چگونه فردی می بیند و مدرسه را چگونه جایی می دانش آموز باید بداند كه از خ

آیا مدرسه را محیطی برای یادگیری، رشد و تبدیل شدن به فردی داناتر و تواناتر می داند یا محلی برای  .داند

 محفوظات؟ از بسیاری بردن خاطر از ˝حفظ كردن و به خاطر سپردن و طبیعتا

ی یك سلسله نگرش های خاص هم وجود دارد كه در هر موضوع درسی به خصوص باید در درس علوم تجرب

نگرش دیگری كه به علوم تجربی اختصاص دارد، نگاه دانش آموز به علم است؛ طرز نگرش او  .گنجانده شوند

كر می آیا نگرش مثبتی به علم دارد یا به علم بدیین است و ف. نسبت به اهمیت علم و اثرگذاری آن بر زندگی

 كند كه علم نمی تواند مشكالت زندگی را حل كند؟
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 ارج منطقی، تفكر نقاد، تفكر ˝؛ مثالدتفكر و اندیشیدن دانش آموزان مربوط می شو ۀنگرش مهم دیگر به نحو

  .دارد احتیاج دلیل به نآ اثبات یا مطلب هر رد كه بگیرند یاد باید آموزان انش... دو ها یافته و شواهد به گذاری

آنها باید محتاطانه، دقیق و مستدل نتیجه گیری كنند  .درست استدالل را در كودكان پی ریزی كنیم ۀا باید پایم

تفكر نقاد نیز یكی  .و تا زمانی كه بررسی های الزم را انجام نداده اند، در مورد هیچ موضوعی حكمی صادر نكنند

ید دانش آموزان را وادار كرد تا هنگام نتیجه گیری، با ایجاد تفكر نقاد با .از مهم ترین نگرش های مثبت است

مورد مطالعه را به طور مستدل و با دقت توضیح دهند و نظریات خود را برای قبول یا رد موضوع، با  ۀدالیل پدید

 .دقت كافی بیان كنند

قیده ای هیچ ع ۀنگرش مهم دیگر، ایجاد آمادگی برای پذیرش عدم قطعیت است؛ یعنی در علوم تجربی دربار

با توجه به مطالب  .تعصب خاصی نداریم و همواره برای پذیرش تكامل، تحول و بهبود در علوم تجربی آماده ایم

 گفته شده، نقش معلم در ایجاد و پرورش نگرش های مثبت چیست؟

ایجاد كنند همانا باید شرایطی  .نگرش ها باورهای انسان ها هستند و این باورها را نمی توان به آنها تحمیل كرد

نهی، نگرشی ایجاد نمی شود؛ نگرش ها  و در محیط سرشار از امر .تا دانش آموزان، خود به این باورها برسند

 ،شوند نمی داده آموزش مدرسه در ˝هم چنین، نگرش ها صرفا .هنگام آزادی عمل و انتخاب شكل می گیرند

 اثر ها نگرش ایجاد در كشور های رسانه ۀهم و خیابان و كوچه فامیل، دوستان، گروه خانواده، جامعه، بلكه

راهی  ،وزش مستقیم نگرش هاآم برای چند هر .دارند بیشتری اثرگذاری مدرسه به نسبت بسا، چه و گذارند

اما برای ایجاد و پرورش همین نگرش های  ؛زندگی پرورش می یابند ۀوجود ندارد و نگرش ها در لحظه لحظ

اسب توجه دانش آموزان را به آثار مثبت علم و دانش در زندگی انسان جلب مناسب می توان در فرصت های من

، مانند: فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ، موزه های هكالم آخر این كه مراكز عمومی ترویج علم در جامع .كرد

این،  آنها عالوه بر .علوم و خانه های علم، در افزایش استقبال عمومی از علم آموزی اثر چشم گیری دارند

  .جامعه را باال می برند ۀفناوران -شهروندان را به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل می كنند و سواد علمی

 های تدریس علوم تجربیروش

آشنا می شویم و تا حد امكان برای هر یك با روش تدریس كاربردی در حوزه علوم تجربی 11در این بخش با 

 رد. ذكر مثال توضیحاتی ارائه خواهیم ك

 الگوی کار و بحث گروهی -1

و اندیشه به صورت فردی انجام های علم فناوری، اقتصاد و حتی فكر كاری در زمینهدر دنیا هیچ امروزه

كارگروهی یكی از روش های اصلی تدریس در كالس علوم است و باید دانش آموزان را به كارگروهی  .شودنمی
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-لقی میهم تیك روش آموزشی است، هدف نگرشی بسیار مهمی ار و بحث گروهی، در عین این كه ك .واداریم

كار گروهی فرصت ایجاد نگرش های مثبت نسبت به مدرسه و علم را در ذهن های دانش آموزان به وجود  .شود

 .می آورد و تعامل عاطفی را بین آنها تقویت می كند

كالتی كه در بزرگ سالی بر سر كار و بحث گروهی، دانش آموزان را با مش .انسان موجودی اجتماعی است

در  .كند و راه مقابله و برطرف كردن مشكالت را به آنان می آموزدراه زندگی اجتماعی آنها وجود دارد، آشنا می

در جریان كار گروهی، دانش آموزان عالوه  .واقع، این تمرینی كوچك برای رسیدن به زندگی اجتماعی بهتر است

مدیریت و سازمان دهی فعالیت ها به دست  ۀر و مسئولیت، تجربیاتی نیز در زمینبر تجربه اندوزی در تقسیم كا

در  .شركت در كار و بحث گروهی باعث ایجاد یادگیری عمیق تر و ماندگارتر می شودو عالوه بر آن  می آورند

ی زیاد و خاص دارای اطالعات ۀخوریم كه در یك زمینمی حال حاضر، در كالس های علوم به دانش آموزانی بر

 ۀتجرب و مسافرت ،كتاب ۀمطالع فیلم، دیدن طریق از را اطالعات این ˝آنها معموال .حتی بیشتر از معلم هستند

 دانش گونه این اطالعات از را كالس گروهی، بحث فضای ایجاد با معلم گروهی، بحث در .كنند می كسب عملی

 .شویق می شوندین افراد نیز تا حال، عین در و كند می مند بهره آموزان

در بحث و كار گروهی، معلم باید مراقب باشد كه هیچ كدام از دانش آموزان، منزوی و گوشه گیر نباشند و 

همفكری، همیاری و همدلی را در دانش آموزان افزایش  ۀكار گروهی روحی .همه در كار گروهی مشاركت كنند

  .می دهد و جلوی رقابت ناسالم را می گیرد

روه با توجه به نوع فعالیت متفاوت است و به امكانات كالس و سن دانش آموزان نیز بستگی تعداد افراد گ

معلم باید مراقب باشد تا در حین انجام  .باعث ایجاد انگیزه و پویایی در گروه می شود رهم چنین تقسیم كا .دارد

هی انجام دهند، منحرف نشوند و كار گروهی، دانش آموزان از موضوعی كه باید در مورد آن بحث كنند و كار گرو

 دهد. آنان را با روش های مناسب به سوی هدف اصلی سوق

در  .هدف اصلی در كار و بحث گروهی، انجام دادن كار به صورت گروهی است، نه به صورت انفرادی درگروه

یش كالس تغییر آرا .، یكی از مشكالت اصلی شكل آرایش صندلی ها و نیمكت های كالس استانجام این روش

 .را برای یادگیری بهتر فراهم می كند یبا تشكیل كالس در محیط خارج از كالس، فرصت های مناسب و جذاب

انجام دادن كار گروهی نباید به معنای  .در این روش نیز باید جلوی افراط و تفریط را گرفت باید دقت داشت كه

  .اتكا به نفس را پرورش می دهند ۀروحی كهنفی و فراموش كردن آن دسته از فعالیت های انفرادی باشد 

 روش پرسش و پاسخ -2

آموزان را به سمت یادگیری فعال سوق می دهد، روش یكی دیگر از روش هایی كه به كارگیری آن دانش

  .است« پرسش و پاسخ»
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 ۀاما نكت .در یك كالس فعال و خوب علوم، هم دانش آموزان و هم معلم سؤال كننده و پاسخ دهنده هستند

 .اساسی چگونه پرسیدن و چگونه پاسخ دادن است

 و علم تولید منشأ ˝اصوال .پرسش های ما، در واقع بازتاب میل درونی ما نسبت به فهمیدن و دانستن است

 .ی و میل درونی دانستكنجكاو همین توان می را بشر دانش

های مهم آموزش علوم اهمیت روش پرسش و پاسخ درآموزش علوم به حدی است كه آن را یكی از روش 

در روش سقراطی، مربی با  .تاریخی نیز دارد ۀبه روش سقراطی معروف شده است و ریش این روش، .می دانند

 .طرح پرسش های هدفدار، یادگیرنده را به سمت فهم مطالب مورد نظر هدایت می كند

 :شوند می تقسیم دسته چند به ها پرسش ˝اصوال

ین گونه پرسش ها توجه دانش آموزان رابه موضوع فعالیت جلب می كنند؛ : اپرسش های تمركزدهنده -الف

وقتی معلم از دانش آموزان می خواهد كه مشاهده كنند و پاسخ دهند كه چه می بینند، چه می شنوند و  مثالً

طرح این پرسش ها سبب می شود كه دانش آموزان  .را مقایسه كنند چه لمس می كنند یا این كه دو چیز

  .ت ها را دقیق تر و هدفدار انجام دهندفعالی

پرسش هایی هستندكه باعث دقیق تر شدن انجام فعالیت  گیری:های مربوط به شمارش و اندازهپرسش -ب

تر یچنین پرسش هایی باعث كمّ .می شوند؛ پرسش هایی مانند: چه مدت، چندتا، چه مقدار، چه اندازه و غیره

دف های ما این است كه بچه ها مشاهدات كیفی خود را به مشاهدات كمی یكی از ه .شدن فعالیت ها می شوند

  .تبدیل كنند

دو چیز یا دو پدیده  دو كمیت، ۀاین پرسش ها دانش آموزان را به سمت مقایس ای:های مقایسهپرسش -پ

 .ی دقیق تبدیل می كنندنمی دهند و آنان را به مشاهده گراسوق 

رسش ها دانش آموزان را به انجام دادن فعالیت دعوت می كنند و آنان این پ پرسش های فعالیت پذیر: -ت

 را یخ اگر»: پرسیم می وقتی ˝برای پاسخ دادن به این پرسش ها مجبور به انجام دادن فعالیتی هستند؛ مثال

دانش آموز برای پاسخ دادن به این پرسش باید فعالیت مورد نظر  ،«كند می تغییری چه آن حجم دهیم، حرارت

  .را انجام دهد

ه انجام آموز را بهایی كه دانشهستند؛ یعنی پرسش« فعالیت طلب»های ها، پرسشرین نوع پرسشتبه

های عمومی به با وجود این كه پرسش .دارندگویی و در نتیجه، یادگیری فعال وا میدادن فعالیتی برای پاسخ

اما برای نیل به هر یك از  ،دانش آموز بینجامد چند مهارت در توانند به ایجاد و تقویت یك یاطور كلی می

ها نیز می توان پرسش های اختصاصی مطرح كرد كه پاسخ گویی به هر كدام از آنها، دانش آموزان را به مهارت

 .بندی كردنیز طبقه« واگرا»و« گراهم»توان به دو گروه ها را میسشپر .رساندها میویژه به یكی از مهارت طور
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هایی هستند كه پاسخ مشخص و ثابتی دارند و پاسخ آنها به شرایط مختلف و پرسش گرا:هم پرسش های

  .نظر پاسخ دهنده بستگی ندارد

هایی هستند كه از منظرهای متفاوت می توانند پاسخ های مختلفی داشته باشند پرسش پرسشهای واگرا:

 .دید پاسخ دهنده است ۀو پاسخ آنها گاهی وابسته به زاوی

هر سؤال دانش آموز در واقع آمادگی او  .مقابل هنر خوب پرسیدن، هنر خوب پاسخ دادن نیز وجود دارددر 

این فرصت را  عطف كار معلم است و معلم باید ۀاین محرك یادگیری نقط .برای یادگیری نشان می دهد را

دادن وجود دارد؛ بعضی از  های متفاوتی برای پاسخواجه شدن با پرسش دانش آموز، راههنگام م .غنیمت بشمرد

بعضی دیگر، پرسش را به خود  .گذارندآموز میدانش معلمان پاسخ سؤال را مستقیم و به طور كامل در اختیار

برای یافتن، كتاب ها، مجله ها و منابع دیگری را به دانش آموزان معرفی می  گردانند و بعضی نیزآموز برمیدانش

  .نش آموز را به سمت یك فعالیت مناسب هدایت كردگاهی هم می توان پرسش دا .كنند

 اظهار ˝گاهی عكس العمل معلم نسبت به سؤاالت مطرح شده، در دانش آموزان بسیار مؤثر است؛ مثال

 به دادن پاسخ هنگام پس .شود می سؤال به آموزان دانش ۀبقی توجه جلب باعث معلم ۀعالق و شگفتی تعجب،

پاسخ صحیح بپرهیزد؛ یعنی آنها را در مسیر یادگیری  دادن از معلم كه است این اصل آموزان، دانش سؤاالت

  .فعال قرار دهند

معلم هنرمند، معلمی است كه پرسش های دانش آموزان را به یك سلسله فعالیت های یادگیری تبدیل 

 .كند تا دانش آموزان با انجام دادن، این فعالیت ها، به پاسخ پرسش خود برسند

گفتن معلم به دانش « نه» .را به زبان آورد« نه» ۀتواند، در بسیاری از موارد با شهامت كلمب معلم باید

این است كه معلم به دانش  بهترین روش پاسخ گویی به پرسش ها .آموزان یاد می دهد كه او دانای كل نیست

گیرد و در ضمن، انش آموزان میار ترس ندانستن را از دك این« .بچه ها، بیایید با هم یاد بگیریم»آموزان بگوید: 

 .عاطفی بین معلم و آنها می شود ۀباعث ایجاد رابط

 )بر اساس ساخت گرایی( 5E لگوی تدریس ا -3

 .گرایی جزو روش های فعال و اكتشافی است كه بر تولید،كنترل و تعمیم دانش تأكید می كندروش ساخت

ل كننده هستند و جزو خدمات آموزشی به حساب تسهی ،امكانات ۀمعلم و هم ،در فرآیند تدریس ساخت گرایی

 ،مهم در این روش یكی از اهداف .بنابراین، در این روش، دانش آموز نقش اساسی را ایفا می كند .می آیند

طریق فعالیت های گوناگون برای كشف راه حل ها، مفاهیم، اصول و قوانین،  جستجوی فعاالنه فراگیرندگان از

به دست آوردن جواب، یكی از ویژگی  ری برای ایجاد سؤال، طراحی، اجرا، ابداع وكاوشگ ۀداشتن روحی .است

 .های ساخت گرایی است
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پویاترین و كارآمدترین، الگوهای تدریس است كه در بسیاری از كالس های دنیا با  این الگوی تدریس از

 .موفقیت در حال اجرا است

 :مرحله برنامه ریزی واجرا می شود؛ مراحل مورد نظر عبارت اند از 5مراحل اجرای الگوی تدریس حاضر در 

 (Engaging)  درگیر گردن -1

 (Exploration)اوشك -2

 (Explanation)   وصیفت -3

 (Elaboration)  گسترش و شرح و بسط -4

 (Evaluation)ارزشیابی  -5

برای  است. E ، آغازشدن هر مرحله با حرف5Eگوی دلیل نام گذاری الگوی تدریس ساخت گرایی به ال

مرحله آموزش  5كتاب علوم اول راهنمایی بر اساس این  درك بهتر این الگوی تدریس حاضر، درس حشرات از

  داده می شود.

این مرحله برای جلب توجه كالس به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان  ،درگیر شدن ل:مرحله او

ارائه یك  طراحی شده است. یك سؤال جالب، یك داستان نیمه تمام، یك عكس خوب،وانگیزش در فراگیران 

درآموزش درس حشرات معلم برای اجرای  .فعالیت مناسب علمی و یا ... می تواند مورد استفاده معلم قرار گیرد

در یك مدت این مرحله می تواند در صورتی كه امكانات محیطی اجازه می دهد به افراد گروه فرصتی بدهد تا 

زمان تعیین شده در محیط اطراف خود به دنبال جمع آوری حشرات باشند. بچه هایی كه در پایان این مدت به 

در صورتی كه  كالس باز می گردند هیجان زده و با انگیزه كافی آماده اند تا در ادامه كار با معلم همراه باشند.

پیش بینی كه از جلسه قبال انجام می دهد از هر گروه بخواهد معلم می تواند با  ،چنین امكانی در اختیار نباشد

تا یك نوع حشره با خود به كالس بیاورند و در غیراین صورت می تواند تصاویر جالبی از انواع مختلف حشرات را 

  با خود به كالس بیاورد ویا حداقل از تصاویر كتاب استفاده كند.

معلم از گروه ها می خواهد تا به  ،ه بعد از انگیزه می باشددر این مرحله كه مطالع ،كاوش مرحله دوم:

مشاهدۀ حشرات بپردازند. دراینجا مشاهدات دانش آموزان از حشرات می تواند شامل مشاهده رفتار و اجزای 

وسایل  ساختمان بدن حشرات باشد. همۀ گروه ها فعال و به جستجو و مطالعه مشغول هستند. ضمن اینكه از

د ذره بین و ... نیز استفاده می كنند. در تمام لحظات گروه یادداشت برداری می كند. اطالعات خود ساده ای مانن

 را از بدن حشره و رفتار آن یادداشت می كند.
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این  .در واقع ایجاد و تقویت هماهنگی مغز و دست در حین كسب تجربه از اهداف مهم این مرحله است 

در این  .قالب وچهارچوب فكری برای تشكیل مفاهیم جدید كمك می كندمرحله به دانش آموزان در ایجاد یك 

 .داردرا  مرحله معلم نقش راهنما

دانش آموزان  .كار را به دست دانش آموزان بدهد ۀدر این مرحله معلم باید رشت ،توصیف مرحله سوم:

بحث  .مشاهدات می پردازندتوضیح منطقی و مستدل ارائه می دهند و به توصیف  ،برای كار و فعالیت انجام شده

ولی معلم پاسخ نمی دهد و تالش  .بچه ها سعی می كنند از معلم سؤال كنند .بین دانش آموزان آغاز می شود

آنها  .آورده اند شاگردان اطالعاتی را به دست .توصیف، دانش آموز به دنبال نام علمی حشره بگردد می كند با

فقط نام های علمی  .انجام داده اند و مشاهدات خود را توصیف كرده انددقیق  ۀحشرات را پیدا كرده اند، مشاهد

  .را نمی دانند و معلم باید به عنوان یك راز آن را تا آخر برنامه نگه دارد

اطالعات  ،چون با انگیزه كار را شروع كرده اند بچه ها خوشحال هستند و ؛شرح و بسط مرحله چهارم:

مراجعه می  ...به كتابهای مختلف، دائرۀ المعارف ها، نرم افزارهای كامپیوتری و آنها  .زیادی به دست آورده اند

توانند خودشان معلم فقط به بچه ها راه جمع آوری اطالعات را یاد می دهد و نشان می دهد كه چگونه می .كنند

درس ارائه می گردد در این مرحله مثال های اضافی و موارد بیشتری درباره مفاهیم اصلی  .مشكالت را حل كنند

و از دانش آموزان خواسته می شود تا از آموخته ها و یادگیری های قبلی برای گسترش و بسط و تعمیم به دیگر 

لیكن  ،مفاهیم استفاده كنند و به این ترتیب در این مرحله معلم خوشحال است كه خود حشره شناس نیست

 .كرده است بچه ها را برای تالش بیشتر و بررسی دقیق تر هدایت

در این مرحله برای  .در طول انجام فعالیت و از مرحله اول آغاز شده است ،مستمرارزشیابی  مرحله پنجم:

 .حشرات توصیف كنند ...ارزشیابی پایانی معلم می تواند ازهر گروه بخواهد گزارش كاملی از رفتار، ساختمان و 

تا بر اساس توصیفی كه ازحشره در  ،قرار دهد سپس گزارش را در اختیار گروه دیگر یا حتی كالس دیگر

  .گزارش شده شكل حشره را بكشند

اگر در یك نقاشی، حشره  نقاشی هم كامل تر است و مثالً، مسلم است كه هر چه توصیف دقیق تر باشد

حتی یك نوع خود ارزیابی می تواند صورت گیرد و خود  .یعنی توصیف كامل نبوده است ،شاخك نداشته باشد

وه بر اساس معیارهای تعیین شده از سوی معلم تشخیص خواهند داد كه شكل كشیده شده تا چه حد كامل گر

در افزایش سواد علمی در  5Eبه طور كلی الگوی  .بوده است و این بستگی به انتظار معلم و نوع ارزشیابی دارد

  .درس علوم و ریاضی و دروس دیگر كاربرد دارد و بسیار موفق بوده است
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 علوم اول و دوم راهنمایی گل، موضوعدوم با مثال 

  درگیر کردن :مرحله اول

فصل بهار است و  .خواهیم یك كارگروهی بسیار جالب و هیجان انگیز انجام دهیمیمعلم : بچه ها امروز م

دقیقه حداقل یك  11الی  5هر گروه تالش كنید در مدت زمان  .وضوع فعالیت امروز ما نیز گل ها هستندم

در صورت نبودن گل در محیط، گروه  .ولی از چیدن گل خودداری كنید، نمونه گل از محیط اطراف انتخاب كنید

 .استفاده كنند ...ها می توانند ازتصویر یك گل، گل مصنوعی، گل خشك و 

  .گل زیبایی پیدا كرده ایم گروه مینا: ما

  .گروه رعنا: گل ما رنگ قشنگی دارد و بسیار خوشبو است

 حله دوم: جستجوگری )کاوش(مر

گروه ها فرصت دارند تا ساختمان، اجزا و رفتار گل  ،معلم: حاال كه هر گروه گلی برای خود انتخاب كرده اند

  .اجزای گل استفاده كنید ۀبین هم برای مشاهدمی توانید از ذره .بررسی كنند ،هایی را كه انتخاب كرده اند

 ی گل چیست؟اجزا ۀمنظور از مشاهد : گروه مریم

اجزای گل و رفتار آن استفاده كنید و با دقت  ۀحواس خود برای مشاهد ۀتوانید از هممعلم: شما می

  .یادداشت برداری كنید

 .رفتار آن می پردازند آموزی همه در نهایت كنجكاوی به جستجو برای شناخت اجزای گل وهای دانشگروه

  .را تشكیل میدهندگروه رعنا با استفاده از كتاب جدول مقابل 

  سوم: توصیف مرحله  

شما به توصیف مشاهدات خود از اجزا و رفتار گل بپردازید و برای آنچه  معلم: گروه های دانش آموزی حاال

 .اید توضیح و استدالل منطقی ارائه دهیدكه مشاهده كرده

ن این بحث و گفتگوی علمی بحث و گفتگوی می پردازند و در پایا در گروه با دوستان خود به: گروه مینا

 آنها فقط نام علمی .قسمت های مختلف یك گل را شناسایی و رفتار گل را توصیف كنند آنها به خوبی می توانند

 .گل را نمی دانند

 مرحله چهارم: شرح و بسط

 دقیق تر كردن بررسی خود باید به منابع معلم: گروه ها در این مرحله برای جمع آوری اطالعات بیشتر و

 .اطالعاتی كه در اختیار دارید مراجعه كنید

 گروه مریم: منظور شما از منابع اطالعاتی چیست؟
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می ... كتابخانه مدرسه، گلفروشی، باغبان، دائرۀ المعارف نرم افزارهای كامپیوتری و معلم: مراجعه شما به

  .دتواند منابع اطالعاتی شما باش

 .دا كردن نام علمی گل را شروع می كنندگروه ها تالش برای جمع آوری اطالعات و پی

معلم: شما خود گل مورد نظرتان را پیدا كرده اید، آن را مشاهده كرده توصیف نموده، اطالعات بدست 

حاال هر گروه گل انتخابی خود را به دیگر گروه ها  .اید و نام علمی گل مورد نظر خود را به دست آورده ایدآورده

  .تجربه در تفاوت ها و شباهتهای گل های خود بنمایید نشان دهند و با هم تبادل

 بگویید گروه رعنا: شما می توانید نام گیاه این گل را به ما

علم: من یك گیاه شناس نیستم، شما می توانید با مراجعه به منابع اطالعاتی كه در اختیار دارید به نام م 

  .ت خود را در زندگی نیز رفع كنیدبه این ترتیب مسائل و مشكال .گیاه مورد نظر دست یابید

 مرحله پنجم: ارزشیابی

 .معلم مرحله به مرحله گروه ها را تحت نظر داشته و انتظارات خود را در دفتر یادداشت خود ثبت می كند 

  .در مرحله چهارم ارزشیابی مستمر را به كارگروهی اختصاص می دهد

  ارزشیابی پایانی

زیرا برای  .نجام دهیدا از گل انتخابی خود بنویسند این كار را با دقت كامالمعلم: گروه ها توصیف خود را 

  .جداگانه منظور میشود ۀمعرفی هر یك از اجزای گل و رفتار آن نمر

معلم: گروه رعنا شما گزارش گروه مینا را بگیرید و بر اساس توصیف ارائه شده در گزارش شكل گل انتخابی 

 ............................ روه مریم شما هم گزارش گروهو گ .گروه مینا را رسم كنید

معلم: هر یك از گروه ها دقت كنند نسبت به معیار تعیین شده روی تابلو نمره گروه مورد ارزیابی خود را 

  .معین كنند

 Metacognitionلگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت ا -4

شناسی، در ادبیات روان .ناختی خود و كنترل و هدایت آننظام ش فراشناخت عبارت است از آگاهی فرد بر

 را می توان آگاهی بر جریان تفكر و كنترل و فراشناخت بنابراین، .آورندمی تفكر با مترادف ˝شناخت را معموال

 :جریان شناخت در نظریه روان شناسی شناخت انسان را عبارت می دانند از .هدایت آن هم تعریف كرد

های مربوط به چهار عنصر ه كنشفراشناخت فعالیتی است ك .ش، نگهداری و انتقال اطالعاتدریافت، پرداز

  .گیرد و بر آنها نظارت داردمی شده را در برد یا

آموزان را به روش دریافت، پردازش و نگهداری و انتقال درست اطالعات معلمان در مدارس باید ابتدا دانش

كنند تا جریان فعالیت های ذهنی را كه انجام می دهند، مورد بازنگری و اصالح فراخوانند و سپس آنها را ترغیب 
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هدف اساسی نظریه فرا شناخت كمك به دانش آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت فكر كردن  .قرار دهند

 .آموزش فراشناخت، پرورش مهارت های انتقال یادگرفته ها در موقعیت های متعدد است هدف دیگر .است

 .شودآن بهره گرفته می و در آموزش دروس متعدد از ناخت دارای اهمیت فوق العاده استبردهای فرا شراه

نیازهای یادگیری و را هموار  راهبردها آن دسته از فعالیت های ذهنی و عملی هستند كه راه رسیدن به هدف ها

  .دنفراگیران را برطرف می ساز

 (موضوع: میکروب ها )آغازیان سادهمثال: 

  .بندی جانداران ذره بینی، صفات عمومی و ساختمانی آنها و اثراتی كه در زندگی ما داردآشنایی با طبقه

 مراحل اجرای الگو

  مرحله نخست: آماده سازی

 . انجام دهند دسته فعالیت را 3كند تا دانش آموزان را ترغیب كنند ه سازی معلم تالش میدمرحله آما در

 تصمیم گیری درباره هدف 

 پیش بینی روش حل مسئله و انتخاب راهبرد 

 رسی دانش پیشین مورد نیازبر 

مشاهده  ،با استفاده از تصویر توجیهی برای به دست آوردن تعریف میكروب و در صورت وجود میكروسكوپ

 زیر باكتری ها و میكروب ها و مطالعه كتاب و مشاهده تصاویر كتاب و مقایسه آنها با باكتری ها و میكروب ها

 .میكروسكوپ

  مرحله دوم: نظم دهی

خود، هم از نظر فعالیت های فكری و هم از نظر فعالیت  مرحله بروز دادن فعالیت های ذهنی ارزشیابی از

فعالیت های فكری مربوط به یافتن راه حل ها و گزینش شیوه كار و شكل دادن نگرش خاص به  .علمی است

 .موضوع و بررسی پیش نیازها است

ی و كالژ برای نشان دادن نوع باكتری و از طریق آن نوع بیماری و انجام آزمایش كشف میكروب، تهیه نقاش

 ا.مقایسه باكتری ها و میكروب ها و در جستجوی تعاریف برای میكروب ها و ویروس ه

  مرحله سوم: ارزشیابی

ز آنان خواسته می شود یادگرفته های خود قضاوت كنند و ا ۀمعلم دانش آموزان را وادار می كند تا دربار

  .عملكرد خود را ارزشیابی كنند

 :دانش آموزان: برای فعالیت های مفید و مضر باكتریها چند مثال می آورند
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 اوت ساختمان باكتری و ویروس را شرح می دهند وخصوصیات هر یك را از نظر ساختار و فعالیت تف

  حیاتی شرح می دهند.

 می كنند. آزمایشی برای كشف میكروب ها طراحی  

 رز تولید مثل باكتری ها و ویروس ها را با رسم شكل نشان می دهند.ط 

 ونه هایی از آغازیان را جمع آوری و مشاهده می كنند.نم  

 (Memorizingالگوی یادسپاری ) -5

آیا دوران تحصیل خود را به یاد می آورید هنگامی كه مجبور بودید در یك زمان كوتاه در درس جغرافیا 

رها، كشورها، پایتخت ها، كوه ها، رودها و محصوالت و صنایع و آب وهوای شهرهای مختلف را به اسامی شه

خاطر بسپارید و در درس تاریخ باید اسامی تمدن ها، سلسله ها، پادشاهان و رویدادها و سال های مربوط به آنها 

اضی فرمول ها و در درس عالمت اختصاری عناصر؛ فرمول ها و خواص مواد و در درس ری ،و در درس شیمی

حفظ كردن این همه اسامی چقدر سخت  .ادبیات نام شاعران، نویسندگان و كتاب های آنها را حفظ می كردید

در همان زمان خود ما و برخی از دانش آموزان برای به خاطر  .آنها را فراموش می كردیم ۀبود و چه زود هم

ی كلمه اسام این اول حرف چسباندن هم به با ˝مثال؛ ی كردیمسپردن این نام ها از شیوه های خاصی استفاده م

این الگو بر همین اساس . یمدمعنی داری می ساختیم كه با یادآوری این كلمه آن اسامی را نیز به خاطر می آور

  .پی ریزی شده است

مطالب تقویت ن در به یادسپردن استعداد فراگیرا آنبا استفاده از  است كهای این الگو یك الگوی حافظه

 .شوندآموزان پرورش یافته و فراگیران مجبور به استفاده از قدرت ذهنی خود میقدرت تخیل دانش ،شودمی

یك جریان اسرارآمیز  ،آموزان از این موضوع است كه آموختنمترین نتایج این الگو آگاهی دانشیكی دیگر از مه

فعالیت های ذهنی خود را سازمان دهی و كنترل كنند  درونی نیست و متوجه این مطلب می شوند كه می توانند

  شوند.بهتری از اطالعات  ۀو توانایی یادسپاری را افزایش داده، در وقت صرفه جویی كرده و موجب ذخیر

 مراحل اجرای الگو

متمركز  ،بی كه باید به خاطر سپاردمطال روی را خود افكار باید فراگیر مرحله این در :توجه به مطالب -1

چگونه فراگیر باید مطالب را  .گیریماگر به چیزی توجه نكنیم آن را یاد نمی .د و این مطالب را سازمان دهدساز

و  هایالیت كردن، دسته بندیراه دیگر  .سازمان دهد؟ یك راه انجام این كار خط كشیدن زیر مطالب مهم است

  .آنهاستبردن به ارتباط بین  مطالب است و باالخره راه سوم مقایسه بین مطالب و پیخالصه كردن 
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در این مرحله فراگیر باید مهارت ها و فنونی را بیاموزد تا به كمك آنها بتواند مطالب : برقراری ارتباط  -2

یكی از این .  زند پیوند غیره و ها عكس آشنا، كلمات به یا و آموخته ˝جدید را به مطالب مربوط دیگری كه قبال

ال كلمه ای است در این روش باید ابتدا مطلب ناآشنا را به موردی آشنا پیوند مهارت ها استفاده از روش اتص

 «كارتا» لغت یادگیری برای خارجی های زبان فراگیری هنگام ˝مثال. سپس این پیوند را معنی دار سازیمدهیم و 

ل دهیم ااتص« كارت»ت ممكن است آن را به كلمۀ انگلیسی اس پستی نامۀ معنی به اسپانیایی كلمه یك كه

دار كردن آن تصویر كارتنی كه درون آن نامه ای است را در نظر بگیریم. ممكن است )شبیه سازیم( و برای معنی

مطالب اضافی را به خاطر  هاین مطلب به ذهن شما خطور كند كه چرا باید برای یادگیری یك كلمه این هم

غنی تر می سازد و این جریان اتصال و این  سپرد؟ جواب این است كه این پیوندهای اضافی محتوای ذهنی را

  پیوندها سبب افزایش فعالیت شناختی می شود.

هم چنین می توانید از یك تداعی مسخره و یا مبالغه آمیز استفاده كنید. ساخت یك داستان یا جملۀ كوتاه 

 -مكان یا زمان خاصارتباط دادن مفاهیم به  -اتصال اول كلمات و ساخت یك كلمۀ رمز -با مفاهیم مورد نظر

  بزرگ نمایی و كدگذاری از دیگر فنون و راهبردهای روش یادسپاری است. -استفاده از تضاد

ما مطالبی را خیلی خوب به یاد می سپاریم كه آن را نه فقط با یك حس  :ارتباط با حواس مختلف  -3

د از دانش آموز خواسته شود تا با بنابراین بای .بلكه با حواس مختلف پنجگانه خود به خوبی احساس كرده باشیم

بیشتر از یك حس خود كار كند و با ایجاد تصاویر حسی مختلف كه ممكن است حالت مبالغه و طنزآمیز نیز 

 داشته باشد به تقویت یادگیری خود بپردازد و این مرحله در واقع بسط تخیالت حسی می باشد.

 تمرین ،شوند آموخته ˝الب را تا زمانی كه كامالدر آخرین مرحله فراگیر باید مط :تکرار و یادآوری  -4

از این الگو نیز مانند سایر الگوها می توان برای سنین مختلف استفاده كرد البته برای بچه های كوچك تر  .كند

  آنها قادر به برقراری این پیوندها و اتصال ها نیستند. خود ˝باید اتصال ها توسط معلم ارائه شود و معموال

 (advance organizer) ریس پیش سازمان دهندهالگوی تد -6

ولی  .تاكنون برایتان پیش آمده كه شخصی بخواهد مطلب مهم و جدیدی را با شما در میان بگذارد مطمئناً

ذهنتان را برای شنیدن و دریافت  ،و با بیان مطالبی كه شما با آنها آشنایی دارید .شروع نكرده است مستقیماً

 برایتان موضوع درك چقدر كه اید داشته را احساس این ˝و در آن موقع حتما .است مطلب جدید آماده كرده

 .ساس چنین طرحی پایه ریزی شده استالگوی پیش سازمان دهنده نیز بر ا .است بوده آسانتر

این الگو به معلمان كمك می كند تا بتوانند مقدار  .مهمترین هدف این الگو معنی دار كردن یادگیری است

وار تواند یادگیری طوطیگو فراگیر میبا استفاده از این ال .اطالعات را به طور معنی دار و مؤثر انتقال دهندزیادی 
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در اصل این الگو با افزودن بر  .ساخت شناسی خود را استحكام بخشد ،ن بر اطالعاتشدرا رها كرده و با مسلط 

همچنین این روش تمایل به كاوشگری و  .ی سازدپایداری دانش قبلی فراگیران، كسب اطالعات جدید را آسان م

  .عادت به تفكر دقیق در فراگیر را افزایش می دهد

 مراحل اجرای الگو 

ها در حقیقت همان مطالب پیش گفتار هستند كه قبل دهندهپیش سازمان دهنده:سازمانپیش ارائه -1

شوند. البته بسیاری از مقدمه ها و پیش طحی كلی تر از خود مطلب درسی بیان میاز ارائه مطالب درسی و در س

نمی تواند به عنوان پیش سازمان دهنده توسط معلمان به  ،گفتارهایی كه در كتاب های درسی آورده شده است

كار گرفته شود. هدف از ارائۀ پیش سازمان دهنده یك پارچه سازی و بهم پیوستن مطالب درس جدید با مطالب 

ین پیش سازمان دهنده ها آنهایی هستند كه مفاهیم، اطالعات و تعاریفی را كه از پیش آموخته شده است. بهتر

  به شكل مناسب به كار گرفته باشند. ،برای فراگیر آشنا می باشند

در این مرحله معلم باید مطالب یادگیری را ارائه دهد. البته باید این مطالب  :عرضه مطلب درسی -2

 تر كلی مفاهیم با ارتباط در را مطالب این ،تدریس زمان تمام در و باشند شده یافته سازمان و فهرست ˝قبال

 خود از تر كلی و تر جامع مطالبی همواره ها دهنده سازمان پیش كه نكنید فراموش حال هر به. دهد سازمان

نظم ارائه مطالب درسی باید توجه فراگیران به سازمان دهنده حفظ شود و  مدت تمام در. هستند درسی مطلب

ارائه مطالب درسی را می توان به شكل سخنرانی، بحث، فیلم و یا  رعایت شود. ،در ارائه این مطالبطقی من

 آزمایش انجام داد.

در این مرحله باید به تحكیم سازمان شناختی شاگرد پرداخت و برای : یناختاستحکام ساخت ش  -3

یا خالصه ای از ویژگی های اصلی مطالب درسی این كار معلم می تواند مطالب را برای شاگردان یادآوری كند و 

هم چنین تكرار تعریف مهم به شكل دقیق و بررسی تفاوت ها و مقایسه مطالب . جدید را از فراگیران بخواهد

درسی نیز می تواند در استحكام ساخت شناسی فراگیران مؤثر باشد. در حقیقت این مرحله ارتباط مطالب درسی 

 دهد تا جریان یادگیری فعال شود. مورد آزمایش و سنجش قرار می ،ختهرا با مطالب از قبل آمو

های ارائه آموزش این الگو را یادگیری از طریق عرضۀ مطالب نیز می نامند. دیوید آزوبل زمانی از روش

اینگونه روش ها را كه به حفظ كردن و یادگیری  ،كند كه صاحب نظران آموزشطرفداری می ()سخنرانی، ...

به اعتقاد آزوبل هر روش تدریسی كه ضعیف اجرا شود،  !دادندمورد انتقاد شدید قرار می ،شوندعال منجر میغیرف

تدریس بیانی نیز مستثنی نیست و اگر خوب صورت گیرد به یادگیری معنی دار  .به یادگیری حفظی می انجامد

دهنده باید از برخی توضیحات  ختم می شود و فراگیر در این روش به طور ذهنی فعال است. پیش سازمان

 در كه هایی پرسش ˝تمیز داده شود. مثال ،شود و مهم و مؤثر نیز هستندمقدماتی كه در ابتدای تدریس گفته می
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نمی تواند به عنوان پیش  ،پیش پرسیده می شود سال یا پیش درس مطلب دربارۀ آموزان دانش از درس شروع

هدف های مربوط به مطلب درسی و اینكه در پایان درس از فراگیران سازمان دهنده استفاده شود و یا گفتن 

توانند پیش سازمان دهنده باشند. هر چند تمام این موارد می نیز نمی ،انتظار یادگیری چه مطلبی را داریم

 توانند جزئی از یك ارائه خوب باشند. 

داربست عقلی باشد تا افكار و عقاید ده باید یك مفهوم قوی و به اعتقاد دیوید آزوبل یك ندهپیش سازمان

طور مستقیم به شاگردان ارائه می مفاهیم و اصول را به ،گانپیش سازمان دهند بعدی بر آنها بنا گذاشته شود.

ینه در این زم ،دهند. به عنوان مثال فرض كنید معلمی می خواهد دربارۀ بحران انرژی در دنیا صحبت كند

می توانند به عنوان  ،دهنده اصلی و مفاهیمی مثل كارایی انرژی و ذخیره انرژیمفهوم انرژی به عنوان سازمان

  سازمان دهنده های كمكی مورد استفاده قرار گیرند.

 (Role playingالگوی تدریس بازی نقش یا ایفای نقش ) -7

كمك به دانش آموز است تا شخصیتی منحصر به فرد بسازد و  ،هدف از اجرای الگوی تدریس بازی نقش

فرصتی  ،عملی كند. الگوی تدریس بازی نقش ،این مهم را در قالب آن چه در مواد درسی پیش بینی شده است

به ویژه  را ایجاد می كند كه در آن یادگیرندگان در تحصیل موقعیت ها به صورت همیار و مشترك فعالیت كنند.

  های اجتماعی را به وجود می آورند. ای آزادمنشانه برای پرداختن به انواعی از واقعیتیادگیرندگان شیوه

سازد كه به مثابه ابزاری در ای از رفتار انسان را مهیا میوری می شود كه جریان بازی نقش نمونۀ زندهآیاد

 :خدمت دانش آموزان قرار می گیرد تا آنان

 .احساسات خود را بروز دهند  

 یند.از بینش خود در نگرش ها، ارزش ها و برداشت های خود سود جو  

 .نگرش ها و مهارت های حل مسائل را بوجود آورده و گسترش دهند  

 .مواد درسی را از طریق گوناگون بررسی كنند 

 مراحل اجرای الگو

 : آماده كردن گروه. مرحلۀ نخست

 :مرحلۀ نخست الگوی تدریس بازی نقش دارای سه قسمت است

 .مسئلهآشناسازی دانش آموزان با  -1

 با استفاده از مثال ها مسئلهصیف روشن آماده كردن گروه با تو -2

 پرسیدن سؤاالتی برای برانگیختن تفكر دانش آموزان. -3
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 انتخاب شركت كنندگان بازی نقش. مرحلۀ دوم:

كه همه احساس می كنند  -معلم با توجه به آمادگی كه لحاظ ذهنی در دانش آموزان ایجاد شده است

  ز افراد داوطلب برای ایفای نقش هایی بهره بگیرد.سعی می كند ا -مسئله، دشواری مربوط به آنهاست

 صحنه آرایی. مرحله سوم:

معلم در این مرحله تالش می كند تا نقش هر فرد را به ایفاگری نقش بازگو كند و نحوۀ وارد شدن به كار 

جود دارد نمایش را توضیح دهد. معلم، جایی را كه در آن زمین هموار است و امكان نشستن برای دانش آموزان و

در اختیار بازیگران  ،انتخاب می كند. هر مكانی كه صاف تر است و امكان اجرای برنامه تدارك شده موجود است

 قرار می گیرد.

 : آماده كردن تماشاگران.مرحله چهارم

تماشاگران الگوی تدریس بازی نقش، تماشاگرانی نیستند كه به منظور سرگرم شدن گرد هم آمده باشند، 

و بنا به ضرورت به تماشای بازی نقش ها می پردازند. توجیه اهمیت و ضرورت  مسئلهی درك اهمیت آنان برا

 بازی نقش به عهدۀ معلم است.

 : اجرای بازی.مرحلۀ پنجم

  دراین مرحله است كه بازیگران به ایفای نقش می پردازند و معلم آنها را هدایت می كند.

 یابی بحث و ارزش مرحلۀ ششم:

ی سؤاالتی را در اذهان به وجود می آورد. معلم، ایفاگران نقش ها و تماشاگران همه سؤاالتی را اجرای باز

طرح می كنند. براساس سؤاالت طرح شده و با توجه به سؤاالتی كه معلم برای بازیگران مشخص كرده است به 

 بحث سازمان داده می شود.

 اجرای دوبارۀ بازی نقش. مرحلۀ هفتم:

ارایه شده در مرحلۀ هفتم را جمع بندی می كند، بازیگران نقش ها در جریان اصالحات  معلم بحث و نظر

  مجدد صورت می گیرد. ،نقش های ایفا شده قرار می گیرند و بازی نقش

 بحث و ارزشیابی  مرحلۀ هشتم:

  بحث و ارزشیابی این مرحله به طور دقیق همانند بحث و ارزشیابی مرحلۀ ششم است.

 عمیم و ارایه تجارب به موقعیت ها و كسان دیگر.تمرحلۀ نهم: 
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حایز اهمیت  ،اگرچه هر كدام از مراحل -مرحلۀ حاضر اهمیت بسیار زیادی در الگوی تدریس حاضر دارد

دار و  مسئلهروض اجرا شده است، به موقعیت های فحله، آن چه به صورت بازی نقش و ماند. در این مرویژه

  می شود. هم چنین، اصول اساسی رفتارها معین می گردد. مشكل دار واقعی ارتباط داده

   (Cooperative Learningیادگیری از طریق همیاری ) -8

فرایند اجتماعی است و فعالیت های یادگیری برای رسیدن  پژوهشگران اظهار داشته اند كه یادگیری یك

 ز معلمان فواید و اثرگذاری هایدر سال های اخیر بسیاری ا .اطالعات حیاتی است تولید دانش و ۀبه مرحل

یا چهارچوب آموزشی  یادگیری از طریق همیاری یك قالب .راهبردهای یادگیری را از طریق همیاری دریافته اند

  .می شوند و به فعالیت می پردازند است كه در آن گروه های دانش آموزی ناهمگن از سوی معلم شكل داده

در  .از طریق همیاری دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است دگیریهدف نهایی از كاربست الگوی تدریس یا

 موجود در روش اجرای الگو، پنج عنصر در استفاده از الگوی یادگیری از طریق همیاری واقع با وجود تفاوت های

 :آیدبسیار اساسی به نظر می

 ،همبستگی مثبت 

  ،مسئولیت فردی 

 ،تعامل چهره به چهره  

  و مهارت های اجتماعی 

  .پردازش گروهی 

افزون بر  .سازدهایش رها میرا از تكرار بی مورد آموخته این عناصر معلم را از سخنرانی صرف و دانش آموز

 هایی چون كاره یادگیرندگان بتوانند در موقعیتآورد كهایی را پدید میفرصت گیری از طریق همیاریداین، یا

كه دانش آموز  بنابراین، مشاهده می شود .تقسیم كار موفق شوند ارتباطات، ایجاد هماهنگی اثرگذار و روهی،گ

امروزه،  .الگوهای دیگر به فعالیت بپردازند های یادگیری از طریق همیاری باید بیش از یادگیری در قالبدر گروه

لگو ی مراحل اساسی اجرای اول ،گوناگونی را برای همیاری به كار می برند متخصصان آموزش و پرورش الگوهای

 :زیر است تبه صور

  مراحل اجرای الگو

مختلف، گوناگون و  های توانایی و اطالعات دارای كه ناهمگن های گروه. گیرند می شكل ها گروه ابتدا -1

شدن یادگیری  تفاوت افراد گروه باعث كارآمد متنوع هستند، مؤثرتر خواهند بود. در یادگیری از طریق همیاری،

 های یادگیری از طریق همیاری این است كه دانش آموزان یاده یكی از هدفشود. توجه داشته باشید كمی

 .(كرد استفاده همگن گروه از توانمی باشد، خاصی هایمهارت در تسلط هدف اگر) بگیرند با هر كسی كار كنند.
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ا تعداد آنه از تشكیل گروه ها معلم به كمك دانش آموزان قوانینی را تدوین می كند كه بهتر است پس -2

كند. این قوانین را می توان در تابلوی  الس باید در مورد این قوانین توافق( كقانون 5تا  3محدود باشد )حدود 

 :عبارتند از نمونه های این قوانین كالس نصب كرد.

 .گروه های مختلف نمی توانند با هم دیگر صحبت كنند 

 شوند.از گروهند و در كارها همه باید شركت كنند و سهیم  مه عضویه 

 بعد از معلم سؤال كنید. ،اعضای گروهتان بپرسید اول سؤاالت خود را از  

دقیقه دربارۀ هدف های مهم درس، انتظاراتی كه از دانش آموزان در  15در این مرحله معلم حدود  -3

 كند )اهداف را بهتر است بهصحبت می ،دارد و مطالب اصلی درس كه نیاز به توضیح دارد پایان جلسه وجود

 .نمود( مطرح صویرت حتی یا و فعالیت پرسش، طریق از ˝ور غیرمستقیم مثالط

زمان مشخص روی مطالب و یا فعالیت  در مرحلۀ سوم به دانش آموزان فرصت داده می شود كه در یك -4

خود تمرین و كار كنند. تنظیم و كنترل وقت در این مرحله  هایی كه در اختیار آنها گذاشته شده در گروه های

گروه های مختلف ضمن ارزشیابی غیر محسوس از كار گروه ها در صورت ضرورت  است و معلم با حضور در الزم

 الزم را انجام می دهد. راهنمایی های

د. برای نمایش كار گروه ها روش های مختلفی شومیها به نمایش گذاشته هدر این مرحله نتایج كار گرو -5

خود را ارائه  وه خواست تا در یك زمان مشخص و كوتاه نتایج كار گروهمثالً می توان از مدیر هر گر .وجود دارد

اعضای گروه داشته باشند. روش دیگر  دهد و سپس معلم یا سایر گروه ها می توانند پرسش هایی از وی یا سایر

ر برگه یا مقوا به صورت نوشته، نمودار یا نقاشی به تصوی این است كه هر گروه نتایج كار خود را روی یك

 د.د و نقادی سایر گروه ها قرار گیرتابلو یا دیوار كالس نصب شده و در معرض دی درآورده و این برگه ها روی

گروه ها را مورد ارزشیابی قرار می دهد. در این  كار معلم است ارزشیابی مرحلۀ كه مرحله آخرین رد -6

ند و اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی را كه در اختیار دارد استفاده ك مرحله معلم می تواند از چك لیست هایی

برای  توان از گروه ها كمك گرفت و با كمك گروه ها معیارهاییدهد. همچنین برای ارزشیابی می مورد نظر قرار

ارزشیابی از كار خود )خودارزشیابی(  توانند بهها میارزشیابی تدوین نمود و براساس این معیارها حتی خود گروه

  بپردازند.

 تدریس کاوشگری الگوی -9

یعنی معلم به طورمستقیم پاسخ نمی دهد، بلكه  .رویكرد مكاشفه ای بر تالش و سخت كوشی مبتنی است

های اكتشافی همواره باید با تقویت كننده های مناسب روش .شودكوششی دو جانبه، سبب رسیدن به حقایق می
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ت خودداری خواهند كرد و باید برای آنان تفهیم فعالیۀ فراگیرندگان از دامن در غیر این صورت، .همراه باشند

 .رسید نخواهند هدف به نكنند تالش اگر و شد نخواهد كمكی آنها به ˝شود كه مستقیما

فراهم آوردن زمینه،  با معلم و شود می گذاشته آموزان دانش ۀعهد به ˝این الگو جستجوی مفاهیم كامال در

كه فراگیرندگان مفهوم مورد نظر را كشف كنند و راهنمایی های  كندای هدایت میفرایند تدریس را به گونه

بنابراین هدف نهایی این الگو پرورش  .معلم، براساس فعالیت های فراگیرندگان و محتوای آموزش، متفاوت است

  .فعالیت های ذهنی و مهارت های فرایندی دانش آموزان است

 :مراحل اجرای الگو

 مسئله مواجه كردن فراگیران با -1

 ˝در این مرحله معلم شرایطی را به وجود می آورد تا سؤاالت زیادی در ذهن دانش آموزان ایجاد شود مثال

ن ای در را خوبی شرایط تواند می داستان یك بیان حتی یا و تصویر یا پدیده یك دادن نشان یا آزمایش یك انجام

 (دای ایجاد شرایط مناسب استفاده كننیز بر )در این مرحله معلم می تواند از دانش آموزان .مرحله ایجاد كند

 :مثال: طراحی آزمایش می تواند به صورت زیر باشد.

 یك ظرف پر از ماسه نرم  

  گلوله با جرم های متفاوت دو یا چند  

  .یك گلوله را از ارتفاع های مختلف از باالی ظرف ماسه رها كنید  

  ارتفاع معین تكرار كنید. این عمل را با گلوله هایی با جرم های متفاوت از یك  

  گردآوری اطالعات -2

آموزان با در این مرحله دانش .آموزان شكل گرفته استهای زیادی در ذهن دانشقبل پرسش در مرحلۀ

كنند و با مراجعه به كتاب درسی و منابع اطالعاتی دیگر سعی می كنند به پرسش گروه های خود بحث میهم

سؤاالت  هر یك دلیلی ارائه دهند. در این مرحله دانش آموزان می توانندهای مطرح شده پاسخ داده و برای 

آموزان می توانند جدولی برای تحلیل پرسش های مطرح شده بیشتری را طرح كنند و پاسخ آنها را بیابند. دانش

  مطابق زیر رسم كنند. ،و سؤاالتی كه خود طرح كرده اند

 سازماندهی اطالعات -3

معلم، دانش آموزان را با ارائه مثال . آموزان را برای دستیابی به مفاهیم هدایت كرددر این مرحله باید دانش 

های گوناگون در رسیدن به مفاهیم كمك می كند. این مرحله دقایق زیادی ادامه پیدا می كند تا تبادل نظر و 

ر این گفتگوها، سؤال و پاسخ های مطرح شده در كالس، ابعاد متفاوت مفهوم را گسترش دهد. امكان دارد د

 . بعضی از دانش آموزان مشاركت خیلی فعالی داشته باشند و دیگران، منفعل باشند
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آموزان را در بحث و گفتگو شریك كند. دانش در این خصوص، معلم با برنامه های نظارتی خویش، باید همۀ

. را روی تخته ثبت می كنند بعد از دریافت و كشف مفاهیم، دانش آموزان رابطه ها و قوانین مورد نظر و نتایج

 . این نظریات در حكم تولیدات فرآیند آموزش است

  بررسی شیوۀعمل در جریان كاوشگری

گردآوری اطالعات، پاسخ به سؤاالت، مفهوم سازی،  -های مختلفی تا اینجا صورت گرفت )طرح سؤالفعالیت

جریان اقدامات را از اول به صورت  ،انتخابیها به طور داوطلب یا یكی از گروه (انجام فعالیت، طراحی فعالیت

 توضیحات گروه را كنترل می كند.دهد و معلم مختصر توضیح می

 (Synectics)الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی  -11

این تصور وجود داشت كه خالقیت امری ذاتی است و نمی توان آن را آموزش داد و  ،خالقیت ۀدرگذشته دربار

جریان خالقیت را می توان شرح داد و پرده « گوردون»بر نظر  ولی بنا .هنری است خالقیت ویژه خلق آثار بزرگ

وی چنین اظهار می دارد كه خالقیت را  .نیست یفعالیت پوشیده و اسرارآمیز ،از مراحل آن برداشت و خالقیت

  .توان دید و می توان فعالیت های روزانه را خالقانه كرددر فعالیت های روزانه می

  .حاضر نیز این امیدواری را به وجود آورده است كه می توان خالقیت را یاد گرفت و یاد داد دیدگاه های

هدف: هدف اساسی نوآفرینی یا بدیعه پردازی شكستن سد قواعد مرسوم و ایجاد راه های جدید برای حل مسائل 

داكردن راهی مناسب این روش به منظور كمك به افراد برای شكستن زمینه های ذهنی قبلی و پی .می باشد

 .برای اندیشیدن به طرز جدید به موضوع می باشد

  مراحل اجرای الگو

 شرایط تشریح و توصیف به كه خواهد می آموزان دانش از معلم مرحله، این در :توصیف شرایط موجود  -1

 .نندكمی توصیف فهمند،می شرایط از را آنچه آموزان دانش نخست، مرحلۀ در. بپردازند موجود یا حاضر

  كنیم.آشنا را آشنا می در این نوع قیاس موارد نا م:قیاس مستقی  -2

 ثال: معلم: به نظر شما تبخیر شبیه به چه چیزی است؟م

  نویسند.یمبر روی تخته سیاه را كنند و آنها های مستقیم را مطرح میدانش آموزان قیاس

 :قیاس های مستقیم احتمالی عبارتند از

 است. تبخیر شبیه یك گردباد  

 .تبخیر شبیه فرار كردن پرنده ها از قفس است  

 .تبخیر شبیه بازشدن ناگهانی در نوشابه های گازدار است 
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  انتخابی از بهترین قیاس مستقیم صورت می گیرد. ،پس از آن كه فهرستی از قیاس های مستقیم آماده شد 

م انتخاب شده، هم سویی و هم دلی در مرحلۀ قیاس شخصی، فراگیرندگان بین خود و مفهو :قیاس شخصی  -3

كنند، خود را در درون قیاس و آن را در قالب خود شرح می دهند و احساسات و تمایالت و انگیزه های ایجاد می

خود را بیان می دارند. برای بیان قیاس شخصی، احساس نزدیكی و یكی شدن با مفهوم، بسیار ارزشمند است و 

  د.در خالقیت شخصی، اثر زیادی دار

  مایعی در حال تبخیر است اگر قرار باشد شما به جای مولكول های سطح مایع باشید، چه می كردید. :معلم

 :برخی قیاس های شخصی ارائه شده از سوی دانش آموزان عبارتند از

  به جایی می رفتم كه كسی نزدیكم نباشد و از همه دوری می جستم. -

 یی و سرما می كردم دوباره برمی گشتم.به باال می رفتم و وقتی احساس تنها -

  باز هم به راه خود ادامه می دادم. ،به هوا می رفتم و هرچه بر سرم می زدند -

در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد بر اساس توصیف های ارائه شده در قیاس  :قیاس تعارض -4

 ها بهترین را انتخاب كنند.شخصی مفاهیم متضاد ارائه نمایند و سپس از میان این قیاس 

  معلم: دو عبارت كه با هم در تضاد هستند و شما آنها را به كار برده اید انتخاب كنید.

 رانش و ربایش -دور و نزدیك -دانش آموزان : سرد و گرم

 می ادامه شخصی و مستقیم قیاس طریق از ˝در این مرحله تعارضات مجددا :قیاس مجدد مستقیم و شخصی -4

  .یابد

شده اند بگذارید و  علم: خود را به جای مولكول های آب كه گرم شده اند و مولكول های بخار آب كه سردم

  .در این مورد توضیح دهید

 


